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1. Загальні положення 

1.1. Це положення регламентує загальні правові та організаційні засади 

функціонування кафедри Комп’ютерних наук  ( в подальшому кафедра КН ) та її 

керівних органів. 

1.2. Кафедра КН – випускаюча кафедра, яка входить до складу факультету 

Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та 

інформатизації. (ННКНІТІ) Державного університету телекомунікацій (в 

подальшому Університет), що проводить освітню, методичну, наукову діяльність за 

визначеними спеціальностями, призначена для проведення навчально-виховної і 

науково-дослідної діяльності у галузі телекомунікацій. 

1.3. Кафедра КН в своїй діяльності керується Законами України, нормативно-

правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та 

розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, 

Колективним договором, наказами та розпорядженнями ректора Університету. 

1.4. Історична довідка: кафедра ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЇ І 

ТЕЛЕГРАФІЇ створена в 1976 р.  Наказом ректора на підставі ухвали вченої ради в 

1985р. кафедру перейменовано на ПЕРЕДАЧІ ДИСКРЕТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ. За 

рекомендацією вченої ради   Наказ № 71 від 28.09.2001р. змінено назву кафедри – 

кафедра ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.  

з 28.04.2017 згідно наказу №164 кафедру перйменовано в кафедру 

КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК. 

З 1976 р. до травня 2005 р. - завідувач кафедрою доктор технічних наук професор 

Стеклов В.К.  

З травня 2005 р. - завідувач кафедрою   кандидат технічних наук, доцент Гніденко 

М.П. 

З жовтня 2013 р - завідувач кафедрою комп’ютерних наук  доктор технічних 

наук, професор Вишнівський В.В. 
1.5. Кафедра об'єднує науково-педагогічних працівників відповідної 

кваліфікації. За видом діяльності кафедра відноситься до кафедр базової та фахової 

підготовки. Кафедра веде наукову роботу в межах фонду робочого часу викладача 

вищої школи. В аспірантурі (докторантурі) державного університету 

телекомунікацій здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації, закріплених за кафедрою.  

1.6. З листопада 2014р. на кафедрі створено навчально-науковий центр 

сертифікацій Hewlett-Packard. Центр проводить навчання, курси та сертифікацію 

фахівців по обладнанню НР. 

1.7. Кафедра, яка є випускаючою, забезпечує виконання навчальних програм за 

спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», за напрямами 

«Телекомунікації» (6.050903), «Радіотехніка» (6.050901), спеціаліста, магістра за 

спеціальностями «Телекомунікаційні системи та мережі» (7.05090302, 8.05090302), 

«Інформаційні мережі зв’язку» (7.05090301, 8.05090301), "122" – Комп'ютерні науки.  

1.8. Кафедра КН веде наукову роботу в межах робочого часу викладача вищого 

навчального закладу (ВНЗ). В аспірантурі (докторантурі) Університету здійснюється 

підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, закріплених за 

кафедрою. Норми часу навчальної роботи, а також наукової, методичної, 



організаційної роботи встановлюються ректором Університету, виходячи із 

максимального навантаження на одну ставку НПП на навчальний рік.  

1.9. За кафедрою закріплені приміщення: завідувача кафедри (ауд. 103), 

приміщення для НПП кафедри, лабораторії:  «Інформаційних технологіЇ у 

навчальному процесі» (ауд. 221), «Телекомунікаційні та інформаційні мережі 

зв’язку» (ауд. 216), Навчально-науковий центр технологій Hewlett-Packard (ауд. 132). 

1.10. Кафедра КН об’єднує науково-педагогічних працівників відповідної 

кваліфікації та спеціальності. В штатний склад кафедри входять: 

– завідуючий кафедрою; 

– професори; 

– доценти; 

– старші викладачі; 

– асистенти; 

– зав. навчальної лабораторії; 

– провідний іженер. 

Штатний склад кафедри затверджується наказом ректора університету 

відповідно до навчально-педагогічного навантаження на навчальний рік. 

1.11. Дисципліни, які закріплені за кафедрою КН: 

1. Телекомунікаційні та інформаційні мережі 

2. Конвергентна мережна інфраструктура 

3. Побудова SDN-мереж. 

4. Інформаційно - телекомунікаційні технології. 

5. Нові інформаційні технології. 

6. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті. 

7. Теорія надійності 

8. Серверні платформи HPE 

9. Хмарні технології 

10. Перспективні  компоненти та засоби інфокомунікаційних технологій. 

11. Серверні операційні системи 

12. Кінцеві пристрої інформаційних систем 

13. Прикладне програмування Java  

14. Прикладні алгоритми та структури даних 

15. Парадигми комп’ютерної обробки даних 

16. Програмування мобільних пристроїв 

17. Штучний інтелект 

 

 

2.  Функції кафедри 

 

2.1. Функції кафедри КН: 

– належна організація і керівництво освітнім процесом на кафедрі; 

– організація практичної підготовки студентів; 

– погодження робочих програм навчальних дисциплін, які закріплені за 

іншими кафедрами; 

– визначення змісту і організації дипломного проектування та керівництво 



дипломними проектами та роботами, магістерськими атестаційними роботами; 

– організація рецензування і захисту дипломних проектів та робіт, 

магістерських атестаційних робіт; 

– контроль якості вивчення всіх навчальних дисциплін, закріплених за 

кафедрою; 

– організація науково-дослідної роботи студентів. 

2.2. Функції кафедри КН щодо викладання дисциплін, які за нею закріплені: 

– розробка та затвердження робочих навчальних програм дисциплін і їх 

навчально-методичне забезпечення; 

– проведення всіх видів навчальних занять; 

– проведення контрольних заходів перевірки знань студентів; 

– вибір і застосування необхідних матеріально-технічних засобів навчання; 

– підготовка і підбір викладачів для викладання навчальних дисциплін; 

– планування підвищення кваліфікації НПП; 

– наукове керівництво аспірантами, щорічна атестація аспірантів, попередній 

розгляд дисертацій, що подаються до захисту, надання рекомендацій щодо 

присвоєння вчених звань; 

– проведення виховної роботи серед студентів, аспірантів і викладачів 

кафедри. 

2.3. Функції кафедри КН у науковій та науково-технічній діяльності 

визначаються чинними нормативними документами, що регламентують науково-

дослідну діяльність в Університеті. 

 

3. Органи врядування кафедри 

 

3.1. Керівництво та управління кафедрою КН відповідно до Закону України 

“Про вищу освіту”, статуту Університету, положення про ННКНІТІ і даного 

Положення здійснює завідувач кафедри, який відповідає за результати її діяльності. 

Завідувач кафедрою повинен мати науковий ступень та/або наукове звання 

відповідно до профілю кафедри. Він забезпечує організацію освітнього процесу, 

виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за 

якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою 

діяльністю НПП. Розпорядження завідувача кафедри є обов’язковими для всіх 

працівників кафедри. 

3.2. Колегіальним органом управління кафедри є засідання кафедри, в якому 

беруть участь НПП кафедри та навчально-допоміжний персонал. Засідання кафедри 

проводиться завідувачем не менше одного разу на місяць. Рішення кафедри є 

чинним, якщо в її засіданні взяли участь 2/3 чисельності працівників.   

3.3.До компетенції засідання кафедри належать:     

рекомендація кандидатури на посаду завідувача кафедри; 

рекомендація кандидатур науково-педагогічних працівників у виборні органи 

Університету;   

рекомендація кандидатур на посади педагогічних працівників кафедри;            

заслуховування виконання індивідуальних планів працівників кафедри;          

розгляд проектів навчальних планів і затвердження робочих Програм 



дисциплін; 

рішення про видання навчально-методичної літератури;                               

рекомендації щодо публікації наукових праць; 

заслуховування і представлення у спеціалізовану Раду висновків щодо 

наукових праць на здобуття вчених ступенів;  

рекомендації про присвоєння вченого звання;     

затвердження розподілу навчальної, наукової та інших видів робіт між 

працівниками кафедри;    

розгляд питань методичної, наукової і науково-дослідної роботи кафедри;   

розгляд питань підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;     

розгляд річних і семестрових планів діяльності кафедри і подання до 

затвердження. 

3.4. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який відповідає за 

результати її діяльності. Розпорядження завідувача кафедри є обов'язковими для всіх 

працівників кафедри.  

