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№ ______________




ПОЛОЖЕННЯ 
про Регіональний дистанційний центр учнівських та студентських олімпіад
при Дніпропетровському національному університеті

Загальні положення
1.1. Регіональний дистанційний центр учнівських та студентських олімпіад (далі – Центр) створено відповідно до вимог законів України “Про загальну середню освіту”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про  національну програму інформатизації”, Положення “Про формування та виконання Національної програми інформатизації”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.  
1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, чинним законодавством України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами, рішеннями колегії та наказами Міністерства освіти і науки України, а також цим Положенням.
1.3. Штатний розклад Центру затверджується ректором університету з урахуванням обсягів та особливостей організації доручених завдань, обсягу коштів, виділених університету на підготовку кадрів.
1.4. На співробітників Центру розповсюджуються Правила внутрішнього розпорядку Дніпропетровського національного університету.

Мета і основні напрями діяльності Центру
2.1. Головною метою діяльності Центру є сприяння реалізації “Національної доктрини розвитку освіти” та державної політики, спрямованої на інформатизацію освітянської галузі, шляхом органічного поєднання освіти і науки, застосування сучасних інформаційних технологій, засобів комунікації та автоматизації навчального процесу, створення оптимальних умов творчого розвитку особистостей дітей та молоді.
2.2. Основними напрямами діяльності Центру є:
·	створення умов для безперервного навчально-тренувального процесу олімпіадної підготовки з залученням мережі Internet, організація та проведення дистанційних тренінгів для тренерів та членів олімпіадних команд;
·	створення та удосконалення методичного, технічного та програмного забезпечення проведення в режимі on-line міських і обласних учнівських та студентських олімпіад, зокрема, з програмування;
·	координація олімпіадного руху у вищих навчальних закладах Придніпровського регіону щодо розробки та впровадження інноваційних технологій;
·	надання дистанційних консультацій педагогічним працівникам закладів середньої та вищої освіти з питань організації та проведення олімпіад;
·	сприяння  розвитку здібностей, інтересів та нахилів обдарованої молоді на основі розробки та реалізації відповідних програм навчання та сучасних методик олімпіадної підготовки;
·	організація та проведення обласних та регіональних дистанційних олімпіад;
·	участь в організації науково-дослідницької роботи студентів вищих навчальних закладів регіону на базі середніх і вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти та виховання;
·	підтримка Регіонального центру дистанційного навчання АПН України при ДНУ (РЦДН) шляхом розміщення на Інтернет-сервері Центру стандартного програмного забезпечення систем дистанційного навчання та технічного забезпечення їх функціонування;
·	надання консультаційних послуг, в тому числі РЦДН, з питань використання програмного забезпечення дистанційного навчання та тестування.

Структура і керівництво Центром
3.1. Центр очолює директор, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань.
3.2. Директор Центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора університету.
3.3. Співробітники Центру наймаються на роботу і звільнюються з роботи (за поданням його директора) наказом ректора університету у відповідності з чинним законодавством України.
3.4. Директор Центру:
·	визначає посадові обов’язки співробітників Центру, організовує, координує та контролює їх роботу;
·	у межах своєї компетенції видає розпорядження по Центру, що є обов’язковими для виконання усіма співробітниками Центру, подає в установленому порядку пропозиції ректору університету щодо прийому на роботу, звільнення та переміщення співробітників, їх заохочення та засобів дисциплінарного впливу;
·	у межах своєї компетенції представляє Центр у державних та громадських установах, підприємствах і організаціях.
3.5. У структурі Центру можуть створюватися підрозділи (методична рада, групи, секції, тимчасові творчі колективи, експертні комісії тощо), що забезпечують виконання покладених на нього завдань і функцій.
3.6. Центр працює у тісній взаємодії зі всіма підрозділами та службами університету, органами управління освітою та закладами освіти регіону стосовно питань, пов’язаних з підтримкою своєї діяльності та виконанням покладених на нього завдань та функцій.

Права Центру
4.1.Центр має право:
·	визначати зміст своєї діяльності, направленої на виконання завдань і функцій, з урахуванням державних норм і стандартів;
·	розробляти, здійснювати та рекомендувати для роботи власні програми, методи та методики навчання, діагностики знань та навичок учнів;
·	проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
·	одержувати у встановленому порядку від районних, міських, обласних органів управління освітою необхідні матеріали для виконання своїх завдань і функцій;
·	вести у встановленому в університеті порядку госпрозрахункову діяльність, стимулювати інноваційні розробки у галузі інформатизації освіти;
·	організовувати на базі Центу навчання педагогічних працівників закладів середньої та професійно-технічної освіти;
·	залучати до роботи за напрямками своєї діяльності психологів, викладачів, науковців вищих навчальних закладів Придніпровського регіону;
·	надавати консультації для учнів та педагогічних працівників навчальних закладів середньої та професійно-технічної освіти;
·	готувати до видання та видавати навчальну та науково-методичну літературу, експрес-інформації, бюлетені, періодичні видання за напрямками своєї основної діяльності.

Науково-дослідницька та фінансово-господарська діяльність Центру
5.1. Науково-дослідницька діяльність Центру здійснюється у відповідності з державними програмами у сфері середньої, професійно-технічної та вищої освіти і виховання та з метою удосконалення системи інформатизації освітньої діяльності на основі використання сучасних технологій та світового досвіду.
5.2. Для проведення науково-дослідницьких робіт Центр може залучати працівників Дніпропетровського національного університету, інших організацій, установ та вищих навчальних закладів.
5.3. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі його кошторису, який затверджується ректором університету.
5.4. Джерелами формування кошторису Центру є:
·	видатки, що передбачаються у державному бюджеті на утримання закладів освіти і науки;
·	асигнування з державного бюджету на наукові розробки за конкурсами;
·	доходи від реалізації наукової, виробничої, навчальної діяльності, надання послуг;
·	добровільні грошові внески приватних осіб, установ, організацій та підприємств;
·	інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
5.5. Фінансування діяльності Центру здійснюється на поточні рахунки Дніпропетровського національного університету.
5.6. Збитки, заподіяні Центру у разі порушення його майнових та особистих немайнових прав юридичними та фізичними особами, державними органами, відшкодовуються згідно чинного законодавства.
5.8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру здійснюється Дніпропетровським національним університетом.

Міжнародне співробітництво
6.1. Згідно з наданими йому повноваженнями та за погодженням з ректором університету Центр може укладати угоди та договори про співробітництво, встановлювати зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами як на території України, так і за її межами.
6.2. Центр за погодженням з ректором університету має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі укладених угод про обмін фахівцями, створювати в установленому порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (симпозіуми, конференції, семінари) тощо. 

Реорганізація або ліквідація Центру
7.1. Реорганізація Центру здійснюється згідно з чинним законодавством наказом ректора університету за погодженням з Міністерством освіти і науки України.
7.2. Ліквідація Центру здійснюється згідно з чинним законодавством наказом Міністерства освіти і науки України, яким встановлюється її порядок та терміни. 
7.3. При реорганізації або ліквідації Центру звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.


