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Додаток 8 
до Колективного договору 

 

 

ПРАВИЛА внутрішнього трудового 
розпорядку для працівників та здобувачів вищої  

освіти Державного вищого навчального закладу „Український державний 

хіміко-технологічного університет” 
 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1 В університеті трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і 
сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і з необхідною 
умовою організації ефективної праці і навчального процесу.  

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення 
до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи 
дисциплінарного та громадського впливу.  

1.2 Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього 
розпорядку, вирішує ректор університету в межах наданих йому повноважень, а 

у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього 
розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом. 

 

2 ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ і ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ  

2.1 Працівники університету приймаються на роботу за безстроковими, 
строковими трудовими договорами і контрактами; науково-педагогічні 
працівники – на конкурсній основі, відповідно до чинного законодавства.  

2.2 При прийнятті на роботу ректор або уповноважений ним орган (відділ 
кадрів) зобов'язаний витребувати від особи, що працевлаштовується:  

а) подання оригіналу трудової книжки, оформленої у встановленому 

порядку, паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну 

підготовку; військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України, 
Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ 

України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових 

осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до 

законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних сил 

колишнього СPCP, пред'являють військовий квиток;  
б) особи, які влаштовуються на роботу, що передбачає спеціальні знання, 

зобов'язані подати відповідні документи: автобіографію, особовий листок, 
документ про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), 

копії яких засвідчуються керівництвом і залишаються в особовій справі 

працівника;  
в) у випадках, передбачених законодавством – документ про стан здоров′я. 

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які 

працевлаштовуються, відомості про їх партійну та національну приналежність,  
походження та документи, подання яких не передбачено законодавством. 

Посади професорсько-викладацького складу заміщуються відповідно до 
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вимог Закону України „Про вищу освіту‖, „Положення про обрання та 

прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних 
закладів третього і четвертого рівнів акредитації‖, затвердженого наказом МОН 

України від 24.12.2002 № 744, та порядку обрання та прийняття на роботу 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і 

четвертого рівнів акредитації, встановленим МОН України.  

Після обрання за конкурсом особи призначаються на посади наказом 
ректора на умовах строкових договорів, контрактів відповідно до чинного 

законодавства.  

Науково-педагогічний працівник, який працює в університеті і претендує 
на подальші трудові відносини, подає на кафедру звіт про свою навчальну, 

методичну, наукову, організаційну роботу, яку він виконував у період дії 

трудового договору (контракту). Завідувач кафедри звітує перед вченою радою 

університету, яка дає пропозиції ректору університету щодо переукладання 

трудового договору (контракту).  

2.3 Працівники університету можуть працювати за сумісництвом або 
суміщенням професій (посад) відповідно до чинного законодавства.  

Згідно з поданою заявою прийняття на роботу оформляється наказом 
ректора, який оголошується працівникові під підпис.  

На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.  
На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за 

основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, 
трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.  

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом 

(суміщенням професій (посад)) проводиться за бажанням працівника відділом 
кадрів за місцем основної роботи.  

Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на 
іншу роботу, ректор (проректор, керівник структурного підрозділу) 
зобов’язаний:  

а) роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці, 

наявні на робочому місці, де він буде працювати, небезпечні і шкідливі 

виробничі фактори, які ще не усунуто та можливі наслідки їх впливу на 

здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно 
до чинного законодавства і колективного договору;  

б) ознайомити працівника під підпис з правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, колективним договором та посадовою інструкцією;  

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними 
для роботи засобами;  

г) провести інструктаж працівника з правилами техніки безпеки, 
виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.  

2.4 Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, 
передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.  

Розірвання трудового договору з ініціативи ректора допускається у 
випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.  

Звільнення професорсько-викладацького складу за результатами атестації, 
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а також у випадках ліквідації університету, скорочення кількості або штату 
працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.  

Припинення трудового договору оформляється наказом ректора 
університету.  

