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1. зАгАльнI положЕння

1.1. Положення про навч€lльно-наукову лабораторiю комп'ютерних
технологiй факультету iнформацiйних технологiй .Щержавного унiверситету
економiки i технологiй (далi - Унiверситет) визнача€ мету, ocHoBHi завдання,

функцii, структуру, органiзацiю роботи, взасмозв'язок з iншими структурними
пiдроздiлами Унiверситету.

1.2. Навчально-наукова лабораторiя комп'ютерних технологiй (далi -

Факультет) i пiдпорядковуеться декану Факультету та ректору Унiверситету.
1.3. Лабораторiя КТ здiйснюе свою дiяльнiсть, виходячи iз заг€Lпьних

та спецiалiзованих задач освiтнього процесу, напрямiв науковоi дiяльностi
науково-педагогiчних працiвникiв та здобувачiв вищоI освiти.

1.4. Метою створення i дiяльностi Лабораторii КТ е поглиблення та
систематизацiя знань здобувачiв освiти у сферi використання комп'ютерних
технологiЙ через з€Lлучення ix до наукових дослiджень та розв'язання
прикjIадних задач за напрямами майбутньоi професiйноi дiяльностi, а також
координацiя та технiчний супровiд HayKoBoi дiяльностi кафедр Факультету.

1.5. Лабораторiя створю€ться та лiквiдуеться рiшенням Вченоi ради
Унiверситету, яке вводиться в дiю наказом ректора Унiверситету.

1.6. Положення про Лабораторiю КТ затверджуеться рiшенням ВченоТ

ради Унiверситету та вводиться в дiю наказом ректора Унiверситету.
|.7. У своiй дiяльностi Лабораторiя КТ керусться нормативно-

правовими актами Украiни в галузi освiти i науки, Законом УкраТни <Про
вищу ocBiTy>>, ЗУ <Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть>>, Статутом
Унiверситету, ухв€Lлами Вченоi ради Унiверситету, нак€вами ректора
Унiверситету, Колективним договором, правилами внутрiшнього трудового
розпорядку та цим Положенням.

1.8. Змiст роботи ЛабораторiТ КТ визначаеться концепцiями розвитку
Унiверситету та Факультету.

1.9. Щiяльнiсть Лабораторii КТ здiйснюеться вiдповiдно до
затверджених щомiсячних i рiчних планiв.

2. OCHOBHI ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДIЯЛЬНОСТI
ЛАБОРАТОРIi

2.|. Реалiзацiя наукових та дослiдницьких завдань, передбачених
вiдповiдними освiтньо-професiйними програмами, навч€шьними планами та
програмами пiдвищення квалiфiкацii у сферi iнформацiйних технологiй.

2.2. Забезпечення освiтнього процесу прикладним iHcTpyMeHTapieM
вирiшення ocBiTHix завдань за допомогою заг€шьного i спецiального
програмного забезпечення.

2.З. Спiвробiтництво з профiльними лабораторiями iнших закладiв
вищоi освiти УкраТни та зарубiжжя.



2.4. Надання технiчних можливостей для проведення наукових

дослiджень в сферi сучасних цифрових технологiй.
2.5. Забезпечення пiдтримки та адмiнiстрування дистанцiйного

навчання у сферi комп'ютерних технологiЙ.
2.6. Розробка за участi науково-педагогiчних працiвникiв навчапьних,

iнформацiйних продуктiв на ocнoBi сучасних комп'ютерних технОлоГiй.
2.7. Розробка, органiзацiя та впровадження HoBiTHix ocBiTHix

технологiй з метою пiдвищення якостi освiтнього процесу.
2.8. Участь у iнформацiйнiй та науково-дослiднiй роботi Унiверситету.
2.9. Сприяння пiдвищенню рiвня цифровоi грамотностi здобувачiв

вищоТ освiти та викладачiв шляхом реа_пiзацii на базi Лабораторii КТ
спецiальних програм пiдвищення квалiфiкаrlii науково-педагогiчних та iнших
працiвникiв Унiверситету.

2.|0. Формування у здобувачiв вищоi освiти Унiверситету навичок
використання комп'ютерних технологiй у професiйнiй дiяльностi.

3. ФункцIi лАБорАторIi кт

3.1. Органiзацiя i здiйснення на нЕLлежному науковому i методичному

рiвнях освiтнього процесу у групових та iндивiдуальних формах роботи.
З.2. Забезпечення ефективного використання комп'ютерноi технiки,

загального i спецiального програмного забезпечення в навч€Lпьному процесi.
Пiдтримка та адмiнiстрування cepBiciB унiверситетського домену Microsoft
Office 365.

3.3. Надання квалiфiкованоi допомоги щодо використання
комп'ютерних технологiй при проведеннi наукових дослiджень викладачами i
здобувачами.

