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1. Загальні положення. 

 1.1. Відділ інформаційних технологій та технічних засобів навчання є струк-

турним підрозділом Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ та 

підпорядковується  безпосередньо помічнику директора з питань інформатизації 

навчального процесу. 

1.2.  Структурний   підрозділ  «Відділ інформаційних технологій та технічних 

засобів навчання»   в  своїй   діяльності керується Конституцією  України, норма-

тивно-правовими актами  Президента  України,  Кабінету Міністрів, наказами та 

розпорядженнями  Міністерства освіти та науки України, наказами та розпоря-

дженнями по інституту,  посадовими інструкціями, правилами внутрішнього тру-

дового розпорядку, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.  

1.3. Структурний    підрозділ   «Відділ інформаційних технологій та техніч-

них засобів навчання»   виконує  завдання, визначені даним Положенням, затвер-

дженим наказом керівника інституту.  

1.4. Зміни  і  доповнення  до  Положення  можуть бути внесені директором 

інституту. 

2. Структура підрозділу «Відділ інформаційних технологій та технічних 

засобів навчання». 

2.1. Структура  і  штатна  чисельність  підрозділу  «Відділ інформаційних те-

хнологій та технічних засобів навчання» затверджуються  директором інституту. 

2.2. Структурний  підрозділ «Відділ інформаційних технологій та технічних 

засобів навчання» очолює  начальник, що призначається  та  звільняється з посади 

наказом директора  інституту. На посаду начальника відділу призначається особа, 

яка має вищу освіту й практичний досвід  роботи не менше трьох років. 

2.3. До складу підрозділу входять також  провідний інженер, інженер І кат., 

технік І кат., адміністратор з обслуговування ІС, редактор, оператор розмножува-

льних та копіювальних машин, підбирач довідкового матеріалу, секретар-

друкарка. 

2.4. Усі   працівники   структурного   підрозділу   «Відділ інформаційних тех-

нологій і технічних засобів навчання»  призначаються на посади і звільняються з 

посад наказом директора  інституту. 

2.5. Обов’язки  працівників  підрозділу  «Відділ інформаційних технологій і 



технічних засобів навчання»  визначені їх посадовими інструкціями, затвердже-

ними наказом директора інституту. 

3. Основні задачі та обов’язки  структурного   підрозділу   «Відділ інфор-

маційних технологій і технічних засобів навчання. 

3.1. Комп'ютерне забезпечення навчального процесу, впровадження нової 

обчислювальної техніки, установка, тестування і оновлення операційних систем 

та прикладних програм, проведення інвентаризації комп'ютерної техніки; 

3.2. Забезпечення навчальних занять, конференцій, семінарів, захисту дисер-

тацій та інших заходів технічними засобами навчання, засобами захисту та відт-

ворення інформації, впровадження технічних засобів навчання в навчальний про-

цес і наукову діяльність; 

3.3. Забезпечення доступу до мережі Інтернет, електронної пошти, обслуго-

вування мереж; 

3.4. Забезпечення підтримки та супроводження офіційного сайту інституту; 

3.5. Здійснення моніторингу щодо змін у сучасних інформаційних, 

комп’ютерних, телекомунікаційних технологіях, системному програмному і 

апаратному забезпеченні та, у разі необхідності, внесення пропозицій щодо 

удосконалення системи телекомунікаційного, інформаційного та програмно-

технічного забезпечення інституту. 

3.6. Встановлення і обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, вико-

нання ремонтних робіт; 

3.7. Аналіз причин відмови функціонування комп'ютерних мереж, операцій-

них систем і прикладних програм та усунення помилок у їх роботі; 

3.8. Консультування користувачів з використання операційних систем і при-

кладних програм; 

3.9. Забезпечення друкування, копіювання та розмноження наукової   і  

методичної   літератури або інформаційних і нормативних   матеріалів. 

4. Основні функції структурного   підрозділу   «Відділ інформаційних те-

хнологій і технічних засобів навчання». 

4.1.  Реалізація діючих і перспективних програм інформатизації діяльності 

Інституту та забезпечення проведення в Інституті єдиної інформаційно-технічної 

політики. 



4.2. Забезпечення навчального процесу в комп’ютерних класах інституту. 

4.3. Забезпечення функціонування комп’ютерів та іншої оргтехніки в підроз-

ділах та службах інституту. 

4.4. Адміністрування електронної бібліотеки інституту. 

4.5. Надання видавничих та поліграфічних послуг. 

5. Взаємовідносини   структурного   підрозділу   «Відділ інформаційних 

технологій і технічних засобів навчання»  з іншими структурними підрозді-

лами інституту. 

5.1. Структурний підрозділ «Відділ інформаційних технологій та технічних 

засобів навчання» отримує заявки від інших структурних підрозділів інституту на 

виконання робіт у рамках обов’язків, визначених даним положенням. 

5.2. Адміністрування електронного каталогу бібліотеки інституту.   

5.3. Надає  методичну допомогу з питань  організації навчального процесу. 

6. Права  структурного   підрозділу   «Відділ інформаційних технологій і 

технічних засобів навчання». 

6.1.  Вимагати  від  керівництва  структурних   підрозділів  інституту  матері-

али,  які необхідні  для роботи відділу. 

6.2.  Перевіряти  відповідність фактичного складу комп’ютерної техніки ін-

ституту їх специфікаціям та наявність ліцензійного програмного забезпечення. 

Вказувати  керівництву  підрозділів  виявлені недоліки та вимагати їх усунення.   

6.3.  Вносити     обгрунтовані      пропозиції   керівнику    інституту   щодо  

покращення   умов,   удосконалення   форм  і  методів   роботи   структурного   

підрозділу    «Відділ інформаційних технологій і технічних засобів навчання»,   

забезпечення    належної   взаємодії    з працівниками   інституту. 

6.4. Завідуючий структурним  підрозділом  «Відділ інформаційних техноло-

гій і технічних засобів навчання» має право вносити   пропозиції   директору   ін-

ституту  про  переміщення  працівників,   їх заохочення за успішну роботу, а та-

кож пропозиції  про накладення дисциплінарних стягнень на працівників, що по-

рушують трудову дисципліну. 

6.5. В межах компетенції вивчати документи, інші матеріали, що стосуються 

роботи інституту. 

 



7. Відповідальність структурного   підрозділу   «Відділ інформаційних техно-

логій і технічних засобів навчання». 

7.1. Усю  відповідальність  за  належне  та  своєчасне  виконання   покладених  ді-

ючим  Положенням   на   структурний  підрозділ  «Відділ інформаційних техноло-

гій та технічних засобів навчання»  функцій несе начальник  підрозділу. 

7.2.  Ступінь  відповідальності  інших  працівників  структурного  підрозділу  

«Відділ інформаційних технологій та технічних засобів навчання»  встановлена у 

їх посадових інструкціях. 

7.3. На начальника структурного  підрозділу  «Відділ інформаційних технологій і 

технічних засобів навчання»  покладається відповідальність за : 

7.3.1. Збереження  та  вірну  експлуатацію  виділеного устаткування та оргтех-

ніки. 

7.3.2. Виконання правил протипожежної безпеки  в закріплених  приміщеннях. 

7.3.3. Дотримання співробітниками підрозділу трудової дисципліни. 
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