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Положення про вчену раду 

Мукачівського державного університету 
 

1. Загальні положення 

1.1. Вчена рада університету є колегіальним органом управління Мукачівського 

державного університету (далі – Університет) і утворюється строком на п'ять років. 

1.2. У своїй діяльності вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту», 

нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням. 

1.3. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 

інших нормативних актів України і є документом, який визначає основні принципи 

формування та компетенції вченої ради Університету. 

 

2. Склад вченої ради 

2.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або 

вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. 

2.2. Секретарем вченої ради є учений секретар Університету. 

2.3. До складу вченої ради Університету входять: 

 за посадами: ректор, перший проректор, проректори, декани факультетів, 

учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, директори коледжів, 

голова Первинної профспілкової організації працівників та студентів Університету; 

 виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників 

Університету та обираються Конференцією трудового колективу за поданням факультетів 

(зборів трудового колективу), з числа завідувачів випускових кафедр, професорів, докторів 

філософії (кандидатів наук), докторів наук за квотою: по одному представнику від 

факультету; по два представника від факультетів із кількістю штатних одиниць науково-

педагогічних працівників більше 50; 

 виборні представники, які представляють інших працівників Університету, і які 

працюють у ньому на постійній основі, що обираються Конференцією трудового колективу 

за поданням структурних підрозділів; 

 виборні представники з числа студентів, аспірантів, що обираються відповідною 

конференцією шляхом прямих таємних виборів. 

2.4. Обраним до складу вченої ради Університету вважається представник науково-

педагогічних та інших працівників Університету, за якого проголосувало більше половини 

делегатів, присутніх на Конференції трудового колективу.  

2.5. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники 

організацій роботодавців. 

2.6. При цьому не менше як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають 

становити науково-педагогічні працівники Університету і не менше 10 відсотків – виборні 

представники з числа осіб, які навчаються в Університеті. 

2.7. Склад вченої ради та зміни в ньому затверджуються наказом ректора. Із складу 

вченої ради виводять членів, що припинили трудові відносини з Університетом. 

2.8. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до 

закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. 

3. Компетенції вченої ради Університету 

3.1. Вчена рада Університету: 

 визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності Університету; 
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 розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування – 

Конференції трудового колективу Університету – проект Статуту Університету, а також 

рішення про внесення змін і доповнень до нього; 

 ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету; 

 визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти; 

 ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах 

центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів, або в банківських установах; 

 ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію 

та ліквідацію структурних підрозділів; 

 обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів факультетів, 

завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора наукової бібліотеки, директорів 

коледжів; 

 затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти 

та спеціальності; 

 ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки 

навчання на відповідних рівнях; 

 затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, 

положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок 

виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів; 

 ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної 

діяльності; 

 оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; 

 присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на 

затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і 

науки; 

 приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, 

наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, 

науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на 

навчання; 

 має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, 

передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається 

вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу – 

Конференцією трудового колективу Університету; 

 ухвалює рішення про рекомендацію до друку підручників, посібників, збірників 

наукових праць, монографій та інших видань; 

 заслуховує звіти деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів; 

 ухвалює рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій; 

 ухвалює рішення про присвоєння на підставі відповідних положень почесних 

звань «Почесний доктор Мукачівського державного університету», «Заслужений професор 

Мукачівського державного університету» та інших почесних звань Університету; 

 ухвалює рішення про подання наукових робіт, підручників, монографій на 

здобуття Державних і міжнародних премій; 

 ухвалює рішення про рекомендацію кандидатур працівників Університету для 

присвоєння почесних звань і нагород; про рекомендацію або підтримку кандидатур на 

обрання членами-кореспондентами, академіками Національної академії наук України, 

галузевих, відомчих та зарубіжних Академій наук; 

 приймає рішення про призначення персональних стипендій; 

 затверджує Правила прийому до Університету; 
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 затверджує порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників; 

 розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до Статуту. 

 

4. Організація роботи вченої ради 

4.1. Засідання вченої ради Університету відбуваються відповідно до затвердженого 

Плану роботи. 

4.2. Засідання вченої ради вважається дійсним, якщо в його роботі бере участь не 

менше 2/3 членів вченої ради. 

4.3. Засідання вченої ради оформлюється протоколом засідання, який підписується 

головою вченої ради та ученим секретарем. 

4.4. Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора. 

4.5. Організація роботи вченої ради Університету, порядок підготовки та 

проведення її засідань визначається Регламентом роботи вченої ради Університету, який 

затверджується вченою радою Університету. 

4.6. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим 

радам факультетів. 



8 

 

 

Регламент вченої ради  

Мукачівського державного університету 
 

1. Загальні положення 

1.1. Вчена рада університету є колегіальним органом управління Мукачівського 

державного університету (далі – Університет) і утворюється строком на п'ять років. 

1.2. Регламент вченої ради Університету розроблено відповідно до Статуту 

Університету та Положення про вчену раду Університету та затверджується на засіданні 

вченої ради. 

1.3. Регламент визначає порядок підготовки і проведення засідань вченої ради 

Університету, формування постійних чи тимчасових комісій (у разі їх необхідності), 

процедуру розгляду питань та прийняття рішень, порядок здійснення контрольних функцій. 

1.4. Засідання та матеріали вченої ради ведуться державною мовою. 

1.5. Рішення вченої ради вводяться в дію наказами ректора.  

1.6. Засідання вченої ради відбуваються кожного місяця, за винятком канікулярного 

періоду та позачергових її засідань. 

1.7. Засідання вченої ради є відкритими. 

1.8. Закриті засідання вченої ради для розгляду окремо визначених питань можуть 

проводитися за рішенням вченої ради. 

1.9. На засідання можуть запрошуватися члени ректорату, представники громадських 

організацій, студентства, засобів масової інформації, представники факультетів, керівники 

структурних підрозділів Університету, особи, які мають безпосередній стосунок до порядку 

денного та претенденти на присвоєння вченого звання або обрання на посаду.  

 

2. Повноваження вченої ради 

2.1. Склад вченої ради, процедура її формування, терміни повноважень та здійснення 

змін у складі вченої ради регулюються Положенням про вчену раду Університету та цим 

Регламентом. 

2.2. Зміни у складі вченої ради відбуваються в таких випадках: 

– якщо член вченої ради змінює посаду в Університеті;  

– якщо член вченої ради змінив місце основної роботи; 

– якщо член вченої ради пропустив протягом року більше половини її засідань;  

– за станом здоров’я;  

– за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування 

Університету – Конференції трудового колективу університету та вищого колегіального 

органу студентського самоврядування Університету; 

– за вмотивованою заявою з інших причин. 

2.3. Голова вченої ради: 

– представляє вчену раду у взаємовідносинах з органами державної влади, 

зовнішніми організаціями та громадськими об’єднаннями; 

– очолює й координує роботу вченої ради, спрямовує її роботу на забезпечення 

наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності Університету, контролює 

виконання рішень вченої ради; 

– дотримується норм чинного законодавства України, положень Статуту 

Університету та цього регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на 

засіданні; 

– повідомляє про результати реєстрації членів вченої ради та кількість членів вченої 

ради, відсутніх на засіданні з поважних причин; 

– відкриває, веде та закриває засідання; 

– надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу; 
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– за необхідності вживає заходів для забезпечення порядку на засіданні вченої ради; 

– організовує розгляд питань згідно з цим регламентом; 

– дає доручення ученому секретареві Університету про надання членам вченої ради 

за потреби додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного засідання; 

– підписує протоколи, витяги з протоколів, рішення вченої ради; 

– здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Університету та цим 

Регламентом. 

2.4. Учений секретар Університету: 

– здійснює організаційне, правове, наукове, документальне та інформаційне 

забезпечення діяльності вченої ради; 

– формує проект порядку денного засідання вченої ради, узгоджує його з головою 

вченої ради й доводить до відома усіх учасників засідання; 

– забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, 

необхідні для реалізації порядку денного засідання; 

– з метою реалізації рішень вченої ради, ухвалених на засіданні готує проект наказу; 

– забезпечує скликання та підготовку позачергового засідання вченої ради; 

– відповідає за формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння вчених 

звань професора та доцента, нагородних справ науково-педагогічних працівників та інших 

співробітників Університету, поданих на присвоєння почесних звань, відзначення 

державними й відомчими нагородами; 

– здійснює контроль за виконанням рішень вченої ради; 

– координує оперативне висвітлення роботи вченої ради на інформаційних стендах та 

веб-сайті Університету; 

– у разі відсутності ученого секретаря з поважної причини, його обов’язки виконує 

особа, призначена в установленому чинним законодавством України порядку, яка набуває 

відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків. 

2.5. Члени вченої ради: 

– забезпечують єдність та колегіальність діяльності вченої ради, несуть солідарну 

відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію; 

– свої повноваження здійснюють лише особисто; 

– вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань вченої 

ради відповідно до процедур, визначених Регламентом; 

– здійснюють підготовку матеріалів на засідання вченої ради відповідно до плану 

роботи в порядку, встановленому цим Регламентом; 

– беруть участь у розгляді питань на засіданнях вченої ради. 

 

3. Формування плану роботи та порядку денного засідань вченої ради 

3.1. План роботи вченої ради розробляється на навчальний рік за пропозиціями членів 

вченої ради, ректорату, структурних підрозділів Університету. Учений секретар узагальнює 

пропозиції до плану роботи, подає розроблений план вченій раді на ухвалення, забезпечує 

контроль за його виконанням та інформує вчену раду про результати виконання плану. 

3.2. План роботи вченої ради приймається, якщо за нього проголосує не менше ніж 

2/3 присутніх на засіданні членів вченої ради, й затверджується головою вченої ради. 

3.3. Зміни до затвердженого плану роботи вносять за рішенням голови вченої ради на 

підставі клопотання керівника відповідного підрозділу і за погодженням із проректором, 

якому підпорядкований цей підрозділ. 

3.4. Проект порядку денного чергового засідання вченої ради складається ученим 

секретарем відповідно до плану роботи вченої ради та з урахуванням пропозицій керівників 

структурних підрозділів Університету і погоджується з головою вченої ради, не пізніше, ніж 

за 3 дні до засідання ради. 
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3.5. Позапланові питання для розгляду на засіданні вченої ради можуть бути внесені 

до порядку денного тільки за рішенням голови вченої ради. 

3.6. Порядок денний засідання вченої ради повинен містити інформацію про дату та 

місце її проведення, перелік питань для розгляду, посади відповідальних за підготовку 

доповіді/інформації. 

3.7. До порядку денного засідань вченої ради, передбаченого планом роботи вченої 

ради, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, 

включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати після 

обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого 

порядку денного засідання вченої ради готують і вносять так само, як і основні питання 

порядку денного. 

3.8. Порядок денний в остаточній редакції та регламент роботи вченої ради за ним 

схвалюються на початку засідання членами вченої ради відкритим голосуванням більшістю 

голосів, присутніх на засіданні членів вченої ради. 

3.9. Інформацію про дату, час, місце проведення і порядок денний доводиться 

секретарем вченої ради до кожного члена ради не пізніше, ніж за 2 дні до засідання. Про 

зміни до порядку денного засідання інформує головуючий при відкритті засідання. 

 

4. Підготовка матеріалів до засідання вченої ради 

4.1. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання здійснюється 

відповідальними за підготовку питань, відповідно до плану роботи і завершується не 

пізніше, ніж за 5 робочих днів до засідання. Матеріали та проекти рішення/ухвали, проекти 

положень надсилають ученому секретареві електронною поштою: VS@mail.edu.ua та 

подають в паперовому варіанті. Паперовий варіант проекту рішення/ухвали повинен бути 

підписаний доповідачем і завізований проректором з відповідного напряму роботи. 

4.2. Матеріали, подані ученому секретарю до чергового засідання вченої ради, 

повинні містити: аналітичні (доповідні) записки щодо пункту порядку денного з 

обґрунтуванням унесених пропозицій (у разі потреби з додатками), проект рішення щодо 

завдань, строків виконання, структурних підрозділів і посадових осіб, відповідальних за 

контроль над виконанням рішення в цілому, узгоджений з виконавцями. 

4.3. При поданні на розгляд вченої ради проектів положень (змін і доповнень до 

положень) розробник: 

– подає ученому секретарю попередньо погоджений проект положення з посадовими 

особами, якими координується діяльність регламентована Положенням (проректори, 

юридична служба, начальники структурних підрозділів відповідно до напрямів роботи); 

– презентує на засіданні вченої ради проект положення. 

4.4. Документи щодо затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня 

подають ученому секретарю разом із обґрунтуваннями теми дослідження у вигляді витягу з 

протоколу засідання кафедри, де запропоноване рішення щодо:  

– прикріплення здобувача до кафедри за визначеною спеціальністю (шифр, назва);  

– визначення теми дослідження; 

– призначення наукового керівника (консультанта): прізвище, ім’я та по батькові, 

посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи. 

4.5. Питання вносять до пункту «Різне» порядку денного у випадку, якщо пропозиції, 

матеріали та проекти рішення/ухвали щодо питань цього пункту подають ученому секретарю 

не пізніше ніж за 5 дні до засідання вченої ради, попередньо погоджені з проректорами за 

напрямами діяльності та за необхідності розглянуті на засіданнях науково-методичної ради 

Університету, вчених рад факультетів. 

4.6. Учений секретар контролює своєчасність подання документів і матеріалів на 

розгляд, перевіряє їх наявність і відповідність правилам оформлення. 

4.7. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання вченої 

ради покладається на проректорів та керівників відповідних структурних підрозділів 
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Університету.  

4.8. У разі порушення встановленого порядку підготовки документів та матеріалів до 

розгляду Вченої ради її голова приймає рішення щодо можливості розгляду питання порядку 

денного на засіданні. 

 

5. Порядок проведення засідання вченої ради 

5.1. Чергові засідання вченої ради проводяться відповідно до календарного плану 

роботи вченої ради на навчальний рік. 

5.2. Позачергові засідання вченої ради проводяться для вирішення питань, визначених 

Статутом Університету з ініціативи голови вченої ради або не менше ніж п’ятдесяти 

відсотків членів вченої ради.  

5.3. У разі необхідності можуть проводитися спільні засідання вченої ради та 

Конференції трудового колективу, вченої ради та ректорату та ін.  

5.4. Інформацію про дату, час, місце проведення і порядок денний позачергових 

засідань секретар вченої ради доводить персонально до кожного члена вченої ради 

електронною поштою не пізніше ніж за 2 дні до засідання. 

5.5. Перед відкриттям кожного засідання відбувається реєстрація членів вченої ради 

на підставі підтвердження їхньої присутності власноручним підписом у реєстраційному 

листі. 

5.6. На початку засідання вченої ради учений секретар подає голові інформацію про 

наявність кворуму. 

5.7. Засідання вченої ради Університету є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше 2/3 складу ради. 

5.8. Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданні можуть бути такі 

причини: виконання ним доручення вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, 

визначені законодавством України про працю відпустки, а також інші поважні обставини. 

5.9. Засідання вченої ради відкриває, веде та закриває головуючий – голова вченої 

ради.  

5.10. Порядок денний включає: 

– кадрові питання; 

– основні питання (у т.ч. наукові доповіді і інформаційні повідомлення); 

– поточні питання. 

5.11. Процедура обговорення питань на засіданні вченої ради включає: 

– доповідь призначеного доповідача з питання, яке розглядається; 

– запитання доповідачеві та відповіді на них; 

– співдоповідь визначеного співдоповідача, якщо це випливає з характеру 

обговорюваного питання;  

– запитання співдоповідачеві та відповіді на них; 

– виступи членів вченої ради; 

– виступи запрошених осіб; 

– уточнення та оголошення головою засідання Вченої ради пропозицій, які надійшли 

щодо обговорюваного питання й будуть поставлені на голосування;  

– прийняття рішення вченої ради. 

Пропозиції членів вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені 

під час обговорення і які приймаються вченою радою, документуються ученим секретарем і 

враховуються в остаточній редакції тексту документу. 

5.12. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення (далі – скорочена 

процедура) відбувається за рішенням вченої ради (більшістю голосів). 

5.13. Скорочена процедура обговорення включає: 

– виступ доповідача з питання, яке розглядається; 

– виступи в обговоренні не більше двох членів вченої ради (з відзначенням 
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позитивних аспектів та недоліків питання, яке розглядається); 

– уточнення й оголошення головою засідання вченої ради пропозицій, які надійшли й 

будуть поставлені на голосування; 

– прийняття рішення вченої ради. 

5.14. За пропозицією голови рішення вченої ради може бути ухвалене без обговорення, 

якщо у членів вченої ради немає зауважень до нього. 

5.15. Особи, запрошені на засідання, мають право вносити пропозиції з 

обговорюваного питання, надавати відповідні пояснення. 

5.16. Обговорення питання припиняється за рішенням голови. 

 

6. Підготовка рішень та контроль за їх виконанням 

6.1. Проект рішення вченої ради є результатом спільної праці всіх учасників процесу 

підготовки окремого питання до розгляду на вченій раді. 

6.2. У проекті рішення пропонують оцінку діяльності структурного підрозділу, рівня 

стану справ обговорюваної проблеми, зазначають недоліки, виокремлюють конкретні 

завдання, встановлюють терміни їх виконання та визначають осіб, що відповідають за 

контроль над виконанням рішення, зазначаючи прізвище, посаду, науковий ступінь та вчене 

звання. 

6.3. Відповідальність за виконання рішень вченої ради несуть особи, визначені 

вченою радою. 

6.4. Після прийняття вченою радою ухвали з усіма змінами, доповненнями і 

зауваженнями, учений секретар не пізніше, ніж через тиждень після засідання вченої ради 

готує проект наказу на введення її в дію. 

6.5. Безпосередній контроль за своєчасним інформуванням відповідних структурних 

підрозділів про рішення вченої ради здійснює учений секретар Університету. 

 

7. Прийняття та скасування рішень вченої ради 

7.1. Вчена рада приймає рішення виключно на її засіданнях після обговорення питань 

більшістю голосів присутніх членів вченої ради, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством. 

7.2. Рішення вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством та цим регламентом, коли голосування проводять 

бюлетенями (таємне голосування). 

7.3. Голосування здійснюють члени вченої ради особисто підняттям руки або у 

визначеному для таємного голосування місці. Голосуючи з одного питання, член вченої ради 

має один голос, зобов’язаний подати його за, проти або утриматися від прийняття рішення. 

7.4. Рішення ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, обрання за 

конкурсом на посади директорів відокремлених структурних підрозділів (коледжів), деканів 

факультетів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора наукової бібліотеки 

приймають таємним голосуванням згідно із встановленим порядком. Процедуру таємного 

голосування застосовують в інших, передбачених чинним законодавством України випадках, 

а також у тому разі, якщо за застосування процедури таємного голосування з відповідного 

питання проголосувала більше ніж половина присутніх на засіданні членів вченої ради. 

Рішення вченої ради щодо всіх інших питань приймають відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів. 

7.5. Рішення вченої ради приймаються лише з питань, включених до порядку денного 

засідання вченої ради до початку засідання. 

7.6. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови засідання вченої 

ради. 

7.7. За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, голова 

переносить голосування на наступне засідання вченої ради. 

7.8. Рішення вченої ради можуть бути скасовані виключно вченою радою за умови 
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присутності на засіданні 2/3 її членів. 

 

8. Рішення вченої ради з процедурних питань 

8.1. Вчена рада може прийняти рішення з процедурних питань, зазначених у цьому 

регламенті (далі – процедурне рішення), без підготовки та включення до порядку денного. 

Такі рішення приймають відразу після скороченого обговорення більшістю голосів членів 

вченої ради. 

8.2. Процедурне рішення приймають відкритим голосуванням і записують у протокол 

засідання вченої ради. 

 

9. Окремі доручення 

9.1. За результатами обговорення питань на засіданні вчена рада може прийняти 

рішення про надання доручень окремим її членам, відповідальним особам. 

9.2. Доручення, надані на засіданні вченої ради, фіксують у протоколі її засідання. 

9.3. Виконання доручень контролює учений секретар Університету. 

 

10. Види та способи голосування 

10.1. Ухвали з питань порядку денного та рішення за процедурою приймають 

відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному чинним законодавством і цим 

регламентом. 

10.2. Відкрите голосування здійснюють підняттям руки. Після закінчення кожного 

відкритого голосування його результати оголошує голова. 

10.3. Таємне голосування здійснюють члени вченої ради особисто через подавання 

бюлетенів. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії. 

10.4. Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу 

голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені 

чинним законодавством і цим регламентом. 

 

11. Лічильна комісія 

11.1. Лічильну комісію обирають для організації таємного голосування членів вченої 

ради і визначення його результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування 

за дорученням вченої ради, у разі необхідності встановлює присутність членів ради на 

засіданні, а також розглядає звернення членів вченої ради, пов’язані з порушеннями порядку 

голосування чи перешкодами для голосування. 

11.2. Лічильну комісію обирає вчена рада кількістю не менше 3-х осіб з членів ради. 

11.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. У роботі лічильної комісії не 

можуть брати участь члени вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для 

голосування. 

11.4. Час, місце й порядок проведення голосування встановлюється більшістю голосів 

присутніх членів вченої ради на засіданні перед початком голосування.  

 

12. Бюлетені для таємного голосування 

12.1. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній 

кількості обраних членів вченої ради, виготовляють за встановленою вченою радою формою. 

Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, 

кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок.  

12.2. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, 

призначеннях, наданні рекомендацій на призначення включають усі кандидатури на посади, 

які висунуті в порядку, встановленому чинним законодавством чи цим регламентом, і дали 

згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів вчена рада приймає без голосування. Кандидат 

може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного 

голосування. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, 
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припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного 

голосування вносять прізвище відповідної кандидатури, незалежно від її згоди на це. 

12.3. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного 

голосування й забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та 

вільного особистого волевиявлення членів вченої ради. 

 

13. Організація таємного голосування та встановлення його результатів 

13.1. Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії представляє 

членам вченої ради форму бюлетеня, його зміст і пояснює порядок проведення голосування. 