Адміністрація зобов'язана в день звільнення видати працівникові належно 

оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок відповідно до чинного 
законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні 

проводитися відповідно до формулювання чинного законодавства із посиланням 

на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день 

роботи. 
 

 

3 ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ 
3.1 Науково-педагогічні , наукові, педагогічні працівники та службовці  

мають право:  

– на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та 
людства загалом;  

– на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 

– на захист професійної честі та гідності;  

– брати участь в управлінні університетом, у тому числі обирати та бути 
обраним до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради 

університету чи його структурного підрозділу;  

– обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 
навчального процесу;  

– на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 

професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 
законодавством, нормативними актами університету, умовами індивідуального 

трудового договору та колективного договору;  

– безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 
послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів 
вищого навчального закладу;  

– на захист права інтелектуальної власності;  

– на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять  

років;  

– одержувати житло, у тому числі службове, в установленому 
законодавством порядку;  

– отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво 
(реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;  

– брати участь в об’єднаннях громадян;  

– на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством 
порядку.  

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники університету 

мають також інші права, передбачені законодавством і статутом університету. 
На науково-педагогічних і наукових працівників університету поширюються всі 

права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових установ. 
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Наукові та науково-педагогічні працівники університету мають право на 
пенсійне забезпечення відповідно до Закону України „Про наукову і науково-

технічну діяльність‖. 

3.2 Працівники університету зобов'язані:  

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний та трудовий режим, 
дотримуватися вимог Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку, 
дисципліни праці;  

б) приходити до аудиторії, де відбуваються заняття за розкладом за 2–5 
хвилин до їх початку;  

в) після закінчення заняття негайно відключити воду та енергоносії і здати 

ключі на вахту; невиконання цієї умови вважається істотним дисциплінарним 
проступком, оскільки порушує умови праці наступного викладача;  

г) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями, вимагати безумовне виконання студентами правил техніки 
безпеки;  

д) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, 
виховувати у студентів бережливе становлення до майна університету;  

є) займати активну позицію в разі виявлення порушень дисципліни і 
правил поведінки студентів, як під час навчання, так і в позанавчальний час, 

разом з тим поважаючи їх гідність і права;  

ж) сприяти притяганню до матеріальної відповідальності студентів, які 
навмисне псують або пошкоджують інвентар, матеріали, навчальні посібники.  

3.3 Науково-педагогічні та наукові працівники університету повинні:  

– забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 
методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 

спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних 
працівників);  

– підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 
кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);  

– дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, 
які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до 

України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції 
України та державних символів України;  

– розвивати в осіб, які навчаються в університеті, самостійність, 
ініціативу, творчі здібності;  

– дотримуватися статуту університету, законів, інших нормативно-
правових актів.  

– забезпечувати умови для засвоєння студентами, слухачами, аспірантами, 

докторантами навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, 
сприяти розвитку здібностей студентів;  

– настановленням та особистим прикладом виховувати повагу до 
принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, 

патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості 
тощо; 
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– виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, 
історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального 

устрою, цивілізації, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;  

– готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 
усіма народами, етнічними національними, релігійними групами;  

– захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, запобігати вживанню ними тютюну, алкоголю, наркотиків, інших 
шкідливих звичок;  

Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими 

інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку 
кваліфікаційними довідниками посад службовців, тарифно-кваліфікаційними 

довідниками робіт і професій робітників, положеннями внутрішнього 

розпорядку та умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються.  

Навчально-допоміжний персонал зобов'язаний забезпечувати проведення 
навчального процесу відповідно до вимог посадових інструкцій і затвердженого 

розкладу навчальних занять. Постійно підтримувати навчальні прилади та 
обладнання в робочому стані, виконувати правила і вимоги техніки безпеки та 

промсанітарії, підтримувати чистоту та порядок.  

