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ПОЛОЖЕННЯ

про Навчальний ц9нтр комп'ютерних технологiй
Харкiвського нацiонального унiверситеry iMeнi В. Н. Каразiна
1. Загальнi положення
1.1. Навчальний центр комп'ютерних технологiй (далi - Щентр) с структурним
пiдроздiлом Харкiвського нацiона-пьного унiверситеry iMeHi В.Н. Каразiна (далi

унiверситет) i вхолить до складу Управлiння якостi освiти.
Свою дiяльнiсть IfeHTp здiйснюе вiдповiдно до Законiв Украiни кПро
ocBiTy>>, кПро вищу ocBiTy>, постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, наказiв MiHicTepcTBa
освiти науки УкраiЪи, Статуry унiверситету, iнших нормативних aKTiB та цьоiо
Положення.
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телекомунiкацiйних систем.
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2.2,

ВпровадженЕя сучасних комп'ютерних технологiй у забезпечення ocBiTHboi
i науковоi дiяльностi.
супроводження iнформацiйних систем
2.3. Розробка, впровадження
електронного
документообiгу.
управлiння унiверситетом,
2.4. Забезпечення експлуатацii та супроводження програмного забезпечення
пiдроздiлiв унiверситету.
адмiнiстративно-упр€lвлiнських
2,5. ДдмiнiструвЕlння та технiчне забезпечення внесення i корегування даних у
Сдинiй державнiй елецтроннiй базi з питань освiти.
2.6. Надшrня методично1, консультативноi допомоги, навчання операторiвкористувачiв iз питань роботи з единою державною електронною базою з питань освiти.
2j. Забезпечення проведення занять i позанавчаJIьних заходiв у
загаJIьноунiверситетських комп'ютерних класах.
2,8, Розробка стандартiв та iнструкцiй, що органiзацiйно забезпечують
функцiонування корпоративноi та локаJIьних мереж унiверситету, Його структурних
пiдроздiлiв, а також прогрчlIvIних та програмно-апаратних систем, що використовуються в

та

унiверситетi.

2.9. Проектування корпоративно1 та локаJIьних мереж унlверситету,

iнститутiв, факультетiв та пiдроздiлiв, а тzкож реа;riзацiя цих проектiв.
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2.|0. Забезпечення функцiоIIування корпоративноi мережi унiверситету, а такох(
надання допомоги пiдроздiлам унiверситету стосовно супроводх(ення ix локальних

МеРеЖ'

3.1. Щентр мае право:

3. Права та обов'язки

3.1.1. Ппанрати свою роботу.
3.1.2. Мати вiльний доступ до iнформацii, що вiдповiдае Еапрямап4 дlяJIьност1
ЦеНтРУ, вивчати стан робоr" *Ъ6.лр, фафьтеri" ,u навч€IльЕо-наукових
lнститугlв,
iнших структурних пiдроздiлiв за напрямап,Iи дiяпьностi Щентру.
3.1.3. Коорлинуватй та перевiряти роботу структурних пiдроздiлiв уяiверситету
вiдповiдно до напрямiв дiяльностi Щентру.
3.1.4. ПеревiрятИ виконаIIЕЯ кафедрамИ, факультетами, IIавчшIьно-науковими
iнститутами, iпшими освiтнiми сцуктурцими пiдроздiлами встановлених вимог до
органiзацii та провадження освiтнього процесу та менеджмеЕту якостi.
3.1.5. Залучати працiвникiв кафедр, факультетiв, навчально-наукових iнститутiв,
iнших структурних пiдроздiлiв до )"racTi в пiдготовцi i проведеннi заходiв вiдповiдЕо до
напрямiв дiяльностi Центру.
3.1.6. Подавати ректору, проректорап{ пропозицii з питань, що вiдносяться до
налрямiв дiяльностi Щентру.
3.2. Щентр зобов'язаний:

З.2.1. ЩОРiЧНО до 1 грудня поточного року готувати ппаIIи своеТ роботи Еа
наступний калондарний piK та подавати ix першому проректору.
3 .2.2. Заб езпечувати викоЕаIIЕя з атверджених планiв
ро боти.
3.2.э. Щорiчно до 1 грулня подавати першому проректору звiт про робоry за
пото.пrий календарний piK.
3.2.4. Створювати необхiднi умови для ефективноi роботи Bcix працiвникiв.
3.2.5. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил i норм охорони
працi та технiки безпеки.
4. Струкryра i керiвництво роботою Щентру
4.1. Щентр пiдпорядкований Еачальнику Управлiння якостi освiти. Безпосередне
керiвництво роботою Центру зДiйснюе директор L{eHTpy, який призначаеться наказом
ректора за подtlнЕям цершого проректора.
4.2. Функцiональнi права й обов'язки директора Щентру визЕачаються посадовою
iнструкцiею.
4.3. Що складу Щентру входять вiддiл розробки, впровадження, експлуатацii та
супроводження iнформатtiйних автоматизованих систем управлiння; вiддiл експlryатацii
та технiчного обслуговувЕшня обчислювальноi технiки; вiддiл глобальних та локальних
комп'ютерних мереж
секторами: сектор комп'ютерних мереж та сектор вебпрограмування та дизайЕу; лабораторiя перспективних iнформацiйцих технологiй.
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5.

Фiнансування

Фiнансранrrя дiяльностi Цеrпру здiйснюеться за рахунок державних коштiв та
iнших джерел, не заборонеЕих закоЕодавством.
6. Реорганiзацiя та лiквЦацiя
Реорганiзацiя та лiквiдацiя L{eHTpy здiйснюються за наказом ректора на пiдставi
рiшення вченоi ради унiверситету.

