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1. Загальні положення 

1.1. НВЦІ є  структурним підрозділом університету, створюється і ліквідується за 
рішенням вченої ради університету. 

1.2. НВЦІ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 
правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами 
документального забезпечення в університеті, іншими нормативними документами, 
наказами та розпорядженнями ректора і цим Положенням. 

1.3. Положення про навчально-виробничий центр інфокомунікацій Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка затверджується 
наказом по університету. 

1.4. НВЦІ безпосередньо підпорядкований проректору науково-педагогічної роботи та 
корпоративного управління. 

1.5. НВЦІ очолює начальник центру. На період відсутності начальника центру його 
обов’язки виконує один із працівників НВЦІ (про що видається наказ ректора 
університету в порядку, встановленому нормативно-правовими актами). 

1.6. Усі працівники НВЦІ призначаються на посаду і звільняються з посади ректором 
університету в порядку, передбаченому правилами внутрішнього трудового 
розпорядку та чинним трудовим законодавством. 

1.7. НВЦІ організує свою роботу на основі персональної відповідальності посадових осіб 
центру за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними певних завдань і 
функцій. 

1.8. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються начальником НВЦІ, 
узгоджуються з керівниками підрозділів, з якими взаємодіє центр, вводяться наказом 
по університету. 

2. Завдання НВЦІ 
2.1. На НВЦІ покладаються наступні завдання: 
2.2. Розробка та впровадження інформаційних систем забезпечення діяльності 

університету. 
2.3. Забезпечення безперебійного функціонування апаратно-програмних комплексів 

університету. 
2.4. Розвиток та адміністрування телекомунікаційних та комп'ютерних мереж 

університету. 
2.5. Забезпечення інформаційної безпеки. 
2.6. Контроль за технічною та проектною документацією (технічні завдання та умови) для 

заходів, поєднаних з використанням комп’ютерної техніки, розробкою та 
експлуатацією комп’ютерних мереж та систем 

2.7. Управління закупівлями програмного і апаратного забезпечення. 
3. Структура 

3.1. Штати НВЦІ затверджує ректор університету.  
3.2. До НВЦІ входять: 

– відділ програмування та супроводження програмного забезпечення; 
– відділ телекомунікаційних мереж та адміністрування; 
– відділ забезпечення електронного документообігу та захисту інформації; 
– відділ забезпечення навчального процесу та інформаційної підтримки; 
– сервісний центр. 

4. Функції 
4.1. Відділ програмування та супроводження програмного забезпечення 

– Розробка та супроводження програмного забезпечення для потреб університету. 
– Супроводження спеціалізованого програмного забезпечення. 
– Розробка та супроводження веб-систем. 



– Реалізація заходів по інтеграції програмних компонентів в загальну інформаційну 
структуру університету. 

– Підготовка інструкцій із налагодження та експлуатації розроблених програм. 
4.2. Відділ телекомунікаційних мереж та адміністрування 

– Розвиток та обслуговування телекомунікаційного вузла університету. 
– Адміністрування спеціалізованих апаратно-програмних комплексів. 
– Адміністрування серверного обладнання. 
– Адміністрування технічної складової системи дистанційного навчання 

університету. 
– Організація й участь у роботі з монтажу і налагодження мереженого обладнання. 

4.3. Відділ забезпечення електронного документообігу та захисту інформації 
– Нормативне та правове забезпечення організаційних та технічних заходів із 

захисту інформації. 
– Взаємодія із контролюючими органами. 
– Протидія кібератакам. 
– Обслуговування та розвиток АСУ ВНЗ. 
– Розробка та впровадження проектів автоматизації діяльності університету. 
– Вивчення нових технологій та обладнання для електронного документообігу та 

захисту інформації. 
4.4. Відділ забезпечення навчального процесу та інформаційної підтримки 

– Забезпечення безперебійної роботи комп’ютерних класів протягом навчального 
року. 

– Створення та систематичне поповнення бібліотеки алгоритмів і програм, які 
використовуються в навчальному процесі. 

– Забезпечення належного функціонування прикладного програмного забезпечення, 
яке використовується в навчальному процесі. 

