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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.    Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на 

працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її 

кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, 

включаючи право на вибір професійної підготовки, роду занять і роботи відповідно 

до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням 

суспільних потреб. 

У Мукачівському державному університеті трудова дисципліна ґрунтується 

на свідомому та сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є 

необхідною умовою організації ефективної праці та навчального процесу. 

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до 

сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи 

дисциплінарного та громадського впливу. 

2. Метою правил внутрішнього розпорядку є визначення основних обов’язків 

членів колективу університету і порядку проведення навчального процесу. 

3. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, розв’язує ректор 

університету в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених 

чинним законодавством і цими Правилами, спільно або за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ. 

4. Громадяни України вільно вибирають види діяльності, не заборонені 

законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей та 

освіти. 

Викладачі та працівники університету приймаються на роботу за трудовими 

договорами, контрактами, в тому числі на конкурсній основі відповідно до чинного 

законодавства. 

5. При прийомі на роботу уповноважена особа (ректор, відділ кадрів)   

зобов’язані зажадати від особи, що працевлаштовується: 

       Трудову книжку, оформлену у встановленому порядку. 

 Паспорт. 
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 Диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. 

 Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби 

безпеки України, прикордонних військ України, Цивільної оборони України, 

Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, 

створених відповідно до законодавства України пред’являють військовий квиток. 

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань,      

зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку 

(диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом університету і 

залишаються в особовій справі працівника. 

При укладанні трудового договору (контракту) забороняється вимагати від 

осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну 

приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено 

законодавством. 

6. Посади педагогічних працівників заміщаються відповідно до вимог  

Закону України “Про освіту” та Закону України “Про вищу освіту” за трудовим 

договором, контрактом, в тому числі на конкурсній основі. 

7. Працівники університету можуть працювати за сумісництвом відповідно 

до чинного законодавства. 

8. Прийняття на роботу оформляється наказом ректора (в тому числі 

призначених органами державного управління освітою), який підкріплюється до 

особової справи працівника. 

9. Для осіб, які пропрацювали понад 5 (п’ять) днів, оформляються 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 проводиться 

адміністрацією за основним місцем роботи за бажанням працівника. 
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Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок 

ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, 

затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту, Міністерства соціального 

захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. 

Трудові книжки зберігаються в університеті як документ суворої звітності.                   

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових 

книжок покладається на начальника відділу кадрів університету. 

10. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на 

іншу роботу, представник адміністрації зобов'язаний: 

 Роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, 

наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, які не усунено, 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. 

 Ознайомити працівника з цими Правилами та колективним договором. 

 Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними 

для роботи засобами. 

 Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії,         

гігієни праці та протипожежної охорони. 

              11. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, 

передбачених чинним законодавством та умовами контракту. 

12. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації університету 

допускається у випадках, передбачених законодавством та умовами передбаченими 

контрактом. 

Звільнення штатних працівників професорсько-викладацького складу у 

зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки у кінці навчального 

року. 

Звільнення штатних працівників професорсько-викладацького складу за 

результатами атестації, а також у випадку ліквідації університету, скорочення 

кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним 

законодавством. 



 

 

5 

5 

13. Припинення трудового договору оформляється наказом ректора  

університету. 

14. Представник адміністрації зобов'язаний у день звільнення видати 

працівнику належно оформлену трудову книжку і провести розрахунок у 

відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій 

книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного 

законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення 

вважається останній день роботи. 

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

15. Всі працівники університету зобов'язані: 

 Працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, основи 

порядку в університеті, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, 

використовувати весь робочий час для продуктивної праці, стримуватись від дій, які 

перешкоджають іншим працівникам виконувати їх професійні обов'язки. 

 Дотримуватись встановленого порядку зберігання товаро - матеріальних 

цінностей та документів. 

 Дотримуватись вимог по охороні праці, техніці безпеки, виробничої 

санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, які передбачені відповідними 

правилами та інструкціями, працювати у виданому спецодязі,   спецвзутті,   

користуватись   необхідними   засобами індивідуального захисту;  

 Приймати заходи до невідкладного усунення причин і умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу (простій, аварія) і невідкладно 

повідомляти адміністрацію про те, що сталося. 

 Зберігати   державну   власність,   ефективно   використовувати 

устаткування, бережливо відноситись до інструментів, вимірювальних    приладів, 

спецодягу та інших речей, які видаються в користування працівникам, економно та 

раціонально використовувати сировину, матеріали, енергію, паливо та інші 

матеріальні ресурси. 

 Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.  