13.2. Кожному членові вченої ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного 

голосування, про що члени власноруч роблять відмітку у реєстраційній картці засідання 

вченої ради. 

13.3. Голосування проходить шляхом проставляння в бюлетені для таємного 

голосування позначки, що засвідчує волевиявлення члена вченої ради, навпроти прізвища 

кандидата, за якого він голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта. 

Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного 

голосування. 

13.4. Недійсними вважають бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких 

підтримано дві й більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо 

з’ясувати волевиявлення члена ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при 

підрахунку голосів не враховують. 

13.5. Таємне голосування вважають таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для 

таємного голосування членами вченої ради отримано менше, ніж необхідно для прийняття 

відповідного рішення. У такому разі проводять переголосування, якщо інше не встановлено 

чинним законодавством (Статутом Університету) або якщо більшістю голосів членів вченої 

ради не прийнято іншого рішення. 

 

14. Інформування про результати таємного голосування 

14.1. Голова лічильної комісії доповідає на засіданні вченої ради про результати 

таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання 

членів вченої ради. 

14.2. Результати таємного голосування лічильна комісія вносить до протоколу, який 

підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її 

протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу 

засідання лічильної комісії й оголошують на засіданні вченої ради. 

14.3. Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про обрання, 

призначення, надання рекомендацій на призначення на посаду відповідного кандидата, на 

підставі доповіді лічильної комісії оголошується таке рішення, яке затверджується відкритим 

голосуванням присутніх членів вченої ради. 

 

15. Протокол засідання вченої ради 

15.1. Засідання вченої ради протоколюють. Підготовку протоколу засідання вченої 

ради забезпечує учений секретар Університету протягом 10 календарних днів після 

завершення засідання. Протоколи підписує голова вченої ради та секретар вченої ради 

(учений секретар Університету). 

15.2. У протоколі засідання вченої ради зазначають порядковий номер протоколу, дату 

та місце проведення засідання, кількість присутніх членів вченої ради; прізвище та ініціали 

голови засідання, ученого секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням 

посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів вченої 

ради, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проектів рішень, 

доручень вченої ради, пропозицій членів вченої ради і прийняті рішення, зокрема 

процедурні. 
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15.3. Протокол також може містити: стенограму виступів, доповіді, довідки та інші 

документи. 

15.4. Протокол засідання вченої ради є офіційним документом, який підтверджує 

обговорення й прийняття рішень вченою радою й може надаватися для ознайомлення членам 

вченої ради та працівникам Університету, яких стосуються ці рішення, за їх письмовими 

зверненнями до голови вченої ради, зареєстрованими згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

15.5. Протоколи засідань з відповідними матеріалами зберігаються в ученого секретаря 

Університету впродовж 2 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву 

Університету. 

 

16. Внесення змін і доповнень до регламенту 

16.1. Зміни та доповнення до регламенту затверджуються рішенням вченої ради з 

ініціативи голови вченої ради, ученого секретаря, членів вченої ради більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів вченої ради.  
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Положення про  вчену раду факультету  

Мукачівського державного  університету 

 
 

1. Загальні положення 

1.1. Вчена рада факультету Мукачівського державного університету (далі – вчена рада 

факультету) – є виборним представницьким колегіальним органом факультету, що 

забезпечує принцип самоуправління на факультеті в межах наданих їй повноважень і 

утворюється терміном на п’ять років з дати підписання ректором наказу про склад вченої 

ради факультету.  

2. Склад вченої ради 

2.1. Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням 

з числа членів вченої ради факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) 

звання, на строк діяльності вченої ради.  

2.2. До складу вченої ради факультету входять за посадами декан, заступники декана, 

завідувачі кафедр, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних 

працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні 

представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на 

постійній основі; керівники органів студентського самоврядування факультету, виборні 

представники з числа осіб, які навчаються в університеті відповідно до квот. 

2.3. Квоти виборних представників науково-педагогічних, інших (педагогічних) 

працівників від кафедр у вченій раді факультету встановлюється у такий спосіб: одна особа 

від кожної кафедри, і для кафедр із кількістю штатних посад науково-педагогічних 

працівників понад 5 додатково по одній особі від кожних наступних 5 штатних посад 

кафедр. Остання неповна п’ятірка рахується як повна, якщо кількість штатних посад 

неповної п’ятірки становить не менше 2. 

2.4. Виборні представники з числа працівників факультету обираються до складу 

вченої ради факультету зборами Трудового колективу факультету за поданням структурних 

підрозділів факультету, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів,  

обираються цими категоріями осіб шляхом прямих таємних виборів (Конференцією 

студентів факультету). 

2.5. Особовий склад студентів у вченій раді факультету передається на початку 

кожного навчального року. 

2.6. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити, 

науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків – виборні 

представники з числа студентів.  

2.7. Секретар вченої ради факультету обирається таємним або відкритим 

голосуванням з числа членів ради на строк повноважень вченої ради факультету. 

2.8. Персональний склад вченої ради факультету затверджується наказом ректора. 

2.9. Дострокова заміна членів вченої ради факультету з числа виборних представників 

проводиться у такому ж порядку. 

2.10. Зміни у складі вченої ради відбуваються в таких випадках: 

– якщо член вченої ради змінює посаду в Університеті;  

– якщо член вченої ради змінив місце основної роботи; 

– якщо член вченої ради пропустив протягом року більше половини її засідань;  

– за станом здоров’я;  

– за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування 

Університету – Конференції трудового колективу університету та вищого колегіального 

органу студентського самоврядування Університету; 
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– за вмотивованою заявою з інших причин. 

2.11. Вибори до складу вченої ради факультету починаються за 30 календарних днів до 

закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. 

3. Компетенція вченої ради факультету 

3.1. Визначення загальних напрямів освітньої, наукової та організаційної діяльності 

факультету.  

3.2. Розв’язання питань організації навчально-виховного процесу на факультеті.  

3.3. Обговорення планів науково-дослідної та виховної роботи, планів підвищення 

кваліфікації професорсько-викладацького складу факультету.  

3.4. Планування практичної підготовки і підбиття підсумків навчальної та інших 

практик студентів факультету.  

3.5. Обговорення та схвалення звітів декана факультету, завідувачів кафедр, науково-

педагогічних працівників про навчально-методичну, наукову, виховну та організаційну 

роботу на факультеті.  

3.6. Обрання за конкурсом на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, 

концертмейстерів, провідних концертмейстерів і рекомендація їх кандидатур ректорові 

університету для призначення на посаду.  

3.7. Внесення подання про відкликання керівника факультету з підстав, передбачених 

законодавством, Статутом університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним 

органом громадського самоврядування факультету.  

3.8. Розробка заходів щодо забезпечення відповідності якісних характеристик 

підготовки студентів акредитаційним вимогам.  

3.9. Розгляд питань з охорони праці. 

3.10. Розглядає питання науково-дослідної роботи кафедр. 

3.11. Розглядає теми дисертацій аспірантів, здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії, заслуховує їх звіти. 

3.12 Розглядає питання методичного забезпечення та методики викладання дисциплін, 

організації навчальної та виховної роботи на факультеті. 

3.13. Розглядає інші питання, пов’язані із діяльністю факультету, що не суперечать 

вимогам Закону України «Про вищу освіту» та нормам Статуту університету.  

4. Повноваження вченої ради 

4.1. Голова вченої ради: 

  організовує роботу Вченої ради факультету відповідно до Статуту Університету, 

цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;  

  повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів 

Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин;  

  відкриває, веде та закриває засідання;  

  надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного 

промовця;  

  при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні вченої ради;  

  організовує розгляд питань відповідно до цього Положення;  

  оголошує результати голосування та оголошує прийняте рішення; 

  підписує протоколи, витяги з протоколів, рішення вченої ради; 

  організовує систематичну перевірку виконання рішень Вченої ради факультету та 

інформує її членів про виконання прийнятих рішень. 

4.2. Учений секретар Університету: 

– формує порядок денний та подає його на затвердження голові Вченої ради 

факультету; 

– контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів із питань порядку 

денного;  
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– організовує своєчасне доведення рішень вченої ради факультету до структурних 

підрозділів факультету;  

– готує пакет документів для обрання за конкурсом на посади асистента, старшого 

викладача, доцента і несе відповідальність за дотриманням процедури обрання за конкурсом 

на зазначені посади відповідно до чинного законодавства; 

– контролює реалізацію рішень вченої ради факультету; 

– координує взаємодію вченої ради факультету з вченою радою університету, 

структурними підрозділами факультету відповідно до повноважень вченої ради факультету, 

інформує голову вченої ради факультету та її членів про виконання відповідних ухвал; 

– вирішує за дорученням голови ради інші питання, пов’язані з діяльністю вченої 

ради факультету. Для виконання покладених функцій та обов’язків секретар вченої ради 

факультету має право запитувати інформацію та матеріали у структурних підрозділах 

факультету, необхідні для організації засідань вченої ради факультету.  

4.3. Члени вченої ради: 

– забезпечують єдність та колегіальність діяльності вченої ради, несуть солідарну 

відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію; 

– свої повноваження здійснюють лише особисто; 

– вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань вченої 

ради; 

– здійснюють підготовку матеріалів на засідання вченої ради відповідно до плану 

роботи; 

– беруть участь у розгляді питань на засіданнях вченої ради; 

– несуть відповідальність за невиконання рішень і доручень вченої ради факультету, 

вченої ради університету члени вченої ради факультету відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» та чинного законодавства. 

5. Організація роботи вченої ради факультету 

5.1. Робота вченої ради факультету здійснюється за планом, що розробляється на 

навчальний рік, який затверджується деканом факультету після схвалення його вченою 

радою факультету.  

5.2. Порядок денний засідання Вченої ради факультету і термін його проведення 

доводиться до відома її членів не пізніше, ніж за три дні до засідання. 

5.3. Засідання вченої ради факультету вважається дійсним, якщо в його роботі бере не 

менше 2/3 її членів. 

5.4. Кількість засідань вченої ради факультету визначається їх доцільністю, але не 

менше ніж 3 в семестрі. 

5.5. Позачергове засідання вченої ради факультету може бути скликане за ініціативою 

голови Вченої ради чи однієї третини членів її складу. 

5.6. Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням декана 

факультету. 

5.7. Рішення вченої ради факультету може бути скасоване рішенням вченої ради 

Університету, якщо воно суперечить законодавству України та Статуту МДУ. 

5.8. Засідання Вченої ради факультету оформляється протоколом, який підписують 

голова та секретар вченої ради факультету.  

6. Прикінцеві положення 

5.1. Зміни і доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноситися 

рішенням вченої ради університету.  

5.2. Положення набирає чинності з моменту його затвердження наказом ректора 

університету.  
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Положення про конференцію трудового колективу 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Статуту Мукачівського державного університету і є нормативним актом внутрішньої дії, 

який регламентує порядок скликання і роботи Конференції трудового колективу 

Мукачівського державного університету (далі –Університет). 

 1.2. Конференція трудового колективу Університету (далі –Конференція)  відповідно 

до статті 39 Закону України «Про вищу освіту» є вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування Університету. 

1.3. Конференція включає представників (делегатів) із числа наукових, науково-

педагогічних, педагогічних працівників, інших співробітників Університету та студентів. У 

Конференції можуть брати участь без права голосу представники всіх груп працівників та  

представники студентства за умови попереднього погодження з адміністрацією 

Університету. 

1.4. Строк повноважень Конференції становить 5 років. 

1.5. Загальна чисельність делегатів Конференції становить 250 осіб. 

 

2. Повноваження Конференції трудового колективу Університету 

 

2.1. Конференція має наступні повноваження: 

– погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут Університету чи зміни 

(доповнення) до нього; 

– заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;   

– обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю; 

– розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради Університету 

питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету; 

– затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету та колективного 

договору; 

– обирає виборних представників до Вченої ради університету; 

– розглядає інші питання діяльності Університету. 

 

3. Порядок скликання Конференції 

 

3.1. Конференція скликається за ініціативою ректора, Наглядової ради або двох третин 

загального складу делегатів Конференції. 

3.2. Конференція вважається правомочною якщо на ній присутні дві третини від загальної 

кількості делегатів. 

3.3. Конференція затверджує порядок денний Конференції з урахуванням пропозицій 

Вченої ради, Наглядової ради та делегатів конференції. 

3.4. Рішення з діяльності Університету вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше 50% присутніх делегатів Конференції.  

3.5. Конференція скликається не рідше одного разу на рік.  

3.6. Рішення про відкликання ректора Університету приймається більшістю голосів за 

умови присутності не менш як двох третин статутного складу делегатів Конференції. 

3.7. Не пізніше, ніж за 3 дні до початку роботи Конференції, в підрозділах Університету 

вивішуються оголошення про час проведення та порядок денний Конференції.  
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4. Порядок ведення Конференції 

 

4.1. Організацію Конференції здійснюють керівництво Університету  та Голова 

первинної профспілкової    організації працівників та студентів  МДУ,                                                                                                           
як представник трудового коллективу.  

4.2.  У разі  присутності не менше 2/3 обраних делегатів, тобто за умови 

правомочності,  ректор відкриває Конференцію та пропонує шляхом відкритого голосування 

обрати голову Конференції. 

4.3. Головуючий пропонує Конференції порядок денний і регламент Конференції, а 

також пропонує обрати робочі органи Конференції  президію, секретаріат,  редакційну, 

мандатну та лічильну комісії (за необхідності). 

4.3.1. Президія:  

- керівний орган Конференції. Керує роботою Конференції і несе повну 

відповідальність за правильність їх проведення, дотримання вимог Статуту та цього  

Положення. 

4.3.2. Секретаріат: 

- проводить запис виступів; 

- приймає від делегатів заяви, скарги, проекти документів і надає їх президії. 

Рішення Конференції оформляються протоколом, який підписується Головою 

конференції та секретарем. Текст протоколу складається із вступної, мотивувальної та 

постановчої частин. Вступна частина протоколу вміщує:  

- кількість обраних делегатів та присутніх з них (кворум);  

- прізвища та  ініціали Голови та секретаря конференції; 

- порядок денний.  

Мотивувальна частина протоколу складається з розділів, які відповідають порядку 

денному з їх мотивуванням. Постановляюча частина протоколу містить основний 

постановчий висновок рішення. Розділи нумеруються і розташовуються за схемою:  

Слухали - Виступили - Голосували - Постановили. Протокол Конференції повинен 

мати номер, який є порядковим номером засідання. Нумерація протоколів ведеться в рамках 

повноважень Конференції, їх кількість повинна співпадати з кількістю скликань 

Конференції. Сформований у двох екземплярах та підписаний протокол  зберігається у 

голови первинної профспілкової організації працівників та студентів Мукачівського 

державного університету та у юридичному відділі МДУ  протягом трьох років, після чого 

передається в архів Університету.  

4.3.3. Редакційна комісія: 

- здійснює підготовку проектів рішень, доопрацьовує їх після обговорення. 

4.3.4. Мандатна комісія: 

- доповідає ректору про результати реєстрації делегатів; 

- у випадку змін у персональному складі делегатів Конференції перевіряє згідно 

протоколів загальних зборів трудових колективів факультетів, інших структурних 

підрозділів та студентського самоврядування достовірність обрання делегатів і доповідає 

Конференції про їх правомочність. 

4.3.5. Лічильна комісія: 

- за дорученням головуючого проводить підрахунок голосів при відкритому або 

таємному голосуванні. 

4.4.   Порядок прийняття рішень: 

-  Конференція правомочна розглядати питання і приймати рішення, якщо в роботі 

Конференції беруть участь не менше 2/3 загальної кількості делегатів. 

- Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% присутніх 

делегатів Конференції.  
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-   Форма голосування (відкрите або таємне) визначається Конференцією. Відкрите 

голосування може бути без підрахунку голосів при явній більшості, якщо жоден із делегатів 

не вимагає іншого. 

 

5. Прикінцеві положення 

 

5.1. Дане Положення затверджується Вченою радою Університету і  вводиться в дію 

наказом ректора Університету. 

5.2. Внесення змін до Положення оформляється шляхом викладення його в новій 

редакції. 
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Регламент виборів   

делегатів конференції трудового колективу 

 

1.  Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є 

Конференція трудового колективу Університету. 

2. Строк повноважень Конференції трудового колективу Університету становить 5 

років. 

3. Загальна чисельність делегатів Конференції трудового колективу Університету 

становить  250 осіб. 

4. На конференції трудового колективу повинні бути представлені всі категорії 

учасників освітнього процесу Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу 

делегатів Конференції повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній основі, і не менш як 15 

відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом 

прямих таємних виборів, 10 відсотків - виборні представники з числа інших  працівників 

Університету, що працюють у ньому на постійній основі. 

5. Персональний склад Конференції трудового колективу Університету, сформований 

відповідно до Статуту, затверджується наказом ректора. 

6.  Конференція трудового колективу скликається не рідше одного разу на рік.  

7. Конференція трудового колективу вважається правочинною, якщо в її роботі бере 

участь не менше 2/3 делегатів. 

8. Рішення з діяльності Університету вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше 50% присутніх делегатів Конференції трудового колективу. 

9. Делегати конференції можуть бути відкликані за рішенням зборів   трудового 

колективу структурних підрозділів Університету, які їх обирали, якщо за таке рішення 

проголосувало не менше 75 відсотків від статутного складу зборів. 

10. Заміна делегатів у разі вибуття, через відкликання або на підставі письмової заяви 

делегата, або у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я, 

здійснюється зборам трудового колективу відповідного структурного підрозділу, делегат 

якого замінюється.  

11. Повноваження делегатів конференції припиняються одночасно з припиненням   

повноважень конференції. 

12. Структурними підрозділами Університету, на зборах яких обираються делегати на 

Конференцію трудового колективу Університету, є:  факультети, відділи, коледжі 

університету відповідно до штатного розпису.  

13. Квота наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників розподіляється 

між факультетами пропорційно до кількості науково-педагогічних та педагогічних 

працівників факультету, які працюють на постійній основі відповідно до штатного розпису. 

14. Квота адміністративно-допоміжних працівників розподіляється між підрозділами 

університету пропорційно до кількості вищевказаних працівників. 

15. Обрання делегатів конференції з числа науково – педагогічних працівників від 

факультету відбувається на зборах трудового колективу факультету.  

16. Кандидатури делегатів висувають кафедри й інші структурні підрозділи, що 

входять до складу факультету в межах встановленої квоти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

17. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на загальних 

зборах науково – педагогічних працівників шляхом відкритого голосування. 
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Регламент виборів 

делегатів до рад факультетів 

 

1. Вчена рада факультету – є виборним представницьким колегіальним органом 

факультету, що забезпечує принцип самоуправління на факультеті в межах наданих їй 

повноважень і утворюється терміном на п’ять років з дати підписання ректором наказу про 

склад Вченої ради факультету. 

2. Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з 

числа членів Вченої ради факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) 

звання, на строк діяльності Вченої ради. 

3. До складу Вченої ради факультету входять за посадами декан, заступники декана, 

завідувачі кафедр, а також виборні представники, які представляють  науково-педагогічних 

працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні 

представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на 

постійній основі, керівники органів студентського самоврядування факультету відповідно до 

квот. 

4. Квоти виборних представників науково – педагогічних, інших (педагогічних) 

працівників від кафедр у Вченій раді факультету встановлюється у такий спосіб: одна особа 

від кожної кафедри, і для кафедр із кількістю штатних пасад науково – педагогічних 

працівників понад 5 додатково по одній особі від кожних наступних 5 штатних посад 

кафедр. Остання неповна п’ятірка рахується як повна, якщо кількість штатних посад 

неповної п’ятірки становить не менше 2. 

5. Персональний склад Вченої ради факультету затверджується наказом Ректора. 

6. Вибори до складу Вченої ради факультету починаються за 30 календарних днів до 

закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. 

7. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити, науково-

педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа 

студентів.  

8. Виборні представники з числа працівників факультету обираються до складу 

Вченої ради факультету зборами Трудового колективу факультету за поданням структурних 

підрозділів факультету, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів,  

обираються цими категоріями осіб шляхом прямих таємних виборів. 

9. Дострокова заміна секретаря Вченої ради відбувається за його власним бажанням 

або за поданням Вченої ради більшістю в 2/3 голосів присутніх членів. 

10. Засідання Вченої ради факультету скликає та проводить її голова. У разі його 

відсутності обирається головуючий, який є членом Вченої ради. 

11. Рішення Вченої ради  факультету вводяться в дію розпорядженням декана 

факультету. 

12. Рішення Вченої ради факультету може бути скасоване рішенням Вченої ради 

Університету, якщо воно суперечить законодавству України та Статуту МДУ. 

13. Кількість засідань Вченої ради факультету визначається їх доцільністю. 

14. Позачергове засідання Вченої ради факультету може бути скликане за ініціативою 

голови Вченої ради чи однієї третини членів її складу. 
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Положення про порядок проведення  виборів ректора  

 

 

1. Загальні положення  
   1.1. Положення про вибори ректора  Мукачівського державного університету (далі – 

Університет) розроблено на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» відповідно 

до «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 

керівника вищого навчального закладу», затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України № 726 від 05.12.2014 р., Статуту Університету, з метою забезпечення 

демократичності, прозорості та відкритості виборів.   

    1.2. Кандидат на посаду ректора Університету повинен вільно володіти державною 

мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-

педагогічних працівників не менш, як 10 років. Кандидат на посаду ректора Університету 

має бути громадянином України. Одна і та сама особа може бути ректором Університету не 

більше ніж два строки.  

     1.3. Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування строком на 

п’ять років у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Статутом 

Університету. 

     1.4.  Вибори ректора проводяться з дотриманням принципів: 

- відкритості; 

- гласності; 

- таємного та вільного волевиявлення; 

- добровільності участі у виборах; 

- демократичності; 

- забезпечення рівності прав учасників. 

      1.5. Забезпечення проведення виборів ректора Університету здійснюється у межах 

повноважень Міністерства освіти і науки України або 

уповноваженими ними органами (особами). 

