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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Студентський клуб <.<Студентська навчально-наукова лабораторія 
«Перспективні рішення в інформаційних технологіях» ( Advanced solution Lab) 
при Факультеті інформатики та обчислювальної техніки Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі -
Клуб) - це об'єднання студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» для здійснення 
навчально-наукової роботи в інформаційних технологіях при факультеті 
інформатики та обчислювальної техніки. 

І .2. Діяльність Клубу здійснюється згідно зі Статутом НТУУ «КПІ», 

Положенням про Факультет інформатики та обчислювальної техніки, чинним 
законодавством України та цим Положенням. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КЛУБУ 
2. І. Клуб створено з метою: 
- розробки і впровадження спільно з кафедрами факультету інформатики та 

обчислювальної техніки нових освітніх технологій; 

- участі в підгqтовці і перепідготовці студентів шляхом проведення 

різноманітних тренінгів та семінарів з систем збору, перетворення та передачі 

інформації; мереж передачі інформації; управління мережами передачі 

інформації; програмного забезпечення мереж та мережних операційних <.:истем~ 

- проведення пошукових, науково-дослідних та конструкторських робіт зі 

створення систем збору, перетворення та передачі інформації, мереж передачі 

інформації~ управл1ння мережами передач~ інформації, автоматизованих 

систем, управління систем підтримки прийняття рішень, інтелектуальних 

систем обробки інформації та контролю в технічних системах. 

2.2. Головними напрямками діяльності Клубу є: 
надання консультаційної площадки (майданчику) шщ~ативним 

студентам для розробки власних ідей та їх участь у відкритих проектах ( open 
source) для отримання практичного досвіду розробки реальних систем; 

- сприяння впровадженню цих ідей на рівні уюверситету та, по 

можливості, на національному рівні; 
- участь у міжнародному співробітництві в межах інноваційних 

. . 
середовищ, програм, конкурсш та гранпв. 

3. ФУНКЦІЇ КЛУБУ 
3 .1. Клуб проводить наукові, інноваційні та практичні дослідження та розробки 
за різними напрямками, що можуть бути корисними з точки зору прикладного 

впровадження та використанням сучасних технологій в області І СТ. 
3.2. Клуб планує свою роботу, виходячи з сучасних тенденцій в області ІСТ, 
потреб сучасного національного та глобального ринка товарів та послуг. 
3.3 Клуб забезпечує керівництво студентами та аспірантами, а кафедри 
факультету надають для цієї діяльності кураторів (по одному від кожної 

кафедри). 
3.4. Клуб організує раціональне та ефективне використання обладнання та 
розвиває дослідно - експериментальну базу для практичної реалізації науково-



техючних розробок та дотримує в належному стаю закршлене за клубом 
прим1щення. 

4. УПРАВЛІННЯ КЛУБОМ 
4. 1. До складу клубу входять : науковий керівник та чотири куратора (по 
одному з кожної кафедри ФІОТ). 

4.2. Керівництво Клубом здійснює науковий керівник. Науковий керівник 
призначається Вченою радою ФІОТ. 

4.3. Куратори від кафедр входять до складу клуба за поданням завідувачів 

кафедр ФІОТ та за погодженням наукового керівника клуба. 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА КЛУБУ 
5.1.Організовує та контролює загальну роботу Клубу. 

5.2.Відповідає за результати діяльності структурного підрозділу перед Вченою 

радою ФІОТ. 

5.3. Розподіляє посадові функціональні обов'язки кураторів від кафедр. 
5.4. Забезпечує: 
5.4. І. Додержання вимог законодавства, Статуту та нормативно-правової бази 
університету та умов колективного договору; 

5 .4.2. Діяльність Клубу в межах завдань та функцій, визначених цим 

положенням. 

6. ФІНАНСУВАННЯ КЛУБУ 
б. І. Клуб функціонує на добровільних засадах та використовує в своїй 

діяльності матеріально-технічну базу ФІОТ. 

6.2. Фінансування діяльності Клубу може здійснюватися за рахунок: 

6.2.1. надходжень від спонсорів, юридичних та фізичних осіб У країни, 

надходжень із-за кордону, тощо; 

6.2.2. добровільних членських внесків; 

6.2.3. надходжень від інших товариств та клубів; 

б.З. Фінансові кошти Клубу мають витрачатися зпдно 1з затвердженим 

кошторисом ФІОТ, за яким закріплено Клуб. 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ 

7.1. Діяльність Клубу припиняється при неможливості виконання своїх 3авдань. 

7 .2. Рішення про ліквідацію Клубу приймається ректором НТУУ «КПІ». 

7.3. Ліквідація Клубу проводиться згідно наказу ректора НТУУ «КПІ». 