16. Професорсько-викладацький склад університету зобов'язаний: 
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 Вести на високому професійному та науковому рівні навчальну та 

методичну роботу по своїй спеціальності. 

 Проводити роботу по вихованню студентів, слухачів підготовчого 

відділення, в т.ч. у поза навчальний час з орієнтацією на принципи 

загальнолюдської   моралі:   правди,   справедливості,   відданості, патріотизму,   

гуманізму,   доброти,   стриманості,   працелюбства, поміркованості, інших 

доброчинностей. 

 Проводити наукові дослідження та приймати участь у впровадженні 

результатів цих досліджень в народне господарство. 

 Постійно вдосконалювати теоретичні знання, практичний досвід, методи 

проведення наукової роботи, педагогічну майстерність, а професори - проводити 

підготовку науково-педагогічних кадрів. 

 Виявляти причини невстигання студентів, надавати їм допомогу в 

організації самостійних занять, приймати участь у комплектуванні студентами та 

слухачами університету та підготовчого відділення. 

 Керувати науково-дослідною роботою студентів. 

 Підтримувати постійний зв'язок з випускниками університету, вивчати  

їх  

виробничу і наукову діяльність та на основі  аналізу вдосконалювати роботу по 

навчанню та вихованню студентів. 

 Розповсюджувати наукові знання серед населення. 

17. Наукові працівники університету зобов'язані: 

 Виконувати  науково-дослідну  роботу  на  високому  науково-

методичному рівні. 

 Представляти виконані науково-дослідні роботи до державної реєстрації 

у відповідності з встановленими вимогами, приймати участь у реалізації договорів 

про творчу співпрацю з підприємствами, установами та організаціями. 

 Забезпечувати впровадження науково-дослідних розробок університету 

в народному господарстві. 

 Нести відповідальність за  актуальність та науково - педагогічний рівень 
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досліджень, виконання їх у встановлені терміни, достовірність та якість отриманих 

результатів. 

 Вести контроль за ходом виконання науково-дослідних робіт, а також за 

економним використанням по всім видам витрат і дотримання штатної дисципліни.                                  

18.   Працівники   навчально-виробничих   майстерень,   цехів, господарств та 

інших служб, підрозділів, зобов'язані: 

 Підвищувати ефективність праці. 

 Покращувати якість роботи. 

 Утримувати своє робоче місце в порядку, чистоті та у справному 

вигляді, а також дотримуватись чистоти в приміщеннях університету. 

19. Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник по своїй 

спеціальності, кваліфікації або посаді, визначається Єдиним тарифно-

кваліфікаційним   довідником   робіт   і   професій   працівників, кваліфікаційними 

довідниками посад службовців, а також технічними правилами, посадовими 

інструкціями та положеннями, затвердженими у встановленому порядку. 

20. Студент університету зобов'язаний: 

 Відвідувати обов'язкові навчальні заняття та виконувати у встановлені 

строки всі види завдань, передбачені навчальним планом та програмами (вільне     

відвідування занять допускається для окремих категорій студентів з дозволу 

ректора). 

 Виконувати правила внутрішнього розпорядку в університеті та в 

студентському гуртожитку. 

21. При неявці на заняття з поважних причин студент зобов'язаний не 

пізніше, ніж на наступний день, довести це до відома декана факультету та 

представити дані про причини пропуску занять. У випадку хвороби студент 

представляє декану факультету довідку відповідного лікарняного закладу 

встановлено зразка. 

22. Вхід студентів в аудиторію після дзвінка забороняється до перерви. Після 

початку занять у всіх учбових приміщеннях та таких, які прилягають, повинні бути 

забезпечені тиша та порядок, необхідні для нормального ходу учбових занять. 
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Недопустимо переривати учбові заняття, входити в аудиторію та виходити з 

неї під час їх проведення. 

23. При вході керівників університету, викладачів в аудиторію, студент 

зобов'язаний вставати. 

24. Студент зобов'язаний бережливо та охайно ставитись до державної 

власності (інвентар, навчальні посібники, книги, прилади тощо). Студентам 

забороняється без дозволу адміністрації виносити предмети і різне устаткування з 

лабораторій, учбових та інших приміщень. 

25. Студенти зобов'язані бути дисциплінованими як в приміщеннях 

університету, так і на вулиці, в громадських місцях. 

26. В приміщеннях університету забороняється: 

 ходіння в пальто, головних уборах;                    

 голосні розмови, шум, ходіння по коридорам під час занять; 

 куріння; 

 розпиття спиртних напоїв. 

27. Належну чистоту та порядок у всіх навчально-виробничих приміщеннях 

забезпечують студенти на засадах самообслуговування і згідно з встановленим в 

університеті розпорядком.                           