      1.6. Контроль за дотриманням вимог законодавства, інших нормативно-правових 

актів здійснюється Міністерством освіти і науки України.  

      1.7. Процедура обрання ректора Університету, після оголошення конкурсу 

Міністерством освіти і науки України, складається з етапів: 

1) оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду ректора 

(далі - претенденти); 

2) підготовка виборів; 

3) проведення виборів. 

      1.8.  Конкурс оголошується Міністерством освіти і науки України не пізніше ніж 

за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає посаду ректора, або протягом 

тижня з дня утворення вакансії, публікується Міністерством освіти і науки України у газеті 

“Освіта України” та водночас розміщується на його веб-сайті (за наявності) і офіційному 

веб-сайті вищого навчального закладу.  Міністерством освіти і науки України  може 

оприлюднювати таке оголошення також в інших друкованих засобах масової інформації.  

     1.9. Ректор Університету протягом семи календарних днів з дати публікації 

оголошення про проведення виборів видає наказ про організацію виборів ректора 

Університету, яким, зокрема, визначаються: 

– персональний склад організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Університету (далі – організаційний комітет); 

– завдання на розробку документів щодо організації та проведення виборів ректора 

Університету. 



25 

 

   1.10. Претенденти на посаду ректора можуть бути висунуті трудовим колективом 

Університету, колективами його структурних підрозділів, первинною профспілковою 

організацією працівників та студентів МДУ, а також шляхом самовисування. 

     1.11. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення посади 

ректора Університету, подають до Міністерства освіти і науки України такі документи: 

- заяву про участь у конкурсі,  на ім’я  Міністра освіти   і науки України; 

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри; 

- автобіографію; 

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; 

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка 

видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних 

психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 

вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); 

- довідку про наявність або відсутність судимості; 

- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 

- копію паспорта, засвідчену претендентом; 

- копію трудової книжки; 

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних. 

     1.12. Копії документів, які подаються претендентами (крім копії паспорта), можуть 

бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально. 

    1.13. Прийом документів від претендентів здійснюється Міністерством освіти і 

науки України  або уповноваженим ним органом (особою) протягом двох місяців з дня 

публікації оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади ректора Університету.  

      1.14. Міністерство освіти і науки України  або уповноважений ним орган (особа) 

за наслідками розгляду поданих претендентами документів приймає рішення про внесення 

до Університету кандидатур, які відповідають вимогам, встановленим частиною першою 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту». Такі кандидатури вносяться до Університету 

протягом 10 днів з дня завершення строку подання претендентами документів. 

      1.15. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі на 

заміщення посади ректора Університету, письмово повідомляються Міністерством освіти і 

науки України  або уповноваженим ним органом (особою) про прийняте рішення щодо їх 

кандидатур не пізніше десяти днів з дня закінчення строку подання претендентами 

документів. 

      1.16.  Кандидат на посаду ректора Університету має право: 

–  проводити  зустрічі   із  працівниками  та  студентами Університету; 

– бути присутнім під час здійснення голосування за місцем його проведення; 

– бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складання протоколу про 

результати голосування. 

2. Підготовка до виборів 
       2.1. Для підготовки та проведення виборів наказом ректора в Університеті 

створюється організаційний комітет. Організаційний комітет у своїй роботі повинен 

дотримуватись положень Закону України «Про вищу освіту» та «Методичних рекомендацій 

щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального 

закладу», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 726 від 05.12.2014 р. 

       2.2. Організаційний комітет може ініціювати висунення претендентів на посаду 

ректора Університету на засіданнях вчених рад факультетів, кафедр, зборах працівників 

структурних підрозділів та студентів. Результати таких засідань та зборів фіксуються у 

вигляді витягів з протоколів засідань та зборів, які передаються до організаційного комітету. 

     2.3. Особа, яка рішенням Міністерства освіти і науки України визнана кандидатом 

на посаду ректора Університету, має  право звертатись до організаційного комітету для 

проведення зустрічей із працівниками та студентами Університету. 
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     2.4. Відділ кадрів складає алфавітний список виборців (наукових, науково-

педагогічних та педагогічних працівників) по Університету та надає  організаційному 

комітету відомості про чисельний склад працівників цих категорій по підрозділам. 

      2.5.  Відділ кадрів передає  організаційному комітету відомості про чисельний 

склад  інших  категорій працівників. Навчальний відділ складає та передає організаційному 

комітету списки студентів денної форми навчання по факультетам.  

      2.6. Критерієм віднесення штатного працівника Університету до певної категорії є 

посада за основним місцем роботі, яку займає такий працівник в Університеті. 

      2.7. Студенти денної форми навчання, які на момент проведення виборів є 

одночасно штатними працівниками Університету, у виборчому процесі вважаються 

студентами Університету. 

      2.8. У виборах ректора мають право брати участь всі штатні наукові, науково-

педагогічні та педагогічні працівники, виборні представники з числа інших категорій 

працівників та виборні представники з числа студентів. Установлюється  співвідношення по 

участі в виборах ректора наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, 

представників співробітників та студентів: 

–  всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники – не менше 75 відсотків 

виборців; 

–  кількість виборних працівників з числа інших працівників вищого навчального 

закладу –  до 10 відсотків виборців; 

–  виборні представники від студентів – 15 відсотків виборців. 

      2.9. Для проведення голосування по виборам ректора в Університеті наказом 

ректора створюються  виборча комісія. 

      2.10. Ректор Університету забезпечує належні умови для роботи організаційного 

комітету та виборчої комісії, а також надає інформацію та документи, необхідні для 

виконання організаційним комітетом та виборчою комісією покладених на них завдань. 

Ректор Університету зобов’язаний надати організаційному комітету та виборчій комісії 

окремі придатні для роботи приміщення, а також забезпечити наявність у таких 

приміщеннях засобів зв’язку, оргтехніки, інших умов, необхідних для виконання 

організаційним комітетом та виборчою комісією покладених на них завдань. 

      2.11. Особам, які є членами організаційного комітету або виборчої комісії, на час 

виконання ними зазначених повноважень надається можливість виконувати ці обов’язки у 

час  основної роботи в Університеті. 

      2.12. Організаційний комітет та виборча комісія діють відповідно до статуту 

Університету.  

     

3.Проведення голосування та підрахунок голосів 
    3.1. Голосування проводиться у день виборів з 9 до 15 години за визначеною 

адресою. 

    3.2. Інформація про дату, час і місце голосування підлягає оприлюдненню 

виборчою комісією не пізніше, ніж за сім днів до дня виборів через інформаційні ресурси 

Університету (дошки оголошень, веб-сайт тощо). 

    3.3. Під час голосування, а також підрахунку голосів має право бути присутнім 

представник Міністерства освіти і науки або уповноваженого ним органу (особи). 

   3.4. Приміщення для голосування має бути обладнаним достатньою кількістю кабін 

для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування 

здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін 

для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів виборчої комісії та осіб, 

які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. У кабінах для таємного 

голосування має бути забезпечені належне освітлення, а також наявність засобів для 

заповнення бюлетеня для голосування. 
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      3.5. Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у 

приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування покладаються на 

відповідну виборчу комісію. 

      3.6. Кандидат на посаду ректора Університету має право зняти свою кандидатуру 

шляхом подання письмової заяви до організаційного комітету не пізніше, ніж за 24 години 

до початку виборів. 

      3.7. Бюлетені для голосування виготовляються не раніше, ніж за 20 і не пізніше, 

ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право 

брати участь у виборах ректора, та включені до відповідних списків. Бюлетені для 

голосування посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої 

комісії та скріплюються печаткою Університету. 

      3.8. Форма бюлетеня для голосування затверджується Міністерством освіти і 

науки України. 

    3.9.  Бюлетені для голосування зберігаються у приміщенні виборчої комісії в 

закритому сейфі (металевій шафі). Персональна відповідальність за відповідність кількості 

бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої 

комісій. 

     3.10. Скриньки для голосування мають бути прозорими, опломбованим та 

скріпленими печаткою Університету. 

     3.11. Кандидати на посаду ректора Університету та спостерігачі мають право бути 

присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування. 

    3.12. Голова виборчої комісії перед початком голосування надає для огляду членам 

виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду ректора Університету, а також 

спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. 

     3.13. Голова виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для 

голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені особам, які мають право брати 

участь у виборах. 

     3.14. Голова виборчої комісії у день виборів передає членам виборчої комісії, які  

здійснюють видачу бюлетенів для голосування, списки виборців. Відповідні члени виборчої 

комісії забезпечують їх збереження  і дотримання порядку їх використання. 

     3.15. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови 

пред’явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує 

особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища 

підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні. 

      3.16. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у 

голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів 

забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- 

та відео-фіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно 

заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії 

скористатися допомогою іншої особи (крім членів виборчої комісії, кандидатів на посаду 

керівника вищого навчального закладу, а також спостерігачів). 

      3.17. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить 

позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти 

прізвища кандидата на посаду ректора Університету, за якого вона голосує. Кожен виборець 

може голосувати лише за одного кандидата. 

     3.18. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для 

голосування у скриньку. Забороняються висувати вимогу або прохання до особи, яка бере 

участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення. 

      3.19. Після завершення голосування приміщення для голосування 

зачиняється і в ньому мають право знаходитись члени виборчої комісії, 

представники Міністерства освіти і науки України або уповноваженого ним  органу (особи), 

кандидати на посаду керівника вищого навчального закладу, спостерігачі. 
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      3.20. У приміщенні для голосування на всіх етапах голосування також мають 

право бути присутніми акредитовані організаційним комітетом громадські    спостерігачі у 

кількості не більше трьох осіб. 

      3.21. Після перевірки цілісності пломб та печаток скриньки для голосування 

почергово відкриваються виборчою комісією. При відкритті виборчої скриньки її вміст 

викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії. 

      3.22. Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами виборчої комісії 

у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. 

      3.23. Підрахунок голосів починається негайно після закінчення голосування, 

проводиться без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу про 

результати голосування. 

      3.24. Виборча комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування 

бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Бюлетені для 

голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох 

сторін прізвища та ініціали кандидатів. Окремо виготовляється табличка з написом 

«Недійсні». При розкладанні бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує 

кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів, 

оголошуючи, за якого з кандидатів подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту 

бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член 

комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими 

бюлетенями припиняється. 

      3.25. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках, якщо: 

–  у бюлетені зроблено позначку більше, ніж за одного кандидата; 

–  не зроблено жодної позначки; 

– неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення. 

     3.26. У випадку, якщо члени виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо 

віднесення бюлетеня до складу недійсних, зазначене питання вирішується шляхом 

голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, 

присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член комісії має право особисто 

оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється. 

     3.27. Після розкладання бюлетенів, поданих окремо за кожного кандидата, також 

окремо недійсних бюлетенів, визначений виборчою комісією член комісії вголос підраховує 

кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних 

бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата на посаду ректора чи спостерігача 

може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а 

також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої 

комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку 

голосів оголошуються головою виборчої комісії і підлягають включенню секретарем до 

протоколу про результати голосування. 

      3.28. Виборча комісія зобов’язана під час підрахунку голосів перевірити, чи 

дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, сумарній кількості бюлетенів, 

поданих за кожного кандидата, і бюлетенів, визнаних недійсними. 

      3.29. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за 

формою, що затверджується Міністерством освіти і науки України. 

      3.30. Протокол про результати голосування складається виборчою комісією у 

трьох примірниках. Копії протоколу надаються кожному члену виборчої комісії, кандидатам 

на посаду керівника вищого навчального закладу та спостерігачам. 

      3.31. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником 

голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. У разі незгоди із 

результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член виборчої комісії має 

право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. 

Відмова від підписання протоколу не допускається. 
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       3.32. Перший і другий примірники протоколу про результати голосування  

передаються організаційному комітету для наступної їх передачі Міністерству освіти і науки 

України або уповноваженому ним органу (особі). Третій примірник протоколу залишається в 

Університеті. 

       3.33. Разом з протоколом організаційному комітету передаються усі заяви  та 

скарги, подані кандидатами на посаду ректора Університету, 

спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду. 

     3.34. Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за 

допомогою відповідних відео-засобів. При цьому таке фіксування не може 

порушувати таємницю голосування. 

   3.35. Результати виборів оприлюднюються у друкованому вигляді на інформаційних 

стендах та на веб-сайті Університету протягом доби після складання протоколу про 

результати голосування, а також можуть оприлюднюватися на веб-сайті Міністерства освіти 

і науки України або уповноваженого ним органу (особи). 

     3.36. Якщо у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав 

більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, вибори вважаються 

такими, що не відбулись. 

    3.37. Якщо у виборах брали участь декілька кандидатів і жоден з них не набрав 

більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, організаційний 

комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім 

календарних днів після проведення першого туру виборів. У випадку, якщо дата другого 

туру виборів припадає на святковий, неробочий або вихідний день, вибори проводяться у 

перший після святкового, неробочого або вихідного дня робочий день. До бюлетенів для 

голосування включаються двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у 

першому турі виборів. 

      3.38. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 

відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, вибори ректора Університету 

вважаються такими, що не відбулися. 

       3.39. Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо: 

- участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців; 

- у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 

відсотків голосів виборців; 

- у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів 

виборців. 

       3.40. У разі прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, 

що не відбулися, засновник протягом двох тижнів з дня прийняття зазначеного рішення 

оголошує проведення нового конкурсу. 

      3.41. Уся документація, пов’язана з проведенням виборів ректора Університету, 

має зберігатися у вищому навчальному закладі протягом п’яти років.    
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Положення про ректорат  

Мукачівського державного університету 

 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Ректорат Мукачівського державного університету (далі – ректорат МДУ) є 

постійно діючим колегіальним робочим органом, який здійснює в межах, передбачених 
Статутом МДУ та цим положенням, колегіальне керівництво навчальним закладом з метою 
організації забезпечення виконання законів України, Указів та розпоряджень Президента 
України, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти 
України, рішень Вченої ради та своїх власних. 

1.2. Ректорат очолює і направляє його діяльність ректор МДУ, а  у його відсутність – 
особа, яка виконує його обов”язки.  

1.3. До складу ректорату входять: ректор, проректори, директори коледжів, декани 
факультетів, а також за рішенням ректора керівники інших структурних підрозділів 
університету. Персональний склад ректорату затверджується наказом ректора.  

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РЕКТОРАТУ 

 

2.1. Основними завданнями ректорату є: 

 організація навчально-виховного процесу, наукової, кадрової, фінансової та 

господарської діяльності;  

 контроль за реалізацією державних стандартів освіти;  

 розвиток в колективі високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної 

поваги між керівниками, викладачами, студентами, аспірантами та докторантами;  

 створення належних умов для здійснення ефективного навчального процесу, наукової 

та професійної діяльності, соціальної захищеності викладачів та працівників вузу;  

 підвищення престижу відповідності професії, виховання в дусі неухильного 

дотримання законів і норм професійної етики та сучасних підходів до підготовки 

кадрів.  

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕКТОРАТУ 

 

3.1. Ректорат у відповідності з покладеними на нього завданнями: 

 скликає позачергові засідання Вченої ради;  

 координує діяльність структурних підрозділів;  

 забезпечує виконання і здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту МДУ, 

вносить пропозиції Вченій раді, конференції трудового колективу щодо його змін;  

 розглядає рекомендації Вченої ради та приймає у встановленому порядку рішення або 

вносить пропозиції щодо ліквідації, реорганізації, перепрофілювання кафедр, 

факультетів, відділів, підрозділів, зміни організаційно-штатної структури МДУ, 

заміщення посад професорсько-викладацького складу;  

 відміняє накази та рішення посадових осіб у випадках невідповідності їх законодавчим 

актам, статуту МДУ, іншим нормативним актам МДУ і Міністерства освіти України;  

 створює комісії з розгляду колективних скарг, розглядає та затверджує їх висновки;  

 заслуховує звіти деканів, проректорів, керівників структурних підрозділів;  

 розглядає підсумки навчальної роботи, проведення практики, комплектування перших 

курсів, а також наслідки перевірок та педагогічного контролю навчального процесу, 
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інспектування, акредитації університету;  

 розглядає плани та результати найбільш важливих наукових досліджень, питання 

видання підручників та наукової літератури;  

 вносить пропозиції стосовно удосконалення організації роботи університету, 

навчально-виховного процесу, наукової діяльності, кадрового і матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу;  

 проведення наукових конференцій, круглих столів та інших наукових заходів, а також 

розглядає їх підсумки.  
3.2. В період між засіданнями Вченої ради в разі необхідності ректорат має право 

розглядати питання, віднесені до компетенції Вченої ради з наступним представленням 
прийнятого рішення на її затвердження.  

3.3. Ректорат приймає рішення, які можуть вводитись в дію наказом або 
розпорядженням ректора.  

3.4. Усі структурні підрозділи, громадські організації та посадові особи зобов’язані 
виконувати рішення ректорату. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕКТОРАТУ 

 
4.1 Ректорат здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.  
4.2  На засіданнях ректорату головує ректор або особа, яка виконує його обов’язки. 

Рішення на засіданні ректорату приймаються простою більшістю голосів.  
4.3 Ректорат збирається на засідання щомісячно. Для вирішення невідкладних 

питань позачергове засідання ректорату може бути скликане з ініціативи ректора.  
4.4 Питання на засіданнях ректорату розглядаються згідно з планом роботи 

засідань ректорату, затверджених ректором. Проект порядку денного кожного засідання 
ректорату складається секретарем на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. 
Пропозиції до порядку денного чергового засідання мають право внести ректор, проректори, 
декани факультетів, завідувачі кафедр, члени Вченої ради.  

Порядок денний, письмова інформація, засідання ректорату та списки запрошених 
осіб доповідаються ректору не пізніше ніж за три дні до початку засідання 
університету секретарем ректорату.  
4.5 За дорученням ректора МДУ або за рішенням ректорату підготовку матеріалів 

до розгляду конкретного питання на оперативній нараді забезпечують проректори та 
керівники відповідних структурних підрозділів. 

4.6 Керівники, що готують матеріали до засідання, відповідають за ретельне 
вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та вироблення 
конкретних пропозицій по усуненню недоліків.  

4.7 З кожного з винесених на обговорення питань готується письмова інформація 
та проект рішення. До них можуть додаватись висновки перевірки.  

4.8 На засіданнях ведеться протокол, оформлення якого покладається на секретаря 
ректорату.  

4.9 Відповідальність за виконання рішень ректорату покладається на проректорів, 
відповідальних за напрямки діяльності, а також осіб, які зазначені у рішеннях. Контроль за 
виконанням доручень ректора, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів 
забезпечується секретарем ректорату.  
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Положення про коледж 
 

 

1.Загальні положення 

 

1.1. Дане положення розроблено на основі Закону України  «Про вищу освіту» та  

чинного законодавства в галузі освіти і є документом, який регламентує діяльність гуманітарно-

педагогічного коледжу Мукачівського державного університету та Виноградівського державного 

коледжу  Мукачівського державного університету. 

1.2. Коледж – вищий навчальний заклад  II рівня акредитації, який проводить освітню 

діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти. 

1.3. Коледж – структурний підрозділ  Університету, який створюються відповідно до 

законодавства України та функціонує згідно з окремими положеннями, що затверджуються 

ректором Університету.  

1.4. У своїй діяльності Коледжі Мукачівського державного університету керуються 

Конституцією України, законом України  “Про   вищу освіту”, постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України   та Кабінету Міністрів України, Статутом 

Університету, даним Положенням, Положенням про Виноградівський державний коледж 

Мукачівського державного університету, Положенням про Гуманітарно-педагогічний 

коледж Мукачівського державного університету, наказами ректора Університету, директорів 

Коледжів, нормативними та іншими актами України   щодо освітньої діяльності. 

 

2.Права та  обов’язки коледжу 

 2.1. Коледж для здійснення поставлених перед ними завдань за   погодженням з 

Університетом має  право: 

 визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освiтньо-  професiйних 

програм, установлених для вищих навчальних закладів вiдповiдних   рiвнiв акредитації; 

 визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу   вiдповiдно до 

ліцензованої освітньої дiяльностi; 

 готувати фахiвцiв за державним замовленням i замовленням галузевих  мiнiстерств, 

підприємств, установ, органiзацiй незалежно від форм власності, 

 місцевих органів виконавчої влади, громадських органiзацiй та за договорами з   

фізичними особами; 

 створювати структурні пiдроздiли, формувати штатний розпис; 

 встановлювати розміри заробітної плати і матеріального заохочення в  межах 

кошторису і згідно тарифної сітки; 

 отримувати кошти i матерiальнi цiнностi (будинки, споруди,  обладнання, транспортнi 

засоби тощо) вiд органiв виконавчої влади, підприємств, установ, органiзацiй, громадян 

i благодійних фондів; 

 розвивати власну соціальну та спортивно-оздоровчу базу, здійснювати   капітальний 

ремонт основних фондів, їх реконструкцію; 

 брати участь у дiяльностi міжнародних органiзацiй; 

 запрошувати на роботу фахівців на договірних (контрактних) умовах; 

 використовувати кошти від господарської діяльності Коледжів та   надання платних 

послуг у відповідності до чинного законодавства; 

 за результатами акредитації Університет може делегувати Колледжам   додаткові 

права. 

2.2.  Коледжі забезпечують: 

 своєчасну сплату податків та інших відрахувань, згідно з чинним    законодавством.  
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 здійснення реконструкції і капітальний ремонт основних фондів,   введення в дію 

придбаного обладнання за згодою Університету; 

 здійснення оперативної діяльності з матеріально-технічного  забезпечення основних 

напрямів роботи; 

 виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного  середовища, 

раціонального використання і відтворення природних ресурсів; 

 здійснення бухгалтерського, оперативного обліку та ведення  статистичної звітності 

згідно з чинним законодавством України; 

2.3. Директори і головні бухгалтери Коледжів, в межах прав, делегованих їм 

Університетом, несуть персональну відповідальність за дотримання  фінансової діяльності, 

додержання порядку ведення, достовірність обліку та  статистичної звітності. 

