
 



І. Загальні положення 
 

1. Секретар-друкарка відділення належить до професійної групи «Технічні 

службовці». Сферою діяльності секретаря-друкарки відділення є забезпечення 

необхідних умов для ефективної роботи відділення. 

2. Призначення на посаду секретаря-друкарки відділення та звільнення з неї 

здійснюється наказом директора коледжу за поданням заступника директора з 

навчально-методичної роботи з дотриманням вимог Кодексу законів про працю 

України та чинного законодавства про працю. 

3. Секретар-друкарка відділення безпосередньо підпорядковується заступнику 

директора з навчально-методичної роботи та завідувачу відділення. 

4. У своїй роботі дотримується та керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про вищу світу», постановами Кабінету Міністрів України, 

наказами та листами Міністерства освіти і науки України,  Статутом університету, 

Положенням про Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, наказами 

та розпорядженнями керівництва КНТЕУ та ХТЕК КНТЕУ, Правилами 

внутрішнього розпорядку, Положенням про відділення і даною посадовою 

інструкцією. 

 

ІІ. Завдання та обов’язки секретаря-друкарки відділення 

1. Якісне виконання своїх посадових обов’язків: 

− виконує технічні функції, що охоплюють забезпечення та обслуговування 

роботи працівників відділення; 

− надає допомогу завідувачу відділення в організації та технічному забезпеченні 

планових заходів, наданні цикловим комісіям та іншим структурним 

підрозділам  необхідних матеріалів; 

− допомагає завідувачу відділення у зборі інформації про навчально-методичну, 

наукову роботу викладачів циклових комісій, що підпорядковані відділенню; 

− виконує доручення завідувача відділення та адміністрації коледжу; 

− надає технічну допомогу завідувачу відділення з комп'ютерного набору, 

друку, множення, розповсюдження матеріалів:  

• перспективного плану роботи відділення; річного плану роботи відділення; 

плану роботи відділення на поточний місяць; 

• звітів про роботу відділення; 

• протоколів стипендіальної комісії; 

• графіків чергування кураторів та студентів по коледжу та навчальним 

лабораторіям;  

• графіків звітування кураторів;  
• розпоряджень, постанов, наказів щодо переведення, відрахування, 

зарахування, поновлення, випуску, зміни прізвища студентів; допуску до 
квіліфікаційних екзаменів, екзаменаційних сесій, ліквідації академічної 
різниці; призначення стипендії студентам; 

• статистичної документації до кваліфікаційних екзаменів; 
• матеріалів про контингент та рух контингенту студентів; 



• матеріалів для оформлення  довідок  про академічну успішність студентів 

• матеріалів для аналізу відвідування занять та успішності студентів 
відділення. 

− здійснює реєстрацію довідок про академічну успішність студентів; 

− здійснює облік видачі журналів навчальних занять; 

− здійснює облік відвідування студентами занять; 

− веде облік видачі залікових книжок та надає інформацію завідувачу 

відділення про стан їх заповнення; 

− відстежує дотримання графіків чергування кураторів та студентів по коледжу 

та навчальним лабораторіям; 

− здійснює  комунікацію з батьками студентів відділення. Реєструє листи 

батькам студентів коледжу; 

− здійснює  видачу студентам довідок про навчання у коледжі. Реєструє довідки 

про навчання студентів у коледжі; 

− веде діловодство, приймає та передає кореспонденцію, здійснює її 

систематизацію; 

− формує справи відповідно до затвердженої номенклатури та забезпечує їх 

зберігання; 

− відповідає за правильність, охайність та своєчасність ведення документації 

відділення, вносить зміни до складу груп у навчальних журналах; 

− надає допомогу завідувачу відділення в організації проведення рубіжного 

контролю, екзаменаційних сесій, директорського контролю тощо; 

− слідкує за  своєчасністю  здачі екзаменаційних, залікових відомостей  та 

відомостей рубіжного контролю. Приймає та перевіряє залікові та екзаменаційні 

відомості; 

− співпрацює з інформаційно-аналітичним відділом, надає інформацію, 

складену завідувачем відділення, про заходи, що плануються або 

відбуваються на відділенні; 

− постійно підвищує професійний рівень, майстерність, загальну культуру; 

− особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської 

моралі: правдивості, справедливості, патріотизму, відданості, гуманізму, 

доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей. 

 

2. Економне ставлення до ресурсів, які використовуються в процесі виконання 

своїх посадових обов’язків. 

3. Дотримання чинного законодавства України в сфері освіти, правил охорони 

праці, пожежної та техногенної безпеки, правил поводження з електроприладами. 

4. Збереження конфіденційності інформації, отриманої в процесі виконання 

посадових обов’язків 

 

ІІІ. Права 

Секретар-друкарка відділення має право: 

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності відділення. 



2. На забезпечення робочим місцем та безпечні умови праці. 

3. Отримувати від завідувача відділення необхідну та достатню інформацію 

для ефективного виконання покладених завдань та обов’язків. 

4. На гарантії, передбачені законодавством про працю та внутрішніми 

документами ХТЕК КНТЕУ. 

5. Користуватись матеріально-технічною базою ХТЕК КНТЕУ для виконання 

покладених завдань та обов’язків. 

6. Брати участь в організації заходів відділення та коледжу.  

7. Вимагати від викладачів своєчасної здачі правильно та охайно оформлених 

екзаменаційних, залікових відомостей, відомостей рубіжного контролю та іншої 

документації. 

8. Вимагати від студентів своєчасної здачі документів, що підтверджують 

поважність причин пропуску навчальних занять. 

9. Вирішувати з працівниками структурних підрозділів коледжу питання, що 

входять до компетенції секретаря-друкарки відділення. 

 

ІV. Відповідальність 

Секретар-друкарка відділення несе відповідальність за: 

1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю; 

2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, 

визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством 

України; 

3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством України про працю; 

4. За збереження та правильне використання комп’ютерної техніки. 

 

V. Секретар-друкарка відділення повинна знати: 

1. Закони України, інші нормативно-правові акти, Статут КНТЕУ, Положення 

про Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, накази та 

розпорядження керівництва КНТЕУ, що пов’язані з виконанням посадових 

обов’язків, Правила внутрішнього розпорядку, Положення про відділення, дану 

посадову інструкцію. 

2. Положення, інструкції, інші керівні матеріали і нормативні документи щодо 

ведення діловодства. 

3. Правила орфографії та пунктуації. 

4. Стандарти уніфікованих системи організаційно-розпорядчої документації. 

5. Правила друкування ділових листів з використанням типових форм.  

6. Комп’ютерні технології та володіти ними: Windows all, MS Office, Word, 

Excel, Інтернет браузери (Opera, Firefox, Google Chrome), електронна пошта, 

пошукові системи, мультимедійні пристрої та системи тощо. 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги 



Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або вища освіта 

(бакалавр, спеціаліст, магістр). Без вимог до стажу роботи. 

 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

1. За відсутності секретаря-друкарки відділення його обов’язки виконує особа, 

призначена у встановленому порядку, або інша секретар-друкарка відділення, яка 

набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених 

на неї обов’язків. 

2. Для виконання обов’язків та реалізації прав секретар-друкарка відділення 

взаємодіє з усіма структурними підрозділами коледжу в залежності від розподілу 

обов’язків та покладених завдань.  

 

 

 
 

З інструкцією ознайомлені:      
                                                                            