3.4 Здобувачі вищої освіти університету мають право на:  

– вибір форми навчання під час вступу до університету; 

– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

– трудову діяльність у позанавчальний час;  

– додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним 
місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 
законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;  

– безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 
навчальною, науковою та спортивною базами університету;  

– безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 
форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 
потребами);  

– користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 
оздоровчою базами університету у порядку, передбаченому статутом 

університету;  

– забезпечення гуртожитком на строк навчання в порядку, установленому 
законодавством;  

– участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 
для публікації;  

– участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у 
встановленому законодавством порядку;  

– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального 
процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 
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побуту, оздоровлення;  

– внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 

– участь у громадських об’єднаннях;  

– участь у діяльності органів громадського самоврядування університету, 

інститутів, факультетів, відділень, вченої ради університету, органів 
студентського самоврядування;  

– вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не 

менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного 

рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають 

право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої 
освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу;  

– навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої 
освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; 

– академічну мобільність, у тому числі міжнародну;  

– отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 
законодавством;  

– зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування‖ періодів навчання на 
денній формі навчання в університеті, аспірантурі, за умови добровільної сплати 

страхових внесків;  

– академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 
прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;  

– участь у формуванні індивідуального навчального плану;  

– моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-
дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;  

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства;  

– безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 
закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих 
функцій згідно із законодавством;  

– канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів 
на навчальний рік;  

– отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої 
освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  

– оскарження дій органів управління університету та їх посадових осіб, 
педагогічних і науково-педагогічних працівників;  

– спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 
інфраструктури університету відповідно до медико-соціальних показань за 
наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.  

3.5 Особи, які навчаються університеті за денною формою навчання за 
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання 
стипендій у встановленому законодавством порядку. 
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Особи, які навчаються в університеті за денною формою навчання, можуть 
отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.  

Розмір стипендіального фонду університету повинен забезпечувати 

виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 % 
студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти державного 

бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.  

Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і 
виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.  

Розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів 

освітніх ступенів вищої освіти не може бути меншим, ніж розмір прожиткового 

мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць. Розмір мінімальної академічної 

та соціальної стипендій для здобувачів ступеня молодшого бакалавра не може 
бути меншим, ніж дві третини розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на 

одну особу на місяць.  

Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів 

кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною 

спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. 

Академічну стипендію отримують студенти, які згідно з рейтингом, складеним в 

університеті за результатами семестрового контролю, здобули найкращі 
результати навчання. До проведення першого семестрового контролю 

академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам, 

зарахованим до вищого навчального закладу на перший курс навчання.  

Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, 
за рішенням вченої ради університету можуть призначатися персональні 
стипендії.  

3.6 Здобувачі вищої освіти, які навчаються в університеті за денною 
формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.  

Студенти університету мають право на отримання студентського квитка, 
зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки.  

Здобувачі вищої освіти університету зобов'язані:  

– дотримуватися вимог законодавства, Статуту університету, правил 
внутрішнього трудового розпорядку, моральних та етичних норм;  

– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, проти пожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 
інструкціями;  

– систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичкам, 
професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;  

– виконувати вимоги освітньої програми (навчального плану) в терміни, 
визначені графіком організації навчального процесу;  

– відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;  

– вчасно інформувати керівництво університету у разі неможливості з 
поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, 

виконувати контрольні роботи, тощо; 
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– допомагати керівникам університету та їх підрозділів підтримувати 
належний порядок на територіях, прилеглих до навчального закладу, 

студентського містечка, інших культурно-побутових об'єктів, які обслуговують 
студентів.  

За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього трудового 
розпорядку університету ректор може накласти дисциплінарне стягнення на 
здобувача вищої освіти або відрахувати його із закладу.  

Порядок накладення дисциплінарного стягнення або відрахування з 
університету встановлюється його Статутом та Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, іншими нормативними актами.  

