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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Це положення поширюється на діяльність Науково-дослідного інституту 

«Інтегрованих телекомунікаційних технологій» (Далі - НДІ ІТТ) науково-дослідної частини 

Національного авіаційного університету. 

Положення про НДІ ІТТ визначає його мету, основні напрямки діяльності, структуру, 

склад, функції, права, обов’язки, відповідальність за результати виконаних науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт у закріпленій сфері діяльності та взаємодію 

з іншими організаціями та підприємствам. 

Метою створення є організація взаємодії між структурними підрозділами 

університету, які використовують мультисервісну телекомунікаційну мережу університету, 

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт телекомунікаційного 

напрямку та інтеграція інноваційних телекомунікаційних технологій у систему управління 

науково-дослідною діяльністю університету. 

Це Положення розповсюджується на усі відділи науково-дослідного інституту 

інтегрованих телекомунікаційних технологій і є обов’язковим для виконання усіма 

співробітниками інституту. 

1.1. НДІ ІТТ створено шляхом реорганізації підрозділів телекомунікаційного 

напрямку на підставі наказу ректора №131/од від 10.07.2003 та наказів № 28/од від 11.02.04, 

№92/1 від 28.04.04 та змін згідно з наказом ректора №209/од від 11.10.04, №151/од від 

30.05.11, №181/од від 24.06.11. 

1.2. НДІ ІТТ є структурним підрозділом науково-дослідної частини університету 

та підпорядковується проректору з наукової роботи.  

1.3. НДІ ІТТ у своїй діяльності керується нормативними документами Кабінету 

Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом 

університету, наказами та розпорядженнями ректора , проректорів за напрямами роботи, 

регламентами процесів діяльності та іншім. 

1.4. НДІ ІТТ реорганізується та ліквідується відповідно до наказу ректора. 

1.5. Положення є основним нормативним документом, який визначає порядок 

проведення досліджень та інтеграції інноваційних телекомунікаційних технологій в 

мультисервісну телекомунікаційну мережу університету та виконання робіт з проектування, 

використання та експлуатації телекомунікаційних систем, мереж та обладнання. 

1.6. НДІ ІТТ у своїй діяльності керується Законами України, Наказами та 

Постановами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, наказами та розпорядженнями керівництва університету та чинним Положенням. 

1.7. Положення про НДІ ІТТ затверджується ректором після узгодження з 

проректором з наукової роботи та директором НДІ ІТТ відповідно до листа узгодження. 

Зміни до Положення вносяться, за необхідністю, директором НДІ ІТТ і затверджуються 

проректором з наукової роботи в установленому порядку. В аркуші обліку змін робиться 

запис про зміну відповідного пункту Положення, дату зміни та підпис директора НДІ ІТТ. 

1.8. НДІ ІТТ має власне найменування зі значенням найменування університету :  

- повна назва Науково-дослідний інститут Інтегрованих телекомунікаційних 

технологій. 

- скорочена назва – НДІ ІТТ НАУ. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
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Основними завданнями НДІ ITT є: 

2.1 Підготовка процесів та планування діяльності  НАУ щодо інформатизації та автоматизації.  

2.2 Проведення фундаментальних пошукових і прикладних досліджень, науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт у відповідності з науковими напрямами університету.  

2.3 Інтеграція інноваційних телекомунікаційних технологій у межах діяльності університету. 

2.4  Постійне аналізування роботи систем телекомунікаційного обслуговування, виявлення 

та усунення недоліків в їх роботі, розроблення та впровадження рішень по 

підвищенню їх ефективності, надійності та якості роботи, спрощення обслуговування, 

зменшення витрат на утримання.  

2.5 Розширення та вдосконалення  мультисервісної телекомунікаційної мережі (далі - МТМ), 

розробка технічних умов (технічного завдання) на проектування реконструкції або її 

капітального ремонту та прийому виконаних робіт.  

2.6 Розроблення, впровадження та супровід корпоративної інформаційної системи управління 

НАУ (далі - КІСУ НАУ). 

2.7 Перспективне планування розвитку інфраструктури авіаційних та диспетчерських 

тренажерів (далі - АтаДТ) НАУ з врахуванням сучасних науково-технічних розробок, 

проведення дослідно-конструкторських робіт. 