 

  

3.Управління коледжем   

3.1. Мукачівський державний університет є вищестоящим органом у підпорядкуванні 

якого перебуває Коледж. 

3.2. Безпосереднє управління Коледжем здійснює його керівник – директор. 

3.3.  Протягом 10 років з дня набрання чинності ЗУ «Про вищу освіту» педагогічні 

(науково-педагогічні) працівники із стажем педагогічної роботи у вищому навчальному 

закладі не менш як 10 років  мають право брати участь у конкурсі на зайняття посади 

керівника Коледжу. Вимога щодо наявності вченого звання та наукового ступеня для 

кандидата на посаду керівника коледжу починає діяти через 5 років з дня набрання чинності 

ЗУ «Про вищу освіту». Директор обраний на посаду до набуття чинності Законом України 

«Про вищу освіту», продовжує згідно з п.10 ч.2  розділу XV Закону України «Про вищу 

освіту» виконувати свої повноваження відповідно до укладеного контракту та має право 

обиратися  на цю посаду ще на один строк.  .  

3.4. Директор Коледжу обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою 

Університету строком на п’ять років з урахуванням рекомендацій конференції трудового 

колективу коледжу. 

3.5. Претендент на обрання на посаду директора коледжу виступає зі звітом та 

програмою розвитку перед колегіальним органом громадського самоврядування коледжу, 

який висуває рекомендації щодо кандидатури для обрання педагогічного (науково-

педагогічного) працівника на цю посаду. 

3.6. Ректор Університету призначає директора  коледжу  строком на п’ять років. 

3.7. Ректор Університету укладає з директором коледжу контракт.  

3.9. Директор Коледжу в межах наданих йому за дорученням повноважень: 

- здійснює загальне керівництво Коледжем, в межах чинного   законодавства вирішує 

питання діяльності Коледжу; 

- представляє Коледж в державних та інших органах; 

- відповідає за результати діяльності Коледжу перед Університетом та  Міністерством 

освіти і науки України; 

- діює в рамках кошторису бюджетних асигнувань, затверджених   Коледжем; 

- подає ректору Університету пропозиції щодо прийняття на роботу та  звільнення з 

роботи працівників Коледжу згідно з чинним законодавством 

України; 

- застосовує заходи морального та матеріального заохочення,    притягає до 

дисциплінарної відповідальності осіб згідно з чиним    законодавством України; 

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах   Коледжу; 

- визначає функціональні обов’язки працівників Коледжів; 

- за погодженням з ректором Університету формує контингент   студентів Коледжу, 

відраховує із закладу та поновлює на навчання    студентів; 

- контролює виконання навчальних планів і програм; 
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- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, ростом їх    професійної 

майстерності, організацією навчально-виховної, культурно-масової   роботи; 

- несе повну відповідальність за здійснення фінансово-господарської    діяльності 

Коледжу, за своєчасність та достовірність податкової звітності у  відповідності до чинних 

законодавчих актів України, міжнародних угод. 

Директор Коледжу може делегувати частину своїх прав і обов’язків    своїм 

заступникам. 

 

 

4.Ліквідація та реорганізація Коледжу 

 

4.1.Ліквідація та реорганізація Коледжу здійснюється у відповідності з   діючим 

законодавством України.  

4.2.Рішення про ліквідацію та реорганізацію  Коледжу приймає Університет з 

наступним повідомленням Міністерства освіти і  науки України.  

4.3.У випадку реорганізації права та зобов’язання Коледжу переходять до 

правонаступників, відповідно до чинного законодавства або   визначених Університетом 

навчальних закладів. 
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Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад  декана факультету, директора (керівника) відокремленого 

структурного підрозділу (коледжу)  

Мукачівського державного університету 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Порядок проведення конкурсу (далі Конкурс) на заміщення посад декана 

факультету, директора (керівника) відокремленого структурного підрозділу Мукачівського 

державного університету (далі Порядок та Університет) визначає процедуру й умови 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад керівників структурних 

підрозділів. 

1.2. Цей Порядок розроблено на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та укладання  з ними трудових договорів, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України 05.10.2015 року №1005 ( в новій редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015р. №1230), Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

№1187 від 30.12.2015 року та Статуту Мукачівського державного університету. 

  

 

2. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ 

2.1. В порядку обрання за конкурсом заміщуються посади деканів факультетів та 

директорів коледжів ( ч. 1 ст.43 Закону України «Про вищу освіту». 

2.2. Участь у Конкурсі мають право брати особи, які мають повну вищу освіту і за 

своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам до науково-

педагогічних працівників, визначених Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

цим Порядком та умовам оголошеного конкурсу. 

2.3. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, які претендують на керівні 

посади, повинні мати: 

на посаду декана факультету науковий ступінь та/або вчене(почесне) відповідно до 

профілю факультету, стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; 

на посаду директора (керівника) відокремленого структурного підрозділу (коледжу) 

науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю закладу, стаж роботи 

на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у вищих навчальних 

закладах не менш як 10 років. 

2.4. Злиття або поділ структурних підрозділів Університету  не є підставою для 

оголошення конкурсу та проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників, крім керівника підрозділу. 

2.5. У випадку утворення в Університеті нового структурного підрозділу 

(факультету, навчально-наукового інституту) або відокремленого структурного підрозділу 

(інституту, коледжу) ректор призначає виконувача обов'язків його керівника (декана, 

директора) на строк до проведення виборів керівника (декана, директора), але не більш як на 

три місяці. 

2.6. Посада декана (директора) новоствореного факультету (навчально-наукового 

інституту) у випадку об'єднання факультетів (навчально-наукових інститутів) заміщується за 

конкурсом. Тимчасове виконання обов'язків декана (директора) новоствореного факультету 

(навчально-наукового інституту) покладається наказом ректора на одного з деканів 

факультетів (директорів навчально-наукових інститутів), що об'єднуються, чи іншого 

науково-педагогічного працівника з відповідним науковим ступенем, вченим званням і 
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досвідом роботи до проведення конкурсу та виборів вченою радою Університету, але не 

більш як на три місяці. 

2.7. У випадку поділу структурного підрозділу Університету (факультету, коледжу) 

наказом ректора призначається виконувач обов'язків (науково-педагогічний працівник з 

відповідним науковим ступенем, вченим званням і досвідом роботи) на строк до проведення 

виборів керівника (декана, директора), але не більш як на три місяці. 

2.8. При заміщенні  посади заступника директора коледжу, заступника декана 

факультету, діяльність яких безпосередньо пов»язана з освітнім або науковим процесом, слід 

погоджувати призначення таких осіб з органом студентського самоврядування згіднго пп.4 

ч.6 ст.40 Закону України «Про вищу освіту».( далі - Закону)  

2.9. Відповідно до ч.1 ст.43 Закону декан факультету (директор коледжу) здійснює 

свої повноваження на постійній основі. 

Відповідно до ч.5 ст.43 Закону одна і та сама особа не може бути керівником 

факультету (коледжу) МДУ більше ніж два строки. 

2.10. Підпункт 10 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

«Про вищу освіту» та вимоги статті 43 вказаного Закону щодо перебування керівника ВНЗ  

та керівника структурного підрозділу, зокрема, факультету (коледжу) на посаді не більше 

двох строків застосовувати до керівників, обраних на посаду з 6 вересня 2014 року, а 

керівникам ВНЗ та їх структурних підрозділів, зокрема, факультету (коледжу), які обрані на 

відповідні посади до 6 вересня 2014 року, продовжувати виконання своїх повноваження 

згідно з укладеними з ними контрактами та мають, згідно Закону, право обиратися на 

відповідні посади на ще один строк. 

2.11. Відповідно до пп.16 п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону: до 6 

вересня 2024 року педагогічні (науково-педагогічні) працівники із стажем педагогічної 

роботи у вищому навчальному закладі не менш як 10 років мають право брати участь у 

конкурсі на зайняття посади керівника факультету чи кафедри коледжу; вимога щодо 

наявності вченого звання та наукового ступеня для кандидата на посаду керівника 

факультету чи кафедри коледжу починає діяти з 6 вересня 2019 року; вимоги частини першої 

статті 43 Закону не мають зворотної сили і не поширюються на керівників факультетів чи 

кафедр коледжу до моменту припинення дії укладеного з ними контракту. 

2.12. Статутом Університету, Положенням про коледж відповідно до чинного 

законодавства можуть бути встановлені додаткові вимоги до осіб, які можуть займати 

керівні посади в Університеті або відокремленому структурному підрозділі (коледжі). 

 

3. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

3.1. Конкурс – це процедура обрання на вакантну посаду науково-педагогічних 

працівників у вищих навчальних закладах (далі ВНЗ), що має на меті забезпечити ВНЗ 

фахівцями-управлінцями, які найбільше відповідають вимогам сучасної вищої освіти.  

3.2. Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, 

рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною 

комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, 

неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття  вакантних посад науково-педагогічних 

працівників. 

3.3. Конкурс на заміщення посади декана факультету, директора (керівника) 

відокремленого структурного підрозділу (коледжу) оголошується ректором, про що 

видається наказ 

В окремих випадках у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними 

штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників 

можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного 

заміщення цих посад у поточному навчальному році або можуть заміщуватися за 

трудовим договором працівниками за сумісництвом або суміщенням. 
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3.4. Конкурс проводиться поетапно:  

– оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення 

публікуються на офіційному веб-сайті Університету та у місцевих друкованих 

засобах масової інформації; 

– прийом документів відділом кадрів від осіб, які бажають взяти участь у 

конкурсі, та їхній попередній розгляд на відповідність встановленим 

кваліфікаційним вимогам до відповідної посади; 

– конкурсний відбір та обрання за конкурсом. 

3.5. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в порядку 

конкурсного відбору оголошується не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею 

статусу вакантної, а в порядку обрання за конкурсом не пізніше, ніж за три місяці до 

закінчення терміну дії трудового договору (контракту) з науково-педагогічним працівником 

(не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею статусу вакантної). Дата публікації 

оголошення вважається першим днем оголошеного конкурсу. 

3.6. Оголошення має містити:  

– повну назву Університету, адресу та номери телефонів; 

– найменування посад, на які оголошено конкурс; 

– основні вимоги до претендентів (науковий ступінь, вчене звання тощо); 

– строки подання заяв та документів, їх стислий перелік; 

– адресу подання документів. 

3.7. Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі не може бути меншим 

ніж один місяць від дня опублікування оголошення про конкурс. Відмова у прийнятті заяви 

про участь у конкурсі допускається у випадках порушення строків подачі документів. 

3.8. Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ ректора 

університету, про що може бути передбачене оголошення у такому самому порядку. 

3.9. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів 

Університету такі документи: 

– заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету, написану власноруч; 

– заповнений особовий листок з обліку кадрів; 

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 

– копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, 

стажування; 

– копію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11); 

– копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем 

роботи із зазначенням дати засвідчення; 

– список наукових праць та винаходів; 

– звіт про науково-педагогічну роботу за попередній період. 

3.10. Заяви про участь у конкурсі не приймаються: 

- у випадку відсутності одного із документів, подання якого є обов'язковим; 

- після закінчення встановлених умовами конкурсу строків подачі документів. 

3.11. При прийнятті заяви та документів претендента ознайомлюють з цим 

Порядком, про що претендент стверджує власним підписом. 

3.12. Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі складає один місяць від 

дня опублікування оголошення про конкурс. Після закінчення встановлених умовами 

конкурсу строків подачі документів, заяви на участь у конкурсі не приймаються. 

Забороняється вимагати від претендента відомостей і документів, надання яких не 

передбачено чинним законодавством. 

3.13. Особа, яка подала заяву на участь у конкурсі, і не відповідає вимогам, 

встановленим Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам конкурсу, не 

допускається до участі в ньому, про що  повідомляється письмово шляхом надсилання листа 

з повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше 3 робочих днів з моменту 

встановлення невідповідності такої особи вимогам оголошеного конкурсу. 
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3.14. Термін проведення конкурсу на заміщення  посад науково-педагогічних 

працівників становить два місяці без урахування  канікулярного періоду) після завершення 

прийняття заяв претендентів . 

3.15. Відділ кадрів Університету своєчасно інформує претендента про місце та дату 

проведення засідання  експертно-кваліфікаційної комісії. 

3.16. Висування кандидатів може здійснюватися: зборами (конференцією) трудового 

колективу, кафедрами, предметними (цикловими) комісіями, іншими структурними 

підрозділами; органом студентського самоврядування разом з профкомом студентів 

факультету (інституту); шляхом самовисування. 

3.17. Відповідно до п.8 ст.39 Закону України «Про вищу освіту» загальні збори 

(конференція) факультету (коледжу) формуються з усіх категорій працівників факультету 

(коледжу) та осіб, які навчаються. При цьому 75% складають наукові та науково-педагогічні 

(педагогічні) працівники та не менше 15% виборні представники з числа студентів. 

3.18. У місячний термін після закінчення строку прийому документів з числа 

висунутих кандидатів завершальному етапу конкурсного відбору на посаду декана 

факультету, директора (керівника) відокремленого структурного підрозділу (коледжу), 

передує засідання зборів (конференції) трудового колективу, як вищого органу 

самоврядування факультету, коледжу, які проводять обговорення кандидатур та із 

застосуванням процедури таємного голосування висувають пропозицію Вченій раді 

університету щодо кандидатури декана факультету, директора коледжу. Ці пропозиції 

подаються у вигляді рішення зборів (конференції), як вищого органу самоврядування 

факультету, коледжу, підписаного головою та секретарем зборів. 

3.19. Обговорення кандидатури кожного претендента на зайняття вакантної посади 

декана факультету, директора (керівника) відокремленого структурного підрозділу 

(коледжу) проводиться за його присутності (як виняток, обговорення може відбуватися за 

відсутності претендента, але за обов’язкової наявності його відповідної письмової заяви про 

згоду на обговорення без його участі) трудовими колективами всіх кафедр, що входять до 

складу відповідного структурного підрозділу а також на засіданні вченої ради підрозділу та 

органу громадського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету). 

Предметом обговорення може бути звіт про роботу претендентів за попередній період 

(незалежно від посади, якщо вони працювали в цьому навчальному закладі) та запропоновані 

ними програми розвитку підрозділу. 

У разі, коли претендент відсутній на засіданні відповідного органу, який рекомендує 

його для обрання на посаду, і не подав заяви про розгляд власної кандидатури за його 

відсутності, розгляд його кандидатури не проводиться. 

Висновки кафедр, Вченої ради, органу громадського самоврядування навчально-

наукового інституту (факультету) про професійні та особисті якості претендентів слід 

затверджувати таємним голосуванням та передавати на розгляд експертно-кваліфікаційної 

комісії разом із окремими думками учасників засідання, які викладені в письмовій формі. У 

разі, якщо претендент обирався раніше на відповідну посаду, то відповідно до частини 

десятої статті 39 Закону додається висновок про оцінку діяльності керівника навчально-

наукового інституту (факультету). 

3.20. Загальні збори (конференція) трудового колективу факультету (коледжу) на 

підставі таємного голосування рекомендують Вченій раді Університету не більше двох 

кандидатур для обрання на посаду декана (директора). 

Прізвища всіх претендентів на зайняття відповідної посади декана факультету, 

директора (керівника) відокремленого структурного підрозділу (коледжу) вносять до одного 

бюлетеня для таємного голосування. Кожен член трудового колективу факультету (коледжу) 

має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. У разі інших варіантів 

голосування бюлетені вважають недійсними. 

Головою зборів конференції не може бути особа, яка є претендентом на посаду декана 

факультету (директора коледжу). 
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Конкурсне обрання проводять і в разі реєстрації одного претендента на заміщення 

вакантної посади декана факультету (директора коледжу). 

У випадку, якщо один із претендентів на посаду декана (директора) набере при 

голосуванні більше 50% голосів від загальної кількості присутніх на зборах (конференції) 

делегатів, до Вченої ради Університету подається одна кандидатура. 

3.21. 3.21. Вчена рада МДУ після розгляду кандидатур претендентів з оголошенням 

висновків за результатами попереднього обговорення та рекомендації експертно-

кваліфікаційної комісії, таємним голосуванням обирає на посади керівників факультетів, 

директорів коледжів. 

На засіданні вченої ради Університету перед голосуванням щодо кожної кандидатури 

претендента на відповідну посаду оголошуються висновки вченої ради факультету (коледжу) 

та експертно-кваліфікаційної комісії університету відповідно до вимог ч.1 ст.43 Закону. 

Претенденти мають право бути ознайомленими з висновками за результатами 

попереднього обговорення та рекомендаціями експертно-кваліфікаційної комісії до засідання 

вченої ради Мукачівського державного університету. 

Негативний висновок за результатами попереднього обговорення та/або в 

рекомендаціях експертно-кваліфікаційної комісії не є підставою для відмови претенденту в 

розгляді його кандидатури вченою радою МДУ. 

Прізвища всіх рекомендованих претендентів на займання відповідної посади 

вносяться до єдиного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член вченої ради 

Університету має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При всіх інших 

варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними. 

3.22. Обраним вважається кандидат, який набрав більше 50 % голосів від загальної 

кількості присутніх членів Вченої ради Університету, за умови присутності не менше 2/3 її 

складу. 

3.23. Якщо при проведенні конкурсу голоси розділилися порівну, проводиться 

повторне голосування на цьому ж засіданні вченої ради. При повторенні цього результату 

конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно впродовж одного 

місяця. 

3.24. Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної 

заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50 відсотків голосів присутніх членів 

вченої ради, конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно впродовж 

одного місяця. 

За таких умов, у разі потреби, виконання обов'язків декана факультету (директора 

коледжу) покладається ректором Університету на будь-кого з науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників факультету (коледжу) до видання наказу про призначення декана 

факультету (директора коледжу) після його обрання. 

3.25. Витяг з протоколу засідання вченої ради Університету з відповідним рішенням 

по кожній кандидатурі передається до відділу кадрів Університету. 

3.26. Рішення вченої ради університету є остаточним й оскарженню не підлягає. У 

разі допущення процедурних порушень, порушень цього Порядку ректор університету 

скасовує відповідне рішення Вченої ради щодо обрання на посаду керівника, про що видає 

наказ і пропонує провести її повторне засідання. 

 

4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) 

 

4.1. Відповідно до частини третьої статті 54 Закону України «Про освіту» науково-

педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в 

тому числі за контрактом, який є підставою для призначення на посаду. 

4.2. Відповідно до підпункту сьомого частини третьої статті 34 Закону України «Про 

вищу освіту» керівник вищого навчального закладу в межах наданих йому повноважень 

призначає на посаду науково-педагогічних працівників.  
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4.3. Рішення Вченої ради університету, рекомендація експертно-кваліфікаційної 

комісії та заява обраної особи є підставою для укладення  трудового договору (контракту) і 

видання наказу про прийняття особи на роботу (переведення на іншу посаду, продовження 

трудових стосунків). 

4.4. При прийнятті на роботу (переведенні на іншу посаду, продовження трудових 

відносин) після успішного проходження конкурсу укладають строковий трудовий договір 

(контракт) терміном від 1 до 5 років. Строк трудового договору (контракту) може також 

установлюватися за погодженням сторін, але не більше ніж на п’ять років. Вносити 

пропозиції щодо терміну трудового договору (контракту) має право кожна із сторін, крім 

посад деканів факультетів, директорів коледжів, завідувачів кафедр, для яких передбачено 

обрання строком на 5 років відповідно до частини першої статті 43 та частини шостої статті 

35 Закону. 

4.5. Декани факультетів, директори відокремлених структурних підрозділів 

(коледжів), діяльність яких безпосередньо пов'язана з освітнім або науковим процесом, не 

можуть перебувати на займаних посадах більш як два строки. 

4.6. Декани факультетів, директори (керівники) відокремлених структурних 

підрозділів (коледжів) не можуть одночасно займати дві та більше посад, що передбачають 

виконання адміністративно-управлінських функцій. 

 

5. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

 
5.1. Припинення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками 

може відбуватися за наявністю підстав та у порядку, передбаченому законодавством про 

працю. 

5.2. У разі необрання на новий строк за конкурсом науково-педагогічного працівника 

трудові відносини з ним припиняються у зв’язку із закінченням строку дії трудового 

договору (контракту). 

Особи, які не виявили бажання брати участь у конкурсі на новий строк, звільняються 

у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту). 

5.3.Строковий трудовий договір (контракт) може бути припинений і до закінчення 

строку на підставах, передбачених законодавством. Звільнення у таких випадках 

проводиться за наказом ректора університету відповідно до чинного законодавства про 

працю. 

5.4. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Внесення змін до Порядку оформляється шляхом викладення його в новій 

редакції. 
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Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників  

у Мукачівському державному університеті  

та укладання  з ними трудових договорів (контрактів) 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Університету 

здійснюється на основі конкурсного відбору (ч.3 ст.54 Закону України «Про освіту»). 

1.2. Порядок визначає послідовність дій проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Мукачівського державного 

університету (далі – Університет), а саме: завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших 

викладачів, концертмейстерів та асистентів. 

1.3. Цей Порядок розроблено на підставі Законів України «Про освіту» і «Про вищу 

освіту», Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України 05.10.2015 року №1005 ( в новій редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015р. №1230), Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

№1187 від 30.12.2015 року та Статуту Мукачівського державного університету. 

 1.4. Кожен із претендентів може ознайомитись із цим Порядком на офіційному веб-

сайті або у відділі кадрів Університету. 

2. КОНКУРСНІ ЗАСАДИ ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
2.1. Конкурс – це процедура обрання на вакантну посаду науково-педагогічних 

працівників у вищих навчальних закладах (далі ВНЗ), що має на меті забезпечити ВНЗ 

фахівцями, які найбільше відповідають вимогам сучасної вищої освіти.  

2.2. Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, 

рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною 

комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, 

неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття  вакантних посад науково-педагогічних 

працівників. 

2.3. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника оголошується 

ректором, про що видається наказ. 