3.5. Завідувач кафедри приймається на посаду відповідно до „Положення про 

обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ВНЗ 3-го та 4-го 

рівнів акредитації”, затвердженого Міністерством освіти і науки України Наказом 

№744 від 24.12.02р. Кандидатуру на посаду завідувача кафедри рекомендує 

Ректорові Вчена рада ДУТ на підставі пропозицій кафедри і Вченої ради факультету, 

виражених таємним голосуванням. Якщо згаданим вище шляхом посаду завідувача 

кафедри вирішити неможливо, проводиться конкурс. 

3.6. Функціональні обов’язки та права завідувача кафедри: 

пропозиції Ректору університету про прийняття і звільнення з роботи 

працівники кафедри; 

представлення ухвал кафедри на Вченій раді інституту; 

організація і контроль навчальних процесів, що належать до компетенції 

кафедри та їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення; 

планування, організація і контроль навчально-методичної і науково-дослідної 

роботи в межах бюджету робочого часу працівників кафедри; 

організація підвищення кваліфікації працівників кафедри; 

організація науково-дослідної роботи та господарсько-підприємницької роботи 

кафедри; 

оперативно-календарне планування і контроль роботи допоміжного персоналу 

кафедри;  

контроль за дотриманням норм охорони і безпеки праці в приміщеннях, що 

передані у розпорядження кафедри;  

забезпечення раціонального використання трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів кафедри;        

виконання наказів Ректора, розпоряджень проректорів і директорів інститутів, 

декана факультету в межах компетенції, визначеної відповідними нормативними 

документами; 

організація обліку і звітності про діяльність кафедри в установленому порядку;  

проведення контрольних заходів з охорони праці; 

забезпечення використання приписів служб з охорони праці і пожежної 



безпеки; 

представлення і захист інтересів кафедри перед керівними особами та 

органами університету; 

розпорядження виділеними кафедрі матеріальними і фінансовими ресурсами 

за їх призначеннями; 

визначення обсягу і змісту роботи працівників кафедри відповідно до 

законодавства і чинних в ДУТ нормативних документів; 

планування, організація і контроль підготовки кадрів віщої кваліфікації; 

контроль і оцінка роботи працівників кафедри. 

3.7. Завідувач кафедри відповідає за : 

стан навчальної, виховної та наукової роботи на кафедрі, виконання наказів та 

розпоряджень Ректора,  розпоряджень проректорів, декана факультету, виконання 

ухвал вченої ради ДУТ та вимог правил внутрішнього трудового розпорядку і 

чинного трудового законодавства України; 

рівень підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра, якщо керівником є 

працівником даної кафедри; 

реалізацію навчальних планів і програм; 

здійснення контролю за виконанням розкладу навчальних занять;             

підвищення акредитаційного рівня кафедри, який визначається за 

відповідними нормативними положеннями;   

організацію навчально-методичної роботи на кафедрі;                               

стан обліку та звітності з усіх видів роботи кафедри, збереження документів та 

якісне діловодство;    

організацію збереження матеріальних цінностей, закріплених за кафедрою; 

своєчасне реагування на заявки та листи працівників і студентів кафедри; 

рівень наукової діяльності кафедри, яка оцінюється за чинними в ДУТ 

положеннями.     
 

4. Відповідальність і стимулювання працівників кафедри 

 

4.1. Заохочення працівників кафедри до покращання їх діяльності 

здійснюється у формах:     

подяка завідувача, що занотовується у протоколі засідання кафедри;      

подяка, оголошена розпорядженням декана, проректора або наказом Ректора 

ДУТ; 

представлення до премії або надбавки до посадового окладу. 

4.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, в т.ч. 

розпорядження завідувача, працівник кафедри підлягає одному з адміністративних 

стягнень: 

попередження завідувача кафедри про подальшу недопустимість аналогічних 

проступків, яке оголошується на засіданні кафедри і заноситься в протокол; 

догана за поданням завідувача кафедри, оголошена розпорядженням декана чи 

наказом Ректора; 

зменшення або зняття надбавки до посадового окладу; 

 звільнення з посади працівника кафедри в установленому порядку.  



4.3. Працівник кафедри може оскаржити розпорядження завідувача кафедри 

адміністративне стягнення перед вищими керівними особами впродовж  5 днів, якщо 

інше не передбачене чинним законодавством.  