2.8  Надання консультації та проведення навчання користувачів інформаційних сервісів МТМ 

НАУ. 

2.9 Обґрунтовування норми обслуговування згідно до чинного законодавства. 

2.10 Моніторинг показників процесів інформатизації та автоматизації університету. 

2.11 Розроблення нормативних документів щодо інформатизації та розвитку діяльності 

університету. 

2.12 Надання інформаційних послуг внутрішнім та зовнішнім споживачам. 

 

3. ФУНКЦІЇ 

Основними функціями НДІ ІТТ, що спрямовані на реалізацію основних завдань та які 

формуються з потреб забезпечення постійного функціонування сервісів МТМ, як основного 

комплексу апаратно-програмних засобів  та каналів обміну інформацією для автоматизації 

циклів основної, управлінської та допоміжної діяльності в університеті, є: 

 3.1.  Організація та проведення науково-дослідних робіт за основними науковими 

напрямами. 

3.2.  Виконання державних програм науково-дослідних і дослівно-конструкторських 

робіт за планами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства 

транспорту України інших профільних міністерств та відомств, НАУ. 

3.3. Вивчення досвіду роботи профільних науково-дослідних інституцій, збір інформації 

щодо до сучасних іноземних та вітчизняних досягнень за напрямом професійної діяльності. 

3.4. Надання науково-технічних, консультаційних послуг за усіма напрямами своєї 

діяльності. 

3.5. Розробка організаційно – розпорядчої документації щодо процесів 

інформатизації та автоматизації діяльності НАУ. 

3.6. Організація та проведення планово-попереджувальних і регламентних заходів 

по забезпеченню  робочого стану мультисервісної телекомунікаційної мережі НАУ 

3.7. Розроблення, впровадження та супровід системи накопичення досвіду 

застосування інформаційних технологій в університеті. 
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4. КЕРІВНИЦТВО 

 Керівництво НДІ ІТТ здійснює директор, який безпосередньо підпорядкований проректору 

з наукової роботи НАУ. 

 Директор  НДІ ІТТ :   

4.1. Призначається та звільнюється з посади наказом ректора університету за 

поданням проректора університету з наукової роботи. 

4.2. Здійснює загальне адміністративне керівництво інститутом. 

4.3. Директор НДІ ІТТ у своїй діяльності керується законодавством про працю, 

наказами та розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора з 

наукової роботи, Статутом університету, посадовою інструкцією, іншими нормативними 

документами. 

4.4. Директор НДІ ІТТ здійснює керівництво роботою інституту, розподіляє 

функціональні обов’язки серед співробітниками НДІ ІТТ, організує взаємодію  НДІ  ІТТ  з 

іншими структурними підрозділами університету. 

4.5. Управління діяльністю у НДІ ІТТ здійснюється згідно із службовою 

підпорядкованістю, положеннями посадових інструкцій співробітників, шляхом визначення 

дій, що спрямовані на забезпечення результативності та ефективності функціонування НДІ.  

4.6. На посаду директора НДІ ITT призначається фахівець, який має повну вищу 

освіту та досвід роботи на наукових, інженерно-технічних та керівних посадах не менш 10 

років, який володіє необхідними знаннями в галузі сучасних інформаційно-комп'ютерних 

технологій. 

Директор НДІ ІТТ несе відповідальність за : 

4.7. Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, які 

передбачені посадовою інструкцією. 

4.8. Невиконання планових завдань, визначених в розділі 2 даного Положення. 

4.9. За неякісне виконання працівниками відділу норм трудового законодавства, 

правил внутрішнього розпорядку та вимог нормативних документів із охорони праці, 

техніки електро- та пожежної безпеки і виробничої санітарії. 

4.10.  Системне підвищення кваліфікації працівниками відділу, в тому числі в 

області менеджменту якості. 

 

5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

НДІ ІТТ має право : 

5.1. Забезпечуватись  необхідними виробничими площами, службовими, складськими, 

побутовими та іншими приміщеннями, обладнанням, необхідними матеріалами та фінансуванням. 

5.2. На матеріально-технічне забезпечення згідно заявкам, розробленим на підставі 

планів робіт та нормативів використання експлуатаційних матеріалів з врахуванням фактичних 

залишків. 

5.3. НДІ несе відповідальність за якість виконання завдань які визначені в розділі 

2. 