З університету здобувач вищої освіти може бути відрахований:  

– за власним бажанням; 

– завершення навчання за відповідною освітньою програмою;  

– переведення до іншого навчального закладу; 

– за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;  

– за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального 
процесу;  

– за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в 
нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;  

– за порушення умов договору, укладеного між університетом та 
студентом або особою, яка оплачує таке навчання;  

– за вироком суду, що набув чинності, чи постановою органу, до 
компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або 
застосування заходів громадського впливу;  

– за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил 

внутрішнього трудового розпорядку університету (за погодженням з 
профспілковою організацією, якщо здобувач вищої освіти є членом 

профспілкової організації університету). 
 
 

4 ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ РЕКТОРА ТА УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ  

ОРГАНУ 4.1 Ректор 
університету в межах наданих йому повноважень: 

– організовує діяльність університету;  

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності університету, 
затверджує його структуру і штатний розклад;  

– видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма 
учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами університету 

доручення;  

– відповідає за результати діяльності університету перед МОН України; 

– є розпорядником майна і коштів;  

– забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає 
договори;  

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників;  

– забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 
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– визначає функціональні обов’язки працівників;  

– формує контингент осіб, які навчаються в університеті;  

– відраховує з університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів 
вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та 

первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана 
особа є членом профспілки), на підставах, установлених цим Законом;  

– забезпечує організацію та контроль за виконанням навчальних планів  

і програм навчальних дисциплін;  
– контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни;  
– контролює якість роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

та інших працівників;  
– забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю університету;  
– сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 

самоврядування, організацій профспілок працівників університету, громадських 
організацій, які діють в університеті;  

– сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, 
зміцненню спортивно-оздоровчої бази університету, створює належні умови для 
занять масовим спортом;  

– спільно з виборними органами первинних організацій профспілок 

працівників університету і студентів подає для затвердження вищому 
колегіальному органу громадського самоврядування університету правила 

внутрішнього трудового розпорядку та колективний договір і після 
затвердження підписує їх;  

– здійснює інші передбачені статутом повноваження.  

4.2 Ректор університету відповідає за впровадження освітньої, наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності в університеті, за результати 
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого 

майна цього закладу.  
4.3 Ректор університету щороку звітує перед МОН України та вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування університету. Ректор 

університету зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність 
на офіційному веб-сайті університету.  

4.4 Ректор університету відповідно до статуту може делегувати частину 
своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів.  

4.5 Після виходу на пенсію з посади ректора університету особа, яка 
працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена 

радником ректора університету на громадських засадах або за рахунок власних 
надходжень університету в порядку, визначеному статутом університету. 

 

5 РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ  

5.1 В університеті встановлюється 5-денний робочий тиждень. 
Працівникам надається два вихідних на тиждень – субота та неділя.  

5.2 Для  науково-педагогічних  працівників  встановлюється  скорочена 
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тривалість робочого часу. Тривалість робочого часу науково-педагогічного 

працівника з повним обсягом обов’язків (навчальних, методичних, наукових, 
організаційних) становить не більше 1548 годин на навчальний рік при 

середньотижневій тривалості 36 годин. Максимальне навчальне навантаження 

на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 900 

годин на навчальний рік (з 01.09.2015 – 600 годин на навчальний рік).  

Графік робочого часу науково-педагогічного працівника визначається 
розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або 

графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими 
індивідуальним робочим планом працівника.  

У межах робочого дня та встановленого графіка роботи викладачі повинні 

вести всі види навчальної, навчально-методичної, наукової, виховної та 
організаторської роботи відповідно до зайнятої посади та індивідуальним 

планом викладача.  

Робота за сумісництвом, дозволена чинним законодавством, 
професорсько-викладацьким складом, робітниками і службовцями виконується 
поза робочим часом за основною посадою.  

Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять і за виконанням 
індивідуальних планів викладачів щодо навчальної, навчально-методичної та 

науково-дослідної, організаційної роботи здійснюється завідувачем кафедри, 
деканами факультетів, навчальним відділом.  

5.3 Тривалість робочого дня для наукового, навчально-допоміжного та 

адміністративно-господарського персоналу – 8 годин 15 хвилин (з 8
30

 до 17
15

,  

крім робітників), у п'ятницю та передсвяткові дні – 7 годин (з 8
30

 до 16
00

) з 

обідньою перервою з 13
00

 до 13
30

.  

