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ПОЛОЖЕНИЯ
про в1ддш техшчних 3aco6iB навчання

Мета д1яльност1 вщщлу техшчних 3aco6iB навчання :
Створення оргашзацшно-техшчних умов, що забезпечують в ушверситей 

впровадження сучасних шформацшних технологш i систем захисту шформацп шляхом 
оргашзацн единого шформацшного простору; забезпечення безперебшного 
функцюнування оргтехшки, комп'ютерного i мережевого устаткування, засоб1в зв'язку, IT- 
cepBicie i i'x користувач1в шляхом автоматизаций оптим1заци, модершзацн, впровадження 
нових, а також забезпечення шдтримки юнуючих систем.

1. ЗАГАЛБН1 ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Це Положения регулюе питания д1яльиосп винилу техшчних засоб1в навчання 
Mapiупольського державного университету (дал! - Ушверситет).
1.2. Вщщл техшчних засоб1в навчання (ВТЗН) е самостшним структурним шдроздшом 
в оргашзацшнш структур! Ушверситету i адмЫстративно шдпорядковуеться проректору 
i3 сощальних та оргашзацшних питань. Безпосередне кер1вництво ВТЗН здшснюе 
начальник вщщлу техшчних засоб1в навчання. Функцп ВТЗН виконують штатш 
ствробтппси вщщлу, яю призначаються на посаду i звшьняються з посади наказом 
ректора Ушверситету.
1.3. У сво1Й д1яльносп ВТЗН керуеться чинним законодавством Укра'ши, цим 
Положениям, а також шшими нормативио-правовими актами, у тому чист наказами i 
розпорядженнями Мшютерства освгги i науки Укра'ши, локальними розпорядчими актами 
адмшютрацп Ушверситету.
1.4. При здшсненш свое! д1яльност1 ВТЗН взаемод1е i3 структурними пщроздшами i 
посадовими особами Ушверситету.
1.5. Змши у дане Положения можуть вноситися при реоргашзацп структури 
Ушверситету, а також за необхщност1 удосконалення роботи вщщлу.

2. ФУНКЦП I ЗАВДАННЯ

В1дщл техшчних засоб1в навчання вщповцщо до покладених на нього завдань:

2.1. Оргашзащя функцюнування i розвитку шформацшно1 шфраструктури Ушверситету
2.1.1. Здшснюе роботи з планування, проектування, впровадження, налаштування i 

супроводу безперебшного функцюнування шфраструктурних систем вщповщно до 
шформацшно-техшчно1 полкики Ушверситету.

2.1.2. Забезпечуе штатне функцюнування техшчних засоб1в (обчислювально'1 
техшки, оргтехшки, шформацшно-мережевого устаткування), використовуваних в учбових 
i допом1жних цшях, шляхом проведения перюдичних огляд1в, д1агностичних, 
ирофшактичних, а також ремонтних робгг.

2.1.3. Здшснюе мониторинг i анатз сучасних шформацшних технологш i ринку 
продуктов.

2.1.4. Здшснюе роботи з ош тйзацй  i пщвищення якоси IT-piineHb, ирограмних 
продукпв, дослщжеиня рацюнальних piuieHb, здатних задовольнити потреби Ушверситету.



2.2. Системне адмшютрування
2.2.1. Здшснюе оновлення i шдтримку працездатноеп операцшних систем сервер1в, 

робочих станцш, систем зберпання даних, KOMyHiKauiиного устаткування, домешв AD, 
систем управлшня базами даних, систем антив1русного захисту.

2.2.2. Здшснюе роботу по управлшню компонентами комплексно! системи захисту 
шформацп, доступом до pecypciB АС (розподш м1ж користувачами необхщних реквют1в 
захисту шформацп - пароллв, ирившегв, ключ!в тощо).

2.2.3. Орган1зовуе роботу по переходу на нов1 верен програмних продукпв, як1 вже 
використовуються, установщ пакет1в оновлень.

2.2.4. Здшснюе роботу по установщ, налагодженню, перевгрш i введению в 
експлуатащю засоб1в обчислювально! i друкарсько-розмножувально! техшки. Виконуе 
вузлове складання коми'ютерно! техшки як власними силами, так i i3 залученням 
спещагйзованих установ.

2.2.5. Здшснюе контроль за виконанням планово-запоб1жних ремонпв, своечасного 
техшчного обслуговування i безпечно! техшчно! експлуатацп обчислювально! i 
друкарсько-розмножувально! техшки.

2.2.6. Здшснюе облпс i контроль -використання системного i прикладного 
програмного забезпечення, придбаного Ушверситетом.

2.2.7. Здшснюе техшчний контроль стану i комилектаци 3aco6iB обчислювально! 
техшки в Ушверситетг Проводить паспортизащю комп'ютерного, мережевого, 
мультимедшного устаткування, а також засоб1в оргтехшки.