5.4. Відповідальність директора та співробітників НДІ визначається чинним 

законодавством, правилами внутрішнього розпорядку університету та їх посадовими 

інструкціями. 

5.5. Відповідальність кожного працівника індивідуальна у залежності від 

обов'язків, покладених на нього для виконання завдань, та функцій НДІ.    
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6. СТРУКТУРА, ШТАТНИЙ РОЗПИС ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

6.1. Структура та штатний розпис відділу НДІ ІТТ визначається з урахуванням завдань та 

функцій, передбачених цим положенням, їх обсягу, а також інших чинників. 

6.2. У складі НДІ ІТТ діють відділи (Додаток 1): 

 Науково-дослідний відділ інноваційних телекомунікаційних технологій 

 В адміністративному підпорядкуванні НДІ ІТТ знаходиться відділ розвитку 

мультисервісних телекомунікаційних мереж 

6.3. Структура НДІ ІТТ розробляється директором НДІ ІТТ, узгоджується з проректором з 

наукової роботи та ректором. 

6.4. Чисельність співробітників, фонд заробітної плати та витрати на утримання НДІ ІТТ 

встановлюються ректором університету в межах лімітів штатної чисельності та заробітної плати, які 

встановлюються для університету Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

6.5. Організаційна структура НДІ ІТТ згідно зі штатним розписом наведена в Додатку 1. 

При необхідності вона може змінюватися у відповідності з пропозиціями, які 

розробляються НДІ ІТТ та затверджуються проректором з наукової роботи. 

6.6. До ресурсного забезпечення підрозділу відносяться: 51 робоче місце, що обладнані 

комп’ютерами та оргтехнікою, 11 приміщень. Обсяг ресурсів може змінюватись у залежності від 

обсягу завдань та функцій. 

6.7. Реорганізація та ліквідація НДІ ІТТ здійснюється за поданням проректора з 

наукової роботи наказом ректора університету. 

6.8. Витрати на утримання НДІ ITT за рахунок спеціальних коштів бюджетних 

науково-дослідних робіт та основної діяльності, позабюджетних надходжень. 

 

7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРАМИ 

7.1.1. НДІ  ІTT взаємодіє з ректоратом, директоратами інститутів та деканами 

факультетів – з питань планування та організації процесу інформатизації   науково-

дослідної роботи та інтеграції інноваційних телекомунікаційних технологій в науково-

освітню діяльність університету. 

7.2. НДІ  ІTT  взаємодіє з іншими структурними підрозділами університету та 

сторонніми організаціями з метою виконання покладених на НДІ завдань. 

 

8. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

8.1. Результативність роботи структурного підрозділу визначається на рівні всього 

підрозділу та на рівні кожного співробітника підрозділу. 

8.2. Кількісну оцінку результативності процесів розраховують як відсоток виконання 

планових завдань відповідно до нормативних документів як для підрозділу так і для 

кожного співробітника. 

8.3. Критерії результативності виконання процесів є умови, при яких кількісна оцінка 

результативності не менша планового рівня, що визначається відповідно до документованої 

процедури СМЯ НАУ ДП 7.5.1 – 01– 2008. «Управління процесами». 

8.4. Окремий плановий пункт завдання виконаний, якщо термін виконання та якість 

результату відповідає встановленим вимогам. 

8.5. Керуючі впливи при визначенні невідповідностей щодо виконання процесів у 

вигляді коригуючих та запобіжний дій. 
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Шифр 
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СМЯ НАУ  

П26 – 02 – 2011 

стор. 8 з 13 

 

8.6. Оцінку результативності процесів (підпроцесів) виконують відповідальні за 

процеси (підпроцеси). На основі цих оцінок формується оцінка результативності підрозділу 

(відповідальний керівник підрозділу), яка передається відповідальному за процес 

(відповідно до матриці відповідальності) для формування інтегральної оцінки СМЯ 

університету 
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Додаток 1 

 

Організаційна структура  

 Науково-дослідного інституту  

інтегрованих телекомунікаційних технологій 

 

Директор НДІ ІТТ

Науково-дослідний відділ інноваційних телекомунікаційних 

технологій 

Проректор з наукової роботи

РЕКТОР

Відділ розвитку мультисервісних телекомунікаційних мереж

Інформаційно-

обчислювальний центр

 
 




