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1. Загальні положення

1.1

Навчально-методичний центр комп’ютерних наук (далі НМЦ) є

структурним підрозділом кафедри комп’ютерних наук Сумського державного
університету (далі СумДУ).
Повна назва українською мовою – Навчально-методичний центр комп’ютерних
наук.
Повна назва англійською мовою – Educational-methodical center of computer
science.
НМЦ не є юридичною особою.
НМЦ може мати печатку, штампи, логотип, бланки з власним найменуванням
1.2

Метою діяльності НМЦ є:

▪ створення конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науковоприкладних результатів в галузі комп’ютерних наук;
▪ виконання науково-дослідних робіт за напрямком комп’ютерних наук на
замовлення приватних та юридичних осіб, організацій та підприємств різної
форми власності;
▪ надання особам, які навчаються, понад обсяги навчальних планів, та всім
бажаючим консультацій та освітніх послуг за напрямком комп’ютерних наук на
сучасному рівні.
1.3 У своїй діяльності НМЦ керується чинним законодавством України,
загальнодержавною та внутрішньоуніверситетською нормативною базою, даним
Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.
1.4 НМЦ у своїй діяльності співпрацює з усіма структурними підрозділами
СумДУ у межах своїх завдань та функцій.
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2. Основні завдання та функції НМЦ

2.1

Поглиблена наукова і науково-технічна підготовка студентів, аспірантів

і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових
працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок.
2.2

Інформаційна

підтримка

інноваційних

проектів,

пов’язаних

із

застосуванням інформаційних та інтелектуальних технологій, з метою розвитку
навчальних, наукових та грантових проектів.
2.3

Організація та проведення курсів з комп’ютерної підготовки для

студентів понад обсяги, встановлені навчальними планами, та всім бажаючим.
2.4 Надання освітніх послуг за напрямком комп’ютерних наук особам, які
навчаються, понад обсяги навчальних планів та усім бажаючим.
2.5 Консультації з питань комп’ютерної техніки, програмного забезпечення,
інформаційних та інтелектуальних технологій.
2.6 Створення конкурентоспроможних на світовому ринку прикладних
розробок, зразків нової техніки, технологій та матеріалів.
2.7 Надання освітніх послуг за напрямком комп’ютерних наук особам, які
навчаються, понад обсяги навчальних планів, та усім бажаючим:
▪

проведення понад обсяги встановлені навчальними планами комп’ютерних
курсів, гуртків, факультативів на базі індивідуального і групового навчання,
в тому числі: занять з програмування, розробки аналітично-інформаційних
систем, систем підтримки прийняття рішень, веб-сайтів тощо;

▪

проведення лекцій та консультацій з питань інформаційних технологій,
програмування та інше;

▪

проведення навчання з підготовки до сертифікації за програмами провідних
ІТ-компаній;

▪

підвищення кваліфікації спеціалістів з інформаційно-комунікаційних та
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інтелектуальних технологій на замовлення підприємств, установ та фізичних осіб.
2.8 Надання науково-технічних послуг за напрямком комп’ютерних наук на
замовлення підприємств, установ та фізичних осіб.
2.9

Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і

науково-педагогічних працівників, післядипломної підготовки та перепідготовки
кадрів за головними напрямами наукової і науково-технічної діяльності НМЦ.
2.10 Розвиток партнерства з провідними ІТ-компаніями;
2.11 Організація наукових семінарів і конференцій за тематикою кафедри
комп’ютерних наук.

3. Управління та кадрове забезпечення НМЦ

3.1

Керівництво та координація діяльності НМЦ здійснюється начальником,

який призначається наказом ректора СумДУ та безпосередньо підпорядковується
завідувачу кафедри комп’ютерних наук.
3.2

Функціонування НМЦ забезпечується штатними співробітниками кафедри

комп’ютерних наук, а у разі потреби – іншими особами на умовах сумісництва або
шляхом укладення цивільно-правових договорів та угод.
3.3

Склад та функціональні обов’язки співробітників, які приймають участь у

наданні платних послуг та викладачів, що приймаються для проведення занять,
визначаються

начальником

НМЦ,

узгоджуються

із

завідувачем

кафедри

затверджуються проректором за підпорядкуванням кафедри.

4. Матеріально-технічне забезпечення

4.1

НМЦ розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі СумДУ.

і
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НМЦ має право у встановленому порядку використовувати матеріально-

технічну базу та обладнання інших структурних підрозділів університету.

5. Фінансово-господарська діяльність
5.1 Фінансування діяльності НМЦ здійснюється за рахунок коштів загального та
спеціального фондів, 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;
▪ спонсорської допомоги від організацій, підприємств, громадян;
▪ інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.2 Надання послуг може здійснюватися на підставі договорів із замовниками, що
укладаються та узгоджуються в установленому порядку.
5.3 Оплата послуг НМЦ може здійснюватися як у безготівковій формі на
субрахунок СумДУ, так і готівкою, яка вноситься до каси університету у
встановленому порядку.
5.4 Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності до
кошторису, який за пропозиціями начальника НМЦ розраховується щорічно (в
січні-лютому,

а

також

за

необхідності)

планово-фінансовим

відділом,

узгоджується з відповідними посадовими особами та затверджується ректором.
При розрахунку калькуляції вартості платних послуг враховуються
рекомендації МОН молоді і спорту України, Міністерства фінансів України.
5.5 Облік коштів від надання НМЦ платних послуг здійснюється в установленому
порядку на відповідних рахунках спеціального фонду університету. При цьому:
o виконання науково-дослідних робіт, наукових грантів та науковотехнічних послуг обліковується в установленому для цих видів діяльності
порядку;
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o облік коштів від інших видів діяльності НМЦ здійснюється на
відповідному

субрахунку

спеціального

фонду

університету

і

розподіляється так:
після сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми
надходжень (якщо це передбачено законодавством), 20% коштів спрямовується
на відшкодування загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності
НМЦ; 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 75 % на матеріальне
стимулювання безпосередніх виконавців робіт, співробітників, у тому числі,
інших структурних підрозділів університету, які сприяють виконанню робіт; 25%
- на інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність НМЦ.
6. Прикінцеві положення
6.1 Зміни в Положення можуть вноситися Рішенням вченої ради або наказом
ректора.
6.2

Рішення про створення, реорганізацією та ліквідацію НМЦ приймається

наказом ректора.
6.3 Даним

Положенням

відміняються

Положення

«Про

Навчально-

методичний комп’ютерний центр кафедри інформатики Сумського державного
університету» (схвалено вченою радою СумДУ, протокол №9 від 13.04.2006 р.) та
зміни до нього (схвалено вченою радою СумДУ, протокол № 8 від 15.03.2007 р.).
6.4 Дія Положення скасовується наказом ректора або наказом ректора за
рішенням вченої ради.
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Схвалено вченою радою СумДУ
Протокол № 07 від 21 лютого 2013 р.
Вчений секретар
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