28. За порушення учбової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, 

правил проживання в гуртожитку до студентів може бути застосовано одне з таких 

дисциплінарних стягнень: 

 догана; 

 виключення з університету. 

Виключення з університету студентів проводиться з урахуванням думки 

профкому студентів університету, а виключення з університету неповнолітніх 

студентів, слухачів підготовчого відділення проводиться, крім того, зі згоди міської 

комісії у справах неповнолітніх; 

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення 

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

хвороби чи знаходження студента на канікулах), вони не можуть бути застосовані 

пізніше шести місяців з дня скоєння проступку. 
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Якщо студент на протязі року з дня застосування не буде притягнений до 

нового дисциплінарного стягнення, то він вважається таким, що не мав його. 

29. В трудові книжки студентів (при їх наявності) університетом вносяться 

записи про тривалість навчання на денних відділеннях університету. Причини 

відрахування не вказуються.  

30. В кожній групі обирається староста з числа найбільш встигаючих та 

дисциплінованих студентів. 

31. Староста групи підпорядковується безпосередньо декану факультету, 

проводить в своїй групі всі його розпорядження та вказівки. 

В функції старости входить: 

 персональний облік відвідування студентами всіх видів учбових занять; 

 представлення декану факультету щоденного рапорту про неявку чи 

запізнення студентів на заняття з вказанням причин запізнення; 

 спостереження за станом учбової дисципліни в групі на лекціях та 

практичних заняттях, а також збереження учбового обладнання та інвентаря; 

 своєчасна організація отримання та розподілу серед студентів учбової 

літератури та навчальних посібників;            

 повідомлення студентів про зміни, які вносяться в розклад деканом 

факультету; 

 призначення на кожний день, в порядку черги, чергового по групі; 

 контроль за своєчасним отриманням та видачею стипендії студентам 

групи. 

Розпорядження старости в межах вказаних вище функцій, обов'язкові для 

всіх студентів групи. 

32. В кожній групі ведеться журнал встановленого зразку, який зберігається 

на факультетах та щоденно перед початком занять видається старості, який відмічає 

в ньому студентів, які присутні чи відсутні на заняттях. 

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІНСТРАЦІЇ 

33. Адміністрація університету зобов'язана: 

 забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення 

навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти для 
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ефективної роботи педагогічних, наукових та інших працівників університету 

відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;                                   

 визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити 

до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи; 

 удосконалювати навчально-виховний процес впроваджувати в практику 

кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на 

поліпшення роботи університету; 

 організувати підготовку необхідної кількості науково-педагогічних, 

інженерно-педагогічних та педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне 

навчання, як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод, в інших вищих 

навчальних закладах; 

 укладати і розривати угоди, контракти з керівниками структурних 

підрозділів, педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного 

законодавства,  Закону України "Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту” та 

нормативного документа, що регулює порядок прийняття та звільнення науково-

педагогічних працівників; 

 доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року 

(до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році; 

 видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у 

встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам університету відповідно 

до графіка відпусток; 

 забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне 

технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови 

праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків; 

 дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби 

щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;  

 дотримуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до 

повсякденних потреб працівників університету, студентів, аспірантів, слухачів, 

забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв; 
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 організовувати харчування студентів, аспірантів і працівників 

університету; 

 своєчасно надавати центральним органам державної виконавчої влади 

встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості 

про роботу і стан університету; 

 забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, 

вентиляції, обладнання, створювати комплексні умови для зберігання верхнього 

одягу працівників університету,  студентів, аспірантів, докторантів. 

РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

34. В університеті встановлюється 6-денний робочий тиждень для 

професорсько-викладацького складу та 5-денний робочий тиждень для студентів, 

причому кожний суботній день студентам відводиться для самостійної роботи. 

Робота викладачів у вихідні дні, пов’язана з проведенням навчально-

екзаменаційної сесії студентів-заочників, може мати місце тільки зі згоди профкому 

та обов'язкової компенсації згідно зі ст.72 КЗпП України за роботу в ці дні. 

Інший день відпочинку надається в найближчі два тижні. 

35. Для   професорсько - викладацького   складу   встановлюється 

шестигодинний робочий день. 

В межах шестигодинного робочого дня викладачі мають вести всі види 

навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та інших робіт, що випливають 

із займаної посади, учбового плану та плану науково-дослідної роботи. 

Робота  за  сумісництвом,  дозволеним  діючим  законодавством, 

професорсько-викладацьким   складом,   іншими   працівниками   повинна 

виконуватись у вільний від основної роботи час. 

