
 



І. Загальні положення 

1. Провідний інженер-електронік інформаційно-аналітичного відділу 

належить до професійної групи «професіонали». 

2. Призначення на посаду провідного інженера-електроніка інформаційно-

аналітичного відділу та звільнення з неї здійснюється наказом директора 

коледжу. 

3. Провідний інженер-електронік безпосередньо підпорядковується 

заступнику директора з навчально-методичної роботи та заступнику директора з 

навчально-виховної роботи. 

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, 

Положенням про Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 

наказами та розпорядженнями керівництва ХТЕК КНТЕУ, Правилами 

внутрішнього розпорядку, Положенням про інформаційно-аналітичний відділ і 

даною посадовою інструкцією. 

ІІ. Завдання та обов’язки провідного інженера-електроніка: 

1. Якісно виконувати свої посадові обов’язки: 

– забезпечує технічне обслуговування та тестування апаратної частини 

комп’ютерного парка коледжу, периферійних пристроїв (принтерів, сканерів, 

БФП). У разі необхідності для ремонту комп’ютерної техніки, залучає 

спеціалізовані установи (відображається у договорах); 

– приймає заявки від керівників структурних підрозділів на закупівлю 

комп’ютерного та периферійного обладнання; 

– проводить аналіз технічних характеристик і цінових політик на ринку 

комп’ютерної техніки для здійснення закупівель; 

– здійснює супровід договорів із сторонніми організаціями, що надають 

послуги з комунікаційного, програмного супроводження ХТЕК КНТЕУ; 

– забезпечує встановлення комп’ютерів, принтерів (БФП), монтаж та 

підключення стаціонарного мультимедійного обладнання; 

– складає план закупівель комп’ютерної техніки на основі замовлень від 

керівників структурних підрозділів коледжу; 

– проводить сканування комп’ютерів на наявність вірусних та потенційно 

небезпечних програм, підтримку та оновлення антивірусного забезпечення у 

коледжі; 

– забезпечує заняття викладачів коледжу мобільним мультимедійним 

обладнанням (за замовленням); 

– розробляє нормативну документацію щодо експлуатації та технічного 

обслуговування комп’ютерної та офісної техніки; 

– вивчає режими роботи комп’ютерної техніки та умови експлуатації 

комп’ютерної техніки співробітниками коледжу; 

– здійснює контроль за дотриманням співробітниками коледжу правил 

використання комп’ютерної техніки; 

– здійснює пошук інформації в мережі Інтернет (за замовленням); 

– здійснює збір та обробку інформації за замовленням; 



– здійснювати адміністрування інформаційної сторінки ХТЕК КНТЕУ на 

сайтах соціальних мереж; 

– здійснює адміністрування офіційного сайту коледжу, у т.ч. збирає та 

аналізує інформацію для сайту, аналізує стан сайту, проводить його 

модернізацію та осучаснення на підставі отриманих замовлень і наданих 

матеріалів; 

– висвітлює на сайті коледжу заходи, що відбуваються, на підставі 

отриманих замовлень і наданих матеріалів; 

– надає консультативну допомогу співробітникам та студентам ХТЕК 

КНТЕУ щодо застосування інформаційних комп’ютерних технологій; 

– здійснює друк (підготовку до друку) різноманітних матеріалів 

навчального, рекламного та інформаційного характеру; 

– здійснює технічний супровід роботи Wi-Fi хмари; 

– здійснює пошук, аналіз та тестування новітніх комп’ютерних технологій 

для покращення навчального процесу; 

– забезпечує інсталяцію, налаштування та оптимізацію системного та 

прикладного програмного забезпечення, у т.ч. усунення аварійних ситуацій, що 

пов’язанні з пошкодженням програмного забезпечення, баз даних та локальної 

мережі коледжу; 

– здійснює технічне забезпечення роботи Відбіркової комісії; 

– встановлює програмне забезпечення для роботи Відбіркової комісії; 

