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l. зАгАльнI положЕння

1.1. I]e Положення розроблено вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни ic
ДОКументОм, що регламентуе дiяльнiсть Медiа-центру Навчально-наукового iнституту
управлiння та бiзнес-освiти Щержавного унiверситету економiки i технологiй (далi - Медiа
центр). ЩержавниЙ унiверситет економiки i технологiй створено згiдно з розпорядженням
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l9 лютого 2020 року JЪ l99 (зi змiнами) кЩеякi питання
реорганiзацiТ закладiв вищоТ освiти> та вiдловiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни вiд 04 червня 2020 року Ns 765 к!еякi питання реорганiзацiТ закладiв вищоТ
освiти>.

1.2. Медiа-центр с структурним
улравлiння та бiзнес-освiти Щержавного
дiяльнiсть слрямована на забезлечення

пiдроздiлом Навчально-наукового iнституту
унiверситету економiки i технологiй. Його
iнформацiйних та комунiкацiйних потреб

Унiверситету.
1.3. У своiй дiяльностi Медiа-центр керуеться чинним законодавством УкраТни,

ЗаКОнОм УКраТни кПро вищу ocBiTy>, чинними нормативно-лравовими актами у сферi
ОСВiти, Реклами тощо, Статутом Унiверситету, Колективним договором, Правилами
ВНУТРiшньОгО розпорядку, iншими нормативними актами Унiверситету, розпорядженнями
директора Навчально-наукового iнституту управлiння та бiзнес-освiти, наказами ректора
та цим Положенням

2. НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Основними напрямами дiяльностi Медiа-центру с:
- створення системи iнформацi йного супроводу дiяльностi Ун i верситету;
- забезпечення доступностi iнформацiТ про Унiверситет, а також унiверситетськi

заходи на сайтi Унiверситету й соцмережах;
- консолiдацiя iнформацiТ про Унiверситет та управлiння механiзмами iT доведення

до цiльовоi аулиторiТ;
- УТВОРеНня та реалiзацiя заходiв медiЙного характеру, спрямованих на посилення

iM iджу Ун iBepc итету, пiдтримку та розвиток унiверситетського бренду.
2.2. Зав дання Медi а-центру :

- iнформування спiвробiтникiв, здобувачiв вищоТ освiти та зовнiшнiх цiльових
аудиторiЙ про дiяльнiсть Унiверситету та студентське життя, формування единого
iнформацiйного простору Унiверситету;

- ЗабеЗпечення максимzцьно повноТ та тривалоТ присутностi бренду Унiверситету у
сформованому iнформацiйному просторi;

- КООРДИНаЦiя iнформацiйного наловнення та систематичного оновлення сайту
Унiверситету та його офiцiйних cTopiHoK у соцiальних мережах;

- СТВОРеННЯ Медiа-контенту з метою залучення до Унiверситету абiтурiентiв,
популяризацiТ Унiверситету в академiчному середовицi;

- ПЛаНУВаННЯ, ОРганiзацiя та контроль виходу унiверситетськоТ газети, змiстове
НаПОВНеННя РОЗдiлу новин саЙту Унiверситету, cTopiHoK Унiверситету в соцiальних
мережах;

- КОНТРОЛЬ дОСтовiрностi, актуальностi та сво€часностi подання iнформацiйних
матерiалiв про дiяльнiсть Унiверситету;

- розробка та реалiзацiя медiа-проектiв, спрямованих на формування iмiджу
Унiверситету;

- ЗабеЗпечення медiа-супроводу унiверситетських заходiв та проектiв, взаемодiТ з
лартнерам и Унiверситету;
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- СПРИЯННЯ ЗаЛУЧенНЮ до iнформацiйно-комунiкацiЙноТ дiяльностi здобувачiв
ВИЩОТ ОСВiТи, надання iM можливостi набуття навичок, необхiдних для самостiйноТ
професiйноТ дiяльностi у сферi масових комунiкацiй та медiа;

- ПiДГОТОвка та розмiщення власних матерiалiв рекламного та роз'яснювального
характеру у зовнiшнiх ЗМI;

- органiзацiя системноТ роботи щодо монiторингу та аналiзу публiкацiй у ЗМI
iНфОРМаЦiТ, яка стосусться Унiверситету, та презентування вiдповiдних висновкiв i
п ропози цiй для розгляду Kepi вни цтва Ун iверситету.