Виїзд викладачів у робочий день за межі міста для виконання 

індивідуального навчального плану має бути узгоджений із завідуючим  кафедрою. 

36. Контроль за дотриманням розкладу учбових занять та виконанням 

науково-дослідної та інших видів робіт проводиться завідуючими кафедрами та 

деканами факультетів. 

37. Тривалість робочого дня для наукового, навчально-допоміжного та 

адміністративно-господарського персоналу - 8 годин, при тижневій нормі - 40 годин.                                                  
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Для осіб, які зайняті на роботі з шкідливими умовами праці, 

встановлюється скорочений робочий день згідно діючого законодавства. 

38. Час початку роботи для робітників і службовців університету 

встановлюється з 8.00 години, закінчення - о 17.00 годині. Обідня перерва - з 12.00 

до 13.00 години.   

Напередодні святкових днів тривалість роботи скорочується на одну годину.  

Примітка: Режим робочого часу навчально-допоміжного персоналу, а також 

двозмінна робота ОЦ та бібліотеки встановлюється за графіком. 

39. Про початок та  закінчення роботи, а також про перерви в роботі 

робітники повідомляються відповідними сигналами. До початку роботи кожен 

працівник зобов'язаний відмітити свій прихід на роботу, а в кінці  робочого дня - 

закінчення роботи.      

40. Адміністрація зобов'язана організувати облік явки на роботу та 

закінчення роботи. Біля місця обліку повинен бути годинник, який правильно 

показує час. 

Працівника, який з'явився на роботі в стані алкогольного, наркотичного 

сп'яніння, адміністрація не допускає до роботи., 

41. При неявці на роботу викладача чи іншого працівника адміністрація 

зобов'язана невідкладно прийняти заходи до заміни його іншим викладачем 

(працівником).    

42. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні дозволяється для 

окремих працівників у виняткових випадках, передбачених законодавством за 

письмовим  наказом  (розпорядженням)  ректора  університету  з  дозволу 

профспілкового комітету. Робота у вихідний день може бути компенсована за 

погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі у 

подвійному розмірі. 

43. Ректор університету залучає працівників з числа професорсько-

викладацького, наукового складу та адміністративно-господарського персоналу до 

чергування в університеті. Графік чергування та його тривалість, права та обов'язки 

чергових затверджує ректор за погодженням з профспілковим комітетом. 



 

 

13 

13 

Забороняється залучати до чергування у вихідні дні вагітних жінок та 

матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або 

дітей віком від 3-х до 14-ти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні та 

святкові дні без їх згоди. 

44. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, ректор 

університету залучає осіб професорсько-викладацького складу до педагогічної, 

наукової та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчальне 

навантаження до початку канікул. 

45.  Робота  органів  самоврядування  університету  регламентується 

Положенням про вищий навчальний заклад України та Статутом університету. 

46. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим 

комітетом (складається на кожний календарний рік не пізніше 31 січня відповідного 

року). 

Відпустка працівникам оформляється наказом ректора. Поділ відпустки на 

частини допускається на прохання працівника за умови, щоб її основна частина була 

не меншою за 14 днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в 

порядку, встановленому законодавством. 

Забороняється не надавати щорічну відпустку повної тривалості протягом 

двох років підряд, а також ненадання її протягом робочого року особам віком до 18 

років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із 

шкідливими і важкими умовами чи особливим характером праці. 

47. Педагогічним працівникам забороняється: 

  замінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи;     

  продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними; 

  передоручати виконання трудових обов'язків.     

48. Забороняється в робочий час: 

  відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для 

участі у різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним 

процесом; 
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 відволікати працівників університету від виконання професійних 

обов'язків, а також студентів, слухачів, аспірантів, докторантів за рахунок 

навчального часу, за винятком випадків, передбачених законодавством. 

ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ 

49. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, 

новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись слідуючі 

заохочення: 

 оголошення подяки; 

 видача премії; 

 нагородження цінним подарунком; 

 нагородження Почесною грамотою; 

 занесення в Книгу пошани, на Дошку пошани. 

Заохочення, передбачені підпунктами 1,2, 3 цього пункту застосовуються 

адміністрацією по узгодженню, а підпункти 4,5 - спільно з профкомом працівників 

університету. 

При застосуванні заохочень враховується думка трудового колективу. 

Заохочення оголошуються наказом ректора, доводяться до відома всього 

колективу та заносяться у трудову книжку працівника. 

При застосуванні заохочень забезпечується виважене співвідношення 

матеріальних та моральних заохочень. 

50. Працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов'язки, 

надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного та 

житлово-побутового обслуговування. 

