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1.

Загальні положення

1.1. Центр комп’ютерних технологій (далі - ЦКТ) є структурним підрозділом Сумського
державного університету (далі - СумДУ).
Повна назва українською мовою – Центр комп’ютерних технологій.
Повна назва англійською мовою – Center of Computer Technologies.
Абревіатура – ЦКТ.
ЦКТ не є юридичною особою.
ЦКТ може мати печатку, штампи, логотип, бланки з власним найменуванням.
1.2. Положення укладено з метою встановлення порядку створення та реорганізації ЦКТ,
визначення мети його діяльності, завдань, функцій, порядку організації його роботи,
визначення його структури, порядку взаємодії з іншими підрозділами університету,
відповідних прав та відповідальності тощо.
1.3. Положення розміщується в електронному реєстрі основної діючої нормативної бази
системи забезпечення якості освітньої діяльності СумДУ, який є складовою розділу загальної
інформації офіційного сайту університету.
1.4. Головною метою діяльності ЦКТ є сприяння використанню сучасних інформаційнокомунікаційних, мультимедійних, інтерактивних технологій, доступу до актуального
програмного забезпечення, розвитку стартап-руху, підвищення кваліфікації та наукових
досліджень за ІКТ спрямованістю у партнерстві з провідними світовими та українськими ІТкомпаніями.
1.5. У своїй діяльності ЦКТ керується чинним законодавством України, нормативною базою
загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, даним Положенням, наказами та
розпорядженнями відповідних посадових осіб. У тому числі як у Положенні, так і в
безпосередній діяльності враховуються вимоги Постанови Кабміну України "Перелік платних
послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами
системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності" (зі змінами та
доповненнями).
1.6. ЦКТ у своїй діяльності співпрацює зі студентським самоврядуванням та іншими
громадськими організаціями.

2.

Основні завдання та функції ЦКТ

2.1. Основними завданнями та функціями ЦКТ є:
сприяння використанню сучасних інформаційно-комунікаційних, мультимедійних та
інтерактивних технологій у навчальному процесі, науковій роботі та міжнародних проектах
СумДУ;
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підтримка підвищення кваліфікації викладачів та співробітників за тематикою
інформаційно-комунікаційних, «хмарних», мобільних, 3D та інших сучасних технологій;
розробка та проведення семінарів за тематикою використання сучасних ІКТ в освіті для
методичних та профорієнтаційних заходів ЦЗДВН, підтримки вчителів та викладачів
партнерських навчальних закладів;
технічне та методичне супроводження конкурсів з використання сучасних ІКТ в
навчальному та науковому процесах;
надання методичної та програмно-технічної підтримки та сприяння відкриттю нових
напрямів підготовки та складання іспитів за вимогами міжнародних стандартів у
сертифікаційному центрі СумДУ.
забезпечення роботи навчально-методичного центру «Проф-ІТ»;
методична, інформаційна та програмно-технічна підтримка впровадження результатів
досліджень штучного інтелекту в навчальних та наукових проектах;
методична, інформаційна, програмно-технічна підтримка використання 3D-технологій у
навчанні та наукових проектах, розвиток роботи групи 3D-інновацій;
методична, консультаційна та програмно-технічна підтримка студентів та викладачів, які
впроваджують інноваційні ідеї та стартап-проекти ІТ-напряму, забезпечення роботи стартапцентру СумДУ «New Generation»;
моніторинг використання програмного забезпечення, планування та підготовка
необхідної технічної документації для здійснення закупівлі ліцензійного програмного
забезпечення;
проведення моніторингу та аналізу використання технічного навчального і
лабораторного обладнання, методична, консультаційна та програмно-технічна підтримка онлайн доступу до сучасного обладнання, віртуальних лабораторних засобів, симуляторів тощо;
налагодження та підтримка співпраці з ІТ-компаніями та іншими інноваційними
організаціями у сфері ІКТ, сприяння відкриттю спільних центрів на базі СумДУ;
розвиток співробітництва з Microsoft, ресурсна та технічна підтримка доступу до
навчальних ресурсів Microsoft Imagine Academy, «хмарних» ресурсів Office 365 та Azure тощо;
інформаційне супроводження порталів ІТ та Стартап-напряму, відповідних груп у
соціальних мережах, інформаційної розсилки;
технічне та методичне супроводження веб-конференцій, підтримка середовища
забезпечення комунікацій;
вирішення поточних питань за напрямком підтримки інформаційної системи СумДУ.

