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ПОЛОЖЕННЯ
про територіальний центр дистанційних комунікацій
Сумського державного університету

1 Загальні положення
1.1 Положення укладено з метою встановлення порядку створення та
реорганізації територіального центру дистанційних комунікацій (далі –
ТЦДК), визначення мети його діяльності, завдань, функцій, засад організації
його роботи, порядку взаємодії з базовим ВНЗ.
1.2

Сфера

територіальних

дії

положення

центрів

розповсюджується

дистанційних

комунікацій,

на

діяльність

пов’язану

із

організаційно-методичним супроводженням навчання студентів та слухачів
за дистанційною формою навчання Сумського державного університету
(СумДУ) у питаннях використання телекомунікаційних технологій, слухачів
дистанційних курсів підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
(ЗНО) та «Масових відкритих онлайн-курсів» (МВОК), організаційна
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підтримка учасників науково-практичних конференцій та вебінарів, а також
з популяризацією і розповсюдженням технологій дистанційного навчання.
1.3 ТЦДК є структурованим підрозділом СумДУ без статусу юридичної
особи.
Повна назва центру українською мовою – територіальний центр
дистанційних комунікацій СумДУ…1
Повна назва центру англійською мовою – The territorial center of distance
communications SSU…1
Скорочена назва та/або абревіатура – ТЦДК …1
ТЦДК має штамп та круглу печатку з найменуванням «Територіальний
центр дистанційних комунікацій СумДУ …1»
2 Нормативні посилання
У своїй діяльності ТЦДК керується чинним законодавством України,
нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського
рівнів, даним Положенням, яке укладене з урахуванням вищезазначеного,
наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.
У тому числі як у Положенні, так і в безпосередній діяльності
враховуються вимоги таких нормативних документів (зі змінами та
доповненнями):
– Наказ МОН від 25.04.2013 р. №466 «Про затвердження Положення про
дистанційне навчання» від 25 квітня 2013 року з урахуванням змін відповідно
до наказу МОН від 14 липня 2015 року;
– Наказ МОН України від 30 жовтня 2013 року № 1518 «Про вимоги до
вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових,
освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною

1

Вказується місто розташування ТЦДК, наприклад «Територіальний центр дистанційних комунікацій СумДУ,
м.Охтирка», ТЦДК м.Охтирка
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формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за
акредитованими напрямами і спеціальностями».

3 Мета, завдання та функції діяльності
3.1Метою діяльності ТЦДК є:
– сприяння в навчанні студентів і слухачів за дистанційною формою,
системне супроводження їх з питань використання телекомунікаційних
технологій;
– розширення сфери використання технологій дистанційного навчання
на основі супроводження МВОК широкої тематичної спрямованості;
– організаційна підтримка підготовки слухачів для вступу в СумДУ,
проходження МВОК, курсів підвищення кваліфікації, перепідготовки тощо;
– реалізація можливостей щодо підвищення кваліфікації широким
контингентом населення;
– поглиблення та розширення професійних знань, отримання другої
вищої освіти тощо.
3.2 Завданням ТЦДК, спрямованими на реалізацію мети є:
– постійна методична та організаційна допомога студентам і слухачам в
використанні дистанційних технологій;
– залучення студентів та слухачів, які є мешканцями регіону, де
розташований ТЦДК, до навчальної, наукової та позанавчальної діяльності;
– поширення технологій дистанційного навчання, у т.ч. впровадження
МВОК серед мешканців регіону розташування ТЦДК;
– сприяння в підготовці до ЗНО та вступних іспитів потенційних
абітурієнтів з використанням телекомунікаційних технологій;
– організація профорієнтаційних заходів;
– організаційно-технічне забезпечення проведення курсів підвищення
кваліфікації;
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– супроводження перепідготовки фахівців або студентів старших курсів
(отримання другої вищої освіти);
– сприяння іншим формам діяльності університету відповідно до його
статутних завдань.
3.3 Основними функціями ТЦДК є:
– надання початкового інструктажу з дистанційної освіти студентам та
слухачам СумДУ;
– технічна підтримка навчального процесу студентів і слухачів у
питаннях використання дистанційних технологій відповідно до нормативних
вимог;
– організація та технічне забезпечення консультування студентів і
слухачів як методистами ТЦДК, так і методистами ЦЗДВН та викладачами
СумДУ у режимі онлайн аудіо та відео трансляцій;
– організація дистанційної участі студентів та слухачів у науковопрактичних конференціях, семінарах, круглих столах, які проводяться на базі
СумДУ тощо;
– технічне забезпечення проведення проміжних контролів з навчальних
дисциплін;
– проведення профорієнтаційних заходів;
– організаційно-методична

