
                                                                   Проект 

                                                Р І Ш Е Н Н Я 

            Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна з 

питання затвердження «Положення про Навчальний центр технічного забезпечення та 

виставкової діяльності Управління якості освіти» Харківського  національного 

університету імені В.Н.Каразіна»  від 26 лютого 2018 року.          

          Заслухавши  директора Навчального центру технічного забезпечення та 

виставкової діяльності Управління якості освіти Єфименка В.М. 

Вчена рада ухвалила: 

1. У зв’язку з реструктуризацією та об’єднанням структурних підрозділів, 
ліквідувати лабораторію експлуатації та ремонту  технічних засобів навчання 
та  лабораторію забезпечення навчального процесу та виставкової діяльності у 
структурі Навчального центру технічного забезпечення та виставкової 
діяльності Управління якості освіти Харківського національного університету 
імені В.Н.Каразіна. 
 

2. Затвердити нову редакцію «Положення про Навчальний центр технічного 
забезпечення та виставкової діяльності Управління якості освіти Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна». 
 
 

3. Привести структуру Навчального центру технічного забезпечення та 
виставкової діяльності у відповідність норм «Положення про Навчальний 
центр технічного забезпечення та виставкової діяльності Управління якості 
освіти Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна». 
 

4. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради Харківського  
національного  університету імені В.Н.Каразіна  про ліквідацію лабораторій та  
введення в дію нової редакцію «Положення про Навчальний центр технічного 
забезпечення та виставкової діяльності Управління якості освіти Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна». 
 
Відповідальний: директор  Навчального центру технічного забезпечення та 
виставкової діяльності Управління якості освіти Єфименко В.М. 

Термін виконання: до 18 березня 2018 року. 

Проект 

ЗАТВЕРДЖЕНО:  

Рішенням вченої ради Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна  від 

__________________  № ________________. 

Введено в дію наказом по університету 

від __________________  № ________________. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Навчальний центр технічного забезпечення та виставкової діяльності 
Управління якості освіти Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна 



 

1. Загальні положення 

1.1.Навчальний центр технічного забезпечення та виставкової діяльності Управління 

якості освіти є структурним підрозділом університету і входить до складу Управління 

якості освіти. 

1.2.Свою діяльність Навчальний центр технічного забезпечення та виставкової 

діяльності Управління якості освіти здійснює відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства 

освіти і науки України, Статуту університету, інших нормативних актів та цього 

Положення.  

 

2. Основні напрями діяльності 

2.1. Вивчення стану матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. 

2.2. Розробка та участь у реалізації планів оновлення технічного забезпечення. 

2.3. Забезпечення технічними засобами занять, інших заходів, що відбуваються в 

університеті чи за його участю. 

2.4. Організація та проведення заходів з обміну досвідом застосування технічних засобів 

навчання в освітньому процесі  

2.5. Організація підвищення кваліфікації із застосування технічних засобів навчання. 

2.6. Планування і забезпечення участі університету у виставках з питань освіти. 

2.7. Технічне оснащення аудиторій мультимедійними комплектами та 

звукопідсилювальними комплексами. 

2.8. Забезпечення роботи і ремонт технічних засобів навчання. 

 

3. Права і обов’язки 

3.1. Навчальний центр технічного забезпечення та виставкової діяльності Управління 

якості освіти має право: 

3.1.1. Планувати свою роботу. 

3.1.2. Мати вільний доступ до інформації, що відповідає напрямам його діяльності. 

3.1.3. Подавати начальнику Управління якості освіти пропозиції з питань, що 

відносяться до напрямів діяльності Навчального центру технічного забезпечення та 

виставкової діяльності Управління якості освіти. 

3.1.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення оснащення університету технічними 

засобами навчання, складати замовлення на необхідне обладнання та матеріали. 

3.2. Директор Навчального центру технічного забезпечення та виставкової діяльності 

Управління якості освіти зобов’язаний: 

3.2.1. Щорічно до 1 грудня поточного року готувати плани роботи Центру на наступний 

календарний рік та подавати їх на затвердження начальнику Управління якості освіти. 



3.2.2. Забезпечувати виконання затверджених планів роботи. 

3.2.3. Щорічно до 1 грудня подавати начальнику Управління якості освіти звіт про 

роботу за поточний календарний рік. 

3.2.4. Створювати необхідні умови для ефективної роботи всіх працівників. 

3.2.5. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці 

та техніки безпеки. 

 

4. Структура і керівництво роботою Навчального центру технічного забезпечення 

та виставкової діяльності Управління якості освіти 

4.1. Навчальний центр технічного забезпечення та виставкової діяльності Управління 

якості освіти підпорядкований начальнику Управління якості освіти.  

Безпосереднє керівництво роботою Навчального центру технічного забезпечення та 

виставкової діяльності Управління якості освіти здійснює його директор, який 

призначається наказом ректора за поданням проректора з науково-педагогічної роботи.  

4.2. Посадові права й обов’язки директора Навчального центру технічного забезпечення 

та виставкової діяльності Управління якості освіти визначаються посадовою 

інструкцією. 

4.3. До складу Навчального центру технічного забезпечення та виставкової діяльності 

Управління якості освіти входять директор, заступник директора, провідний інженер, 

інженер 1 категорії, лаборант, технік. 

4.4. Директор Навчального центру технічного забезпечення та виставкової діяльності 

Управління якості освіти несе персональну відповідальність за результати роботи 

центру, збереження, цільове та ефективне  використання майна центру та стан трудової 

дисципліни працівників центру. 

 

5. Фінансування 

Фінансування діяльності Навчального центру технічного забезпечення та виставкової 

діяльності Управління якості освіти здійснюється за рахунок державних коштів та 

інших джерел, не заборонених законодавством України. 

 

6. Реорганізація та ліквідація 

Реорганізація та ліквідація Навчального центру технічного забезпечення та виставкової 

діяльності Управління якості освіти здійснюються за наказом ректора на підставі 

рішення вченої ради університету. 

 


