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1. Загальні положення 
 

 Центр веб-менеджменту університету (надалі ЦВМУ) є структурним підрозділом Українського 
державного університету науки і технологій і підпорядкований ректору університету. 

 У своїй діяльності ЦВМУ керується чинним законодавством, статутом університету, наказами 
і розпорядженнями ректора, цим положенням. 

 Структуру, штатну чисельність, розмір заробітної плати та матеріального стимулювання 
співробітників, матеріально-технічне забезпечення ЦВМУ визначає ректор університету з 
урахуванням об’ємів робіт, які виконуються, їх складності та особливості. 

2. Структура ЦВМУ 

1. Сектор веб-менеджменту 

2. Сектор бенчмаркінгу 

3. Сектор цифровізації 

4. Сектор АСУ 

5. Сектор ЕДБО 

6. Сектор забезпечення навчального процесу 

7. Сектор технічного та системного обслуговування корпоративної мережі та засобів 
обчислювальної техніки 

8. Редакційно-видавничий сектор 

 

3. Основні завдання і функції  

 Головними завданнями ЦВМУ є створення та зміцнення взаємовигідних відносин між 
університетом та громадськістю; створення позитивного іміджу університету, зміцнення довіри до 
університету з боку різних груп громадськості, виявлення можливих тенденцій та прогнозування їх 
розвитку; вивчення досвіду передових ЗВО, вибудовування конкурентоспроможного бізнес-плану; 
створення та експлуатація корпоративної мережі; розробка та супроводження сайту університету, 
забезпечення навчального процесу та наукових досліджень технічними та програмними засобами; 
редакційно-видавнича діяльність. 

3.1 Сектор  веб-менеджменту: 

-  Розробка брендбука; розробка офіційного сайту університету; WEB- програмування та дизайн. 

-  Збирання,  обробка,  розміщення  та  своєчасне  оновлення  інформації  на  сайті  університету,  у 
соціальних мережах та месенджерах тощо; підтримка сторінок підрозділів університету.  Реклама 
та маркетинг в соціальних мережах. Конкурси в соціальних мережах, проведення промо-конкурсів.
  

-      Планування  та  проведення  спеціальних  заходів  по  зв'язках  з  громадськістю  та  із  засобами 
масової інформації. Планування та проведення заходів разом з іншими підрозділами університету 
(Дні відкритих дверей, конкурси, веб-семінари тощо). 

-    Управління присутністю бренда університету в соціальних мережах і реагування на публічні 
відгуки. Дослідження, прогноз, аналіз і інтерпретація громадської думки, ставлення громадськості 
до бренду університету. Робота з громадськими організаціями та іншими об'єднаннями у напрямку 
соціальної політики університету.  

 

3.2 Сектор бенчмаркингу: 

-  Вивчення  досвіду  передових  закладів  вищої  освіти,  аналіз  їхніх  переваг  та  слабких  сторін, 
вибудовування конкурентоспроможного бізнес-плану. Порівняльний аналіз роботи підрозділів в 
середині університету з метою оптимізації поточних справ та впровадження кращого досвіду. 
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-    Аналітичний  аналіз  та  наукова  експертиза  проектів  інформатизації  в  університеті,  розробка 
планів та програм інформатизації. 

-   Участь в розробці стратегій підтримки кожного заходу бренду університету і просування через 
редакційний контент. 

- Створення та зміцнення взаємовигідних відносин між університетом та громадськістю: 
створення позитивного іміджу університету, зміцнення довіри до університету з боку різних груп 
громадськості, виявлення можливих тенденцій та прогнозування їх розвитку. 

3.3 Сектор цифровізації: 

-  Переведення всіх видів інформації в цифрову форму; впровадження цифрових технологій та 
інновацій у діяльності університету, створення та обслуговування локальної мережі. 

-  Участь в проведенні науково-дослідних та прикладних робіт зі створення та впровадження в 
навчальний процес та науково-технічну діяльність сучасних мережевих, мультимедійних 
технологій. 

- Участь в проведенні семінарів, навчальних курсів, практичних занять для співробітників 
університету з питань використання у їхній діяльності сучасних інформаційних технологій. 

3.4 Сектор АСУ: 

- Участь в розробці автоматизованих систем управління університету з метою якісної 
організації навчального процесу, фінансової діяльності, обліку матеріальних цінностей та ін. 

