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Bqenoi pa4r Xapxiecrxoro HauioHaarHoro yHinepcurery iveHi B. H. Kapa:iHa
3 nlzraHHt: <llpo ,rixei4auiro IJeHrpy ronr'ro'repHux rexno,rorifi ra C,'ryx6u
qu$poei:auii Ta npo crBopenu.a I-{eurpy p03BL'rrKy uuSpoeoro npocropy))
eig 29 cepnna 2022 por<y, npororco.n J\! 13

3acryxasruu ra o6roaopueuru iH$oprtrauiro npo rixeiAauilo I {eHrpy
xoun'rctepHnx rexuororifi ra C:ryx6u uu$poei:aqii ra irpo crBopeHHr L{eurpy
po3BllrKy quQpoeoro rpocropy, BueHa pa4a yxBanlrJra:
t.
Jlireigyaarri 30 eepecHr 2022 p. Cryx6y ur$poei:lauii Xapxiscsxoro
Hauiouallsoro ynieepcurery iveHi B.H. Kapasina.
,Ilixni.4ynaru 30 eepecH.a 2022 p.l {eHrp I<orrln'rorepHr4x rexnonorii.
Vrnopzru l NogrHs 2022 p. I{eurp posslrrxy qra$poeoro npocropy
Xapriscr,xoro HauioHa,rrHoro yHiaepolrery iueHi B. H. Kapasina.
3areep.{urn no,'ioxeHHrr npo IJeurp po3B}lT'Ky uH$poBoro npocropy
Xapxiecrxoro uartioua,rtuoro yHisepcrz'rely irveui B.H. Kapa:iHa (aoaaertcr).
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Biaairy raapia:

- noai4or,rnrv npaqiaHraxie Cryx6tt quSpoeiraqii ra I {eurpy rovn'rorepHux
rexHolorifi Xapriecsroro uaqioualrHoro yuiaepurrery irr.reui B. H. KapasiHa, npo
sanraHosaHi sN4iHu e opraniaauii wrpo6Huqrna i npaui Ta HacrynHe nueilrueuHa;
- :a6e:nequrr.r AorpuMaHHq npae irapanrifi npauieuurcie, uto shei,,r sHqrcTbcr,
eirnosiAno Ao 3aKouoAaBcrBa rrpo rrpaLtrc.
Bidnoeidanuuu ; Haqa.qbHuK eiddi,ty xadpie O.rrern fPOMI.IRO.
.
.
Tepuiu auKoHeHHt do l5 ctcoemun 2022 poxy.
6. Buecru slaiurz Ao rrrarHoro po3nncy ynieepcurery.

Bidnoeidanauuu; Haqe),tbHuK nnauoeo-biuaHcoqozo

eiddinv

Hadin

XPYCJIOBA
Tepuitt BuKoHaHHn do l5 trcoemun 2022 porcy.
7. fli.4roryraru npoeKr HaKa3y npo BBeAeHHq e 4iro piuenur BueHoi panra
Xapxincrxoro uaqioHa.,rluoro ynisepcnrery irr.reui B. H. Kapa:iua.
uayrcoeo-nedaeoeiquoi' po6omu
Bidnoeidanuuui; npopeKmop 3
Orcrccaudp |OJIOBKO.

Tepuiu +uKoHaHHn do I5 eepecun 2022 porcy.

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр розвитку цифрового простору
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
1.

Загальні положення

1.1 Центр розвитку цифрового простору (далі – Центр) є
структурним підрозділом Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна (далі – Університет).
1.2 Центр у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законами,
постановами Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, указами
Президента України, нормативними актами Міністерства освіти і науки
України та інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом
Університету, «Положенням про організацію освітнього процесу в
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» та цим
Положенням.
1.3 Центр безпосередньо підпорядковується проректору з науковопедагогічної роботи, відповідальному за цифровізацію в Університеті.
2.