4.4. Розпорядження завідувача кафедри може бути скасоване його наступним 

розпорядженням, розпорядженням проректора або ректора. 
 

5. Документація 

 

5. До переліку документації кафедри КН  входять: 

 

5.1 Документи навчально-організаційного забезпечення: 

 положення про кафедру; 

штатний розклад кафедри; 

посадові інструкції; 

графіки навчального процесу за всіма формами навчання; 

план роботи кафедри; 

дані для розрахунку обсягу навчальної роботи кафедри на поточний рік; 

розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри на поточний рік; 

звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічними 

працівниками кафедри за попередній навчальний рік; 

індивідуальні плани роботи викладачів; 

графік підвищення кваліфікації викладачів; 

розклад занять викладачів; 

перелік навчальних лабораторій, спеціалізованих кабінетів кафедри, 

обладнання лабораторій та кабінетів; 

графік зайнятості лабораторій кафедри; 

графік консультацій викладачів; 

протоколи засідань кафедри; 

звіт кафедри про роботу за минулий навчальний рік; 

звіт з навчальної роботи викладачів за минулий рік; 

журнал закріплення за студентами тем (варіантів) індивідуальних 

семестрових занять з дисциплін; 

журнал обліку виконання студентами лабораторних робіт (комп’ютерних 

практикумів); 

програми навчальних дисциплін; 

програми державних екзаменів; 

програми практик, графіки їх проходження; 

план науково-дослідної роботи кафедри. 

 

5.2 Навчально-методична документація: 

структурно-логічна схема підготовки фахівця по спеціалізації (для 

випускаючих кафедр); 

навчальні і робочі навчальні плани підготовки фахівців; 

навчальні програми з усіх дисциплін навчальних планів (електронні 

версії); 



структура змісту підготовки фахівця по спеціалізації (для випускаючих 

кафедр); 

тематики та методичні вказівки по написанню курсових та магістерських 

робіт, дипломних проектів, кваліфікаційних робіт; 

накази про закріплення за студентами тем атестаційних робіт та 

методичні рекомендації до їх виконання; 

курсові, реферати студентів, магістерські роботи, дипломні проекти, 

кваліфікаційні роботи; 

вимоги до атестаційних робіт випускників ; 

випускні кваліфікаційні роботи, відгуки  та рецензії на них. Проекти 

студентів; 

конспект лекцій з навчальних дисциплін; 

методичні рекомендації для проведення лабораторних, практичних і 

семінарських занять; 

методичні рекомендації щодо організації і виконання самостійної роботи 

студентів та індивідуальних науково-дослідних завдань; 

програма державного екзамену (якщо дисципліна виноситься на 

державний екзамен); 

білети на тести; 

відомості щодо забезпечення студентів навчальною та методичною 

літературою з дисципліни; 

підручники, навчальні посібники, електронні підручники, практикуми, 

тести тощо. 

Навчально-методичний комплекс дисципліни створюється під керівництвом і 

за безпосередньою участю провідного викладача кафедри, розглядаються і 

затверджується в установленому порядку. 

Відповідальність за якість, повноту, зміст і об’єктивність інформації в 

документах несе завідувач кафедри, викладач. 

 

6. Посадові обов’язки працівників кафедри 

 

Посадові обов’язки науково-педагогічного, технічного та навчально-

допоміжного складу регламентуються окремими посадовими інструкціями.  

 

Директор навчально-наукового інституту 

телекомунікації та інформатизації      С.В. Козелков 

 

Декан факультету  

інформаційних технологій       А.П. Бондарчук 

 

Ознайомлений: 

 

Завідувач кафедри 

комп’ютерних наук 

 В.В. Вишнівський 



УЗГОДЖЕНО: 
 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи       Л.Н. Беркман 

Проректор з науково-педагогічної роботи       Л.Н 

 

Директор навчально-наукового інституту 

телекомунікації та інформатизації      С.В. Козелков 

 

Декан факультету  

інформаційних технологій       А.П. Бондарчук 

 

 

Директор Навчально-наукового центру    А.М. Явтушенко 

 

 

Начальник відділу кадрів       С.М. Львовський  

 

Начальник  

юридичного відділу         В.І. Кучер 

 

Завідувач кафедри 

комп’ютерних наук     

 В.В. Вишнівський 

 