- Участь в модернізації існуючих систем на базі сучасних технологій та засобів обчислювальної 
техніки. 

- Розробка інструкцій по встановленню та використанню систем АСУ, аналіз пропозицій по 
вдосконаленню  та розвитку систем АСУ університету. 

- Збір інформації, оперативне оновлення баз даних, видача документів, пов’язаних з роботою 
систем АСУ. 

- Встановлення систем АСУ в підрозділах університету, навчання співробітників університету 
роботі  з  ними,  надання  послуг  з  усунення  недоліків  та  непередбачених  ситуацій  під  час 
експлуатації систем. 

3.5 Сектор ЄДЕБО: 

- Адміністрування та супроводження ЄДЕБО, надання технічних послуг підрозділам 
університету по роботі з базою. 

3.6 Сектор забезпечення навчального процесу: 

- Забезпечення проведення в залах ЦВМУ навчальних занять, самостійної роботи, практики, 
тестування та ін. 

- Підтримка  у  належному  стані  обчислювальної  техніки,  оновлення    програмних  засобів, 
оперативне реагування на порушення у роботі техніки та програмних засобів. 

- Впровадження у навчальний процес разом з кафедрами університету сучасних програмних 
засобів, забезпечення інформаційної та   антивірусної безпеки під час роботи на ЕОМ. 

- Вивчення пропозицій факультетів і кафедр по організації на ЦВМУ навчального процесу та 
по                          використанню сучасних програмних продуктів. 

3.7 Сектор технічного та системного обслуговування корпоративної мережі та засобів 
обчислювальної техніки: 

- Адміністрування та технічне обслуговування серверів та корпоративної мережі університету, 
забезпечення їх надійної та безперервної роботи. 

- Виконання комплексу заходів з розвитку комп’ютерної мережі університету. 

- Виконання заходів з встановлення, профілактики, діагностики та ремонту засобів 
обчислювальної техніки, операційних систем і програм на ЦВМУ. 
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- Підготовка    пропозицій,  інструкцій,  довідкових  матеріалів  по  обладнанню  робочих  місць 
ЦВМУ з використанням комп’ютерної техніки. 

- Облік  обладнання  ЦВМУ  і  заявок  на  його  оновлення  та  придбання;  відповідальність  за 
матеріально-технічне забезпечення ЦВМУ. 

- Вивчення  пропозицій  ринку  сучасних  інформаційних  технологій  і  засобів  обчислювальної 
техніки та можливостей їх застосування в університеті. 

      3.8  Редакційно-видавничий сектор: 

-   Формування видавничої політики з метою забезпечення університету науковою, 
методичною,       довідковою й іншою літературою. 

- Організація редагування і випуску літератури (наукової і методичної, а також - 
інформаційних і  нормативних  матеріалів),  необхідної  для  діяльності  університету,  а  також 
літератури по розробках навчальних видань; довідників; підручників, практичних посібників 
і навчальних програм, навчально-методичних посібників; монографій; матеріалів 
конференцій; рекламних проспектів і каталогів тощо. 

      -   Виконання друкованих, брошуро-переплітних робіт. 

 - Укладання угод і оформлення замовлень на виконання різних поліграфічних і 
оформлювальних робіт підрозділами університету та сторонніми організаціями. 

-    Організація  своєчасного  оформлення  видавничих  угод з  авторами  і  угод  (контрактів)  із 
зовнішніми  редакторами,  рецензентами,  художниками  й  іншими  особами,  залученими  до 
виконання робіт з видання літератури. 

-  Контроль за термінами представлення рукописів, підготовкою їх до набору; за виконанням 
графіків по набору, друку і виготовленню тиражу видань. 

      -  Матеріальне забезпечення виробничої діяльності відділу. 

      -  Робота з рекламування і реалізації продукції, що випускається. 

      -  Інші види робот пов’язаних з редакційно-видавничою діяльністю. 

4. Керівництво  

 ЦВМУ  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  та  звільняється  з  посади наказом 
ректора університету. 

 Заступник начальника, співробітники ЦВМУ призначаються на посади та звільняються з посад 
наказом ректора університету на підставі подання начальника  ЦВМУ. 

 Керівники відділів і секторів призначаються розпорядженням начальника  ЦВМУ. 

 Посадові обов’язки та кваліфікаційні вимоги начальника, заступника начальника і 
співробітників ЦВМУ визначаються посадовими інструкціями. 

