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1. Загальнi положення

1.1, Навчально-науковий центр <Noosphere Engineerirrg School> у Черrriвецькому
нацiональному уtлiверситетi (ЧНУ) iMeHi Юрiя Федьковича, який да.lti iмегtусться
кirlтtинiринговий цеIIтр), створIосться наказом ректора ЧI-{У на остlоtзi рiшIегtttя Вченоi рали
ЧLIУ з MeToIo удосконалення матерiально-техlliчноr,о забезпечеtrня фуrrдаментальних та
прикладних дослiдrкенI), досягне}Iня високого рiвня органiзацiТ ltayKoBoT, науково-лослiдrrоi
та науково*технiчноi дiяльностi, упровадх(ення в освiтнiй процес iнrrовацiйrtих методiв
навLIання, розширення та змiцнення взаемодiТ унiверситету, промисловостi та бiзнесу,
раiliонального використання iх iнтелектуаJIьного та матерiа;Iьного по,генцiалу в рамках
решriзачii fiоговору про оргаtriзацiю та з2цiйсrtення науковоi та HayкoBo-тexIti.lltoT д(iя:тыlосr,i
з грома/{ською органiзаlliсtо кАсоцiацiя ноосфера> вiд 12 квiтrtя 2021 року.

1.2. Iнжинiринговий центр здiйснюе свою дiяльнiсть згiдно з законом УкраТttи <l1po вищу
ocBiTy>, Статуту ЧНУ iMeHi Юрiя Федьковича, даного Положентrя та LIинного законолавства
УrсраТни.

1.3. IнжинiриrtI,овий центр с науково-IlавLIаJIьFIим пiдроз71i.llом ЧI-IУ в cTpyKTypi
кафедри комп'tотерних систем та мереж itlституту с]liзико-технiчних i t<омп'ютерFIих
наук, користустt ся майном, отриманим ЧНУ вiд ГО кАсоцiацiя ноосrРера) та надаI{им
йому ЧtIУ.

1.4. Iпжинiринговий центр не с юридичноIо особою i не мас самостiйного rРirгагrсоRого

рахунку.

1.5. Адреса IнrкинiринговоI,о IIe}ITpy: вул. PiBrleLIcbKa, бул. 14, IIавчаJIт,ний Kopllyc Ng8,
KiMIt. 3 t 5, кафедра комп'ютерних систем та мерсж iнституту фiзиrсо-тсхlti.tтtих i

комп'IоllерIIих наук Чl{У, м. Черlliвцi, УкраТна, 58000.

2. Мета та предметдiяльностi Iнжинiрингового Ilентру в ЧFIУ

2.\. Ме,гоtо с,гворенFIя IT центра е удосконалення матерiально-технiчrtого
забезпечення фундаментальних та прикладних дос"ltiд>тtень, досяг[lеFI]Iя високого рiвня
оргаrriзацii науковоi, науково-дослiдноТ ,га HayKoBo-TexHi.lHoT дiя.lтьrlос,гi, угlровалжеIlI]я
в ocBiTl-tiй процес iнноваIIiйних методiв навчання, розширегIня та змiцtlення взасмоztii'

уlriверситету, промисловостi та бiзtlесу, раtIiоttальtlого викорис,гаIIIIя Тх

iтlтелсктуального та матерiального Itотенцiалу.
2.2. Предметом l1iя.ltьпостi IT цеrIтра с реалiзацiя наступ1-Iих завлань:
- rIровеllення наукових дослiдrкень, техно,погiLIних випробувань, експеримелtтilз,

демонстрацiйних заходiв в таких сферах як:
. космiчнi дослiдження та техlло.llогii;
. алLтернативI,Iа еI{ерГеl]ика;
о медичl,ti техltологiт;
. робото,гехнiка, eJleкTporriKa та IOT;
о гоологорозвiдка, проекти всферi ефективtlого прироlIоl(ористуванIrя;
. iгровi платформи AR та VR;
. системи обробки, зберiгання та передачi великих масивiв даних;
- проведення науково-iнформацiйних заходiв (у тому числi, наукових конtРеренцiй,

коrтгресiв. фестива.lIiв, TypHipiB, тоцо) ;

- здiйсtrентlя заходiв з органiзацiТ, iнформацiйного забезпе.Iенtlя та лровеllе1.1Ilя
KottttypciB, наукових програм, студентських iнновацiйних проек,гiвтощо;

- органiзацiйне забезпечеtIня }Iавчальних, виробничих, перелдипломl{их практики ,гzt

нaуtl6зп.п стажуваЕIня уLIасникi в освiтнього II ро цесу ;

- здiйсltення моt,tiториtll,у,га провеllеIIня аналiзу розвитку високотехttо.ltогiчltих
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галузей освiти та науки, iнформацiйних технологiй, економiки та бiзнесу;
- органiзаuiя та проведення експертноi оцiнтси резуль,гатiв наукових, науково-

дослil{них робiт, виконан}Iя iнновацiйних проектiв, стартапiв тощо;
- здiЙснення спiвробiтництва за iншими, не забороненими законодавствоIчt

напрямами ,га сферами дiяльностi з розвитку наукових дослiдхсень, науково-технiчноТ
творчостi, лослiдницькоi та проектноТ дiяльностi.