Основні напрями діяльності Центру

Основними напрямами діяльності Центру є:
2.1. Реалізація політики Університету з питань цифровізації.
2.2. Цифровізація інфраструктури Університету та всіх процесів, які
застосовуються для забезпечення його освітньої, наукової та
адміністративно-управлінської діяльності.
2.3. Розробка, впровадження та експлуатація інформаційних і
комунікаційних систем, корпоративної мережі, дата центру Університету,
систем доступу до мережі Інтернет.
2.4. Організація та підтримка хмарових сервісів.
2.5. Розробка, впровадження та супровід підсистем інтегрованої
інформаційної системи управління Університетом на базі автоматизованої
системи електронного документообігу.
2.6. Забезпечення
супроводу
програмного
забезпечення
адміністративно-управлінських підрозділів Університету.
2.7. Удосконалення технічної системи захисту інформаційних
ресурсів Університету.
2.8. Установлення,
налагодження
та
супровід
веб-серверів
Університету та усіх його підрозділів.
2.9. Надання методичної, консультативної допомоги з технічних
питань, що виникають у процесі використання програмних засобів.
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2.10. Технічне забезпечення навчального процесу у загальноуніверситетських комп'ютерних класах.
2.11. Організація розгортання комп’ютерних робочих місць,
експлуатація та супровід програмного забезпечення адміністративноуправлінських підрозділів Університету.
2.12. Адміністрування з боку Університету державних та галузевих
реєстрів і баз даних.
2.13. Підтримка, обслуговування телефонної мережі Університету.
2.14. Технічне обслуговування засобів комп’ютерного обладнання.
Надання консультацій.
2.15. Участь у процедурах публічних закупівель комп’ютерного
обладнання у взаємодії з іншими структурними підрозділами Університету.
2.16 Придбання та супровід програмного забезпечення для статутної
діяльності кафедр та факультетів (ННІ).
2.17. Адміністрування використання ліцензійного системного та
прикладного програмного забезпечення.
2.18. Участь в укладанні договорів між Університетом та сторонніми
державними та/або приватними установами на предмет отримання послуг з
доступу до мережі Інтернет, підтримання доступу до реєстрів, баз даних,
обслуговування та технічна підтримка різноманітних програмних
комплексів, які використовуються в Університеті.
3. Права та обов’язки Центру
3.1. Центр має право:
3.1.1. Взаємодіяти зі структурними підрозділами Університету з
питань, що належать до його компетенції.
3.1.2. Мати вільний доступ до інформації, що відповідає напрямам
діяльності Центру, вивчати стан роботи комп’ютерних класів факультетів та
інших структурних підрозділів Університету.
3.1.3. Вносити пропозиції керівництву Університету з питань, що
відносяться до напрямів діяльності Центру.
3.1.4. Розробляти технічні завдання для здійснення договірної
діяльності з питань цифровізації.
3.2. Центр зобов'язаний:
3.2.1. Щорічно до 15 грудня подавати на затвердження проректору,
якому безпосередньо підпорядкований Центр, плани своєї роботи на
наступний календарний рік.
3.2.2. Забезпечувати виконання покладених на Центр завдань,
затверджених планів роботи.
3.2.3. Щорічно до 15 грудня подавати ректору звіт про роботу за
поточний календарний рік.
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3.2.4. Створювати необхідні умови для ефективної роботи всіх
працівників Центру.
3.2.5. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил і
норм охорони праці та техніки безпеки, вимог антикорупційного
законодавства та Антикорупційної програми університету працівниками
Центру.
4. Керівництво Центру
4.1 Центр очолює директор Центру, якого призначає на посаду та
звільняє з посади ректор Університету.
4.2 Директор Центру діє у межах повноважень, що визначаються цим
Положенням та посадовою інструкцією.
4.3.
Директор Центру безпосередньо підпорядкований проректору з
науково-педагогічної роботи, відповідальному за цифровізацію в
Університеті.
4.4
Структура Центру визначається відповідно до його основних
завдань і функцій відповідно до визначеного Статутом Університету
порядку.
4.5
Директор Центру:
4.5.1 здійснює керівництво роботою Центру та несе персональну
відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим
Положенням;
4.5.2 організовує, забезпечує та контролює виконання завдань і
функцій, визначених цим Положенням, несе персональну відповідальність за
стан виконавської дисципліни у Центрі;
4.5.3 вимагає від працівників Центру своєчасного та якісного
виконання функціональних обов’язків, дотримання ними правил
внутрішнього розпорядку;
4.5.4 розробляє посадові інструкції працівників Центру;
4.5.5 погоджує заяви про переведення, звільнення працівників відділу,
а також заяви про надання їм відпусток і пропозиції щодо їх відряджень;
4.5.6 вносить пропозиції про застосування до працівників Центру
заохочень і стягнень, передбачених чинним законодавством та Колективним
договором.
5. Реорганізація та ліквідація
5.1 Вчена рада Університету приймає рішення про ліквідацію та
реорганізацію Центру за поданням ректора.
5.2 Зміни та доповнення до цього Положення вносять за рішенням
Вченої ради Університету та вводять в дію наказом ректора.
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