 Наукове керівництво діяльністю ЦВМУ здійснює координаційна Рада університету з питань 
інформатизації. 

5. Права та обов’язки 

         Начальник ЦВМУ, заступник начальника, керівники відділів та секторів мають право в 
межах  своїх          посадових обов’язків: 

- Запитувати і отримувати від керівників структурних підрозділів університету дані, документи 
та інформацію, які необхідні для виконання функцій ЦВМУ. 

- Вимагати  від  керівників  структурних  підрозділів  університету  та осіб,  відповідальних  за 
обчислювальну техніку в підрозділах: виконання положень, вимог та вказівок зі встановлення, 
експлуатації та збереження засобів обчислювальної техніки; дотримання вимог при роботі з 
базами даних і доступу до них; надавати інформацію для розміщення на сайті університету; 
надавати інформацію про наявність засобів обчислювальної техніки та її розміщення, 
встановлених пакетів прикладних програм тощо. 
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- Вимагати  від  викладачів,  студентів  і  співробітників,  які  користуються  послугами  ЦВМУ, 
дотримання правил користування комп’ютерними залами та корпоративною мережею. 

- Приймати участь у засіданнях керівних та дорадчих органів університету на яких 
розглядаються питання, пов’язані з діяльністю ЦВМУ, розвитком обчислювальної техніки та 
інформаційних технологій. Брати участь у підготовці матеріалів та постанов цих засідань. 

- Створювати тимчасові групи із співробітників ЦВМУ та університету для виконання окремих 
завдань по розробці та впровадженню сучасних інформаційних технологій в діяльність 
університету, проведення наукових досліджень на договірних умовах та інше. 

- Приймати  участь  у  формуванні  заявок  на  закупівлю  програмних  і  технічних  засобів  та 
витратних матеріалів. 

- Виносити  на  розгляд  ректорату  пропозиції  по  розвитку  ЦВМУ,  впровадженню  сучасних 
інформаційних технологій в навчальний процес та діяльність університету. 

- До  складу  ЦВМУ  можуть  входити  підрозділи  університету,  діяльність  яких  пов’язана  з 
проведенням наукових досліджень, розробкою, впровадженням та експлуатацією програмних 
засобів, комп’ютерних мереж, систем захисту інформації та інші. 

Відповідальність за якість і своєчасне виконання функцій, покладених на Центр веб-
менеджменту та цифрової трансформації, несе начальник ЦВМУ, а при його відсутності – заступник 
начальника або особа, яка тимчасово виконує обов’язки начальника ЦВМУ.  

На начальника ЦВМУ покладена персональна відповідальність за: 

- Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва ЦВМУ; 

- Організацію роботи ЦВМУ, своєчасне і кваліфіковане виконання наказів, Розпоряджень, 
доручень  ректора  університету,  діючих  нормативно-правових  актів  по  профілю  своєї 
діяльності; 

- Складення, затвердження і надання достовірної інформації про діяльність ЦВМУ; 

- Раціональне і ефективне використання кадрових, матеріальних і фінансових ресурсів; 

- Стан трудової і виконавчої дисципліни, виконання співробітниками своїх функціональних 
обов’язків; 

- Дотримання співробітниками ЦВМУ правил внутрішнього трудового розпорядку, 
протипожежної безпеки, охорони праці; 

- Готовність ЦВМУ до роботи в надзвичайних умовах. 

 Відповідальність співробітників ЦВМУ встановлюється посадовими інструкціями та 
нормативними актами і документами по профілю їх діяльності. 

6. Взаємовідносини 

Відносини між ЦВМУ та підрозділами університету передбачають: 

-      Підключення до корпоративної мережі; 

-      Надання ПЕОМ для проведення учбових занять, тестування, самостійної роботи, 
практики та ін. на підставі графіку навчального процесу, розкладу занять та заявок  
користувачів;  

-      Послуги  з  розробки,  встановлення  та  підтримки  під  час  експлуатації  автоматизованих 
систем управління  університетом,  відповідно  до  наданих  підрозділами  технічних  умов, 
заявок та ін. 

З  метою  розвитку  та  удосконалення  діяльності  ЦВМУ  може  встановлювати  безпосередні 
зв’язки з обчислювальними центрами залізниць, закладів вищої освіти, іншими підприємствами та 
установами. 

7. Майно і кошти 

 Матеріальною основою діяльності ЦВМУ є майно університету. що використовується згідно 
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