2.З. Щля виконання покладених завдань iнжинiриlлговий цеIIтр:
- формусться в першу чергу на octtoBi кадрового по,генцiалу кафедри tсомп'ютерних
систем та мереж вiд ЧНУ, якi проЙшли вiдповiдне I,IавLIалLно-методичllе i на)/кове
стажування в тому числi i за корлоном пiл час тренiнгiв, ceMiHapiB та itlтllих;
- приймас безпосере2lн}о участь у виконаIl}ti зав2lань i лосягненrri цi;lей з дiяльностi i в обсязi
передбаченими .Щоговором MiTc ЧFIУ та громадськоtо органiзацiсtо <АсоItiацiя ноосфера>;

2.4. /{iяльнiсть itlllсинiриttгового IIентру здiйснтос,гься вiдповiдно l{o IIорм технiки
безпеlси та охорони працi, похсеrкноТ та екологiчrrоi безпеки, санiтарних вимог ,га iнших
обов'язкових вимог i норм за узгодженням з вiдповiдtлими службами ЧF[У та дерх(ав}Iими
органiзацiями.

3, Умови i порядок надання послуг

3,1. ГIослуги iнлсинiрингового цеtIтру надаIоться студентам каrРе7lри КСМ, IФ'ГКFI та
iнrrtих спецiальностей ЧНУ, сJIухачам Малоi академii наук, школярам, cTylIeIITaM коltедlкiв,
itttllим зацiкавленим особам, lцо прагнуть trабути IIових знаI{ь i yMiHb.

3.2, Порядок на/lаI{ня послуг i консу.ltьтацiй регламентусться окремими рilпентlями
altMirlicтparliT I]IlY, irlс,гитуту фiзиtсо-,гехгli.tttих i комп'тотерIIих Ilayк. r<афедри

комп'тотерrlих систем ,l,a мереж i гtоl,одrкус,гься за IIorIepell]Ibo llодаIIиN,tи заявками.

узголх(усться з графiком навчального процесу в унiверси,ге,гi та використаrttlям обла/{I]аFIlIrI

iнlttиllilэиttl,ового центру для вказаьIих цiлей.
3.З. FIалаrlня iнтсинiринговим центром /{одаткових коI{сультативI{их послуг, виконаIlIIrI

riауково-l1осrriдttих, дос.лiлно-коFIстру]fl,орських та itrших виltiв госп2lоt,овiрtlих робiт"
гlередбачених даним поJIожеIIllям, lUIя окремих замовtlикiв прово/llггьсrl IIа осгtовi окремих

УГОll, ВиЗI{аtIених ЧНУ i укJIалених Mix< I]НУ,га замоI]ником у llBocтoporr]rboмy tIоряiIку.

4. I1paBa Iня<инiрингового цеIIтру
4.I . Права iнrrсинiриtlгового tleнтpy реалiзуlоться I-Iауковим ксрiвlIиком, уIIовIIова)кеним та

делсговаIlим tзi2lповi.цним наказом ректора, а також it-ttt,lими посадовими особамти

вiлповiдrло до затвер/lжених Тх обов'язкiв.
4.2. LIаукоtзий керiвник ilrжиtliриIIгового IlcHTpy:
. обГругIтовус i розробляс структуру t{eнTpa, необхiлну lUIя гrpoBc/iell}IrI :задеклароваlтоТ

навчаJI])IIо-освi,гtlьоТ дiяльтtостi та виIIоIIанIIя /Iолаткових ltот,овilэгтих робiт" скла/Iас ttrга1.1tий

розклаlI;
. КОмПJIектус трудовиЙ коJIекl-ив, у ,гому чис:li за paxy}IoK тимчасово задiяtllих

гtрацiвtrикiв,га rrрацiвникiв за сумiсництвом;
. мас I-Ipaвo I{a замовлетrня i прилбанtlя ttеобхiлtrих дJlя 71iяльllосr,i irrжинiриIIгового

цеIr'гру об;lадlнаttltя, ма,герiалiв та iнtпих засобiв з використаIlIIям (lirlаtлсуваrlняt,
rтерелба.lеного кошторисом бюдrкету гtроектiв.