– Виконання відповідно до потреб НВЦІ робіт, пов’язаних з автоматизованою 
обробкою даних в АСУ університету. 

– Здійснення абонентської підтримки прийому та обробки замовлень на 
обслуговування техніки. 

– Організація комунікаційних функцій між різними підрозділами НВЦІ та іншими 
підрозділами університету. 

4.5. Сервісний центр 
– Технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки. 
– Ремонт оргтехніки. 
– Заправка та регенерація картриджів. 
– Подання заявок на придбання нового інструменту, приладів, матеріалів і 

комплектуючих для ремонту комп'ютерної техніки. 
5. НВЦІ має право: 

5.1. Зобов’язувати всі підрозділи і служби університету надавати достовірну інформацію 
та документацію у строки, у встановлені терміни. 

5.2. Контролювати та зобов’язувати користувачів та структурні підрозділи дотримуватись 
політики з інформаційних технологій, внутрішніх стандартів, положень, інструкцій, 
правил експлуатації комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. 

5.3. Давати роз’яснення, рекомендації, вказівки структурним підрозділам, науково-
педагогічним працівникам та навчально-допоміжному персоналу, що входять до 
компетенції центру. 

5.4. Залучати до виконання робіт пов'язаних з інформаційними технологіями науково-
педагогічних працівників і навчально-допоміжний персонал за узгодженими 
програмами, проектами, планами, розпорядженнями. 

5.5. Подавати проректору з науково-педагогічної роботи та корпоративного управління 
пропозиції щодо функціонування інформаційної інфраструктури університету, 



інформацію щодо загроз інформаційній безпеці та функціонування інформаційної 
інфраструктури та інших важливих питань. 

6. Відповідальність 
НВЦІ несе колективну відповідальність (персональна відповідальність начальника 
центру, начальників відділів центру та працівників відділів встановлюється 
відповідними посадовими інструкціями) за: 

6.1. Невчасне і неналежне виконання або невиконання покладених на НВЦІ завдань і 
функцій – в межах, визначених чинним трудовим законодавством України. 

6.2. Здійснення правопорушень, скоєних в процесі впровадження своєї діяльності, - в 
межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним 
законодавством України. 

6.3. Спричинення матеріального збитку - в межах, визначених чинним трудовим і 
цивільним законодавством України. 

6.4. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-
нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на  НВЦІ. 

6.5. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що 
належать до компетенції НВЦІ. 

6.6. Невикористання в повній мірі наданих йому прав. 
7. Взаємовідносини з іншими підрозділами 

7.1. Центр взаємодіє з усіма структурними підрозділами з питань: 
– отримання і надання інформації, пов’язаної з роботою засобів автоматизації 

навчального процесу та адміністративно-господарської діяльності університету. 
– отримання заявок на придбання та оновлення обладнання. 

7.2. З диспетчерською університету з питань узгодження розкладу проведення занять у 
комп’ютерних класах університету. 

7.3. З центром АСУ з технічних питань. 
 
 
Проректор з науково-педагогічної  
роботи та корпоративного управління  _______ А.М. Мартиненко 
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1. Загальні положення 

1.1. Центр управління АСУ Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка (надалі за текстом – «Центр АСУ») – 

структурний підрозділ університету, що створюється і ліквідується за рішенням 

вченої ради університету. 

1.2. Центр АСУ у своїй діяльності керується чинним законодавством 

України, Статутом Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і 

стандартами документального забезпечення в університеті, іншими 

нормативними документами, наказами та розпорядженнями ректора і цим 

Положенням. 

1.3. Положення про центр управління АСУ Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка затверджується наказом по 

університету.  

1.4. Центр АСУ безпосередньо підпорядковується проректору з науково-

педагогічної роботи та корпоративного управління. 

1.5. Центр АСУ очолює начальник центру. На період відсутності начальника 

центру, його обов'язки виконує один із працівників центру (про що видається 

відповідний наказ по університету в порядку, встановленому нормативно-

правовими актами). 

1.6. Усі працівники центру призначаються на посаду і звільняються з посади 

ректором університету в порядку, передбаченому правилами внутрішнього 

трудового розпорядку та чинним трудовим законодавством України. 

