
ПОЛОЖЕННЯ 

про Інформаційно-обчислювальний центр 

Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут" 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Інформаційно-обчислювальний центр Національного технічного університету „Харківський 

політехнічний інститут" (ІОЦ) є структурним підрозділом університету, який створено у жовтні 

1992 року з метою проведення єдиної технічної політики в області інформатизації 

університетської освіти, впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій у 

науково-дослідницьку та адміністративно-господарчу діяльність університету і керується у своїй 

діяльності законодавством України, наказами та рішеннями Міністерства освіти і науки України, 

статутом університету та розпорядженнями ректора. 

1.2. ІОЦ НТУ „ХПІ" виконує свою діяльність як на базі підрозділів, які входять до його складу, так і 

базуючись на відповідні підрозділи університету і забезпечує: 

 аналіз ефективності програмно-методичного забезпечення навчального процесу; 

 впровадження у науково-дослідницькій діяльності та навчальному процесі університету сучасних 

інформаційних та телекомунікаційних технологій; 

 консультативну роботу з підвищення кваліфікації викладачів та спеціалістів університету в області 

нових інформаційних технологій, насамперед, в області дистанційної форми навчання та 

впровадження мультимедійних технологій в навчальному процесі; 

 створення, збереження та тиражування програмних засобів навчального призначення, в першу 

чергу дистанційних курсів, а також електронних підручників та навчальних посібників; 

 координацію діяльності університету у співпраці з іншими навчальними закладами Харкова та 

України у створенні та розвитку науково-освітнього телекомунікаційного простору України. 

1.3. Вчена рада ухвалює за поданням ректора рішення про реорганізацію та ліквідацію ІОЦ. 

1.4. Структура ІОЦ та штатний розклад затверджуються ректором університету. 

1.5. ІОЦ підпорядковується проректорові з науково-педагогічної роботи, ректору. 

1.6. Безпосереднє керівництво ІОЦ здійснюється його начальником, який призначається ректором 

університету. 

 

2. Основні напрямки роботи та задачі ІОЦ 

Інформаційно-обчислювальний центр виконує функції координатора і виконавця комплексу 

робіт з впровадження інформаційних технологій у всіх областях діяльності університету. Основні 

напрямки роботи ІОЦ відносяться до освітньої та виробничої сфер. 

2.1 Основним напрямком наукової діяльності є дослідження, розробка та впровадження в університеті 

нових програмних, технічних та інших засобів в галузі інформаційних, комп'ютерних та 

телекомунікаційних технологій. 

2.2 В освітній сфері основним напрямком роботи є дослідження та розробка сучасних освітніх 

технологій, базованих на новітніх інформаційних технологіях, впровадження їх у навчальному 

процесі очної, заочної та дистанційної форм освіти; проведення методичних та педагогічних 

досліджень з теорії і практики дистанційної форми навчання; проведення постійно діючих курсів 

підвищення кваліфікації в області інформаційних технологій. 

2.3 ІОЦ приймає безпосередню участь у розробці, побудові та експлуатації Північно-Східного 

регіонального сегменту науково-освітньої телекомунікаційної мережі України (URAN), яку 



створено за спільним рішенням Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук 

України. 

 

До функцій ІОЦ входить: 

2.4  Проведення єдиної навчально-методичної, технічної політики та координація робіт з впровадження 

сучасних інформаційних технологій в усіх сферах діяльності університету. 

2.5 Аналіз напрямків розвитку ринку інформаційних технологій та визначення найбільш 

перспективних програмних продуктів і технічних засобів комп'ютерної та телекомунікаційної 

техніки в плані їх використання у науково-дослідницькій роботі та у навчальному процесі, їхня 

апробація, розповсюдження та впровадження у відповідних підрозділах університету. 

2.6 Дослідження ефективності використання та надання допомоги підрозділам університету з 

впровадження технічних та програмних засобів у навчальному процесі та науково-дослідницькій 

діяльності. 

2.7 Організація та проведення наукових семінарів та конференцій за тематикою основних напрямків 

роботи ІОЦ. 

2.8 Організація семінарів, курсів, тренінгів та інших заходів підвищення кваліфікації співробітників 

університету та інших освітніх закладів. 

2.9 Розробка, зберігання, тиражування відповідних програмних, інформаційних і методичних засобів 

інформатизації навчального процесу та наукової діяльності університету. 

2.10 Зберігання баз даних та знань різного призначення у різноманітних предметних областях. 

2.11 Захист інформації в університетській мережі від несанкціонованого доступу.  

 

3. Виробнича діяльність ІОЦ 

3.1  Виробнича діяльність здійснюється відповідно тим завданням, які вирішує університет у процесі 

навчальної, наукової, управлінської та інших видів діяльності. Структурні підрозділи ІОЦ та їхні 

співробітники є безпосередніми виконавцями у відповідних напрямках діяльності та несуть 

відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на них завдань. 

3.2  Основними напрямками виробничої діяльності ІОЦ є: 

 проектування, побудова, технічне обслуговування та адміністрування інформаційно- 

телекомунікаційної інфраструктури університету, основу якої складає університетська 

комп'ютерна мережа та бездротова мережа Wi-Fi; 

 проектування, побудова, технічне обслуговування та адміністрування Північно-Східного 

регіонального сегменту науково-освітньої телекомунікаційної мережі України (URAN), базовою 

організацію якого є НТУ „ХПІ"; 

 розробка, адміністрування та експлуатація автоматизованої системи управління університетом, яка 

включає в себе управління адміністративними, навчальними та науковими службами та 

підрозділами університету; 

 підтримка у робочому стані телекомунікаційної інфраструктури інформаційно-бібліотечної 

системи університету. 