. ПоДавати рапорт i клопо,гаr-и перед а;цмiнiс,грацiсто унiверситету про rrрипиrtеltlтll /liT

лОговору зi с.пухачами чи замовниками робiт i послуг вi2lпов,iдltо до LIинного законодавства"
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при нсIiаЛежному виконаннi ними умов доI,овору.
4.З. Оп;lата праui задiяних у виконаннi завдань iнтсиtliрингового центру Irрацiвниtсiв

з/(iйснюсться вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни.

5. Обов'язки Iнжи}Iiриt,Iгового центру:
5.]. Iнжинiринговий центр зобов'язусться не порушувати права та iнтереси громаляII,

своiх робiтникiв та iнших фiзичних i юридичlлих осiб, якi Тм наданi чинним
Законодавством,

5.2. Iнясинiринговий центр зобов'язуеться забезпечити спiвробiтlликам нешкiдливi ,га

безпечтli умови працi, передбаченi Закоrlодавством.
5.3. FIадавати можливiсть BciM вик.llадачам та спiвробiтникам iнтtинiриttгоl]ого l{eнTpy

перiо2lи.tно вiдвiдувати семiнари, rсоrrференцii та irImi заходи, Lцо органiзуtоться i
проводяться в YKpaiHi та ЧНУ для пiдвипIення Тх квzuriфiкацiТ.

5.4. Проводити дiяльнiсть з надання коIлсультатив}Iих посJIуг, виконаI{ня rIауково-

дослiдtтих, дослiдttо-конструкторських та illtпих видiв робiт, передбачених lIаIIим
положеI]ням, для окремих замовникiв Iia ocнoBi типових угод, визначеIIих ЧFIУ,

6. Права,га обов!язки слухачiв та замовrlикiв послугi робiт
6.1. Слухачi i замовники послуг та робiт мають право:
. BLIacIlo i в повному обсязi отримувати IIослуги i результати вико]{аIlих робi,г HatexcTloT

якостi вiдповiдтrо ло укладеIIих з ЧНУ договорiв,
. користуватись навчальними матерiалами i ресурсами iнхсинiрингового rIентру пiд час

навчання чи спiвпрацi з iнх<игriринговим центром в обсязi вiдповiдно до укладеного
договору,

. повiдомляти адмiнiстрацiю irrжинiрингового центру та унiверситеl,у про припи}IеiltIя

.ltii ,ltОгОвору вiдповiдно до LIинного законолавстI]а, при ненаJIежному BиItol{atllIi tlими умоtз
договору.

6.2. Слухачi центру зобов'язанi:

о сумлiнно вiдноси,гиая до навчання, лотримуватись встаЕIовлеI{их норм поlзе.tlittки ,га

етикету спiлкуванrlя з колегами i викладачами пiд час аудиторних i lIистанцiЙttих занять.

. у випадку втрати навчальноТ лiтератури, поIпкодження примirценIIя LIи техlli.lt-lих
засобiв компенсувати ЧНУ BapTicTb спричиненого збитку вiдпоlзiдно до закону.

6.З. Замовники послуг i робiт зобов'язуюr-ься:
о ВикоI]увати Bci умови вiдrrовillllих договорiв укладених ЧIJУ у двосторонIIьому

поряllку iз замовником.
. Bci спiрrri lтитання вирiшувати у вiдповiдностi з укладеЕrими договорами та LIиI{ним

закоFIодавством Украiни.

7 . Порядок дiяльностi iнжинiрингового IIеFIтру.

7.1 . Iгrжитriриttговий це[Iтр пропонус консуJIь,гагивнi пос.iIуI,и та провеllенrlя FIayKoBo-

дослiдttих i ltроектно-коIIструкторських робiт з обrрунтуванIIя, проектування i реалiзацiТ
аПаРат}IО-l'ехнiчного та програм[Iого забезпечення для робо,готехнiки, сtlецiа"тliзоваI]их
мiкропроцесорних систем та автоматики, lсомп'ютертlих та irl(lормацiйно-
ТелекомуtrirсацiЙних засобiв, комп'ютерних KJIacTepiB рiзltого техttiчrtого i методиLIIIого

рiвня з використанням сучасних техно.ltогiй. I
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В, УправлiI{IIя центром
8.1. Загальне та адмiнiстра,гивне керiвництво lIентром здiйснtосться адмir-тiсr:раIIiсtо

ittltсинiрингового центру у rторядку, встановленому цим По.полtенням, Rо склалу адмirriстрацiТ
iнlкинiрингового Llентру входять науковий керiвник i завiлувач :lабораторiсю, пlо
призIIачаються наказом ректора IJFIY, в т.ч, на умовах безопла,гlIоI,о консультування tIи

працi за сумiсttиt{твом. Алмiгriс,грацitо о.iолюе науковий tсерiвttик.

8.2. Адмiнiстрацiя iн>тtинiрингового центру I{ece вiдповiдальнiсть у встаFIовлеIIому

поря/{ку за забезпечення вимог законiв, директивI{их та iнrlrих /Iоltуметl,гiв, а також даного
ГIололсення.