1.7. Центр АСУ організує свою роботу на основі персональної 

відповідальності посадових осіб центру за стан справ на дорученій ділянці 

роботи, виконання ними певних завдань і функцій. 

1.8. Зміни та доповнення до цього Положення розробляються начальником 

центру, узгоджуються з проректором з науково-педагогічної роботи та 

корпоративного управління, вводяться в дію наказом по університету. 



2. Завдання Центру АСУ 
На Центр АСУ покладаються наступні завдання: 

2.1. Впровадження автоматизованих систем управління діяльності 

університету. 

2.2. Встановлення програмного забезпечення необхідного для роботи 

автоматизованих систем управління. 

2.3. Наповнення та коригування баз даних автоматизованих систем 

управління. 

2.4. Забезпечення безперебійного та ефективного функціонування 

автоматизованих систем управління університету. 

2.5. Надання консультацій з використання автоматизованої системи 

управління підрозділам, які користуються нею. 
 

3. Функції Центру АСУ 

3.1. Організація й участь у роботі із встановлення програмного забезпечення, 

необхідного для роботи автоматизованих систем управління. 

3.2. Створення необхідних для функціонування автоматизованих систем 

управління баз даних. 

3.3. Виконання робіт, пов'язаних з автоматизованою обробкою даних в 

автоматизованих системах управління університету. 

3.4. Розробка та впровадження проектів автоматизації діяльності 

університету. 

3.5. Підтримка заходів із захисту інформації. 

3.6. Обслуговування та розвиток автоматизованих систем управління 

університетом. 

3.7. Вивчення нових технологій автоматизованих систем управління. 

3.8. Організація комунікаційних функцій між Центром АСУ та іншими 

підрозділами університету. 
 

 

 



4. Права 
Центр АСУ має право: 

4.1. Зобов’язувати всі підрозділи і служби університету подавати достовірну 

інформацію та документацію у встановлені розпорядженнями по університету 

терміни. 

4.2. Контролювати та зобов’язувати користувачів та структурні підрозділи 

університету дотримуватись правил користування автоматизованими системами 

управління, внутрішніх стандартів, положень, інструкцій, правил експлуатації 

програмного забезпечення, заходів із захисту інформації. 

4.3. Давати необхідні роз'яснення, рекомендації, вказівки структурним 

підрозділам, науково-педагогічним працівникам та навчально-допоміжному 

персоналу стосовно роботи автоматизованої системи управління університетом, 

що входять до компетенції Центру АСУ. 

4.4. Залучати до виконання робіт пов'язаних з автоматизованими системами 

управління науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжний персонал 

за узгодженими планами, розпорядженнями та наказами. 

4.5. Подавати проректору із науково-педагогічної роботи та корпоративного 

управління пропозиції щодо функціонування та вдосконалення роботи 

автоматизованих систем управління університетом, інформацію щодо загроз 

інформаційній безпеці та інших важливих питань. 

 
5. Відповідальність 

Центр управління АСУ несе колективну відповідальність (персональна 

відповідальність начальника центру управління АСУ та працівників центру 

встановлюється відповідними посадовими інструкціями) за: 

5.1. Невчасне і неналежне виконання або невиконання покладених на Центр 

АСУ завдань і функцій – в межах, визначених чинним трудовим законодавством 

України. 

5.2. Здійснення правопорушень, скоєних в процесі впровадження своєї 

діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і 

цивільним законодавством України. 



5.3. Спричинення матеріального збитку - в межах, визначених чинним 

трудовим і цивільним законодавством України. 

5.4. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на           

Центр АСУ. 

5.5. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з 

питань, що належать до компетенції Центру АСУ. 

5.6. Невикористання в повній мірі наданих йому прав. 

 
6. Взаємовідносини з іншими підрозділами 

Центр АСУ взаємодіє: 

6.1. З усіма структурними підрозділами з питань: 

6.1.1. Отримання і надання інформації, пов'язаної з роботою Центру АСУ. 

6.1.2. З навчально-виробничим центром інфокомунікацій з технічних 

питань. 

 
Проректор з науково-педагогічної  
роботи та корпоративного управління  _______ А.М. Мартиненко 
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