2.4. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться:  

– на вакантні посади (посада вважається вакантною після звільнення науково-

педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством, а також при введенні 

нової посади до штатного розпису Університету); 

– на посади, які згідно з наказом ректора, зайняті на термін до проведення конкурсу. 

2.5. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу можливе без попередньої згоди первинної профспілкової організації працівників та 

студентів Університету (стаття 43-1 КЗпП України ) у разі звільнення з суміщуваної роботи у 

зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником. 

2.6. В порядку обрання за конкурсом заміщуються посади деканів факультетів та 

директорів коледжів (ч. 1 ст.43 Закону України «Про вищу освіту», а також завідувачів 

кафедр, директора наукової бібліотеки, професора та доцента (пп.7 ч.2 ст.36 Закону України 

«Про вищу освіту»). 

2.7. Вакантними не вважаються та заміщуються без проведення конкурсу посади 

науково-педагогічних працівників, які: 
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– вивільнені тимчасово через відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, 

відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, творчу відпустку; 

– зайняті одинокими матерями при наявності дитини віком до 14 років або/та 

дитини-інваліда; 

– підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від основної 

роботи (ч.6 ст.60 Закону «Про вищу освіту»); 

– призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі 

виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про 

проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого 

періоду або до дня фактичної демобілізації (ст.119 КЗпПУ). Гарантії, визначені у частинах 

третій та четвертій статті 119 КЗпПУ, зберігаються за працівниками, які під час проходження 

військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на 

лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, 

на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) 

військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними 

лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи 

їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими. 

– зайняті за сумісництвом. 

2.8. В окремих випадках у разі неможливості забезпечення освітнього процесу 

наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників 

можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих 

посад у поточному навчальному році згідно ст.55 Закону України «Про вищу освіту» або ж 

можуть заміщуватися за трудовим договором працівниками за сумісництвом. 

2.9. Злиття або поділ структурних підрозділів Університету не є підставою для 

оголошення конкурсу та проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників, крім керівника підрозділу. 

2.10. Ректор Університету при утворенні нової кафедри ( в тому числі, шляхом злиття, 

поділу) призначає виконувача обов’язків завідувача кафедри на строк до проведення виборів, 

але не довше, ніж на три місяці. 

2.11. Ректор Університету при утворенні нового факультету можу призначити 

виконувача обов’язків керівника цього факультету на строк до проведення виборів керівника 

факультету, але не більше як на три місяці.  

3. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПОСАДИ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
3.1. Відповідно до ч.9 ст.55 Закону України «Про вищу освіту» посади науково-

педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене 

звання, а також особи, які мають ступінь магістра1 і за своїми професійно-кваліфікаційними 

якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених Постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.) та умовам оголошеного конкурсу, 

зокрема: 

– постійно підвищують професійний і науковий рівень, педагогічну майстерність2; 

– забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання навчальних 

дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності. Відповідність 

спеціальності викладача навчальній дисципліні визначається відповідністю його 

                                                           
1 При цьому вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища 

освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра  відповідно до пп.2 п.2 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про вищу освіту». 
2 Особи, які за останні 5 років проходили підвищення кваліфікації та стажування. 
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спеціальності згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або про вчене 

звання або науковою спеціальністю, або досвідом практичної роботи за відповідним фахом 

не менше п’яти років, або проходженням відповідного науково-педагогічного стажування 

тривалістю не менше шести місяців та наявністю трьох одноосібних публікацій з цієї 

навчальної дисципліни у рецензованих закордонних або фахових наукових виданнях 

України, або виданого підручника чи навчального посібника з цієї навчальної дисципліни 

згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України (з 01.09.2017 року). 

– дотримуються норм педагогічної етики і моралі, поважають честь і гідність осіб, які 

навчаються в Університеті, прищеплюють їм любов до України, а також виховують їх у дусі 

патріотизму і поваги до Конституції України; 

– дотримуються Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статуту 

університету, Правил внутрішнього трудового розпорядку Мукачівського державного 

університету та Колективного договору. 

3.2. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади допускаються: 

– на посаду завідувача кафедри – особи, які мають науковий ступінь та/або вчене 

(почесне) звання відповідно до профілю кафедри і стаж науково-педагогічної роботи за 

профілем кафедри ;  

– на посаду професора: 

1) особи, які мають вчене звання професора за профілем кафедри; 

2) особи, які: 

– мають науковий ступінь доктора відповідних наук; 

– мають вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового 

співробітника); 

– мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 9 років на посаді 

асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або 

його заступника) кафедри; 

– мають навчально-методичні праці, в тому числі, підручник або навчальний 

посібник, підготовлений одноосібно чи в складі авторського колективу (авторський внесок 

не менше 3 др. арк.) або здійснюють керівництво з їх підготовки; 

– мають не менше 6 наукових праць у фахових виданнях України та/або 

іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 2 публікацій у 

періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які 

не є перекладами з інших мов (відсутність достатньої кількості наукових праць у фахових 

виданнях України може бути замінена отриманими патентами на винахід. Кожен отриманий 

патент на винахід, який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується 

наукових напрямів кафедри прирівнюється до 2 статей у фахових виданнях України); 

– беруть участь у наукових конференціях (не менше 5, в тому числі 3 

міжнародних); 

– здійснюють керівництво або беруть участь у виконанні наукової роботи за 

конкретною формалізованою темою (держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та 

інше); 

– готують науково-педагогічні кадри; 

– викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри. 

3) особи, які: 

– мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата) відповідних наук; 

– мають вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового 

співробітника); 

– мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 14 років на посаді 

асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або 

його заступника) кафедри; 
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– мають навчально-методичні праці, в тому числі, підручник або навчальний 

посібник, підготовлений одноосібно чи в складі авторського колективу (авторський внесок 

не менше 3 др. арк.) або здійснюють керівництво з їх підготовки; 

– мають не менше 15 наукових праць у фахових виданнях України та/або 

іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 2 публікацій у 

періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які 

не є перекладами з інших мов (відсутність достатньої кількості наукових праць у фахових 

виданнях України може бути замінена отриманими патентами на винахід. Кожен отриманий 

патент на винахід, який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується 

наукових напрямів кафедри прирівнюється до 2 статей у фахових виданнях України); 

– беруть участь у наукових конференціях (не менше 5, в тому числі 3 

міжнародних); 

– здійснюють керівництво або беруть участь у виконанні наукової роботи за 

конкретною формалізованою темою (держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та 

інше); 

– підготували не менше 3 докторів філософії (кандидатів наук) або 2 докторів 

філософії (кандидатів наук) і є керівником не менше 1 кандидатської дисертації; 

– викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри. 

4) діячі культури і мистецтв, які: 

– удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», 

«Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв 

України»; 

– мають вчене звання доцента; 

– мають стаж педагогічної роботи не менше як 9 років на посаді асистента, 

викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри; 

– мають значні особисті творчі досягнення: 

 у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, 

відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів; 

в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній 

сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів; 

у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні 

постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності; 

– мають не менше 6 наукових праць у фахових виданнях України чи провідних 

наукових виданнях інших держав; 

– які особисто підготували не менше 4 осіб, удостоєних почесних звань України, 

або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів; 

– викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри. 

– на посаду доцента: 

1) особи, які мають вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого 

наукового співробітника) за профілем кафедри; 

2) особи, які мають: 

– науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора відповідних 

наук; 

– мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 4 років на посаді 

асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри; 

– мають навчально-методичні праці, в тому числі, підручник або навчальний 

посібник, підготовлений одноосібно чи в складі авторського колективу (авторський внесок 

не менше 3 др. арк.); 

– мають не менше 4 наукових праць у фахових виданнях України та/або 

іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 1 публікації у 
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періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які 

не є перекладами з інших мов. (Відсутність достатньої кількості наукових праць у фахових 

виданнях України може бути замінена отриманими патентами на винахід. Кожен отриманий 

патент на винахід, який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються 

наукових напрямів кафедри прирівнюється до 2 статей у фахових виданнях України). 

– беруть участь у наукових конференціях (не менше 5, в тому числі 3 

міжнародних); 

– беруть участь у виконанні наукової роботи за конкретною формалізованою 

темою (держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та інше); 

– викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри. 

3) діячі культури і мистецтв, які: 

– удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», 

«Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв 

України»; 

– мають стаж педагогічної роботи не менше як 4 років на посаді асистента, 

викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри; 

– мають значні особисті творчі досягнення: 

 у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, 

відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів; 

в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній 

сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів; 

у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні 

постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності; 

– мають не менше 4 наукових праць у фахових виданнях України чи провідних 

наукових виданнях інших держав; 

– які особисто підготували не менше 3 лауреатів міжнародних та державних 

премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів; 

– викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри. 

– на посаду старшого викладача – особи, які: 

1) мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки на посаді асистента 

або іншій посаді науково-педагогічного працівника; 

2) є авторами (співавторами) не менше 3 наукових праць у фахових виданнях 

України та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (відсутність 

достатньої кількості наукових праць у фахових виданнях України може бути замінена 

отриманими патентами на винахід Кожен отриманий патент на винахід, який пройшов 

кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових напрямів кафедри 

прирівнюється до 2 статей у фахових виданнях України). 

3) беруть участь у наукових конференціях; 

4) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри; 

– на посаду асистента – особи, які: 

1) мають ступінь магістра за профілем кафедри; 

2) здатність вести науково-педагогічну роботу. 

– на посаду концертмейстера – особи, які: 

1) мають ступінь магістра за профілем кафедри; 

2) значні особисті досягнення у професійній сфері: здатність організовувати і 

здійснювати музичний супровід навчально-виховного процесу, виступів на концертах і 

конкурсах; виконувати на високому рівні весь музичний матеріал; володіти методикою 

репетиційної роботи та здійснювати музично-просвітницьку діяльність. 
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3.3. Науково-педагогічний працівник, який працює в Університеті та претендує на 

продовження трудових відносин на конкурсній основі, не менше ніж за три місяці до 

закінчення строку трудового договору (контракту) подає на кафедру для затвердження звіт 

про свою навчально-методичну, наукову та організаційну роботу за період дії трудового 

договору (контракту).  

При оцінюванні результатів роботи науково-педагогічного працівника кафедра 

керується вимогами, затвердженими наказом ректора. 

3.4. При проведенні конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників 

на умовах сумісництва або суміщення необхідно враховувати вимоги постанови Кабінету 

Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, 

установ і організацій» від 3 квітня 1993 року № 245 та інших нормативно-правових актів. 

4. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ОБРАННЯ ЗА КОНКУРСОМ 
4.1. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в порядку 

конкурсного відбору або обрання за конкурсом оголошує ректор Університету, про що 

видається відповідний наказ.  

4.2. Конкурс проводиться поетапно:  

– оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення 

публікуються на офіційному веб-сайті Університету та у місцевих друкованих засобах 

масової інформації; 

– прийом документів відділом кадрів від осіб, які бажають взяти участь у 

конкурсі, та їхній попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним 

вимогам до відповідної посади; 

– конкурсний відбір та обрання за конкурсом. 

4.3. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в порядку 

конкурсного відбору оголошується не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею 

статусу вакантної, а в порядку обрання за конкурсом не пізніше, ніж за три місяці до 

закінчення терміну дії трудового договору (контракту) з науково-педагогічним працівником 

(не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею статусу вакантної). Дата публікації 

оголошення вважається першим днем оголошеного конкурсу. 

4.4. Оголошення має містити:  

– повну назву Університету, адресу та номери телефонів; 

– найменування посад, на які оголошено конкурс; 

– основні вимоги до претендентів (науковий ступінь, вчене звання тощо); 

– строки подання заяв та документів, їх стислий перелік; 

– адресу подання документів. 

4.5. Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі не може бути меншим ніж 

один місяць від дня опублікування оголошення про конкурс. Відмова у прийнятті заяви про 

участь у конкурсі допускається у випадках порушення строків подачі документів. 

4.6. Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ ректора 

університету, про що може бути передбачене оголошення у такому самому порядку. 

4.7. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів 

Університету такі документи: 

– заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету, написану власноруч; 

– заповнений особовий листок з обліку кадрів; 

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 

– копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, 

стажування; 

– копію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11); 

– копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи 

із зазначенням дати засвідчення; 

– список наукових праць та винаходів; 
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– звіт про науково-педагогічну роботу за попередній період. 

4.8. Науково-педагогічні працівники Університету, що переобираються на наступний 

термін, подають заяву на ім’я ректора, список наукових праць та винаходів за звітний період, 

ксерокопію документа про підвищення кваліфікації або стажування (протягом терміну 

попереднього контракту), висновок кафедри про попереднє обговорення кандидатури 

претендента на заміщення відповідної посади, звіт про роботу претендента за попередній 

період, а для претендентів на заміщення посади завідувача кафедри – також запропонована 

ним  Програма розвитку кафедри. 

4.9. Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі складає один місяць від 

дня опублікування оголошення про конкурс. Після закінчення встановлених умовами 

конкурсу строків подачі документів, заяви на участь у конкурсі не приймаються. 

Забороняється вимагати від претендента відомостей і документів, надання яких не 

передбачено чинним законодавством. 

4.10. Особа, яка подала заяву на участь у конкурсі, і не відповідає вимогам, 

встановленим Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам конкурсу, не 

допускається до участі в ньому, про що  повідомляється письмово шляхом надсилання листа 

з повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше 3 робочих днів з моменту 

встановлення невідповідності такої особи вимогам оголошеного конкурсу. 

4.11. Термін проведення конкурсу на заміщення  посад науково-педагогічних 

працівників становить два місяці без урахування  канікулярного періоду) після завершення 

прийняття заяв претендентів . 

4.12. Для організації конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників 

наказом ректора створюється експертно-кваліфікаційна комісія. До складу експертно-

кваліфікаційної комісії входять: перший проректор  – голова комісії, проректор з науково-

педагогічної роботи, голова первинної профспілкової організації працівників та студентів 

Університету, учений секретар університету, начальник відділу кадрів, начальник 

юридичного відділу університету, секретар експертно-кваліфікаційної комісії. На засідання 

експертно-кваліфікаційної комісії запрошуються декан факультету, завідувач кафедри та 

претендент на вакантну посаду. 

4.13. Кандидатури претендентів на заміщення посад професорів, доцентів, старших 

викладачів, асистентів попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності (у 

разі відсутності претендента кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди).  

Засідання кафедри, на якому обговорюються кандидатури претендентів на посаду 

завідувача кафедри, проводить за дорученням ректора проректор з науково-педагогічної 

роботи або декан факультету. 

4.14. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента (що не є працівником 

Університету) кафедра може запропонувати йому попередньо прочитати пробні лекції, 

провести практичні заняття в присутності членів відповідної кафедри. 

За бажанням претендентів їм може бути надана можливість для ознайомлення зі 

структурним підрозділом, де вони мають намір працювати. 

4.15. За результатами розгляду заяв, документів та проведення відкритого заняття за 

кожною кандидатурою, яка бере участь у конкурсі, кафедра відкритим або таємним 

голосуванням – простою більшістю голосів присутніх на засіданні кафедри штатних 

науково-педагогічних працівників – приймає мотивоване рішення щодо рекомендації 

претендента на відповідну посаду, оформляє його як витяг з протоколу засідання та передає 

до відділу кадрів. 

Рішення кафедри у процесі проведення конкурсу вважається дійсним, якщо в 

голосуванні взяли участь не менше 2/3 штатних науково-педагогічних працівників кафедри. 

Негативний висновок кафедри не може бути підставою  для відмови претенденту в 

розгляді його кандидатури експертно-кваліфікаційною комісією. 

4.16. Кандидатури претендентів на заміщення посади директора наукової бібліотеки 

попередньо обговорюються на зборах трудового колективу бібліотеки в їх присутності. 
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Збори трудового колективу, на якому обговорюються кандидатури претендентів на посаду 

директора бібліотеки, проводяться за дорученням ректора першим проректором 

Університету. 

Висновки трудового колективу бібліотеки про професійні та особисті якості 

претендентів рекомендуємо затверджуються відкритим або таємним голосуванням та 

передаються у відділ кадрів  з подальшою передачею на розгляд експертно-кваліфікаційної 

комісії. 

4.17. Відділ кадрів підготовлений пакет документів по кожному претенденту передає 

на розгляд експертно-кваліфікаційної комісії для здійснення перевірки поданих 

претендентами документів на відповідність встановленим вимогам. 

Відділ кадрів університету своєчасно інформує претендента й завідувача кафедри про 

місце та дату проведення засідання експертно-кваліфікаційної комісії, завідувач кафедри – 

претендента про місце та дату проведення засідання кафедри, вчений секретар вченої ради 

університету (факультету) – претендента про місце та дату проведення засідання вченої ради 

університету (факультету), на яких відбудеться обговорення кандидатур претендентів на 

посаду і обрання за конкурсом. 

4.18. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів. Рішення комісії є правомірним, якщо у засіданні брало участь не менше 2/3 від її 

складу. Якщо голоси розподілилися порівну, приймається те рішення, за яке проголосував 

голова експертно-кваліфікаційної комісії та доводяться до відома претендентів до засідання 

вченої ради. 

Секретар експертно-кваліфікаційної комісії за результатами засідання направляє 

витяги з протоколу засідання для розгляду на вчених радах. 

Негативний висновок за результатами попереднього обговорення та/або в 

рекомендаціях конкурсної комісії не є підставою для відмови претенденту в розгляді його 

кандидатури вченою радою. 

4.19. Вчена рада університету обирає таємним голосуванням на вакантні посади 

деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора наукової бібліотеки, 

директорів коледжів.  

Вчена рада факультету обирає таємним голосуванням на вакантні посади старших 

викладачів, асистентів, концертмейстерів.  

Правила проведення голосування передбачені Регламентом вченої ради. 

4.20. Наступного дня після засідання вченої ради Університету (факультету) секретар 

передає витяг з протоколу засідання ради з відповідним рішенням по кожній кандидатурі до 

експертно-кваліфікаційної комісії. 

4.21. Експертно-кваліфікаційна комісія надає рекомендації щодо терміну обрання 

претендентів на відповідні посади директорів коледжів, деканів факультетів, завідувачів 

кафедр, професорів, директора наукової бібліотеки, керівників відокремлених структурних 

підрозділів, доцентів, старших викладачів, асистентів відкритим голосуванням – простою 

більшістю голосів членів експертно-кваліфікаційної комісії. 

4.22. Рішення вченої ради набирає чинності після його введення в дію ректором 

Університету. Якщо претендент за результатами конкурсу обійматиме дві та більше посади, 

що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій, то наказ про його 

звільнення з зайнятих посад має бути підписаний до введення в дію рішення вченої ради. 

4.23. Якщо при проведенні конкурсу заміщення посади науково-педагогічного 

працівника не було подано жодної заяви або жоден претендент не був допущений до 

конкурсу, жоден (єдиний) з претендентів не набрав більше половини голосів присутніх 

членів Вченої ради або переможець конкурсу не був виявлений за результатами повторного 

голосування, або результати конкурсу не були введені в дію (затверджені) мотивованим 

рішенням ректора , то конкурс  вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно 

впродовж одного місяця. 
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4.24. Подані документи і матеріали експертно-кваліфікаційної комісії зберігаються у 

відділі кадрів. 

5. УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) 
5.1. Відповідно до частини третьої статті 54 Закону України «Про освіту» науково-

педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в 

тому числі за контрактом, який є підставою для призначення на посаду. 

5.2. Відповідно до підпункту сьомого частини третьої статті 34 Закону України «Про 

вищу освіту» керівник вищого навчального закладу в межах наданих йому повноважень 

призначає на посаду науково-педагогічних працівників.  

5.3. Рішення Вченої ради університету, рекомендація експертно-кваліфікаційної 

комісії та заява обраної особи є підставою для укладення  трудового договору (контракту) і 

видання наказу про прийняття особи на роботу (переведення на іншу посаду, продовження 

трудових стосунків). 

5.4. При прийнятті на роботу (переведенні на іншу посаду, продовження трудових 

відносин) після успішного проходження конкурсу укладають строковий трудовий договір 

(контракт) терміном від 1 до 5 років. Строк трудового договору (контракту) може також 

установлюватися за погодженням сторін, але не більше ніж на п’ять років. Вносити 

пропозиції щодо терміну трудового договору (контракту) має право кожна із сторін, крім 

посад деканів факультетів, директорів коледжів, завідувачів кафедр, для яких передбачено 

обрання строком на 5 років відповідно до частини першої статті 43 та частини шостої статті 

35 Закону. 

5.5. Якщо контракт укладений на термін, менший ніж 5 років, допускається за згодою 

сторін продовжувати контракт за додатковою угодою без оголошення конкурсу в межах 5 

річного терміну з дня укладення першого контракту після проведення конкурсу. 

6. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 
6.1. Припинення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками 

може відбуватися за наявністю підстав та у порядку, передбаченому законодавством про 

працю. 

6.2. У разі необрання на новий строк за конкурсом науково-педагогічного працівника 

трудові відносини з ним припиняються у зв’язку із закінченням строку дії трудового 

договору (контракту). 

Особи, які не виявили бажання брати участь у конкурсі на новий строк, звільняються 

у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту). 

6.3.Строковий трудовий договір (контракт) може бути припинений і до закінчення 

строку на підставах, передбачених законодавством. Звільнення у таких випадках 

проводиться за наказом ректора університету відповідно до чинного законодавства про 

працю. 

6.4. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним 

законодавством порядку. 
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Внесення змін до Порядку оформляється шляхом викладення його в новій 

редакції. 
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Положення про підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у Мукачівському державному університеті 

 
 

1. Загальні положення 
1.1. «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Мукачівському 

державному університеті» (далі – Положення) визначає: 

- мету, порядок проходження та організацію підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на основі кредитної трансферно-накопичувальної системи організації 

навчального процесу  (далі – ПК); 

- форми поточного і підсумкового контролів навчальних результатів у межах програми 

ПК; 

- порядок видання свідоцтв про ПК; 

- кадрове забезпечення програм ПК. 