– забезпечує стабільну роботу серверу-шлюзу, що розподіляє мережеві 

ресурси доступу працівників та студентів коледжу до всесвітньої мережі 

Інтернет; 

– забезпечує розширення локальної мережі коледжу та підключення нових 

користувачів до неї; 

– проводить адміністрування локальної мережі ХТЕК КНТЕУ; 

– здійснює обробку фото-, відео- та текстових матеріалів, у т.ч. сканування, 

редагування фотографій, створення презентацій; 

– здійснює технічне забезпечення та супровід засідань Педагогічної, 

Адміністративної рад, культурно-масових заходів, вечорів відпочинку, ділових 

зустрічей, прийомів іноземних делегацій тощо; 

– здійснює фото-, відеозйомку для створення презентаційного фільму про 

коледж та його діяльність; 

– здійснює фото- та відеозйомку всіх заходів коледжу; 

– здійснює монтаж фото-, відео- та аудіоматеріалу для створення 

презентаційного фільму про коледж; 

– здійснює обмін інформацією із зовнішніми організаціями по 

телекомунікаційних каналах; 

– забезпечує захист інформації та інформаційну безпеку в коледжі 

відповідно до встановлених інструкцій та розпоряджень. Повідомляє директора 

коледжу про факти порушення політики інформаційної безпеки. 

2. Дотримуватися екологічної політики ХТЕК КНТЕУ та економно 

ставитися до ресурсів, які використовуються в процесі виконання свої посадових 

обов’язків. 



3.  Дотримуватися чинного законодавства України в сфері освіти, правил 

охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, правил поводження з 

електроприладами. 

4. Зберігати конфіденційність інформації, отриманої в процесі виконання 

посадових обов’язків. 

ІІІ. Права 

Інженер-електронік має право: 

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності інформаційно-аналітичного відділу. 

2. На забезпечення робочим місцем та безпечні умови праці. 

3. Отримувати від безпосереднього керівника, працівників структурних 

підрозділів коледжу 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. Користуватися матеріально-технічною базою ХТЕК КНТЕУ для 

виконання покладених завдань та обов’язків. 

6. На доступ до електронної пошти коледжу. 

IV. Відповідальність 

Провідний інженер-електронік 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 про працю України. 

V.  Провідний інженер-електронік повинен знати: 

1. Закони України, інші нормативно-правові акти, Положення про ХТЕК 

КНТЕУ, накази та розпорядження керівництва ХТЕК КНТЕУ, які пов’язані з 

виконанням посадових обов’язків, Правил внутрішнього розпорядку, Положення 

про Інформаційно-аналітичний відділ, дану посадову інструкцію. 

2. Комп’ютерні технології та володіти ними: Windows all, MS Office, Інтернет 

браузери, електронна пошта, пошукові системи, Skype, веб-камери, CMS 

WordPress. 

3. Основні моделі даних та їх організацію. Способи і механізми управління 

даними. 

4. Принципи організації, склад і схеми роботи операційних систем. Принципи 

управління ресурсами, методи організації файлових систем, побудови 

мережевої взаємодії, апаратного та програмного забезпечення. 

5. Правила користування оргтехнікою та ПК. 

 



VІ. Кваліфікаційні вимоги 

Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж 

роботи за професією інженера-електроніка І категорії не менше 2 років. 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

1. За відсутності провідного інженера-електроніка його обов’язки 

розподіляються між співробітниками інформаційно-аналітичного відділу, які 

набувають відповідних прав та несуть відповідальність за належне виконання 

покладених на них обов’язків. 

2. Для виконання обов’язків та реалізації прав провідного інженера-

електроніка взаємодіє з: 

– адміністрацією ХТЕК КНТЕУ, 

– відділеннями, 

– цикловими комісіями, 

– структурними підрозділами ХТЕК КНТЕУ. 

 

 

 

З інструкцією ознайомлені:  