Тривалість робочого дня для науково-педагогічного персоналу – 7 годин 
30 хвилин. Початок, закінчення робочого дня та час обідньої перерви залежить 
від графіку навчальних занять.  

Для осіб, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, 
встановлюється скорочений робочий день відповідно до чинного законодавства.  

5.4 Час початку роботи встановлюється:  

– для службовців, наукового, навчально-допоміжного та адміністративно-

господарського персоналу з 8
30

;  

– для робітників з 7
30

; 
– для здобувачів вищої освіти за розкладом.  

У разі виробничої необхідності початок роботи може бути змінено, 
затверджено ректором (проректором), погоджено з профспілковим комітетом  

і належним чином оформлено.  
5.5 До початку роботи кожний працівник повинен відмітити свій прихід на 

роботу, а після закінчення робочого дня – залишити робоче місце в порядку, 

встановленому в університеті, та зробити відмітку про закінчення роботи в 
журналі обліку робочого часу.  

Керівники підрозділів зобов'язані організувати облік присутності на 
роботі, облік місцевих службових відряджень.  

Гарантії і компенсації при службових відрядженнях працівникам 
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встановлюються законодавством. При вибутті у відрядження працівнику 
надається 3 години робочого часу для підготовки до відрядження в день вибуття  

у відрядження, при прибутті з відрядження працівнику надається 3 години 
робочого часу для відпочинку в день прибуття з відрядження.  

Працівника, що з'явився на роботу в нетверезому стані, адміністрація не 
допускає до роботи у цей робочий день фіксуючи цей факт в установленому 
порядку.  

У випадку невиходу на роботу викладача чи іншого працівника 
адміністрація повинна терміново вжити заходів щодо заміни його іншим 
викладачем (працівником).  

Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Проведення надурочних 
робіт адміністрацією може допускатися у виняткових випадках, передбачених 
чинним законодавством, лише з дозволу профспілкового комітету університету.  

5.6 Науково-педагогічним працівникам забороняється:  
а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи; б) 
подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;  
в) передоручати виконання трудових обов'язків іншим фахівцям. 
г) забороняється у робочий час:  
– відволікати робітників і службовців від їх безпосередньої роботи, 

викликати чи звільняти їх від роботи для виконання громадських обов'язків і 

проведення різноманітних заходів, не пов'язаних з виробничою діяльністю 

(семінари, спортивні змагання, заняття художньою самодіяльністю, туристичні 
поїздки і т.і.);  

– скликати збори, засідання, різноманітні наради у громадських справах; 
5.7 Ректор університету залучає науково-педагогічних працівників до  

чергування. Графік чергування у гуртожитках і його тривалість затверджує 
ректор університету за погодженням з профспілковим комітетом.  

Порядок та умови залучення працівників УДХТУ до роботи у вихідні, 
святкові та неробочі дні встановлюється законодавством та наказами ректора 
університету. Робота у вихідний день (святковий, неробочий), а також відбуття  
у відрядження, прибуття з відрядження, перебування у відрядженні у вихідний 
(святковий, неробочий) день, компенсується наданням працівнику іншого дня 
відпочинку.  

5.8 Черговість надання щорічних відпусток встановлюється 

адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням 

необхідності забезпечення нормального ходу роботи університету та 

сприятливих умов для відпочинку робітників і службовців. Графік відпусток 

складається на кожен робочий рік до 5 січня і доводиться до відома всіх 

робітників та службовців, професорсько-викладацькому складу. Щорічні 

відпустки науково-педагогічним працівникам, як правило, надаються у літній і 

зимовий канікулярні періоди. При складанні графіків відпусток вказується 

конкретний період (періоди) використання відпустки. Невикористана частина 

щорічної відпустки має бути надана працівнику до кінця робочого року, але не 

пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. 

Перенесення щорічної відпустки допускається у виняткових випадках за 
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письмовою згодою працівника та за погодженням з профспілковим органом 
університету. У разі перенесення щорічної відпустки новий строк її надання 

встановлюється за погодженням між працівником і керівництвом (ректором) 
університету. 