51. За високі досягнення у навчанні і вихованні педагогічні працівники 

представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних 

звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами 

матеріального та морального заохочення. 

52. За хорошу успішність, активну участь у науково-дослідній роботі та 

громадському житті університету для студентів, слухачів підготовчого відділення 

встановлюються такі види заохочень: 

 оголошення подяки; 
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 нагородження грамотами; 

 нагородження цінними подарунками; 

 видача премій; 

 присудження іменної стипендії. 

Заохочення оголошуються наказом ректора по узгодженню з профкомом 

студентів та доводяться до відома студентів групи (факультету) на зборах. Виписка 

з наказу про заохочення зберігається в особистій справі студента. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

53. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне 

виконання по вині працівника покладених на нього трудових обов'язків, тягнуть за 

собою застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також інші 

заходи, передбачені чинним законодавством. 

54. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано 

один з таких заходів стягнення: 

 догана; 

 звільнення. 

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до 

пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу Законів про працю України. 

55. Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором університету у 

встановленому порядку. 

56. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від 

виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без 

попередньої згоди органу, членами якого вони є. Керівники профспілкових органів у 

підрозділах університету - без попередньої згоди профкому університету. 

До застосування дисциплінарного стягнення ректор повинен зажадати від 

порушника трудової дисципліни письмове пояснення. У випадку відмови 

працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. 

Дисциплінарне стягнення застосовується ректором безпосередньо після 

виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи 

часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. 
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Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з 

дня вчинення проступку. 

57. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне 

дисциплінарне стягнення. 

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і 

повідомляється працівникові під розписку. 

58. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення 

працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він 

вважатиметься таким, що не мав дисциплінарного стягнення. 

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж 

проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення 

одного року. 

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 

працівника не застосовуються. 

Ректор має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати 

питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу. 

УЧБОВИЙ ПОРЯДОК 

59. Учбові заняття в університеті проводяться за розкладом згідно з 

учбовими планами та програмами, затвердженими у встановленому порядку. 

Скорочення тривалості канікул, встановлених учбовими планами, не 

допускається. 

60. Учбовий розклад складається на семестр та вивішується для загального 

ознайомлення не пізніше, ніж за 10 днів до початку кожного семестру. Для 

проведення факультативних занять складається окремий розклад. 

Навантаження студентів при навчанні з відривом від виробництва всіма 

видами учбових занять, включаючи факультативні: 

 на І-V курсах – не більше 30 годин; 

Навантаження аспірантів та докторантів встановлюється окремо. 

61. Продовжуваність академічної години встановлюється - 45 хвилин. Про 

початок і закінчення учбового заняття викладачі та студенти повідомляються 

сигналами. 
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В процесі учбового заняття встановлюються такі перерви: 

 5 хвилин - після кожної академгодини; 

 10 хвилин - між парами (двома академічними годинами); 

 30 хвилин - по закінченні 4-х академічних годин занять. 

62. До початку кожного учбового заняття (та перервах між ними) в 

аудиторіях, лабораторіях та кабінетах лаборанти підготовляють необхідні учбові 

посібники та апаратуру. 

63. Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторіях, учбових 

майстернях кожний курс ділиться на групи. Склад груп встановлюється наказом 

ректора в залежності від характеру практичних занять. 

ПОРЯДОК У ПРИМІЩЕННЯХ 

64. Відповідальність за благоустрій учбових приміщень (наявність справних 

меблів, учбового устаткування, підтримання нормальної температури, освітлення 

тощо) несе проректор по адміністративно-господарській роботі університету. 

За справність устаткування у лабораторіях та кабінетах і за готовність і 

учбових посібників до занять відповідають завідуючі лабораторіями та кабінетами. 

65. Адміністрація університету зобов'язана забезпечити охорону учбового 

закладу, збереження учбового устаткування, інвентаря та іншого майна, а також 

підтримання необхідного порядку в учбових та побутових спорудах. 

Охорона споруд, майна та відповідальність за їх протипожежний та 

санітарний стан покладається наказом ректора на певних осіб адміністративно-

господарського персоналу університету. 

66. Дні та години прийому ректором та проректорами викладачів, 

співробітників та студентів вивішуються в університеті на видному місці. 

Декани факультетів та їх заступники встановлюють години прийому в 

залежності від часу роботи. 

Час прийому вивішується при вході в деканат. 

67. Ключі від приміщень учбової споруди, а також від аудиторій, і 

лабораторій та кабінетів повинні знаходитись у чергового працівника охорони 

університету та видаватись особам, список яких встановлюється проректором по 

адміністративно-господарській роботі. 