3.

Управління та кадрове забезпечення

3.1. Керівництво ЦКТ здійснює начальник, який призначається на посаду наказом ректора та
безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи за розподілом
повноважень.
3.2. Чисельність працівників ЦКТ, їх посадові оклади встановлюються відповідно до
штатного розпису, затвердженого ректором.
3.3. Функціонування ЦКТ забезпечується його штатними співробітниками, а у разі потреби
іншими особами на умовах сумісництва або шляхом укладання цивільно-правових договорів
та угод.
3.4. Посадові інструкції працівників ЦКТ укладаються начальником ЦКТ, погоджуються та
затверджуються у встановленому порядку.

4.

Організаційна структура ЦКТ

4.1. До структури ЦКТ входять наступні підрозділи, що підпорядковуються безпосередньо
начальнику ЦКТ:
група ліцензійного програмного забезпечення та співпраці з провідними ІТкомпаніями, що забезпечує виконання завдань ЦКТ в частині планування закупівлі
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ліцензійного програмного забезпечення, підготовки необхідної технічної документації для їх
здійснення, моніторингу і аналізу використання програмного забезпечення, налагодження
співпраці з вітчизняними та зарубіжними ІТ-компаніями, пошуку можливостей створення
спільних навчальних, науково-методичних, інформаційних або ресурсних центрів, надання
консультацій з доступу до навчальних матеріалів, програмного забезпечення, технічного
обладнання, консультування з питань можливостей навчання та сертифікації з ІТ-технологій
за міжнародними стандартами;
лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання, що забезпечує виконання
завдань ЦКТ в частині здійснення навчально-консультаційної роботи з питань розробки,
впровадження та використання сучасних інформаційно-комунікаційних, мультимедійних та
інтерактивних технологій у навчальному процесі, підтримку підвищення кваліфікації
викладачів та співробітників за тематикою інформаційно-комунікаційних, «хмарних»,
мобільних, 3D та інших сучасних технологій, підтримку загальноуніверситетських відео- та
веб-конференцій, проведення технічної експертизи електронних засобів навчання за
затвердженим порядком;
навчально-методичний центр «Проф-ІТ», що забезпечує виконання завдань ЦКТ в
частині організації та проведення комп’ютерних курсів, факультативів з інформаційних
технологій, організацію підготовки до сертифікації за програмами провідних ІТ-компаній, діє
згідно окремого положення;
стартап-центр «New Generation», що забезпечує виконання завдань ЦКТ в частині
запровадження в університеті інформаційної, організаційної, навчальної та технічнопрограмної підтримки студентів та викладачів, які прагнуть впроваджувати інноваційні ідеї з
ефективним застосуванням сучасних ІТ-технологій, сприяння особам, що навчаються та
впроваджують проекти у сфері ІТ-технологій, у розвитку економічного мислення,
комунікативних і лідерських якостей, навичок менеджменту, бізнесової діяльності, сприяння
зростанню відповідної бізнес-активності в СумДУ та регіоні, діє згідно окремого положення;
- група 3D-інновацій, що забезпечує виконання завдань ЦКТ в частині сприяння
вивченню сучасних 3D-технологій, досліджень штучного інтелекту та технологій Індустрії 4.0
в навчальних та наукових проектах, акумуляцію ресурсів та забезпеченні доступу до
технічного та програмного забезпечення засобів 3D-друку, сканування, проектування нових
пристроїв т створення прототипів, підтримує роботу та співпрацю з міжнародною мережею
FabLab.
4.2. Структура ЦКТ може змінюватися із затвердженням змін у встановленому порядку
ректором університету.
4.3. Керівництво структурними підрозділами здійснюють керівники, які призначаються
наказом ректора за поданням начальника ЦКТ та погодженням з проректором за відповідним
напрямом діяльності.
4.4. Для виконання окремих завдань розпорядженням начальника ЦКТ можуть створюватися
тимчасові проектні (робочі) групи.

5.

Матеріально-технічне забезпечення

5.1. ЦКТ розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі СумДУ.
5.2. ЦКТ має право у встановленому порядку використовувати матеріально-технічну базу та
обладнання інших структурних підрозділів університету.

6.