 

6 ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ ТА НАВЧАННІ  

6.1 3а зразкове виконання трудових обов'язків, тривалу бездоганну працю, 
новаторство у роботі та за інші досягнення викладачам і працівникам можуть 

призначатися такі заохочення:  
а) оголошення подяки; б) 
нагородження подякою ректора;  
в) нагородження Почесною грамотою; 

г) занесення на Дошку Пошани; д) 
виплата премії.  
Заохочення застосовуються адміністрацією за погодженням, а передбачені 

підпунктами „б‖–„д‖ — разом з профспілковим комітетом університету. При 
застосуванні заохочень враховується думка трудового колективу.  

Заохочення оголошуються наказом ректора, доводяться до відома всього 
колективу і заносяться в трудову книжку працівника (за його бажанням).  

При застосуванні заходів заохочення може забезпечуватись поєднання 
матеріального і морального стимулювання праці.  

6.2 Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові 
обов’язки, пільги надаються в першу чергу в галузі соціально-культурного 

обслуговування. Такі працівники також повинні мати перевагу у призначенні на 
вищу посаду.  

За особливі трудові заслуги списки працівників університету подаються у 
вищі органи для заохочення, нагородження орденами, медалями, Почесними 

грамотами, нагрудними знаками і до присвоєння почесних звань у 
встановленому порядку.  

6.3 Трудові колективи призначають за успіхи в праці заходи громадського 
заохочення: висловлюють думку з приводу кандидатур, що подаються для  

нагородження державними нагородами, встановлюють додаткові пільги  

і переваги за рахунок коштів, виділених згідно з чинним порядком на такі цілі 

для новаторів і передовиків виробництва, а також осіб, які тривалий час 
сумлінно працюють в університеті.  

6.4 3а високі показники в навчанні, активну участь у науково-дослідній 
роботі та громадському житті для здобувачів вищої освіти, слухачів факультету 
довузівської підготовки встановлюються такі заохочення:  

а) оголошення подяки; б) 
нагородження грамотами.  
Може вживатись одночасне поєднання матеріального і морального 

застосування заходів заохочення.  
Заохочення оголошуються наказом ректора за погодженням з профкомом  

і доводяться до відома студентів. Витяг з наказу про заохочення зберігається в 
особовій справі студента. 
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7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ і НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  

7.1 Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне 
виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків веде до 

застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу чи застосування 
інших заходів, передбачених чинним законодавством.  

7.2 За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 
застосоване лише один з таких заходів стягнення:  

– догана; 

– звільнення з роботи.  
Додатковими засобами впливу, що застосовуються до порушників 

трудової дисципліни, може бути позбавлення премії. Ці засоби впливу можуть 
застосовуватися як разом з дисциплінарним стягненням, так і окремо.  

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за 

погодженням з профспілковим комітетом у разі систематичного невиконання 
працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим 

договором чи правилами внутрішнього розпорядку, якщо до працівника раніше 

застосовувалися засоби дисциплінарного або громадського стягнення, за прогул 

без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані.  
7.3 Вважаються прогульниками працівники, що були відсутні на роботі 

понад 3 години протягом робочого дня без поважних причин, і до них 
застосовуються ті ж заходи відповідальності, що встановлені за прогул.  

За прогул без поважних причин, розпиття спиртних напоїв або появу в 
нетверезому стані адміністрація університету застосовує один із заходів 
дисциплінарного стягнення, передбачених у пункті 7.2 цих Правил.  

7.4 Дисциплінарні стягнення оголошуються наказом ректора. 
Адміністрація навчального закладу має право замість застосування 

дисциплінарного стягнення передати питання про порушення дисципліни на 
розгляд трудового колективу або громадської організації.  

