
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Інженер-електронник відноситься до категорії «Професіонали». 

1.2. Інженер-електронник приймається на роботу і звільняється наказом 

директора ліцею. 

1.3. Інженер-електронник підпорядковується безпосередньо заступнику 

директора ліцею з навчально-виробничої роботи. 

1.4. У своїй діяльності інженер-електронник керується чинним 

законодавством України, наказами  та інструкціями відповідних галузевих 

міністерств та іншими нормативними документами, затвердженими в 

установленому порядку, а також Статутом і Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку ліцею і цією Інструкцією. 

1.5. На час тимчасової відсутності інженера-електронника (хвороба, 

відпустка, інше) його обов’язки виконує особа, призначена наказом 

директора ліцею. Дана особа здобуває відповідні права й відповідає за 

належне виконання покладених на нього обов’язків. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Інженер-електронник  виконує такі посадові обов'язки: 

2.1. Забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперервну роботу 

електронного обладнання. 

2.2. Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів і графіків 

роботи, технічного обслуговування і ремонту обладнання, заходів щодо 

поліпшення його експлуатації, підвищення ефективності використання 

електронної техніки. 

2.3. Здійснює підготовку електронного обладнання до роботи, технічний 

огляд окремих пристроїв і вузлів, контролює параметри і надійність 

електронних елементів обладнання, здійснює тестові перевірки з метою 

своєчасного викриття недоліків та їх ліквідації. 

2.4. Здійснює наладку елементів і блоків електронного обладнання, 

радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв і вузлів. 

2.5. Організовує технічне обслуговування електронної техніки, забезпечує її 

роботоспроможний стан, раціональне використання, проведення 

профілактичного і поточного ремонту. 

2.6. Вживає заходів щодо своєчасного і якісного виконання ремонтних робіт 

згідно із затвердженою документацією. 

2.7. Здійснює контроль за проведенням ремонту і випробувань електронного 

обладнання, за додержанням інструкцій з експлуатації, технічного догляду за 

ним. 

2.8. Бере участь у перевірці технічного стану електронного обладнання, 

проведенні профілактичного огляду і поточних ремонтів, прийманні 

устаткування з капітального ремонту, а також у прийманні і введенні в 

експлуатацію нового обладнання. 



2.9. Вивчає можливості підключення додаткових зовнішніх пристроїв до 

електронного обладнання з метою розширення їх технічних можливостей, 

створення обчислювальних комплексів. 

2.10. Веде облік й аналізує показники використання електронного 

обладнання, вивчає режими роботи і умови його експлуатації, розроблює 

нормативні матеріали з експлуатації і технічного обслуговування 

електронного обладнання. 

2.11. Складає замовлення на електронне обладнання і запасні частини, 

технічну документацію на ремонт. 

2.12. Проводить контроль за своєчасним забезпеченням електронної техніки 

запасними частинами і матеріалами, організовує зберігання радіоелектронної 

апаратури. 

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та 

навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів 

безпечного виконання робіт. 

 

3. ПРАВА 
 

   Інженер-електонік має право: 

   3.1. Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, 

постановами керівництва ліцею, що стосуються його діяльності.  

   3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, 

пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією. 

   3.3. Повідомляти свого керівника про усі виявлені в процесі виконання 

своїх обов’язків недоліки в виробничій діяльності підприємства та вносити 

пропозиції щодо їх усунення. 

   3.4. Запитувати самостійно та за дорученням керівництва у керівників 

структурних підрозділів інформацію та документи, що необхідні для 

виконання його посадових обов’язків.  

   3.5. З дозволу керівництва залучати фахівців окремих структурних 

підрозділів до вирішення покладених на нього завдань . 

   3.6. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових 

обов’язків.  

   3.7. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому 

порядку.    

 

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Інженер-електронник повинен знати: 

4.1. Керівні і нормативні матеріали з питань експлуатації і ремонту 

електронного обладнання; 

4.2. Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості 

електронного обладнання; 



4.3. Призначення і режими роботи електронного обладнання, правила його 

технічної експлуатації;  

4.4. Технологію автоматизованого оброблення інформації;  

4.5. Види технічних носіїв інформації;  

4.6. Діючі системи числення, шифрів і кодів, стандартні програми і команди; 

4.7. Методи розроблення перспективних і поточних планів (графіків) роботи і 

порядок складання звітів про їх виконання;  

4.8. Організацію ремонтного обслуговування.  

4.9. Правила та норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежної 

безпеки, правила внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві.  

 

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

До інженера-електронника встановлюються такі кваліфікаційні вимоги: 

5.1. Провідний інженер-електронник: повна вища освіта відповідного 

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією 

інженера-електронника I категорії — не менше 2 років.  

5.2. Інженер-електронник I категорії: повна вища освіта відповідного 

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією 

інженера-електронника II категорії: для магістра — не менше 2 років, 

спеціаліста — не менше 3 років.  

5.3. Інженер-електронник II категорії: повна вища освіта відповідного 

напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу 

роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-електронника 

III категорії — не менше 2 років.  

5.4. Інженер-електронник III категорії: повна вища освіта відповідного 

напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-

електронника — не менше 1 року. 

5.5. Інженер-електронник: повна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

6.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і 

Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею, законних розпоряджень 

директора ліцею та інших локальних нормативних актів, посадових 

обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання 

наданих йому прав, інженер-електронник несе дисциплінарну 

відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. 

6.2. За навмисно завдані ліцею чи учасникам навчального процесу у зв'язку з 

виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки інженер-

електронник несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, 

встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.  



6.3. За своєчасне та якісне виконання планово-запобіжного ремонту, за 

простій обладнання, що відбувся з провини інженера-електронника. 

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ  

 

7.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня 

і затвердженим директором ліцею. 

7.2. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його 

компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками ліцею. 

 

 