2.2.8. Здшснюе ращональне i ефективие використання матер1альних pecypciB.
2.3. Пщтримка i мониторинг ГГ-сервкпв, користувач1в 1Т-послуг

2.3.1. Забезпечуе своечасне усунення нештатних аваршних ситуацш в робот1 
серверних програмно-техшчних i мережевих комплексе, анал1зуе причини вщмов i 
розробляе заходи по вщновлеиию !х працездатностг

2.3.2. Здшснюе техшчну пщтримку при пщготовщ, оргашзацн i проведенш 
наукових конференцш, семшар!в, круглих скш в, а також культурно-масових заход1в в 
Ушверситеть

2.3.3. Пщтримуе надання IT-послуг в Ушверситетг
2.3.4. Здшснюе консультацн користувач1в з питань коректного i ефективного 

використання устаткування i шформацшного продукту у межах свое! компетенцп.
2.3.5. Надае шформацшио-техшчну допомогу в ироцеа створення, освоения i 

впровадження науково-техшчних розробок, новггшх технологш, а також здшенення заход1в 
з полшшения i вдосконалення якосп учбово-виховного процесу.
2.4. Управлшня засобами зв’язку i телекомушкащями

2.4.1. Оргашзовуе виконання po6ir по забезпеченню функцюнування ycix вид1в 
зв'язку в Ушверситеть

2.4.2. Здшснюе роботу, спрямовану на техшчне переоснащения i модершзащю, 
юнуючих в Ушверситеп засоб1в зв'язку.

2.4.3. Здшснюе контроль за правильним i рацюнальним використанням 
телекомушкацшних канашв зовншшього зв'язку.

2.4.4. Здшснюе роботу, иов'язану з прийомом i виконанням заявок шдроздшв 
Ушверситету на нов1 установки i перенесения засоб1в зв'язку.
2.5. Договгрна робота

2.5.1. Бере участь у здшененш допдарно! роботи з пщрядними оргашзацшми на 
надання послуг операторами зв'язку, що викоиують роботи по техшчному обслуговуванню 
(ТО), поточним ремонтам (ПР) i каштальним ремонтам (КР) засоб1в зв'язку Ушверситету.
2.6. Пщготування документе i звггаосп

2.6.1. Здшснюе пщготовку i розробку необхщних положень, шетрукцш, 
нормативних матер1ал1в, а також аналггичних з в т в  i презентацшних матер1агив для 
кер1вництва Ушверситету з питань розвитку шформацшних технологш.



2.6.2. Бере участь (у межах свое! компетенци) в укладенш договор1в на постачання 
i обслуговування засоб1в обчислювально! техшки, засоб1в оргтехн1ки i шшого 
устаткування, призначеного для забезпечення навчального процесу, на пщстав1 заявок на 
техшчш засоби вщ структурних шдроздипв Ушверситету.

2.6.3. Подае кер1вництву Ушверситету :
- пропозицп' щодо удосконалення i оптилизацн шформацшиого забезпечення 

д1яльност1 Ушверситету;
- техшчш висновки про доцшыпсть списания майнових актив1в.

2.7. Охорона пращ
2.7.1. Спшьно i3 защкавленими структурними шдроздшами бере участь в 

пщготовщ i впровадженш заход1в по змщнешно трудово! дисцишнни, забезпеченню 
охорони npani.
2.8. Покладання на вщдш техшчних засоб1в навчання обов'язюв, що не належать або 
виходять за меж1 його компетенци, не допускаеться.

3. ПРАВА ВЩЩЛУ

Вщщл техшчних засобгв навчання мае право:

3.1. Контролювати ироцеси розробки i впровадження комп'ютерних i шформацшних 
технологш, а також здшснювати мониторинг дпочих комп'ютерних i шформацшних систем.
3.2. Вимагати вщ кер1вниюв структурних пщроздЫв i иосадових oci6 Ушверситету 
необхщш для викоиання покладених на вщщл завдань документа, шформащю, довщки, 
розрахуики, iHmi матер1али у межах ixHix компетенцш.
3.3. Залучати за узгодженням з кер1вництвом Ушверситету фах1вщв з метою пщготовки 
проектш акпв, шших докумеипв, а також розробки i здшсиення заход1в, яю ироводяться 
в1дцйтом вщповщно до покладених на нього завдань.
3.4. Доводите до вщома кер1вництва Университету про yci виявлеш недолки i порушення в 
межах свое! компетенци.
3.5. Вносите пропозицп з удосконалення роботи вщщлу.

4. ВЩПОВЩАЛЬШСТЬ

4.1. Персональну вщповщальшсть за неналежне i несвоечасне викоиання функцш, 
покладених на ВТЗН, несе начальник в1дщлу.
4.2. Вщповщальшсть начальника i пращвниюв ВТЗН встановлюеться посадовими 
шструкщями.
4.3. При встановленш i ищтвердженш факту неналежного викоиання покладених 
функцюиальних обов'язюв або шшого порушення трудово! дисциплши пращвники вцщшу 
притягуються до дисциплшарио! вщповщальиосй згщно чинного законодавства Укра'ши.
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Начальник вщщлу техшчних засоб1в навчання

Т. в. о. начальника юридичного в1дщлу
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