а) трудові колективи виявляють вимогливість до працівників, які 

недобросовісно виконують трудові обов'язки, застосовують до членів колективу 

за порушення трудової дисципліни заходи громадського стягнення, передають 

матеріали про порушення трудової дисципліни на розгляд громадських 
організацій, порушують питання про застосування до порушників трудової 

дисципліни заходів впливу, передбачених законодавством.  
б) до застосування стягнення від порушника трудової дисципліни 

необхідно взяти пояснення у письмовій формі; відмова працівника дати 
пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення.  

Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією безпосередньо 
після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця від дня його 
виявлення, не враховуючи часу хвороби чи перебування працівника у відпустці.  

Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано пізніше шести місяців  
з дня здійснення проступку.  

в) за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише 
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одне дисциплінарне стягнення.  

При застосуванні стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості 
вчиненого проступку, обставини, за яких його було вчинено, попередня робота і 
поведінка працівника.  

г) наказ про застосування дисциплінарного стягнення, з вказівкою на 
підстави його застосування, оголошуються працівнику, що одержує стягнення, 

під підпис протягом трьох днів. Наказ при необхідності доводиться до відома 
працівників університету.  

д) якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення 
працівник не отримає нове дисциплінарне стягнення, то працівника вважають 
таким, що не мав дисциплінарного стягнення.  

Адміністрація з власної ініціативи або за клопотанням трудового 
колективу може видати наказ про зняття стягнення раніше одного року, якщо 

працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і при цьому 
проявив себе як відповідальний, сумлінний працівник.  

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 
працівника не застосовуються.  

7.5 3а порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього 
розпорядку до студентів, аспірантів, докторантів, слухачів факультету 
довузівської підготовки може бути застосоване одне з таких стягнень:  

а) догана; б) відрахування з 
університету.  
Відрахування з університету неповнолітніх студентів та слухачів 

факультету довузівської підготовки відбувається за погодженням з районною 
(міською) комісією у стравах неповнолітніх.  

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення 

проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення (не враховуючи 

часу хвороби чи знаходження студента, аспіранта, докторанта, слухача 
підготовчого відділення на канікулах). Стягнення не може бути застосоване 

пізніше шести місяців з дня здійснення проступку. Якщо студент, аспірант 

протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення не матиме нового 

дисциплінарного стягнення, то його вважають таким, що не мав 

дисциплінарного стягнення.  
7.6 У трудові книжки студентів, аспірантів, докторантів, слухачів 

факультету довузівської підготовки, що їх мають, вноситься запис про час 
навчання на денних факультетах без вказівки на причину відрахування. Витяги з 

наказів вносяться до їх особистих справ. 

 

8 НАВЧАЛЬНИЙ ПОРЯДОК 8.1 Навчальні заняття 
в університеті проводяться за розкладом згідно з  

навчальними планами і програмами, затвердженими у встановленому порядку. 
Скорочення тривалості канікул, встановлених навчальними планами, не  

допускається.  

Розклад занять складається на семестр і оголошується не пізніше, ніж за 
10 днів до початку кожного семестру. 
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Для проведення факультативних занять складається окремий розклад. 
Тижневе навантаження здобувачів вищої освіти при навчанні з відривом від 

виробництва з усіх видів навчальних занять, враховуючи факультативні, не 
повинно перевищувати 54 години на тиждень.  

Тривалість академічної пари в університеті складає 80 хвилин без перерви. 

При розрахунку навчального навантаження викладачів вважається, що 

академічна пара складається з двох академічних (облікових) годин. Про початок 
та закінчення занять студенти та викладачі дізнаються за допомогою дзвінків. 

Перерва між парами – 10 хвилин.  

Протягом навчального дня забезпечується обідня перерва тривалістю 30 
хвилин.  

Вхід здобувачів вищої освіти в аудиторію після дзвінка заборонено. Після 
початку занять у всіх навчальних і прилеглих до них приміщеннях повинні бути 

забезпечені тиша і порядок, необхідні для нормального ходу навчальних занять. 

Неприпустимо переривати навчальні заняття, входити і виходити з аудиторії під 

час їх проведення.  