1.2. Положення  розроблено відповідно до: 

- Конституції України (ст. 53); 

- Постанови КМУ №796 від 27.08.2010 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися навчальним закладам, іншими установами та закладами системи освіти, 

що належать до державної і комунальної форм власності»; 

- Закону України «Про освіту» №1060-XII, із змінами вiд 11 червня 2008р. (ст.47); 

- Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48 

«Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»; 

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 30.10.2013 № 1518 «Про затвердження 

вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-

наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з 

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і 

спеціальностями»; 

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про 

підвищення кваліфікації»; 

- інших нормативних актів, що стосуються організації навчального процесу у системі 

підвищення кваліфікації фахівців. 

1.3. Положення розроблено для підвищення ефективності системи підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням провідного європейського та 

вітчизняного досвіду та сприяє запровадженню інноваційних педагогічних технологій, 

посилення практичної та особистісно-орієнтованої спрямованості навчання. 

 

2. ПК та порядок проходження 
2.1. ПК має сприяти підвищенню рівня кадрового забезпечення навчальних закладів 

висококваліфікованими фахівцями, зорієнтованими на розвиток системи освіти, власний 

професійний розвиток і кар’єрне зростання. 

2.2. Метою ПК є розвиток професійних компетенцій, необхідних для ефективного 

виконання професійної діяльності.  

2.3. ПК здійснюється безпосередньо через навчання, обмін досвідом і самонавчання. 

2.4. ПК здійснюється: 

- при проходженні чергової атестації; 

- при запровадженні інноваційних підходів у систему освіти; 

- за потреби закладу освіти; 

- за індивідуальної потреби. 
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2.5. ПК здійснюється за кошти Управління освіти Мукачівської міської ради (державне 

замовлення) та кошти юридичних і фізичних осіб (на контрактній основі). 

2.6. ПК здійснюється за бажанням працівника навчального  закладу, але не рідше, ніж 

один раз на п’ять років. На час проходження ПК за працівником зберігається 

середньомісячна заробітна плата.  

 

3.  Організація ПК 
 3.1. Організація і проведення ПК здійснюється Мукачівським державним 

університетом (далі – МДУ). 

3.2. ПК здійснюється згідно з встановленими графіками, на основі навчального плану 

та програм навчальних модулів.   

3.3. Програми навчальних модулів для ПК розробляються і затверджуються відповідно 

до «Положення  про  організацію освітнього  процесу в МДУ» на засадах кредитної 

трансферно-накопичувальної системи організації навчального процесу. 

3.4. ПК передбачає засвоєння учасниками ПК навчальних модулів програми ПК в 

обсязі 180 академічних годин (6 кредитів), складання підсумкового контролю, виконання і 

захист випускної роботи. 

3.5. Адміністрація навчального закладу зобов’язана надати 30 методичних днів у 

визначений період працівнику закладу для забезпечення його участі у програмі ПК.  

3.6. Впродовж проходження курсів підвищення кваліфікації учасник програми ПК 

повинен накопичити 6  кредитів шляхом участі у проведенні лекційних, практичних, 

семінарських занять, педагогічної практики, науково-практичних семінарах. 

3.7. Реєстрація учасників програми ПК на навчальні модулі здійснюється шляхом 

заповнення реєстраційної форми в електронному вигляді (через портал МДУ) або письмово 

не пізніше, ніж за тиждень до дати проведення навчального модуля. 

3.8. Допуск до участі у навчальних модулях програми ПК проводиться на основі наказу 

МДУ  з врахуванням кількості учасників, зареєстрованих на конкретний модуль.  

3.9. Підтвердження про допуск до участі у навчальному модулі учасник програми ПК 

отримує в електронному вигляді чи письмово.  

3.10. Підтвердження МДУ про допуск до участі у навчальному модулі програми ПК є 

документом, на основі якого учаснику програми ПК (працівнику навчального  закладу) 

керівником відповідного навчального закладу має бути надана можливість отримання 

методичного дня для участі у навчальному модулі програми ПК, на який зареєструвався 

учасник. 

 

4. Поточний і підсумковий контролі навчальних результатів програми ПК 
4.1. Поточний контроль навчальних результатів програми ПК здійснюється у формі, що 

передбачена робочою програмою навчального модуля. 

4.2. Підсумковий контроль навчальних результатів програми ПК передбачає виконання 

і захист випускної роботи.  

4.3. Результати виконання учасниками програми ПК випускних робіт можуть бути 

презентовані освітянській громадськості у формі запропонованій учасником програми. 

4.4. Формати випускних робіт та вимоги до них розробляються МДУ і затверджуються 

у відповідному порядку. 

4.5. Тематика випускної роботи визначається учасником програми ПК на основі 

власних професійних інтересів під керівництвом науково-педагогічних працівників МДУ та 

має носити прикладний характер і бути зорієнтована на висвітлення провідного досвіду в 

системі освіти.  

4.6. Перелік тем випускних робіт затверджується ректором МДУ.  

4.7. Підготовка випускних робіт здійснюється учасниками програми ПК у час, 

відведений для самостійної роботи, та під керівництвом науково-педагогічних працівників 

МДУ. 
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5. Видача свідоцтв про ПК 
5.1. Свідоцтва МДУ про ПК засвідчують виконання учасником програми ПК в обсязі 6  

кредитів та успішне виконання і захист випускної роботи. 

Перелік інформації, яка міститься в свідоцтві про ПК: 

 назва документа про післядипломну освіту; 

 прізвище, ім’я, по батькові слухача; 

 повне найменування структурного підрозділу МДУ ; 

 строки навчання ; 

 назва програми підвищення кваліфікації; 

 перелік програмних результатів навчання та обсяги навчального часу в 

кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи; 

 назва теми випускної роботи з оцінкою; 

 серія та реєстраційний номер документа про підвищення кваліфікації; 

 посада, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали ректора МДУ. 

5.2. Учасникам програми ПК, які не набрали необхідної кількості кредитів, не 

захистили випускну роботу, свідоцтва про ПК не видаються.  

5.3. Наявність свідоцтва про ПК є необхідною умовою для присвоєння педагогічному 

працівнику наступного рівня кваліфікаційної категорії при проходженні чергової атестації. 

5.4. ПК за програмами МДУ для педагогічних працівників навчальних  закладів 

ураховується як фахове при проходженні чергової атестації. 

5.5. Учасники програми ПК, які не отримали свідоцтва про ПК, не допускаються до 

державної атестації та мають право на повторну участь у програмі ПК у наступному 

навчальному році. Вартість навчання у цьому випадку покривається за власний рахунок 

учасника програми ПК.  

 

6. Кадрове забезпечення програм ПК 
6.1. З метою посилення практичної значущості програм ПК та сприяння обміну 

перспективним педагогічним досвідом до проведення програм ПК  залучаються керівники, 

науково-педагогічні та інші категорії працівників навчальних закладів , які визначені МДУ 

як базові. 

6.2. Список базових навчальних  закладів  формується МДУ впродовж навчального 

року на основі договорів про співпрацю, що фіксують сфери провідного педагогічного 

досвіду,  визначають зобов’язання сторін та затверджується  наказом МОНУ. 

6.3. Керівники, педагогічні та інші категорії працівників базових навчальних закладів 

залучаються до навчального процесу шляхом обрання їх методистами-кореспондентами на 

основі погодинної оплати в МДУ (за сумісництвом).     

 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

7.2. Доповнення та пропозиції щодо його вдосконалення виносяться на розгляд 

Науково-методичної ради та затверджуються на Вченій раді Університету. 
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Положення про порядок присвоєння вчених звань  

науково-педагогічним працівникам  

Мукачівського державного університету 
 

І. Загальні положення 

 Це Положення визначає порядок підготовки матеріалів атестаційних справ та 

розгляду кандидатур щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого 

дослідника Вченою радою Мукачівського державного університету (далі – Університет), 

основні критерії оцінки їх науково-педагогічної або наукової діяльності, а також порядок 

позбавлення вчених звань. 

 Положення складено відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

науково- педагогічним працівникам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14 січня 2016 р. № 13 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 

лютого 2016 року за № 183/28313 та Статуту Мукачівського державного університету. 

 Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника 

(далі - вчені звання) науковим і науково-педагогічним працівникам університету 

приймається вченою радою Університету. 

 Рішення вченої ради Університету про присвоєння вченого звання старшого 

дослідника приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників Університету – 

фахівців, яким з відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий 

ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання 

професора, доцента чи старшого дослідника (старшого наукового співробітника). 

Якщо в Університеті: 

- немає достатньої кількості висококваліфікованих фахівців з відповідної 

спеціальності, то вчена рада Університету може розглядати питання щодо присвоєння 

вченого звання здобувачу із врахуванням відгуків фахівців інших вищих навчальних закладів 

або наукових установ, які відповідають вимогам абзацу другого цього пункту; 

- немає висококваліфікованих фахівців з відповідної спеціальності, то за 

клопотанням Університету питання щодо присвоєння вченого звання старшого дослідника 

може розглядати вчена рада іншого вищого навчального закладу або наукової установи. 

 Рішення вченої ради Університету про присвоєння вченого звання приймається 

таємним голосуванням. Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення вченої ради вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосувало не менше ніж три четверті від кількості членів вченої ради, 

присутніх на засіданні. Рішення вченої ради дійсне протягом одного календарного року. 

 Рішення вченої ради Університету про присвоєння вченого звання затверджується 

атестаційною колегією МОН. 

 

ІІ. Основні критерії оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів 

вчених звань 
1. Вчене звання професора присвоюють працівникам вищих навчальних закладів, які 

здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої 

освіти: 

1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук; 

2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового 

співробітника); 

3) які провадять навчальну діяльність не менш як 10 років на посаді асистента, 

викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (або його заступника) 

кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (одного вищого 

навчального закладу) на посаді доцента, професора, завідуючого (начальника або його 
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заступника) кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з 

погодинною оплатою. Час проведення навчальної діяльності вираховується у навчальних 

роках (далі – навчальні роки). 

4) які мають: 

 навчально-методичні та наукові праці (не менше 10), опубліковані після 

захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих 

фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов (за 

рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких 

наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з 

міжнародних видавництв, перелік яких визначається рішенням вченої ради); 

 сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти 

(на рівні не нижче В2) з англійської мови (перелік рекомендованих міжнародних тестів на 

знання англійської мови як іноземної зазначено у додатку 1 до цього Положення) або 

наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих англійською мовою у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не 

є перекладами з інших мов; 

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, 

науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі – ЄС), або є 

(чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та 

мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують; 

6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка 

входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком 

кафедри Університету. 

2. Вчене звання професора присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, які 

здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої 

освіти, яким не присуджено ступінь доктора наук, але: 

1) які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук); 

2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового 

співробітника); 

3) які провадять навчальну діяльність не менш як 15 навчальних років на посаді 

асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (або його 

заступника) кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному 

вищому навчальному закладі) на посаді доцента, професора, завідуючого (або його 

заступника) кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з 

погодинною оплатою; 

4) які мають: 

 навчально-методичні та наукові праці (не менше 15), опубліковані у 

вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі 

не менше чотирьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз 

Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов; 

 сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти 

(на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1); 

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, 

науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи 

були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають 

відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують; 

6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка 

входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком 

Університету; 

7) які підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук). 
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3. Вчене звання професора присвоюється діячам культури і мистецтв, педагогічна 

діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з 

опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування 

професійної майстерності майбутнього митця, та: 

1) які провадять навчальну діяльність не менш як 10 навчальних років на посадах 

асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, у 

тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному 

закладі) на посаді доцента, професора, завідуючого кафедрою, зокрема за сумісництвом або 

за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою; 

2) які удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», «Народний 

художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України»; 

3) яким присвоєно вчене звання доцента; 

4) які мають: 

 сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти 

(на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1); 

 значні особисті творчі досягнення: 

у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, 

наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів; 

в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – 

персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів; 

у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні 

постановки, фільми, інші творчі роботи, що використовуються у педагогічній діяльності; 

 наукові праці (не менше 6) у фахових наукових виданнях України чи провідних 

наукових виданнях інших держав; 

5) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка 

входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком 

кафедри Університету; 

6) які особисто підготували не менше п'яти осіб, удостоєних почесних звань України, 

або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів. 

4. Вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, які 

здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої 

освіти, та: 

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук; 

2) які провадять навчальну діяльність не менше ніж п’ять навчальних років на посадах 

асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (або його 

заступника) кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному 

вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором 

(контрактом) з погодинною оплатою; 

3) які мають: 

 навчально-методичні та наукові праці (не менше 5), опубліковані після захисту 

дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з 

яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз 

Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов; 

 сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти 

(на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1); 

4) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, 

науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи 

були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають 

відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або 

взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, 

семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС; 
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5) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка 

входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком 

кафедри вищого навчального закладу. 

5. Вчене звання доцента присвоюється діячам культури і мистецтв, педагогічна 

діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з 

опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування 

професійної майстерності майбутнього митця, та: 

1) які провадять навчальну діяльність не менш як п’ять навчальних років на посаді 

асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, у 

тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному 

закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною 

оплатою; 

2) які удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», «Народний 

художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України»; 

3) які мають: 

 стаж роботи не менш як рік після удостоєння зазначеного почесного звання; 

значні особисті творчі досягнення: 

у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, 

наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів; 

в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – 

персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів; 

у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні постановки, 

фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності; 

 наукові праці (не менше 4) у фахових наукових виданнях України чи провідних 

наукових виданнях інших держав; 

4) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країн, які 

входять до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком 

кафедри вищого навчального закладу; 

5) які особисто підготували не менш як трьох лауреатів міжнародних або державних 

премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів. 

6. Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам вищих навчальних 

закладів або наукових установ, зарахованих на посади після обрання за конкурсом чи в 

порядку атестації, зокрема за сумісництвом: 

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук; 

2) які мають: 

 стаж наукової роботи не менш як п’ять років на посаді старшого наукового 

співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, 

доцента, професора, заступника завідуючого (начальника) та завідуючого (начальника) 

науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), завідуючого кафедрою, 

призначені на посади ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника 

директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених 

посадах не менше календарного року; 

 наукові праці (не менше 5), опубліковані після захисту дисертації у 

вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не 

менше двох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus 

або Web of Science та не є перекладами з інших мов; 

 сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти 

(на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1); 

3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, 

науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи 

були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають 

відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або 



57 

 

взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, 

семінару), проведеної у зазначених країнах. 

7. Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка 

належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь 

доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять 

отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують 

конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань. 

 

ІІІ. Розгляд атестаційних матеріалів 
1. Атестація здобувачів вчених звань професора і доцента, які ведуть навчально-

методичну роботу в Університеті здійснюється на кафедрі, де вони працюють. При цьому 

профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напрямку діяльності 

даної кафедри. Якщо здобувач працює на багатопрофільній кафедрі, то у рішенні щодо 

присвоєння вченого звання вказується основний курс, який він викладає. 

2. Розгляду атестаційних матеріалів на кафедрі Університету має передувати проведення 

відкритої лекції для студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності) за умови 

присутності на ній членів факультетської фахової комісії та не менше трьох викладачів 

кафедри. 

3. На засіданні кафедри у присутності не менше ніж двох третин членів кафедри 

заслуховується звіт про науково-педагогічну діяльність здобувача та результати проведення 

відкритої лекції. 

За результатами розгляду атестаційних матеріалів кафедра: 

 готує висновок, яким підтверджуються високий науково-методичний рівень 

викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню, і 

передає ученому секретарю Університету; 

 рекомендує доопрацювати атестаційні матеріали. 

Рішення кафедри приймається більшістю голосів від складу кафедри відкритим або 

таємним голосуванням (за вибором членів кафедри). 

Повторно атестаційні матеріали розглядаються на кафедрі Університету після 

доопрацювання. 

4. Підготовка документів для розгляду на вчену раду Університету здійснюється не 

пізніше, ніж протягом 10-ти робочих днів після отримання пакету документів, зазначених у 

п. IV.  цього Положення. 

5. Інформація про здобувачів, які балотуються на черговому засіданні оголошується до 

засідання вченої ради.  

6. На засіданні вченої ради, після ознайомлення з атестаційною справою здобувача і її 

обговорення, більшістю голосів за результатами таємного голосування (щонайменше три 

чверті присутніх членів ради) приймається відповідне рішення про присвоєння вченого 

звання. Вчена рада може відкласти обговорення атестаційної справи або визнати 

недоцільним її обговорення.  

7. Здобувачі мають право бути присутніми на засіданнях вченої ради, де обговорюються 

їх атестаційні справи, при необхідності надають пояснення та виступають перед присутніми 

до початку процедури балотування.  

7. Вчена рада здійснює балотування здобувачів до початку процедури таємного 

голосування при наявності кворуму (не менше 2/3 її складу). 

8. Кворум підраховується за явочним листом членів ради при видачі їм під розписку 

балотувальних бюлетенів та остаточно встановлюється за кількістю голосів осіб, які брали 

участь у голосуванні.  

Голосування здійснюється окремо по кожній кандидатурі.  

9. Члени вченої ради, які балотуються на цьому засіданні, участь у голосуванні по своїй 

кандидатурі не беруть та до кворуму не зараховуються. Вони також не включаються до 
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складу лічильної комісії, яка обирається з членів Вченої ради перед початком розгляду 

атестаційних справ і становить не менше ніж три особи.  

10. Лічильна комісія видає підготовлені за формою балотувальні бюлетені під розписку і 

пояснює членам ради порядок голосування. На бюлетенях, які залишились не розданими, 

робиться запис – «невикористаний».  

Голосування проводиться викресленням в одній з відповідних граф бюлетеня слів «за» 

чи «проти».  

Недійсними визначаються бюлетені невстановленого зразка або, якщо голосуючий 

викреслив у бюлетені і слово «за» і слово «проти» чи, навпаки, не викреслив жодного.  

11. Після завершення голосування лічильна комісія підраховує результати таємного 

голосування по кожній кандидатурі і складає протоколи.  

Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні вченої ради одним з її 

членів. Ухвала, що приймається вченою радою на підставі результатів балотування, 

заноситься до протоколу.  

12. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує 

балотувальні бюлетені по кожному атестованому в окремі конверти і прикладає їх разом з 

явочним листом (з відмітками про видачу бюлетенів) до матеріалів засідання вченої ради. 

13. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення 

таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі усіх членів ради, 

які отримали бюлетені, та точний підрахунок кворуму і поданих голосів.  

14. Матеріали службового листування, повідомлення, які надходять до вченої ради з 

Міністерства освіти і науки України, як органу державної атестації, а також додаткові 

матеріали і документи, пов’язані з розглядом питань щодо присвоєння вченого звання 

здобувачу, після прийняття вченою радою відповідної ухвали додаються до атестаційної 

справи, яка залишається у матеріалах вченої ради. 

15. Учений секретар Університету після прийняття вченою радою рішення про 

присвоєння здобувачу вченого звання протягом 15 днів оформляє атестаційну справу 

здобувача вченого звання відповідно до вимог розділу IV «Оформлення атестаційної справи» 

цього Положення та надсилає її до МОН. 

16. Вчена рада на запити МОН надає додаткову інформацію і матеріали про діяльність 

здобувача вченого звання, процедуру його атестації. 

17. На рішення вченої ради про присвоєння/відмову у присвоєнні вченого звання 

здобувач вченого звання протягом двох місяців з дня прийняття рішення вченою радою може 

подати апеляцію до вченої ради або до МОН. 

У разі надходження апеляції до вченої ради формується склад апеляційної комісії, крім 

випадків, коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків. Апеляційна 

комісія формується у складі голови та членів комісії. Рішення щодо утворення апеляційної 

комісії та затвердження її складу приймає вчена рада. 

Апеляційна комісія готує висновок, який підписується всіма членами комісії. 

18. На підставі висновку апеляційної комісії вчена рада приймає рішення про 

задоволення або про відмову у задоволенні апеляції. 

Якщо апеляцію здобувача вченого звання задоволено, то вчена рада може прийняти 

рішення про присвоєння вченого звання та в установленому порядку надіслати до МОН 

атестаційну справу здобувача вченого звання. 

 

IV. Оформлення атестаційної справи 
1. Атестаційна справа здобувача вченого звання складається з таких документів: 

1) супровідний лист до атестаційної справи здобувача вченого звання (додаток 2); 

2) копія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом ученого секретаря 

Університету; 

3) копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у разі зміни 

здобувачем вченого звання імені); 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#n165
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4) рішення вченої ради щодо присвоєння вченого звання згідно з додатком 3 (для 

здобувачів вченого звання по кафедрі), додатком 54 (для здобувачів вченого звання зі 

спеціальності) або додатком 5 (для діячів культури і мистецтв) до цього Положення; 

5) копії дипломів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), атестатів доцента, 

старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (для здобувачів вченого звання 

професора), документів про удостоєння відповідного почесного звання або інших нагород 

(для діячів культури і мистецтв), засвідчені підписом ученого секретаря Університету та 

скріплені Університету; 

6) протокол засідання лічильної комісії (додаток 6); 

7) список навчально-методичних праць та/або наукових праць (додаток 7); 

8) копія сертифіката, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною 

мовою; 

9) довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування на посаду та 

звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за сумісництвом; 

10) довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних 

закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах (додаток 8); 

11) обкладинка атестаційної справи (додаток 9,10). 

2. Якщо особа виконує роботу за закритою тематикою, атестаційна справа здобувача 

вченого звання комплектується нетаємними документами. 

 

V. Оформлення та видача атестатів 
1. Після затвердження відповідно до законодавства атестаційною колегією МОН рішень 

вчених рад про присвоєння вчених звань МОН виписує і видає атестати за зразком, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 656. 

2. Атестат, виданий МОН, є документом, який засвідчує рівень професійної кваліфікації 

науково-педагогічного, наукового працівника при вирішенні питань зайняття ним 

відповідної посади та оплати його праці. 