8.З. Функцiональнi обов'язки адмiнiстрацii iнiltинiрингового центру.
8.3. 1 tjlауковий керiвник цеrIтра:

. несе lзiлповiдальтliстt за дiя;rьlтiсть IIеII,гра, забезпечус до,грима[Iня в дiяrlьttосr,i
iнхсинillингового I{erITpy вимог LIинного Законодавсr,ва;

. вносить проект наказу шlодо комtIлектування iнхсинiринI,ового l{ellTpy

квалi (l i кованими кадрами;
. видас розпорядже}][Iя по iнrкинiринговому це}Iтру ЧНУ в Me)I(ax своТх гIовнова}кеIIь,

якi с обов'язковими для викоI{ання лJIя Bcix сlliвробiтникiв iнltси1,1iриtlгового t{сII,гру.

. преi]с,гавJIяс iнжинiринговий це}lтр в лержавних заклаlIах та органiзацiях;

. оргаttiзовус контроль за здiйснеI{ням навчального процесу.
8.3.2 Завiдувач лабораторiсю :

о проводит:ь аналiз технiчного стаIIу апаратно-програмного забезпеLlеllttя i техrli.tних
засобiв гIавLIання, пола€ заявки на iх удоскоt{аJIення, замiну i peMoltr:Ile обс.ltуговуваIlня;

. гIроводить поточне rlрофiлак,гичне технiчне обслуговування i lлескладlrий ремоllт
обладнатrня irтжинiриIlгового центру;

о виконус I,IаJIаIIIтування програмного забезпечентtя для рiзтlих rсурсilз i Mlo,tty:tiB,

використовуваних у rIавLIалыrому процесi;
. надас консуJIь,гацiI викла/dачам, студентам, слухачам щоло ,гехнi.Itlих моlкливостей

комгt'tотерного та iншого лабораторного об.цаднання для Тх оптимаJIьного використання в

навчЕLпыIому процесi та наукових дослiдrкеннях;
о забезпечус органiзаrцiю i ,гехнiчний муJlьтимеlliйний супровiд пpoBel{etlIIrI

,ге.ltекоlл 
ференцiй, вебi нар i в, дист:анцiйних занять,

. бсре yLIacTb у розробцi та впровадrкеннi методиLIIIого забезпеLIенt{я /IJIrI оптимzuIыIоI,о

використання технiчних засобiв I{авчання;

о здiйснюе постiйtтий контроль за дотриманням технiчних вимого lцодо е(lектиtзнос,гi,

доr{iльностi, KopeKTHocTi застосування комп'тотерних i технi.rttих засобiв центра.
8.4. Обов'язки iнпtих сгriвробi,гникiв iнлtинiрилtгового це}rтру, iх права, ,гсрмiни та умови

працi обумовлюються,грудо]]ими договорами ЧFIУ з }Iими.

9. N4айно i cPirrarlcoBa /IiяJIыriсть t\eнTpa

Iнжинiригtговий LIeHTp самостiйно заJIучае i використовус матерiально-r,ехlriчrтi, (liHaHcoBi,
труловi та iHшti види pecypciB, використання яких не заборонено LIиIIним Законодавством.

l0. Реоргаtлiзацiя ,га лiквiлацiя IdeHTpa

10. i.Реорганiзацiя (злиття, прислI{анIIя, роздiлення, , видiле[Iня, перетвореlлня) i
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припинення дiяльностi iнхtинiрингового центру проводиться у порядку, встановленому

наказом ректора з урахуванням рiшення ВченоТ Ради ЧНУ на ocHoBi подання завiдувача

кафедри ксм, погодженого з директором та рiшенням вченоТ ради iнституту фiзико-
технiчних i комп'tотерI]их наук.

10.2.TepMiH дiТ цього Полохtення необмеясений. В разi лiквiдацii iнrкинiриrtгового LIeHTpy,

чilУ виконуС своi обов'язкИ переД слухачамИ та замовниками робiт i послуг згiдно

укладених договорiв та угод вiдповiдно до чинного законодавства.

IIiлготовлено

Завiдувач кафедри KCNI

,r 25 (с ,гравI,Iя 2021 р, "25 (( траI]IIя 2021 р,

I[оl,оllжено :

lJасиль БАJIУХ

Андрiй CAN4IJIA

I'o.1to Bt l ий бухга.lrт:ср IОрiй PON4AI IIВ

I 1.1tаltово-ф i rлансовий вiддirI I-Iата.lтiяr КоIjl'l'ОВИЧ

} Iавча-ltьtlий вi.rtztiл Ярос"ltав ГАРАБАN{IR

/\ирск,гор lФl'КI-I

ег AFIГЕJIъСъкИЙ I'сорr,iй BOPOIjI1Ilb

I()риди чlrи й вizt.цill Василь КАЧУР