При вході викладача в аудиторію після дзвінка здобувачі вищої освіти 
повинні вставати.  

До початку кожного навчального заняття в аудиторіях, лабораторіях, 
навчальних майстернях і кабінетах лаборанти готують необхідні навчальні 

прилади й апаратуру.  

В разі умисного псування або пошкодження майна університету здобувачі 
вищої освіти несуть матеріальну відповідальність в повному обсязі заподіяної 
шкоди.  

Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторіях, 
навчальних майстернях кожний курс ділиться на групи. Склад студентських 

груп встановлюється розпорядженням по деканату.  

8.2 У кожній групі деканом факультету призначається староста з числа 

найбільш встигаючих і дисциплінованих студентів, який працює у тісному 
контакті з профгрупоргом.  

Староста групи співпрацює безпосередньо з деканатом факультету, 
доводить студентам своєї групи всі його розпорядження і вказівки.  

До функцій старости належать:  

а) персональний облік відвідування студентами усіх видів навчальних 
занять;  

б) подання декану факультету щоденного рапорту про відсутність чи 
запізнення студентів на заняття з вказівкою на причини запізнення;  

в) спостереження за станом навчальної дисципліни в групі на лекціях і 

практичних заняттях, а також за збереження навчального обладнання та 
інвентаря;  

г) своєчасна організація отримання і розподілу серед студентів групи 
підручників і навчальних посібників;  

д) повідомлення студентів про зміни, які вносяться у розклад занять; ж) 
забезпечення належного порядку в аудиторії після закінчення занять.  

Виконання розпоряджень старости в межах вказаних вище функцій 
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обов'язкові для всіх студентів групи.  

8.3 У кожній групі ведеться журнал встановленої форми, який зберігається  
в деканаті і щоденно перед початком занять видається старості, який відмічає у 
ньому відсутніх на заняттях студентів. 
 

9 ПОРЯДОК У ПРИМІЩЕННЯХ  

9.1 За благоустрій у навчальних приміщеннях (справність меблів, 
навчального обладнання, освітлення та ін.) відповідає особа із числа 
адміністративно-господарської частини університету та завідувачі кафедр.  

За справність обладнання в лабораторіях і кабінетах, за готовність 
навчальних посібників до занять відповідають завідувачі лабораторій.  

9.2 У приміщеннях університету забороняється:  

а) перебування студентів у одязі, що не відповідає правилам етикету 
(шорти, спортивний одяг, жіноче вбрання з елементами декольте, пляжне взуття 
тощо), а також ходіння, перебування на заняттях у головних уборах;  

б) голосні розмови, шум, ходіння по коридору під час занять; в) 
паління в будь-яких приміщеннях та на території університету; г) 

розпиття спиртних напоїв; д) поява у нетверезому стані або у 
стані наркотичного сп’яніння;  

е) користування мобільними телефонами під час лекцій, семінарів, 

лабораторних  занять,  а  також  під  час  проведення вченої  ради,  конференцій 

(зборів) трудового колективу та інших нарад).  

ж) жування жуйки чи споживання будь-якої їжі під час занять. 

9.3 Адміністрація    університету    зобов'язана забезпечити    охорону  

навчального закладу, збереження обладнання, інвентаря та іншого майна, а 

також підтримання необхідного порядку в навчальних і побутових будівлях. 

Охорона будівлі, майна і відповідальність за їх протипожежний стан 

покладається наказом на посадових осіб адміністративно-господарського 
персоналу університету. 

9.4. В університеті встановлюються такі години прийому:  

а) ректор, проректори, декани факультетів приймають студентів і 
співробітників університету, а також інших відвідувачів з особистих питань по 

понеділках з 10
00

 до 17
30

 год;  
б) обідня перерва у відділах і службах та інших підрозділах університету 

проводиться одночасно з 13
00

 до 13
30

 год.  

9.5 Ключі від приміщень навчальних корпусів, а також від аудиторій, 
лабораторій і кабінетів повинні знаходитися у чергового працівника охорони 
університету і видаватися під підпис у відповідних журналах реєстрації. 