З.4. Оновлення та удоскон€Lпення лабораторноi бази, технiчних засобiв
навчання, з€uIучення нового програмного забезпечення для потреб освiтнього
процесу.

3.5. .Щля виконання завдань сприяння пiдвищенню якостi пiдготовки
здобувачiв Лабораторiею КТ реалiзуються TaKi функцii:

- органiзацiя ocBiTHboi дiяльностi навчальноi лабораторii на засадах
академiчноТ доброчесностi;

- участь у процесах забезпечення якостi вищоi освiти та ocBiTHboT

дiяльностi вiдповiдно до Статуту Унiверситету;
- участь в органiзацiТ та здiйсненнi спiвробiтництва з установами та

органiзацiями за напрямами дiяльностi Факультету;
- забезпечення використання сучасних технiчних засобiв i обладнання

та HoBiTHix технологiй навчання для науково-педагогiчних працiвникiв та
здобувачiв освiти;

- з€rлучення здобувачiв освiти до практичноi дiяльностi в ocBiTHix та
наукових про€ктах Факультету;

- органiзацiя навчЕtльноТ та самостiйноi роботи здобувачiв денноТ та
заочноi форпл навчання з метою розвитку ix творчих та дослiдницьких
здiбностей;



забезпечення роботи iнформацiйних pecypciB Факультету та
Унiверситету;

навчання;
розвиток iнфраструктури для впровадження елементiв дистанцiйного

- планування дiяльностi Лабораторii КТ, свосчасне та якiсне
виконання планiв, своечасне складання звiтноТ документацii Bcix piBHiB та
подання iT на вимоry в установленому порядку;

- обфунтування пропозицiй щодо оновлення обладнання, придбання
матерiалiв з метою удоскон€Iпення матерiально-технiчноi бази Лабораторii КТ.

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ

4.|. !о складу Лабораторii КТ входить персон€Lл вiдповiдно до
таштатного розпису. Вимоги до кваrriфiкацii, обов'язки, права

вiдповiдальнiсть працiвникiв регламентуеться посадовими iнструкцiями.
4.2. Працiвники ЛабораторiТ КТ в поточнiй дiяльностi

пiдпорядковуються декану Факультету.
4.З. Працiвники Лабораторii КТ несуть особисту вiдповiда_rrьнiсть

ПереД Деканом Факультету та ректором Унiверситету за свосчасне i якiсне
виконання запланованих робiт, ефективне використання i збереження майна,

: правил внутрiшнього розпорядку, охорони працi i пожежноТ

Керiвництво Лабораторiею КТ здiйснюе декан Факультету.
yci матерiальнi цiнностi Лабораторiт Кт, включно з обладнанням,

ПРИСТРОями, меблями) допомiжними засобами та матерiчulами облiковуються в
iHBeHTapHoMy описi встановленого зр€вка. Наказом ректора призначаеться
вiдповiдальна особа за ix збереження. Облiк та списання морztльно та фiзично
застарiлого обладнання проводяться вiдповiдно до встановленоi в унiверситетi
процедури.

4.6. Перед початком кожного навчzLльного року комiсiею, призначеною
нак€Вом ректора, проводиться огляд матерizlльно-технiчноi бази ЛабораторiI
КТ з метою визначення стану ii готовностi до виконання cBoik функцiй.

4.7. Працiвники Лабораторii КТ забезпечують збереження документiв,
що мiстять персональнi данi.

4.8. Примiщення навча-гlьноi лабораторii комп'ютерноi iнженерii
повиннi мати:

- куточки з охорони працi та пожежноi безпеки;
- ПеРвиннi Засоби пожежогасiння вiдповiдно до Правил пожежноi

безпеки.

5. ДШЛЬНIСТЬ, ДОКУМЕНТАЦIЯ ТА ЗВIТНIСТЬ

5.1. Лабораторiя КТ забезпечус потреби

дотримання
безпеки.

4.4.
4.5.

наукових дослiджень Факультету, а також
Унiверситету, а саме: Навчально-наукового

навч€Lпьного процесу та
структурних пiдроздiлiв
економiчного iнституту,

Навчально-наукового iнституту управлiння та бiзнес-освiти, Юридичного



факУльтету. Лабораторiя КТ проводить свою дiяльнiсть вiдповiдно до
визначених функцiй та поставлених завдань.

5.2. Рiчний план роботи Лабораторii КТ затверджуеться деканом
ФакУльтету до початку навч€шьного року пiсля розгляду на засiданнi Вченоi
РаДИ ФакУльтету. Плановi завдання Лабораторii КТ включаються до плану
Факультету на навчЕLlrьний piK.

5.3. Звiтним перiодом е навчальний семестр. Протягом семестру
працiвники ЛабораторiТ КТ надають оперативну iнформацiю про свою
дiяльнiсть декану Факультету iнформацiйних технологiй.