Організація діяльності

6.1. Діяльність ЦКТ базується на затверджених планах роботи, завданнях вищих посадових
осіб та у встановленому порядку заявках підрозділів університету.
6.2. У межах своїх повноважень ЦКТ здійснює організаційні заходи та контроль за
відповідними напрямами діяльності інших структурних підрозділів, у тому числі позабазових
та відокремлених, надає звітну інформацію у затвердженому вигляді.
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6.3. Про свою роботу ЦКТ звітує у встановленому для підрозділів порядку.
6.4. ЦКТ у встановленому порядку можуть надаватися стороннім організаціям та фізичним
особам платні послуги, що відповідають постанові кабінету міністрів України від 27 серпня
2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
державної і комунальної форми власності» зі змінами та доповненнями.

7.

Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансування діяльності ЦКТ здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду, в
тому числі:
отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;
коштів, які обліковуються на субрахунках інших підрозділів СумДУ (при виконанні
відповідних замовлень);
коштів від виконання грантових проектів;
благодійної допомоги від організацій, підприємств, громадян;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
7.2. Надання послуг може здійснюватися на підставі договорів із замовниками, що
укладаються та узгоджуються в установленому порядку.
7.3. Виконання науково-дослідних робіт та наукових грантів обліковується у встановленому
для цих видів діяльності порядку.
7.4. Облік коштів від наданих ЦКТ платних послуг (за виключенням зазначених у п.7.3)
здійснюється у встановленому порядку на відповідних рахунках спеціального фонду
університету, у тому числі на відповідному субрахунку ЦКТ.
При цьому:
7.4.1 Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності до
кошторису, який за пропозиціями керівника ЦКТ розраховується щорічно (в січнілютому, а також за необхідності) планово-фінансовим відділом, узгоджується з
відповідними посадовими особами та затверджується ректором.
При розрахунку вартості платних послуг враховуються рекомендації МОН України
та інших діючих нормативно-правових актів України.
7.4.2 У відповідності до затвердженого кошторису після сплати податків, обсяги яких
розраховуються від загальної суми надходжень (якщо це передбачено законодавством),
10% коштів спрямовується на відшкодування загальноуніверситетських витрат щодо
забезпечення діяльності Відділу; відповідна частина коштів спрямовується на оплату
праці безпосередніх виконавців робіт, на оплату праці загальноуніверситетських
підрозділів (згідно із затвердженою методикою) в частині забезпечення надання платних
послуг, на оплату комунальних послуг (визначається з урахуванням показника питомої
ваги комунальних послуг у загальному обсязі фінансування університету в
попередньому календарному році) та на інші витрати за кошторисом;
Частка коштів, що залишилася, спрямовується в частині 80% на додаткове
матеріальне стимулювання виконавців робіт, а також співробітників, у тому числі інших
структурних підрозділів університету, які безпосередньо сприяють виконанню робіт;
20% - на інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність ЦКТ.
7.4.3 За обґрунтованим поданням начальника ЦКТ, узгодженим з проректором за
підпорядкованістю та проректором з фінансово-економічної діяльності, розподіл коштів,
наведений у пункті 7.4.2 у вмотивованих випадках може змінюватися наказом ректора.
7.5. Оплата послуг ЦКТ може здійснюватися у безготівковій формі на рахунок СумДУ або
до каси університету готівкою у встановленому порядку.
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7.6. Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними підрозділами
СумДУ. Начальник ЦКТ відповідає за виконання договірних зобов'язань, контролює рух
надходження коштів та їх розподіл, забезпечує складання встановленої фінансової звітності.

8.

Прикінцеві положення

Центр комп’ютерних технологій реорганізується або ліквідується рішенням вченої ради
університету, яке приймається за поданням ректора університету, що визначається внесенням
ним цього питання або безпосередньо відповідного Положення до порядку денного вченої
ради. Зміни та доповнення до Положення, затвердження його нової версії або скасування
Положення здійснюються наказом ректора або наказом ректора за рішенням Вченої ради.
Зміни та доповнення до Положення, у тому числі шляхом укладення нової його редакції,
також можуть затверджуватися наказом ректора без розгляду вченої радою та/або дорадчими
органами.
Положення (зміни та доповнення) набуває чинності з наступного дня після введення його
в дію наказом ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.
Визнати таким, що втратило чинність Положення про ЦКТ (протокол вченої ради №4 від
08.11.12р. затверджене наказом ректора від 12.11.2012р. №848-І)
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