підтримка

слухачів

дистанційних

підготовчих курсів до ЗНО.
4 Управління та кадрове забезпечення
4.1 Управління ТЦДК покладається на керівника ТЦДК, який
призначається ректором СумДУ. Обов’язки керівника визначаються
посадовою інструкцією. ТЦДК безпосередньо підпорядковується директору
Центру заочного, дистанційного та вечірнього навчання (ЦЗДВН),
функціонально – іншим посадовим особам відповідно до вирішуваних
завдань.
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4.2 Чисельність працівників ТЦДК, їх посадові оклади встановлюються
відповідно до штатного розпису. Штатний розпис ТЦДК визначає ректор
СумДУ за поданням директора ЦЗДВН.
4.3 Функціонування ТЦДК забезпечується штатними співробітниками
СумДУ, а у разі потреби, іншими особами на умовах сумісництва або
шляхом укладання цивільно-правових договорів та угод.
4.4 Посадові інструкції працівників ТЦДК укладаються керівником
ТЦДК, погоджуються та затверджуються у встановленому порядку.
5 Організація діяльності ТЦДК
5.1 ТЦДК організовує свою роботу на базі закладів освіти та інших
установ, які мають доступ до телекомунікаційних мереж, комп’ютерну базу
необхідного рівня та відповідний кадровий склад.
ТЦДК створюється в установленому порядку шляхом укладання
договору про співпрацю між установою, підприємством або організацією
(далі – базова організація), матеріальна база яких використовується для цілей
визначених цим Положенням.
5.2 Між СумДУ та базовою організацією, як правило, можуть
укладатися договори оренди приміщень у встановленому законодавством
порядку.
5.3 За супроводження підготовки та перепідготовки фахівців на базі
ТЦДК відповідають директор ЦЗДВН, декан факультету підвищення
кваліфікації викладачів (ФПКВ) та директор Центру професійної та
післядипломної

освіти

(ЦППО).

Контроль

за

якістю

надання

консультаційних послуг студентам та слухачам на ТЦДК покладається на
директора ЦЗДВН, декана ФПКВ та директора ЦППО.
5.4 За організаційно-методичне супроводження підготовки слухачів
дистанційних підготовчих курсів до ЗНО відповідає директор департаменту
доуніверситетської освіти.

МОН
України
СумДУ

Положення про територіальні центри дистанційних комунікацій
при Сумському державному університеті

Стор.6

5.5 Діяльність ТЦДК базується на затверджених планах роботи, річних
завданнях діяльності ЦЗДВН, завданнях вищих посадових осіб та у
встановленому порядку – на заявках підрозділів університету.
5.6 У межах своїх повноважень ЦЗДВН здійснює організаційні заходи та
контроль за відповідними напрямами діяльності ТЦДК.
5.7 Про свою роботу ТЦДК звітує у встановленому для підрозділів
університету порядку.
6 Матеріально-технічне забезпечення
6.1 ТЦДК функціонує з використанням матеріально-технічної бази як
базової організації, так й інших установ, підприємств, організацій
відповідного регіону, у т.ч. їх комп’ютерного обладнання та систем
телекомунікацій відповідно до окремо укладених угод між ними та СумДУ.
6.2 За необхідності надання студентам додаткового доступу до мережі
Internet на ТЦДК, можуть укладатися додаткові угоди між студентом та
базовою організацією.
6.3 За потреби СумДУ може надавати ТЦДК у тимчасове користування
комп’ютерну техніку, засоби комунікації, оргтехніку тощо.
7. Прикінцеві положення
7.1 ТЦДК створюється, 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. У такому ж
порядку

можуть

вноситися

зміни

та

доповнення

до

Положення,

затверджуватися його нова версія, або скасовуватися Положення.
7.2 Зміни та доповнення до положення, у тому числі шляхом укладення
нової його редакції, також можуть затверджуватися наказом ректора без
розгляду вченої ради та/або дорадчими органами.
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7.3 Положення (зміни та доповнення) набуває чинності з наступного дня
після введення його в дію наказом ректора, якщо інше не передбачається тим
же наказом.

Схвалено вченою радою СумДУ
Протокол № 07 від 14 квітня 2016 року
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