3.3 Свою діяльність ІОЦ виконує у відповідності до програм та планів університету з наукової, 

освітньої та виробничої діяльності у співпраці з відповідними структурними підрозділами 

університету. 

3.4  Для виконання робіт ІОЦ може залучати співробітників університету та інших організацій в межах 

існуючих в університеті положень. 

 

4. Структура ІОЦ 



До складу ІОЦ входять: 

4.1 Лабораторія локальних комп'ютерних мереж. Основні функції: 

 проведення наукових досліджень, проектування, побудова, технічне обслуговування та 

адміністрування університетської комп'ютерної мережі, постійне її розширення та удосконалення; 

 забезпечення сервісами локальної та глобальної мереж (Інтернет, мультимедійні, бездротові та 

волоконно-оптичні технології, електронна пошта, Web-технології та інші) навчального процесу та 

наукової діяльності усіх підрозділів університету; 

 надання студентам та викладачам доступу до нових мережевих технологій для обміну 

інформацією, а також до середовищ розробки навчальних програм та забезпечення їх 

функціонування; 

 безпосередня підтримка, установка та супроводжування програмного і апаратного забезпечення на 

базових університетських навчальних, адміністративних і комунікаційних серверах; 

 технічне забезпечення семінарів, тренінгів та інших заходів, пов'язаних з використанням 

мультимедійних технологій, які проводяться структурними підрозділами університету. 

4.2 Лабораторія глобальних комп'ютерних мереж - займається проектуванням, побудовою, технічним 

обслуговуванням та адмініструванням Північно-Східного сегмента науково-освітньої 

телекомунікаційної мережі України (URAN). Лабораторія надає повний спектр сервісних послуг 

мережі URAN університету та іншим науково-освітнім установам, підключеним до Північно-

Східного регіонального вузла мережі URAN. 

4.3 Лабораторія прикладного програмного забезпечення - займається розробкою та адмініструванням 

автоматизованої системи управління усіх сфер діяльності університету: навчальної, наукової, 

адміністративної, господарчої, а також здійснює технічну та консультативну підтримку робіт з 

наповнення бази університету у єдиній державній електронній базі освіти України (ЄДЕБО) та її 

синхронізацію з власною електронною базою автоматизованої системи управління навчальним 

процесом університету. 

4.4 Лабораторія інформаційно-пошукових систем. Основні напрямки роботи: 

 визначення політики університету в області надання доменних імен для офіційного сайту 

університету та інших інформаційних Web-ресурсів університету (сайтів кафедр, факультетів та 

інститутів, бібліотечних ресурсів, персональних сторінок співробітників та студентів та інше); 

 розробка, удосконалення та інформаційне наповнення офіційного сайту університету, а також 

адміністрування й підтримка в актуальному стані інших інформаційних Web-ресурсів 

університету; 

 забезпечення навчального процесу університету сервісами Wеb-технологій; 

 оформлення для університету академічної підписки на програмні продукти компанії Microsoft; 

 інсталяція програмного і апаратного забезпечення та технічна підтримка базових Wеb-серверів 

університету і серверів, які використовуються у дистанційному навчанні. 

4.5 Центр дистанційної освіти - займається втіленням у навчальний та науково- дослідницький процес 

університету сучасних інформаційних технологій, насамперед, - дистанційну форму навчання. Основні 

напрямки роботи: 

 проведення науково-методичних і педагогічних досліджень за темою теорії і практики 

дистанційної освіти; 

 створення і менеджмент системи дистанційної освіти в університеті; 

 підготовка менеджерів, розробників та інструкторів (т'юторів) дистанційних курсів; 

 маркетинг освітніх і науково-методичних послуг університету; 



 забезпечення кооперації університету з національними та міжнародними освітніми, організаціями 

та іншими учасниками ринку дистанційної освіти. 

4.6 Проблемна лабораторія дистанційного навчання - займається методичними розробками в області 

дистанційного навчання. Основні напрямки роботи: 

 розробка методології дистанційного навчання; 

 розробка та апробація методів дистанційного навчання; 

 підвищення кваліфікації викладачів університету з питань дистанційного навчання: 

проведення занять з розробки дистанційних курсів, підготовки т'юторів дистанційного навчання 

та інші; 

 проведення дистанційних занять з різними категоріями мешканців України за окремими 

дистанційними курсами; 

 впровадження дистанційного навчання для абітурієнтів; 

 впровадження дистанційного навчання у очну форму навчання; 

 підготовка та друк методичних посібників, вказівок, інструкцій для учасників дистанційного 

навчання; 

 супроводження сайтів, на яких розміщено дистанційні курси університету; 

 консультації викладачів університету з питань дистанційного навчання. 

4.7 Лабораторія нових технологій у навчанні. Основні напрямки діяльності: 

 дослідження у галузі електронних освітніх технологій; 

 впровадження в університеті нових технологій навчання з використанням сучасних інформаційних 

систем, комп'ютерних локальних та глобальних мереж; 

 розробка електронних навчальних курсів та контролюючих програм з різноманітних навчальних 

дисциплін на базі мультимедійних систем та впровадження їх у очній, заочній та дистанційній 

формах навчання. 

4.8 Лабораторія технічних засобів навчання - займається централізованим забезпеченням сучасними 

інформаційними технічними засобами усіх навчальних та наукових заходів, які проводяться в 

університеті і проведення яких потребує спеціального мультимедійного обладнання. 

 

5. Джерела фінансування ІОЦ 

5.1 Заробітна плата співробітників ІОЦ сплачується з бюджетних джерел. Фонд заробітної плати ІОЦ 

затверджується ректором університету; 

5.2 Придбання обладнання та матеріалів здійснюється за рахунок бюджетних джерел та за рахунок 

фондів розвитку університету. 

__________________________________________________ 