3. Оформлення атестатів здійснюється протягом двох місяців після прийняття рішення 

атестаційною колегією МОН. 

4. Атестати видаються відповідальним особам (ученим секретарям вчених рад) для 

вручення їх працівникам, яким присвоєні вчені звання. 

5. У випадку втрати, знищення або пошкодження виданого атестата про присвоєння 

вченого звання видається дублікат атестата з новим порядковим номером. Дублікат 

оформляється у повній відповідності до раніше виданого атестата. 

У разі зміни працівником прізвища, імені, по батькові (так само, як і зміни кафедри, 

галузі професійної діяльності) виписаний атестат обміну і переоформленню не підлягає. 

 

VІ. Позбавлення вчених звань 
1. Позбавлення вчених звань здійснюється відповідно до порядку їх присвоєння. 

Питання про позбавлення вченого звання розглядається атестаційною колегією МОН: 

 у разі надходження до МОН рішення вченої ради про позбавлення вченого 

звання; 

 за клопотанням вченої ради, яка надсилала до МОН документи щодо 

присвоєння вченого звання; 

 у разі виявлення МОН порушення вимог законодавства з питань присвоєння 

вчених звань; 

 відповідно до рішення суду. 

2. Для вивчення обставин, пов'язаних з порушенням питання про позбавлення вченого 

звання, на засіданні вченої ради із числа її членів утворюється комісія, кількісний та 

персональний склад якої визначається вченою радою. 

3. У 15-денний строк після розгляду питання про позбавлення працівника вченого 

звання до МОН надсилаються такі документи: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF
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 рішення (клопотання) вченої ради про позбавлення вченого звання; 

 оригінал протоколу засідання лічильної комісії; 

 копії документів про присвоєння вченого звання; 

 інші документи, що підтверджують порушення вимог законодавства з питань 

присвоєння вчених звань. 

4. Атестаційна колегія МОН відповідно до законодавства затверджує рішення вченої 

ради про позбавлення (позбавляє) вченого звання з урахуванням всіх матеріалів справи і 

результатів попереднього експертного розгляду. 

На підставі рішення атестаційної колегії МОН атестат особи, позбавленої вченого 

звання, визнається недійсним. 

5. Вчена рада на запити МОН надає інформацію, документи і матеріали, необхідні для 

розгляду питання про позбавлення вченого звання. 
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Додаток 1  

до Порядку присвоєння вчених звань  

науковим і науково-педагогічним  

працівникам  

(підпункт 4 пункту 1 розділу ІІ) 
 

 

ПЕРЕЛІК  

рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як 

іноземної 
Провайдер Назва іспиту 

IELTS Test Partners IELTS 

British Council APTIS (British Council) 

Cambridge English Cambridge English: First (FCE),  

Cambridge English: Advanced (CAE),  

Cambridge English: Proficiency CPE,  

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage),  

Cambridge English: Business (Higher),  

Cambridge English: Business Language Testing Service 

(BULATS) 

Pearson Pearson Test of English (PTE) 

Pearson Pearson EDEXCEL (English as a Second language) 

Trinity College London Integrated Skills in English (ISE) 

ETS (Education Testing Service) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

Pearson/London Chamber of Commerce and Industry 

(LCCI) 

Egnlish for Specific Purposes,  

London Chamber of Cоmmerce and Industry LCCI 
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Додаток 2 

до Порядку присвоєння вчених  

звань науковим і науково- 

педагогічним працівникам 

(підпункт 1 пункту 1 розділу IV) 

 

 

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ  

до атестаційної справи здобувача вченого звання  

 

(на бланку вищого  навчального  закладу або наукової  установи) 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

проспект Перемоги, 10, 

м. Київ, 01135 

 

  

Про атестаційну справу 

 

 Надсилаємо атестаційну справу здобувача вченого звання ________   

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

по кафедрі / за спеціальністю __________________________________ . 
 (назва кафедри / шифр і назва наукової спеціальності) 

 

Додаток:  атестаційна справа. 

 

 

 

Ректор                        _______________                       ________________ 
(підпис)                                                   (прізвище, ініціали) 

 

 

Учений секретар _________________________________ 
    (прізвище, ініціали, телефон) 
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Додаток 3 

до Порядку присвоєння вчених  

звань науковим і науково- 

педагогічним працівникам 

(підпункт 4 пункту 1 розділу IV) 

 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради щодо присвоєння вченого звання  

 

Вчена рада ____________________________________________________ 
(повне найменування вищого навчального закладу, 

____________________________________________________________________ 
органу, до сфери управління якого належить заклад, установа) 

прийняла рішення щодо присвоєння вченого звання _________________ 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

по кафедрі ___________________________________________________ 
(назва кафедри) 

у складі _________ осіб з ____________ членів ради. 

Результати голосування: «за» - ____, «проти» - ____, недійсних бюлетенів 

- ___. 

Протокол засідання № ________ від «____» __________ 20___ року. 

Основні дані про здобувача 

1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження. 

2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне 

найменування, спеціальність (кваліфікація) за дипломом. 

3. Кандидат _____________________ наук з _________ року. 

Дисертацію захищено «_____» _______________  ____ року у 

спеціалізованій вченій раді _________________________________________, 
(повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи, 

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа) 
отримано  диплом ____________________________________________. 

                                                                     (серія, номер) 

Доктор _____________________ наук з _________ року. Дисертацію 

захищено «_____» _______________ ____ року у спеціалізованій вченій раді 

_________________________________________________________________, 
(повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи, 

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа) 
отримано  диплом ____________________________________________. 

                                                                      (серія, номер) 

4. Вчене звання доцента кафедри ______________________ або 

старшого дослідника (старшого наукового співробітника) зі спеціальності 

_______________________________________ присвоєно у __________ році. 
                (шифр та назва спеціальності) 

Отримано атестат ____________________. 
                                         (серія, номер) 
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5. Призначений на посаду ______________________________ кафедри  
         (професора, доцента) 

__________________________________з «____» ____________ 20___ 

року. Наказ від «____» ______________ 20 ___ року № ______. 

6. Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної 

роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах –  

_________ років, у тому числі у даному навчальному закладі (науковій 

установі) –  _______ років. 

7. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих 

навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи. 

(Наприклад: 

01.09.2002  – 31.08.2006 – асистент кафедри _____________________; 

01.09.2006 – до цього часу (якщо в контракті вказано термін 

перебування на посаді, зазначити у витязі з трудової книжки) – доцент 

кафедри ________________). 

8. Основні навчальні курси, які веде здобувач (указати кількість 

лекційних годин), керівництво курсовими роботами, дипломним 

проектуванням, семінарськими та лабораторними заняттями. Методичне 

забезпечення основних навчальних курсів. 

9. Наукова робота здобувача, участь у науково-дослідній роботі. 

10. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. 

Підготував докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(прізвища, ініціали, назви спеціальностей, дата присудження наукових ступенів) 

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, докторантів (кількість, 

прізвища та ініціали): ____. 

11. Участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі 

науково-методичних та технічних рад. 

12. Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень 

володіння іноземною мовою,  у ____ році. 

 

Основні навчально-методичні та наукові публікації 

 

Має ______ публікацій, з них_____ наукових та ________ навчально-

методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у 

вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. 

Після захисту _______________ дисертації опубліковано ______ 

праць, з них _____ наукових та ____ навчально-методичного характеру, у 

т.ч. після захисту публікації у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science. 
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Дані апробації професійної діяльності 

 

Відкрита лекція на тему ______________________________________ 

була проведена для студентів ___________________________________ 

(курс, факультет) 

«_____» ___________ 20___ року. Лекція була обговорена на засіданні 

кафедри ___________________________. Дана позитивна оцінка. Протокол 

№ ___ від ___________ року. 

 

Брав участь у ________ (кількість) конференціях (за профілем 

кафедри), у тому числі: три останні конференції із зазначенням назви, міста 

та року проведення конференції. За результатами конференцій опубліковані: 

стаття, тези, доповідь. 

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні 

кафедри _____________. Дана позитивна оцінка.  

Рекомендовано присвоїти вчене звання __________________ на 

засіданні кафедри «___» __________ _____ року, протокол №_____ та на 

засіданні науково-методичної комісії факультету (інституту) «___» 

___________                   _____ року, протокол №_______ .  

 

На підставі результатів голосування вчена рада прийняла рішення 

про присвоєння/відмову у присвоєнні 

___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові здобувача) 

вченого звання __________________ по кафедрі ___________________ 

________________________________ . 
(назва кафедри) 

 

 

 

Голова вченої ради       _______________                       ______________ 
(підпис)                                                     (прізвище, ініціали) 

 

Учений секретар     _______________                       _________________ 
 (підпис)                                                    (прізвище, ініціали) 

                     

                                 М. П. 
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Додаток 4 

до Порядку присвоєння вчених  

звань науковим і науково- 

педагогічним працівникам 

(підпункт 4 пункту 1 розділу IV) 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради щодо присвоєння вченого звання  

 

Вчена (науково-технічна) рада ________________________________ 
(повне найменування вищого навчального закладу, 

____________________________________________________________ 
наукової установи, органу, до сфери управління якого належить заклад, установа) 

прийняла рішення щодо присвоєння вченого звання ______________ 

___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

зі спеціальності _____________________________________________ 
(шифр, назва  спеціальності) 

у складі _________ осіб з ____________ членів ради. 

Результати голосування: «за» - ___, «проти» - ___, недійсних 

бюлетенів - ___. 

Протокол засідання № ________ від «____» __________ 20___ року. 

Основні дані про здобувача 

1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження. 

2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне 

найменування, спеціальність (кваліфікація) за дипломом. 

3. Кандидат _____________________ наук з _________ року. 

Дисертацію захищено «_____» _______________  _____ року у 

спеціалізованій вченій раді ________________________________________, 
(повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи, 

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа) 
отримано  диплом ________________. 

  (серія, номер) 

Доктор _____________________ наук з _________ року. Дисертацію 

захищено «_____» _______________ _____ року у спеціалізованій вченій 

раді ____________________________________________________________, 
(повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи, 

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа) 
отримано  диплом ________________. 

    (серія, номер) 

4. Вчене звання доцента кафедри ______________________ або 

старшого дослідника (старшого наукового співробітника) зі спеціальності 

_______________________________________ присвоєно у __________ році. 
                     (шифр та назва спеціальності) 

Отримано атестат ____________________. 
      (серія, номер) 
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5. Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у наукових установах 

та вищих навчальних закладах – _________ років. 

6. Наукова і науково-педагогічна діяльність: перелічити займані 

наукові і науково-педагогічні посади у хронологічному порядку із 

зазначенням строків перебування на цих посадах, у тому числі після 

обрання за конкурсом чи у порядку атестації, зокрема за сумісництвом. 

7. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. 

Підготував докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук:  

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(прізвища, ініціали, назви спеціальностей, дата присудження наукових ступенів) 

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, докторантів (кількість, 

прізвища та ініціали): ____. 

8. Участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі 

науково-методичних та технічних рад. 

9. Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень 

володіння іноземною мовою,  у ____ році. 

 

Основні навчально-методичні та наукові публікації 

 

Має ______ публікацій, з них_____ наукових, у тому числі наукові 

праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових 

виданнях. 

Після захисту _______________ дисертації опубліковано ______ 

праць, з них _____ наукових, у тому числі після захисту публікації у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science. 

   

Дані апробації професійної діяльності 

 

Брав участь у ________ (кількість) конференціях (за профілем 

кафедри), у тому числі: три останні конференції із зазначенням назви, міста 

та року проведення конференції. За результатами конференцій опубліковані: 

стаття, тези, доповідь. 

 

Рішення ради підтримали працівник_____________________________, 
(найменування вищого навчального закладу або наукової установи) 

які є фахівцями з ____________________________________________: 
                                              (назва галузі знань (науки)) 

1. _________________________________________________________ ; 
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання) 

2._________________________________________________________ ; 
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання) 
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3._____________________________________________________________ ; 
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання) 

4. _____________________________________________________________ 

; 
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання) 

5. ____________________________________________________________ ; 
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання) 

6. ____________________________________________________________ . 
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь (шифр, назва спеціальності), вчене звання) 

 

На підставі результатів голосування вчена рада прийняла рішення 

про присвоєння/відмову у присвоєнні 

____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові здобувача) 

вченого звання ____________ зі спеціальності ______________                       

_____________________. 
(назва спеціальності) 

 

 

 

Голова вченої  

(науково-технічної) ради  _______________                 ________________ 
                                                                       (підпис)                                                      (прізвище, ініціали) 

 

Учений секретар         _______________                      _________________ 
                                                              (підпис)                                                     (прізвище, ініціали) 

            М. П. 
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Додаток 5 

до Порядку присвоєння вчених  

звань науковим і науково- 

педагогічним працівникам 

(підпункт 4 пункту 1 розділу IV) 

 

 

РІШЕННЯ  

вченої (науково-технічної) ради щодо присвоєння вченого звання  

 

Вчена (науково-технічна) рада ________________________________ 
(повне найменування вищого навчального закладу, 

____________________________________________________________ 
органу, до сфери управління якого належить заклад, установа) 

прийняла рішення щодо присвоєння вченого звання ______________ 

____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

по кафедрі __________________________________________________ 
(назва кафедри) 

у складі _________ осіб з ____________ членів ради. 

Результати голосування: «за» – ___, «проти» – __, недійсних 

бюлетенів – ___. 

Протокол засідання № ________ від «____» __________ 20___ року. 

Основні дані про здобувача 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження. 

2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне 

найменування, спеціальність (кваліфікація) за дипломом. 

3. Наявність наукових ступенів та вчених звань у послідовності їх 

присудження та присвоєння. 

4. Наявність почесного звання _________________, послідовність їх 

одержання (ксерокопії додаються). 

5. Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної 

роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – 

_________ років, у тому числі у даному навчальному закладі (науковій 

установі) – _______ років. 

6. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних 

закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи. 

(Наприклад: 

01.09.2002  – 31.08.2006  – асистент кафедри _____________________; 

01.09.2006 – до цього часу (якщо в контракті вказано термін 

перебування на посаді, зазначити у витязі з трудової книжки) – доцент 

кафедри ________________). 
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7. Основні навчальні курси, які веде здобувач (указати кількість 

лекційних годин), керівництво курсовими роботами, дипломним 

проектуванням, семінарськими та лабораторними заняттями. Методичне 

забезпечення основних навчальних курсів. 

8. Підготовлені учні, фахівці вищої кваліфікації (лауреати 

міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, 

фестивалів). 

9. Значні особисті творчі досягнення у сфері своєї діяльності. 

 

Основні навчально-методичні та наукові публікації 

 

Має ______ публікацій, з них_____ наукових та ________ навчально-

методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у 

вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. 

 

Дані апробації професійної діяльності 

 

Відкрита лекція на тему _______ була проведена для студентів _______  

_____________________________________________________________  
(курс, факультет) 

«_____» ___________ 20___ року. Лекція була обговорена на засіданні 

кафедри ___________________________. Дана позитивна оцінка. Протокол 

№ ___ від ___________ року. 

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні 

кафедри _____________. Дана позитивна оцінка.  

Рекомендовано присвоїти вчене звання __________________ на 

засіданні кафедри «___» __________ _____ року, протокол №_____ та на 

засіданні науково-методичної комісії факультету (інституту) 

«___»___________                  _____ року, протокол №_______ .  

 

На підставі результатів голосування вчена рада прийняла рішення 

про присвоєння/відмову у присвоєнні 

___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові здобувача) 

вченого звання ___________________ по кафедрі _________________ 

___________________________________________ . 
(назва кафедри) 

 

Голова вченої ради           ___________                       ________________ 
(підпис)                                                      (прізвище, ініціали)  

 

Учений секретар              __________                       _________________ 
 (підпис)                                                     (прізвище, ініціали)  

                                  М. П. 
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Додаток 6 

до Порядку присвоєння вчених  

звань науковим і науково- 

педагогічним працівникам 

(підпункт 6 пункту 1 розділу IV) 

 

Протокол засідання лічильної комісії 

 

ПРОТОКОЛ № __________ 

 

засідання лічильної комісії щодо присвоєння вченого звання 

_______________ 

 

Лічильна комісія обрана вченою радою _________________________  

____________________________________________________________ 
(повне найменування вищого навчального закладу або наукової установи) 

на засіданні «___» _______________ 20___ року у складі: 

___________________________________________________________ . 
(прізвища, імена та по батькові членів лічильної комісії) 

 

На засіданні присутні _____ з ________ членів вченої ради. 

 

Здобувач вченого звання ___________________________________ 
         (прізвище, ім’я та по батькові) 

____________________ по кафедрі / зі спеціальності ______________ 

_________________________________________ . 

 

Роздано бюлетенів: ______ . 

Виявилося бюлетенів в урні: ______ . 

Результати голосування: 

«за»_____, 

 «проти»______, 

 недійсних бюлетенів _____ . 

 

Члени лічильної комісії: ___________  __________________ 

                                 ___________  __________________ 

                                 ___________  __________________ 
 (підписи)                                         (прізвище, ініціали) 

 

Підписи членів лічильної комісії 

ЗАВІРЯЮ: _________________________________________ 
      (підпис (прізвище, ініціали) вченого секретаря та гербова печатка) 
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Додаток 7  

до Порядку присвоєння вчених звань  

науковим і науково-педагогічним  

працівникам  

(підпункт 7 пункту 1 розділу IV) 

 

СПИСОК  

навчально-методичних праць та/або наукових праць 

_________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вченого звання) 

 

№ 

з/п 

Назва Характ

ер роботи 

Вихідні дані Обсяг (у 

сторінках)/ 

авторськи

й доробок 

Співавтор

и 

1 2 3 4 5 6 

Здобувач вченого звання 
_______________  

(підпис) 
___________________  

(прізвище, ініціали) 

_____________________  

(число, місяць, рік) 

  

Засвідчено: 

Завідуючий кафедрою 

 

 

_____________  
(підпис) 

 

 

________________  
(прізвище, ініціали) 

Учений секретар 

М.П. 

 

_____________  
(підпис) 

 

________________  
(прізвище, ініціали) 

______

____  

Примітки: 

1. У колонці 2 подається повна назва публікації мовою оригіналу.  

2. У колонці 3 зазначається характер роботи: стаття, тези доповідей, авторські свідоцтва, 

патенти, методичні розробки, підручники, навчальні посібники тощо.  

3. У колонці 4 конкретизуються місце і час публікації (видавництво, журнал – номер або серія, 

рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік видання; 

зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, 

симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких уміщено 

тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні галузеві, 

обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напряму); авторське свідоцтво на 

винахід, рік видачі; номери реєстрації і дати оформлення патентів, ліцензій.  

Вихідні дані записуються відповідно до правил бібліографічного опису літератури. Наукова 

публікація у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of 

Science, або у фаховому виданні (виділяється жирним шрифтом).  

4. У колонці 5 вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця велика і видана у 

співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у 

знаменнику – частка автора.  

5. У колонці 6 наводяться прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів 

наводяться прізвища перших трьох осіб, після чого вказується: та інші, всього ___ осіб.  

Список формується у хронологічній послідовності опублікування робіт з наскрізною 

нумерацією праць за такими розділами:  

- наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації;  

- наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації;  

- авторські свідоцтва, дипломи, патенти;  

- основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності) за профілем кафедри. 
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Додаток 8  

до Порядку присвоєння вчених звань  

науковим і науково-педагогічним  

працівникам  

(підпункт 10 пункту 1 розділу IV) 

ДОВІДКА  

про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих 

навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, 

наукових установах 

_________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вченого звання) 

№ з/п Дата Відомості про науково-

педагогічну, наукову діяльність на 

посадах у вищих навчальних 

закладах, у тому числі закладах 

післядипломної освіти, наукових 

установах 

Документ 

про зарахування на 

посаду (звільнення з 

посади), його дата і 

номер 

чи

сло 

міся

ць 

рік 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

Засвідчено: 
  

Начальник відділу кадрів 
_______________  

(підпис) 

___________________  

(прізвище, ініціали) 

М.П. 
  

_______

___  

Примітки: 

 

1. У колонці 5:  

зазначається повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи та скорочене 

найменування органу, до сфери управління якого належить заклад, установа;  

у разі звільнення зазначається його причина з посиланням на статтю (пункт) закону;  

наводяться відомості про науково-педагогічну, наукову діяльність на посаді у вищому 

навчальному закладі, у тому числі закладі післядипломної освіти, науковій установі, в якій 

особа працює за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною 

оплатою.  

2. У колонці 6 вказуються документи, внесені до трудової книжки. 
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Додаток 9 

до Порядку присвоєння вчених  

звань науковим і науково- 

педагогічним працівникам 

(пункт 3 розділу IV) 

 

 

Обкладинка атестаційної справи  

здобувача вченого звання  

 

 

Підпорядкування 

Найменування вищого  навчального  закладу або наукової  установи 

 

 

 

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА 

здобувача вченого звання 

 

_________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
        (прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

 

по кафедрі __________________________________________________ 
(назва кафедри) 

або зі спеціальності __________________________________________ 
              (шифр і назва спеціальності, галузь знань) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто, рік 
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Додаток 10 

до Порядку присвоєння вчених  

звань науковим і науково- 

педагогічним працівникам 

(пункт 3 розділу IV) 

 

 

Обкладинка атестаційної справи  

здобувача вченого звання, який працює у  вищому навчальному 

закладі,  

що має статус дослідницького 

 

 

Підпорядкування 

Найменування вищого  навчального  закладу  

 

 

 

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА 

здобувача вченого звання 

 

_________________________________ 

 

____________________________________________________________

_____ , 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

як____ працює  у  вищому навчальному закладі,  що має статус 

дослідницького, 

 

по кафедрі __________________________________________________ 
(назва кафедри) 

або зі спеціальності __________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності, галузь знань) 

 

 

 

Місто, рік 
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Положення про приймальну комісію  

Мукачівського державного університету 

 

І. Загальна частина 

 

1.1. Приймальна комісія Мукачівського державного університету (далі – Приймальна 

комісія) – робочий орган Мукачівського державного університету (далі Університету), 

передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – 

Закону), що утворюється для організації прийому вступників. Термін повноважень 

Приймальної комісії становить один календарний рік. 