5.4. В кiнцi кожного семестру працiвники Лабораторii КТ надають
Декану Факультету звiт про дiяльнiсть лабораторii та пропозицii щодо iT

роботи на наступний перiод.
5.5. !окументацiя ЛабораторiI КТ складаеться з: Положення про

науково-навч€}льну лабораторiю комп'ютерних технологiй факультету
iНфОРмацiйних технологiй Щержавного унiверситету економiки i технологiй;
ПОСаДОВi iНстрУкцii працiвникiв Лабораторii КТ згiдно штатного розпису;
МеТОДИЧнi Рекомендацii до виконання лабораторних робiт; опис обладнання
ЛабОРаторii КТ; журнали реестрацiТ iнструктажiв з охорони працi, пожежноi
безпеки та безпеки життедiяльностi працiвникiв лабораторiт, здобувачiв освiти
Та iНШИХ ОСiб, якi долучаються до робiт в лабораторiТ, паспортiв примiщення
лабораторii Кт та робочих мiсць; план роботи Лабораторii Кт; протоколи
засiдань колективу ЛабораторiТ КТ.

5.6. Г[ПанУвання, перерозподiл та контроль використання ЛабораторiТ
КТ В цiлях органiзацii освiтнього процесу виконуеться iT за узгодженням iз
деканом Факультету.

5.7. IНфОРмацiю про свою дiяльнiсть Лабораторiя КТ оприлюднюе на
сторiнцi Факультету офiцiйного сайту Унiверситету.

5.8. Фiнансування дiяльностi Лабораторii КТ здiйснюсться за рахунок
Унiверситету, а також за рахунок благодiйних BHecKiB та грантiв.

б. взА€мовцносини з Iншими структурними
ПIДРОЗДIЛАМИ

б.l. Взасмовiдносини Лабораторii кт з iншими структурними
пiдроздiлами фунтуються на цiлях та завданнях Унiверситету та базуються на
взаемнiй зацiкавленостi i вiдповiдальностi за результати роботи кожного
структурного пiдроздiлу та закладу вищоТ освiти в цiлому

6.2. Лабораторiя кТ забезпечус потреби у технiчному супроводi
ocBiTHix компонентiв ocBiTHix програм, що реалiзуються кафедрами
Факультету. Також лабораторiя може забезпечувати потреби iнших
структурних пiдроздiлiв Унiверситету у
супроводi ix ocBiTHboT та науковоi дiяльностi.

iнформацiйно-комп'ютерному

6.З. CTpyKTypHi пiдроздiли, якi планують використовувати потужностi
лабораторiт Кт у свотй освiтнiй таlабо науковiй дiяльностi, мають завчасно
погоджувати вiдповiднi заходи з деканом Факультету.



6.4. .Щекан Факультету за участю працiвникiв лабораторii обговорюють
з представниками структурних пiдроздiлiв факультету перспективнi напрями
роботи Лабораторii КТ з метою формування единого бачення процесiв
реалiзацii стратегiй комп'ютеризацii, iнформатизацii Унiверситету, спiльного
використання загального i спецiапьного програмного забезпечення.

7. РЕЗУЛЬТАТИВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI

7.1. Результативнiсть роботи Лабораторii КТ визначаеться на piBHi
Факультету.

7.2. Протягом звiтного перiоду проводиться монiторинг показникiв
результативностi (ефективностi) дiяльностi Лабораторii КТ та ix ана_гriз.

7.З. Висновки щодо результативностi функцiонування Лабораторii КТ
оприлюднюються на засiданнях Вченоi ради Факультету.

7.4. При виявленнi невiдповiдностей щодо здiйснення процесiв, або в
РаЗi ЗаГроЗи невиконання запланованих показникiв результативностi,
виконуються коригувальнi та запобiжнi заходи.

7.5. Оцiнка результативностi розрахову€ться як вiдсоток виконаннrI
планових завдань з урахуванням якостi та TepMiHiB ik виконання.

8. ПОРЯДОК ЗАТВВРДЖЕННЯ ТА ВНЕСВННЯ ЗМIН ДО
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛАБОРАТОРIЮ КТ

8.1. Положення розгляда€ та затверджу€ Вчена рада Унiверситету.
Положення вводиться в дiю наказом ректора Унiверситат!.rl

8.2. ЗмiнИ Та доповнення до Положення розглядаУi затверджуе Вчена
рада Унiверситету. Змiни та доповнення до Полоry{нrр вводяться в дiю
наказом ректора Унiверситету.

В.о. декана ФIТ Анатолiй СУПРУН

ПОГОДЖЕНО на засiданнi науково-методичноТ раш 2t.02.2022 (протокол JrlЪ8)

Голова науково-методичноТ ради,

В.о. проректора з науково-педагогiчноi
та виховноТ роботи

Головний бухгалтер

в. орлов
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Начальник юридичного вiддiлу


