Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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Про реструктуризацію ЦКТ
З метою посилення напрямів роботи, пов’язаних із застосуванням
сучасних інформаційно-комунікаційних, мультимедійних та інтерактивних
технологій для навчального процесу, підвищення кваліфікації і наукових
досліджень, розвитку стартап-руху за ІТ-напрямом, партнерства з провідними
ІТ-компаніями тощо, а також приведення структури Центру комп'ютерних
технологій (далі - ЦКТ) у відповідність завданням, що фактично виконуються
НАКАЗУЮ:
1.

Визначити основні завдання та функції ЦКТ:
- сприяння використанню сучасних інформаційно-комунікаційних,
мультимедійних та інтерактивних технологій у навчальному процесі,
науковій роботі та міжнародних проектах СумДУ;
- підтримка підвищення кваліфікації викладачів та співробітників за
тематикою інформаційно-комунікаційних, «хмарних», мобільних, ЗО 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»
згідно окремого положення;
- методична інформаційна та програмно-технічна підтримка
впровадження результатів досліджень штучного інтелекту в навчальних
та наукових проектах;
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- методична
інформаційна,
програмно-технічна
підтримка
використання ЗО-технологій у навчанні та наукових проектах, розвиток
роботи групи ЗЦ-інновацій;
- методична, консультаційна та програмно-технічна підтримка
студентів та викладачів, які впроваджують інноваційні ідеї та стартаппроекти ІТ-напряму, забезпечення роботи стартап-центру СумДУ «№\у
Оепегаїіоп» згідно окремого положення;
- 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 он-лайн 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 Місгозой, ресурсна та технічна підтримка
доступу до навчальних ресурсів Місгозой Іша§іпе Асабешу, «хмарних»
ресурсів ОШсе 365 та Агиге 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.
Затвердити наступні зміни структури ЦКТ, а саме:
- припинити діяльність «ресурсного центру Місгозой» (індекс
23.01.02.01) та «сертифікаційного центру» (індекс 23.01.02.02), як
структурних підрозділів та продовжити виконувати їх функції групами
ЦКТ у співпраці з навчально-методичною лабораторію Місгозой Іша§іпе
Асасіешу (кафедра ПМ та МСС) та перекладацьким навчальнометодичним центром “Ьіп§ио§їаг” (кафедра германської філології);
- перейменувати «лабораторію мультимедійних технологій навчання»
на «лабораторію сучасних інформаційних технологій навчання» зі
збереженням індексу 23.01.03;
- створити на базі груп «формування та моніторингу програмного
забезпечення» та «організації співпраці з провідними ІТ-компаніями»
групу «ліцензійного програмного забезпечення та співпраці з провідними
ІТ-компаніями» з індексом 23.01.01.
Співробітників «лабораторії мультимедійних технологій навчання»
вважати співробітниками «лабораторії сучасних інформаційних
технологій навчання» на умовах раніш укладених трудових договорів та
умов оплати праці.
Співробітників груп «формування та моніторингу програмного
забезпечення» та «організації співпраці з провідними ІТ-компаніями»
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вважати співробітниками групи «ліцензійного програмного забезпечення
та співпраці з провідними ІТ-компаніями» на умовах раніш укладених
трудових договорів та умов оплати праці.
Затвердити штатний розклад ЦКТ:
- група ліцензійного програмного забезпечення та співпраці з
провідними ІТ-компаніями: провідний фахівець-2 ,5 шт.од.;
- лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання: завідувач
навчальної лабораторії - 1 шт.од.,
провідний фахівець - 1 шт.од., фахівець II категорії - 1 шт.од.
- навчально-методичний центр «Проф-ІТ»: начальник - 1 шт.од.;
- група ЗО-інновацій: керівник - 0,5 шт.од.,
провідний інженер - 0,5 шт.од., інженер І кат. - 0,2 шт.од.,
інженер - 1 шт.од., лаборант - 1 шт.од.
В.о. начальника ЦКТ Півню А.Г. до 30.03.2018р. розробити нову версію
Положення про ЦКТ та затвердити його у встановленому порядку.
Визнати таким, що втратив чинність наказ СумДУ №0114-1 від
10.02.2016р. «Про реорганізацію ЦКТ».
Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
Акименко Л.В. розмістити Наказ про реструктуризацію ЦКТ в реєстрі
основної нормативної бази системи управління якістю діяльності
університету та довести даний наказ до відома усіх структурних
підрозділів університету.
Контроль за виконанням наказу та реалізацію механізмів взаємодії зі
службами університету покласти на проректора з науково-педагогічної
роботи Любчака В.О.
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