3. прАвА мЕдIА-цЕнтру

3.1. Медiа-центр для виконання cBolx завдань мас право:
- КОРИСТУВаТИСЯ маЙном Унiверситету для забезпечення своеТ дiял bHocTi;
- ВЗаеМОдiяти зi структурними пiдроздiлами Унiверситету, державними органами та

ОРГаНаМИ МiСцевого самоврядування, пiдпри€мствами, установами та органiзацiями з
питань, що нzrлежать до його компетенцiТ;

- ДаВаТИ Запит та одержувати в установленому порядку вiд спiвробiтникiв та
СТРУКТуРНих пiдроздiлiв Унiверситету iнформацiю, матерiали, необхiднi для здiйснення
покладених на нього завдань;

- ЗzrЛУЧаТи За Згодою керiвника вiдповiдного структурного пiдроздiлу Унiверситету
ПРаЦiвникiв, здобувачiв освiти та органи студентського самоврядування для розробки та
ЗДiЙСНення заходiв, що проводяться Медiа-центром вiдповiдно до покладених на нього
завдань;

- розробляти концепцiю iнформацiйно-комунiкацiйноТ дiяльностi Унiверситету;
- розмiщати iнформацiйнi (TeKcToBi, фотографiчнi, аудiовiзуальнi) матерi€ши на

СаЙтi Унiверситету та його офiцiйних cTopiHKax у соцмережах вiд iMeHi Унiверситету;
- ВНОСиТИ пропозицiТ щодо комунiкацiЙноТ стратегiI Унiверситету, розробки

ЗахОдiв, кампанiЙ, медiа-проектiв, спрямованих на популяризацiю та пiдтримку iмiджу
Унiверситету.

3.2. Унiверситет може надавати Медiа-центру iншi додатковi лрава, якi зумовленi
СПеЦИфiКОЮ Дiяльностi Медiа-центру i необхiднi для виконання покладених на нього
завдань шляхом внесення змiн та доповнень до цього Положення в порядку,
передбаченому цим Положенням.

3.3. ПРава та обов'язки науково-ледагогiчних лрацiвникiв, навчально-
допомiжного, адмiнiстративно-управлiнського та обслуговуючого персоналу
визначаються вiдловiдно до законодавства УкраiЪи.

4. структурА м вдIА-цЕнтру

4.1. Медiа-центр лiдпорядковусться директору Навчально-наукового iнституту
управл iння та бiзнес-освiти.

4.2. Роботу Медiа-центру координуе директор Навчально-наукового
управлiння та бiзнес-освiти. .

4.З. Структура Медiа-центру визначасться директором Навчально-наукового
iнСтитуту управлiння та бiзнес-освiти, виходячи з необхiдностi виконання функцiй, та
затверджуеться ректором Унiверситету.

5. вIдповIдАльнIсть

5.1. Реалiзуеться через вiдповiдальнiсть працiвникiв Медiа-центру. При цьому
ВiДПОВiДальнiсть кожного працiвника iндивiдуальна, зzшежно вiд покладених на нього
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ПОСаДОВИХ ОбОв'язкiв i визначена Його посадовою iнструкцiею та Правилами
BHyTpi шнього розпорядку Ун iверситету.

б. порядок внЕсЕння змlн до положЕння про мЕдIА-цЕнтр

6.1. ПОлОження про Медiа-центр розглядасться та затверджуеться рiшенням ВченоТ
ради Унiверситету та вводиться в дiю наказом Ректора.

6.2. ЗМiНи та доповнення до Положення про Медiа-центр приймаються в тому
самому порядку, що i саме Положення.

В.о. директора Катерина СЛЮСАРЕНКО

17,01.202З року (протокол ЛЪ 6)ПОГОДЖЕНО: на засiданнi науково-методичноТ ради

Голова науково-методичноТ ради,
в.о. проректора з науково-педагогiчноТ
та навчzIльноТ роботи

Начальник юридичного вiддiлу

. орлов

о.слlсАрЕнко
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