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1. Загальні положення
1.1. Інформаційно-обчислювальний центр (далі ЮЦ) Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (далі -  

Університет) є структурним підрозділом Університету, який утворюється, 

реорганізується і ліквідується наказом ректора, є окремим структурним 

підрозділом, підпорядкованим безпосередньо ректору та першому 

проректору.

1.2. ЮЦ створюється для розробки, впровадження та експлуатації в 

Університеті інформаційних, телекомунікаційних систем і технологій, а 

також для координації робіт, що проводять у цій галузі навчально-наукові 

інститути та факультети Університету, забезпечення технологічної підтримки 

цих розробок, їх стандартизації та доведення до остаточного вигляду.

1.3. У своїй діяльності ЮЦ керується чинним законодавством України, 

Статутом Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка, Колективним договором Університету, рішеннями вченої 

ради Університету, наказами і розпорядженнями ректора і першого 

проректора Університету, іншими нормативно-правовими актами 

Університету та цим Положенням

1.4. Положення про ЮЦ ухвалюється рішенням вченої та 

затверджується наказом ректора Університету.

1.5. ЮЦ працює відповідно до перспективного та річного планів 

роботи, які затверджуються першим проректором і звітує перед ним про 

проведену роботу.

1.6. Організацію роботи ЮЦ забезпечує начальник інформаційно- 

обчислювального центру, коло повноважень якого визначається посадовою 

інструкцією.

2. Основні завдання та функції ЮЦ
2.1. Головна мета створення ЮЦ полягає у впровадженні та 

забезпеченні функціонування сучасних інформаційно-телекомунікаційних 

технологій у всіх сферах діяльності Університету.



2.2. Відповідно до поставленої мети на ЮЦ покладено виконання таких 

основних завдань:

-  формування загальної концепції інформатизації Університету;

-  розробка проектів програм і планів розвитку інформаційних 

комп’ютерних технологій в Університеті спрямованих на створення та 

забезпечення ефективного функціонування інформаційної 

інфраструктури Університету;

-  розробка та узгодження технічних вимог і технічних завдань на 

інформаційні системи та програмне забезпечення, що створюються в 

Університеті;

-  дослідження тенденцій у галузі інформаційних комп’ютерних 

технологій з метою їх узагальнення та впровадження в Університеті;

-  координація робіт спрямованих на створення загальноуніверситетської 

інформаційної інфраструктури, створення корпоративної мережі 

Університету, розширення використання мережі Інтернет у 

навчальному процесі та наукових дослідженнях;

-  розробка стандартів та інструкцій, що забезпечують функціонування 

корпоративної та локальних мереж Університету, а також програмних і 

програмно-апаратних систем, що використовуються в Університеті;

-  експертиза програмного забезпечення власної розробки та зовнішніх 

організацій з метою прийняття рішення про можливість його масового 

використання в Університеті;

-  проектування, побудова, введення в експлуатацію, модернізація, 

технічне обслуговування та підтримка єдиної інформаційної 

телекомунікаційної системи (комп’ютерна та телефонна мережі);

-  адміністрування комп’ютерних мереж Університету;

-  впровадження та супроводження інформаційної системи автоматизації 

управління Університетом;



-  обслуговування, ремонт, налагодження, модернізація комп’ютерної 

техніки з відповідним програмним забезпеченням та периферійного 

обладнання і устаткування (ксерокси, сканери, принтери і т.п.);

-  підготовка технічної документації, щодо здійснення закупівель 

комп’ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання, послуг зв’язку 

та доступу до всесвітньої мережі Інтернет;

-  обслуговування програмного забезпечення загального, наукового та 

навчального призначення, здійснення консультативної підтримки 

користувачів;

-  забезпечення доступу структурним підрозділам Університету до 

глобальної інформаційної системи передачі даних;

-  технічне обслуговування, адміністрування та системне супроводження 

серверів, які забезпечують роботу телекомунікаційної мережі 

Університету;

-  проведення семінарів з метою навчання науково-педагогічних та інших 

працівників Університету методам використання комп’ютерних 

технологій;

-  пропагуванні досвіду Університету в галузі використання сучасних 

інформаційних і телекомунікаційних технологій шляхом участі та 

організації семінарів, конференцій, симпозіумів.

3. Організаційна структура
3.1. Структура і штатна чисельність інформаційно-обчислювального

центру визначаються наказом ректора Університету, виходячи з умов і
*

особливостей діяльності Університету.

3.2. Інформаційно-обчислювальний центр очолює начальник ЮЦ,

який у встановленому порядку за поданням першого проректора

Університету призначається на посаду наказом ректора.

3.3. На період відсутності начальника ЮЦ його обов’язки

покладаються наказом ректора на працівника ЮЦ, який набуває права та



обов’язки керівника інформаційно-обчислювального центру і несе 

відповідальність за діяльність ЮЦ.

3.4. До складу ЮЦ згідно штатного розпису за посадами та 

кількістю працюючих входять: начальник Центру, провідні фахівці, 

фахівці І категорії, фахівці II категорії, фахівці, технік І категорії з 

обслуговування АТС.

3.5. Начальник інформаційно-обчислювального центру розподіляє 

обов’язки між співробітниками ЮЦ та розробляє їх посадові інструкції, 

які погоджуються і затверджуються у встановленому в Університеті 

порядку.

3.6. Працівники ЮЦ здійснюють свої повноваження згідно чинного 

законодавства України, цього Положення та посадових інструкцій.

4. Права інформаційно-обчислювального центру
4.1. З метою виконання інформаційно-обчислювальним центром своїх 

повноважень, поставлених завдань та обов’язків ЮЦ надається право:

-  розробляти поточні та перспективні програми та плани розвитку 

комп’ютерних технологій в Університеті;

-  подавати пропозиції щодо відкриття нових напрямків робіт 

відповідно до функцій ЮЦ;

-  подавати проекти стандартів і кошторисів, що забезпечують 

виконання основних задач та функцій ЮЦ;

-  контролювати дотримання інститутами, факультетами, кафедрами та 

іншими підрозділами Університету затверджених у встановленому порядку 

технічних та організаційних стандартів, що стосуються забезпечення 

експлуатації телекомунікаційного обладнання, комп’ютерної техніки та 

програмного забезпечення;

-  проводити проектні, науково-дослідні та інші роботи, що 

відповідають основним задачам ЮЦ.



5. Відповідальність
5.1. Загальну відповідальність за невиконання та неналежне виконання 

Інформаційно-обчислювальним центром функцій, передбачених цим 

положенням, несе начальник ЮЦ.

5.2. На начальника відділу покладається персональна відповідальність 

за:

-  неналежну організацію діяльності інформаційно-обчислювального 

центру по виконанню задач і функцій, покладених на ЮЦ;

-  недотримання співробітниками ЮЦ Правил внутрішнього трудового 

розпорядку;

-  незабезпечення цілісності та збереження майна, що знаходиться у 

ЮЦ, недотримання нормативних вимог з охорони праці та виробничої 

санітарії.

5.3. Співробітники відділу несуть персональну відповідальність за 

невиконання та неналежне виконання службових обов’язків, встановлених їх 

посадовими інструкціями, збереження матеріальних цінностей, 

недотримання нормативних вимог з охорони праці та виробничої санітарії.

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1. Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених цим 

Положенням, інформаційно-обчислювальний центр взаємодіє з іншими 

структурними підрозділами Університету.
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