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1. Загальні положення

1.1. Відділ “ Інформації та статистики у навчальному процесі” є 
структурним підрозділом Харківського національного економічного 
університету, створений відповідно до рішення вченої ради від 
21.12.2009 р. протокол №3 та наказу від 29.12.2009р. №239-К

1.2. Відділ створено з метою координації та контролю дій структурних 
підрозділів університету в питаннях:

-  забезпечення студентів студентськими квитками та документами 
про освіту,

-  ведення бази даних кількісної оцінки науково -  педагогічної 
діяльності викладачів,

-  звітності університету,
-  ведення Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

(ЄДЕБО) -  автоматизованої системи збирання, верифікації, 
оброблення, зберігання та захисту даних, в тому числі 
персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо заступнику керівника 
(проректору з науково-педагогічної роботи) університету,відповідно до 
його функціональних обов’язків.

1.4. Відділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє з посади 
ректор університету за поданням заступника керівника (проректора з 
науково-педагогічної роботи) університету.

1.5. Співробітники відділу згідно штатного розпису призначаються на 
посаду та звільняються з посади наказом ректора університету за 
поданням керівника відділу та відповідно до чинного законодавства 
України.

1.6. У своїй діяльності відділ керується законодавством України, 
нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, наказами ректора, статутом університету та цим положенням.

2. Функції

2.1. Організація робіт технологічного супроводження процесу формування 
та ведення у ЄДЕБО обліку даних стосовно діяльності університету.

2.2. Створення та супроводження електронної бази даних студентів 
університету стосовно студентських квитків, документів про освіту 
державного зразка та додатків до них.

2.3. Організація робіт, пов’язаних з отриманням студентських квитків, 
документів про освіту державного зразка та додатків до них.

2.4. Інформаційно-організаційне супроводження рейтингової системи 
кількісної оцінки науково-педагогічної діяльності викладачів 
університету.

2.5. Обслуговування і експлуатація програмних комплексів, призначених для 
створення звітності університету перед Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України.



3. Права

3.1. Здійснювати контроль за дотриманням структурними підрозділами 
університету вимог виконання інструкцій, методичних і нормативних 
рекомендацій, пов’язаних з інформаційним забезпеченням 
автоматизованих систем з метою безперебійного функціонування Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти та електронної бази даних 
університету.

3.2. Вимагати і отримувати від структурних підрозділів відомості, довідкові і 
інші матеріали, необхідні для здійснення діяльності відділу.

3.3. Давати структурним підрозділам університету і окремим фахівцям 
обов'язкові для виконання доручення з питань, що входять до 
компетенції відділу.

3.4. Приймати участь в процесі укладання договорів з іншими організаціями 
з питань діяльності відділу.

3.5. Отримувати від виконавця та передавати структурним підрозділам 
університету студентські квитки та документи про освіту.

4. Взаємовідносини

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним 
положенням, відділ інформації та статистики у навчальному процесі взаємодіє з 
усіма структурними підрозділами університету.

5. Відповідальність

5.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділу несе 
керівник відділу.

5.2. На керівника відділу покладається персональна відповідальність за:
5.2.1. Дотримання чинного законодавства в процесі керівництва відділом.
5.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про 

процес виконання відділом своїх функцій.
5.2.3. Своєчасне та якісне виконання доручень керівництва та своїх 

функціональних обов’язків.
5.3. Відповідальність працівників відділу встановлюється посадовими 

інструкціями та функціональними обов’язками.

6. Організація роботи

Відділ працює відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для 
працівників університету.

УЗГОДЖЕНО
Заступник керівника (проректор з науково-педагогічної 
роботи) я М.В. Афанасьев
Начальник ВК О. А. Курбатова
Голова профкому </ Г. О. Холодний
Юрисконсульт В А- Чорний