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості 

відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України, затверджених МОН (Наказ МОН 15 жовтня 2015 року №1085) і 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції 04.11.2015р. №1351/27796 (далі – Умови прийому), 

Правил прийому до Мукачівського державного університету (далі – Правила прийому), 

Статуту Мукачівського державного університету та Примірного положення про Приймальну 

комісію вищого навчального закладу  (Наказ МОН 15 жовтня 2015 року №1085,). 

Положення про Приймальну комісію затверджується Вченою радою 

Мукачівського державного університету відповідно до частини третьої статті 38 

Закону. 

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Університету, який є 

головою комісії. 

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.  

До складу Приймальної комісії  входять: 

 заступник (заступники) голови Приймальної комісії; 

 відповідальний секретар Приймальної комісії; 

 уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв; 

 заступники відповідального секретаря Приймальної комісії; 

 члени Приймальної комісії – декани факультетів, керівники коледжів тощо; 

 представники органів студентського самоврядування відповідно до підпункту 

шостого частини п’ятої статті 40 Закону та профспілкових організацій. 

Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор з науково-

педагогічної роботи.  

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються 

наказом ректора Університету з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників Університету. 

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором 

Університету до початку календарного року.  

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею 

своїх функцій відповідно до наказу ректора Університету утворюються такі підрозділи 

Приймальної комісії: 

 предметні екзаменаційні комісії; 

 комісії для проведення співбесід; 

 фахові атестаційні комісії;  

 предметні комісії; 

 апеляційна комісія (апеляційні комісії); 
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 відбіркові комісіїя.  

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників інших навчальних закладів. 

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесіди 

утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних 

випробувань при вступі на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших 

навчальних закладів, науково-дослідних установ.  

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при 

вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

відповідно до пункту першого розділу ІХ Правил прийому. Допускається включати до 

складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних 

закладів. 

Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до 

аспірантури. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, 

які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за 

виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть 

бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з 

якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або спільного 

керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової 

програми, або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою 

програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою. До складу 

предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають 

наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за 

рішенням Вченої ради Університету можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної 

мови вступником. 

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою 

апеляційної комісії призначається один з проректорів Університету, який не є членом 

предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і 

повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних 

науково-педагогічних (педагогічних) працівників Університету та вчителів системи 

загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, 

комісії для проведення співбесід Університету.  

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста склад 

апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників Університету, вищих навчальних закладів і наукових установ України. 

Апеляційні комісії можуть утворюватись у відокремлених структурних підрозділах. 

Головою апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначається один із 

заступників керівника цього підрозділу. 

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке 

затверджує голова Приймальної комісії. 

Відбіркова комісія утворюється, у разі потреби, для профорієнтаційної роботи, 

прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших 

функцій, пов’язаних з прийомом і покладених на неї Приймальною комісією. На факультетах 

Університету і в його територіально відокремлених структурних підрозділах (коледжах) 

можуть утворюватись одна або декілька відбіркових комісій. У разі потреби можуть 

утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною 

комісією. 

До складу відбіркових комісій входять голова – декан факультету (директор 

коледжу), відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з 

числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного 
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(адміністративного) персоналу структурних підрозділів (факультетів, коледжів) 

Університету, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії. 

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, 

апеляційної та відбіркових комісій видається ректором Університету не пізніше 1 березня.  

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності 

Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора Університету з числа 

науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного 

(адміністративного) персоналу Університету.  

1.4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них 

згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину. Одна й та 

сама особа може бути відповідальним секретарем, як правило, не більше ніж три роки 

поспіль. 

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових 

атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких 

вступають до Університету у поточному році. 

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії 

 

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту вищого навчального закладу, наявної 

ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які 

затверджує Вчена рада Університету. 

2.2. Приймальна комісія: 

 забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань 

вступу до Університету; 

 організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників 

до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях); 

 в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить 

зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі; 

 координує діяльність усіх підрозділів Університету щодо підготовки та 

проведення конкурсного відбору; 

 організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору 

спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників; 

 здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і 

затверджує їх рішення; 

 організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб 

щодо створення умов для проведення вступної кампанії; 

 забезпечує оприлюднення на веб-сайті Університету Положення про Приймальну 

комісію, Правил прийому та інших документів, які передбачені законодавством; 

 приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами 

фінансування. 

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин 

складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома 

вступників. 

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і 

відповідальний секретар Приймальної комісії. 

 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії 

 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені 

Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з 

пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою вищого навчального закладу або 
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печаткою відповідного структурного підрозділу Університету журналі реєстрації заяв 

вступників, в якому зазначаються такі дані вступника: 

 порядковий номер (та/або номер особової справи); 

 дата прийому документів; 

 прізвище, ім’я та по батькові; 

 адреса місце проживання (місце реєстрації); 

 стать, дата народження; 

 найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий 

ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень; 

 номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-

кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту; 

 номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з 

конкурсних предметів; 

 пріоритет заяви;  

 інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування; 

 причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на 

навчання; 

 підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх 

повернення (номер поштової квитанції). 

У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу 

реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника. 

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом 

відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою Приймальної комісії. 

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності 

документів передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.  

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку 

сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується 

відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і 

підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв 

вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та 

скріплюється печаткою вищого навчального закладу або Приймальної комісії. У журналі 

реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У 

разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним 

секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Університету або Приймальної 

комісії. 

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, 

у разі виконання ним вимог Правил прийому до Університету, і повідомляє про це вступника 

в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі. 

3.3. Для проведення вступних випробувань вищим навчальним закладом формуються 

екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються 

відомості співбесіди, вступного випробування і (або) одержання-повернення письмової 

роботи. 

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. 

Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів 

вступних випробувань встановленої форми. 

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться Університетом, затверджується 

головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті 

Університету та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до 

початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями, 

освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання. 
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3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а 

також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за 

актом.  

 

 

 

ІV. Організація та проведення вступних випробувань 

 

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних 

комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні 

екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться Університетом, 

екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та 

подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до 

початку прийому документів.  

Форма вступних випробувань в Університеті і порядок їх проведення затверджуються 

кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні 

випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання 

відповідного року.  

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і 

зберігаються як документи суворої звітності. 

4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива 

атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень 

своїх знань і умінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких 

проводяться вступні випробування, не допускаються. 

4.3. Екзамен в усній формі або співбесіда з кожного предмету (дисципліни) 

проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає 

голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.  

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають 

правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню 

співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.  

Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується 

вступникові в день її проведення. 

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить Університет у випадках, 

передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в 

кожній аудиторії. 

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі 

штампом Університету зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії 

(керівника відповідного підрозділу) Університету, який видає їх голові екзаменаційної 

комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену. 

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться 

вступне письмове випробування (творчий конкурс), про що вступник ставить свій особистий 

підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи 

(у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її 

підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають 

авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях. 

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки 

разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються 

вступником. 

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми 

часу (в астрономічних годинах, не більше): 
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з мови та літератури: твір – 4 год.; переказ – 2 год.; диктант – 1 год.; 

з інших предметів – 2–3 год.; 

тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів. 

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, 

якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під 

час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він 

відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній 

роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При 

перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної 

кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до 

участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст 

написаного.  

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає 

письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-

повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити 

правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи. 

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у 

зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не 

допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники 

можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу 

Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних 

випробувань. 

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати 

екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими. 

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової 

атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві 

Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії. 

4.10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить 

шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр 

на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час 

шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, 

що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена 

предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова 

відповідної комісії. 

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря 

Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових 

відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії 

або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються 

голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки. 

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні 

Університету членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного 

робочого дня Приймальної комісії. 

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження 

під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або 

голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки 

роботи двох членів відповідної комісії. 

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює 

керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє 

письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою 

оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 100 балів, більше, ніж на 175 балів, за 

100-бальною шкалою оцінювання знань (від 0 до 100 балів) менше, ніж на 60 балів, більше, 
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ніж на 90 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені 

кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому 

кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза 

конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і 

засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки. 

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами 

предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами 

додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) 

засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та 

затверджуються рішенням Приймальної комісії. 

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з 

шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної 

екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві 

Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у 

відомості прізвища вступників. 

4.14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких 

було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому 

кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза 

конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не 

допускаються. 

4.15. Організація та проведення вступних випробувань в Університеті, критерії їх 

оцінювання деталізуються в Програмах вступних випробувань та Положенні про організацію 

вступних випробувань у Мукачівському державному університеті у 2016 році, які 

затверджуються щорічно не пізніше як за 3 місяці до початку прийому заяв вступників. 

4.16. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на 

вступному випробуванні в Університеті (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не 

пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності 

вступника. 

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. 

Порядок подання і розгляду апеляції деталізується в Положенні про апеляційну 

комісію та оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної комісії і сайті 

Університету до початку вступних випробувань. 

 

V. Зарахування вступників 

 

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється 

Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним 

вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для 

надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.  

5.2.Особи, які в установлений Правилами прийому термін не подали до Приймальної 

комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів 

документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 

додатка до нього державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок 

коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових 

довгострокових кредитів.  

5.3. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний 

лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних 

випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо 

вступників, зарахованих до Університету, зберігаються в їх особових справах протягом 

усього терміну навчання.  
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5.4. Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб 

вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії 

копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь 

вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до 

нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання в МДУ або іншому 

навчальному закладі за іншою спеціальністю (освітньо-професійною (освітньо-науковою) 

програмою підготовки) і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються в 

Університеті протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого 

навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на 

вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених 

документів. 

5.5. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної 

комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, 

за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.). 

5.6. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Університету видає наказ про 

зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та 

оприлюднюється. 

5.7. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки 

встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до 

Університету.  

5.8. Після видання ректором Університету наказу про зарахування вступників на 

навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом 

доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази 

про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами 

прийому. 

 

5.9. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про 

результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу 

до іншого вищого навчального закладу. 

5.10. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми 

навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на 

засіданні Вченої ради Університету. 

5.11. Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та 

інших організацій, партій та рухів не дозволяється. 
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Положення про навчання студентів 

Мукачівського державного університету 

за договорами з фізичними та юридичними особами 
 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1.Дане положення регулює порядок організації навчання студентів в Мукачівському 

державному університеті (далі – Університет), яке здійснюється за договорами з фізичними 

та юридичними особами (далі – платне) згідно з чинним в Україні законодавством та іншими 

нормативними актами.  

2.Набір студентів на платне навчання здійснюється понад державне замовлення в 

межах ліцензованого обсягу.  

3.Платне навчання поширюється на всі форми підготовки зі здобувачами вищої освіти 

(студентами, аспірантами).  

4.Навчання здобувачів вищої освіти, їх права та обов’язки регламентуються чинним 

законодавством України і нормативними актами Університету, незалежно від джерел 

фінансування, якщо інше не передбачено цим Положенням або особливими умовами 

Договору з юридичною чи фізичною особою.  

 

ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  НА НАВЧАННЯ ЗА 

РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

5.Перелік спеціальностей та умови прийому на навчання за рахунок коштів 

фізичних/юридичних осіб в Університеті оголошуються (відповідно до ліцензованих обсягів) 

в засобах масової інформації щонайменше за десять днів до початку вступних іспитів.  

6.На навчання за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб в Університеті можуть 

прийматися:  

6.1.абітурієнти, які подавали заяви для вступу на навчання за рахунок коштів 

фізичних/юридичних осіб та успішно пройшли конкурсний відбір за результатами вступних 

випробувань;  

6.2.абітурієнти, які подавали заяви для вступу на загальних умовах, але за 

результатами конкурсу не зараховані на місця державного замовлення;  

6.3.студенти Університету, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету і 

хочуть здобувати освіту за іншою спеціальністю та формою навчання;  

6.4.студенти які здобули вищу освіту за іншою спеціальністю, або вищу кваліфікацію 

(спеціаліста, магістра).  

7.Зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб здійснюється 

рішенням Приймальної комісії Університету та наказом Ректора при наявності відповідного 

договору і документів, передбачених чинними правилами прийому, поновлення і 

переведення студентів.  

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ І ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ ЗА 

РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  
9. Здобувач вищої освіти переводиться на наступний курс при виконанні навчального 

плану і позитивних результатів семестрових контролів.  

10.Переведення студентів Університету, навчання яких здійснюється на навчання за 

рахунок коштів фізичних/юридичних осіб, з одного базового напрямку підготовки на інший, 

з однієї спеціальності або форми навчання на іншу здійснюється згідно з Положенням про 

порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів 

освіти (наказ Міносвіти № 245 від 15.07.1996 р.) та на підставі внесення відповідних змін до 

умов укладеного договору.  
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11. Здобувач вищої освіти може на конкурсних засадах перевестися на вакантні місця 

державного замовлення за однойменною спеціальністю.  

12. Здобувач вищої освіти на навчання за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб 

відраховується з Університету на загальних підставах, а також при невиконанні Замовником 

договірних зобов’язань. 

13. Здобувач вищої освіти на навчання за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб 

може бути надана перерва у навчанні, право на яку студент отримує при наявності поважної 

причини.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН 

14.Договір укладається між Виконавцем навчальних послуг – Університетом в особі 

його ректора і Замовником – юридичною чи фізичною особою, яка виступає платником 

наданих послуг. В числі фізичних осіб Замовником може бути Одержувач (Студент), який 

оплачує своє навчання.  

15. Договір укладається, як правило, за типовою формою, що додається, з : 

15.1. юридичною особою – підприємство, організація та інші; 

15.2. фізичною особою – студентом (бакалавром, спеціалістом, магістром) платного 

навчання; 

15.3. фізичною особою, яка зобов’язується оплачувати навчання Одержувача 

(Студента). 

16.Переговори із замовниками, підготовка проектів договорів покладаються на 

відповідального секретаря Приймальної комісії. 

17.Контроль за виконанням договірних зобов’язань покладається на деканів 

відповідних факультетів. 

18.Проекти договорів подаються на підпис Ректору Університету з візами (на другому 

примірнику) декана, секретаря Приймальної комісії і юриста. 

19.Пропозиції з обґрунтуванням необхідності внесення в договори змін чи доповнень 

або стосовно розірвання договорів вносяться деканами відповідних факультетів, у вигляді 

службових записок з візами юридичної або бухгалтерської служб. До службових записок 

додається проект відповідних документів: письмове повідомлення Замовника із зазначенням 

підстав для змін, доповнень чи розірвання договірних відносин; проект Додаткової угоди, 

проект нового Договору тощо. 

20.В разі зміни тарифів, системи оподаткування, обов’язкових зборів і платежів та 

інших фінансово-економічних норм, що регулюються державними органами, пропозиції і 

обґрунтування стосовно укладання Додаткових угод вносяться на розгляд Ректора головним 

бухгалтером Університету.  

21.Договір, а також зміни і доповнення до нього підписуються в двох примірниках, 

кожний з яких зберігається договірними сторонами.  

22. Оригінали договорів (з підписами сторін), а також зміни і доповнення 

зберігаються в бухгалтерській службі Університету. 

23.Зміст договорів є комерційною таємницею Університету. Посадові особи 

Університету можуть подавати стороннім особам інформацію про укладені договори лише з 

дозволу Ректора або уповноваженого ним проректора.  

 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ 

24.Розмір плати встановлюється університетом на весь термін надання освітньої 

послуги за відповідним рівнем вищої освіти – «Бакалавр», «Магістр» та освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» у національній валюті – гривні з урахуванням офіційно 

визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік і затверджується наказом 

Університету. 
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Університет має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому 

договором, але не частіше одного разу на рік і не більше, ніж на офіційно визначений рівень 

інфляції за попередній календарний рік. 

25.Плата за навчання не може бути меншою від фактичних витрат в попередньому 

році на підготовку студента відповідного освітньо-професійного напряму чи спеціальності 

(далі – мінімальна плата). Винятки в дотриманні цієї норми визначаються Ректором на 

підставі рішення Вченої ради Університету та за умови, що зменшення визначеної 

мінімальної плати покривається підвищенням платні студентами інших спеціальностей.  

26.Договірна плата визначається при підготовці проекту договору з дотриманням п.33 

і може диференціюватися або бути рівномірною за спеціальностями та ступенями підготовки 

фахівців: бакалавра, спеціаліста, магістра.  

27.Оплата послуг, які не стосуються безпосередньо реалізації навчальних планів і 

програм (проживання в гуртожитку, вивчення додаткових дисциплін тощо) регулюється 

окремими нормами і положеннями, які затверджуються Ректором Університету.  

28.Плата за навчання за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб на повторному 

курсі є предметом Додаткової угоди.  

29.За бажанням Замовника плата може вноситися при укладенні договору за весь 

період навчання повністю – одноразово, або щорічно – за курс навчання в повному обсязі, 

або посеместрово - за відповідний семестр навчання. 

30.Плата за навчання здійснюється в готівковій чи безготівковій формі щорічно 

(протягом 30 днів з початку навчального року) або щосеместрово (протягом 30 днів з 

початку семестру). 

З метою підтвердження платежу, Замовник або особа, яка навчається, згідно умов 

договору (студент), може надавати інформацію про оплату (копію платіжного доручення, 

квитанцію) у п’ятиденний термін із дня здійснення оплати (але не пізніше кінцевої дати 

оплати етапу) у бухгалтерську службу та/або планово-фінансовий відділ Університету. 

31.Платіж Замовника, визначений умовами договору, вважається здійсненим при 

зарахуванні коштів на реєстраційний рахунок Університету. 

32.При внесенні коштів від імені Замовника членами його сім’ї, іншої особи за усним 

або письмовим дорученням Замовника (прохання, заява) в платіжному документі має 

вказуватися прізвище Замовника (як платника). 

33.Підставою для припинення дії договору є відрахування здобувача вищої освіти з 

Університету з дати виникнення заборгованості з оплати відповідно до наказу без 

попереднього узгодженням із Замовником за невиконання ним умов договору щодо 

фінансових зобов’язань перед Університетом. 

34.У разі прострочення Замовником строків оплати здобувач вищої освіти підлягає 

відрахуванню з вузу відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону України «Про вищу освіту» та умов 

договору. 

35.Розрахунки у неповному обсязі до уваги не беруться, якщо не встановлено 

індивідуальний графік оплати згідно письмового звернення Замовника і не можуть бути 

підставою для  продовження навчання здобувача вищої освіти. 

36.Якщо здобувачу вищої освіти (студенту) надається академічна відпустка, дія 

договору призупиняється на термін академічної відпустки. 

37.Якщо Замовник здійснює оплату за відповідний курс навчання, а здобувачу вищої 

освіти надається академічна відпустка на такий період – Замовник може звернутися із заявою 

про повернення коштів, що не були використані у відповідному періоді, в іншому випадку 

такі кошти зараховуються в рахунок оплати терміну навчання після видання наказу про 

повернення на навчання здобувача вищої освіти після закінчення академічної відпустки або 

на навчання на повторному курсі. 

38.У випадку припинення дії договору, кошти, отримані Університетом в рахунок 

оплати поточного семестру відповідно до умов договору залишаються у розпорядженні 

Університету для виконання його статутних завдань згідно з чинним законодавством 
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України в частині повного останнього місяця надання освітніх послуг незалежно від 

конкретної дати припинення дії договору. 

39.При поновленні або переведенні здобувача вищої освіти, зміні форми навчання 

розмір плати за відповідний курс встановлюється згідно укладеного договору про надання 

освітніх послуг. 

40.У разі укладання зі здобувачем вищої освіти, який навчається за договором, угоди 

про надання цільового пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти, внесення 

змін до договору здійснюється за згодою сторін. При цьому сума щорічної оплати за 

навчання зменшується на суму наданого кредиту на відповідний навчальний рік. 

41.У разі дострокового припинення дії договору у зв’язку з відрахуванням здобувача 

вищої освіти з Університету, частину коштів, що були внесені Замовником як попередня 

оплата за наступний семестр (курс (-и)) і не були використані в навчальному процесі, 

повертаються Замовнику на підставі його заяви та копії квитанції про оплату або іншій особі, 

якщо вона має таке право (довіреність, свідоцтво на право спадщини та ін.). 

42.Повернення коштів здійснюється в національній валюті України – гривні, без 

відшкодування інфляційних процесів. 

43.При зміні державними органами фінансово-економічних норм (тарифів, посадових 

окладів, ставок і бази оподаткування тощо) визначається додаткова плата за навчання за 

рахунок коштів фізичних/юридичних осіб як добуток трьох величин: договірної плати, 

питомої ваги відповідних видатків у кошторисі фактичних витрат і відсотків збільшення 

норми. Розрахунки додаткової плати здійснюються бухгалтерською службою Університету і 

подаються на розгляд договірних сторін для укладання Додаткової угоди. 

44.Договір може бути розірваний за згодою сторін; у разі неможливості виконання 

стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що 

змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін 

внести зміни до договору; у разі ліквідації юридичної особи - замовника або виконавця, якщо 

не визначений правонаступник; у разі відрахування з навчального закладу одержувача згідно 

із законодавством; за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання 

однією із сторін умов договору. 

45.Положення є документом публічного ознайомлення. Зміни до Положення 

вносяться Університетом на підставі змін у чинному законодавстві України, що впливають 

на порядок розрахунків. 

46.Положення про навчання студентів Мукачівського державного університету за 

договорами з фізичними та юридичними особами затверджується Ректором університету на 

підставі рішення Вченої ради Університету. 
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Положення про надання платних освітніх та інших послуг,  

які можуть надаватись Мукачівським державним університетом 

 

Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної 

форми власності», постанови КМУ № 346 від 20.05.2013 «Про затвердження Методики 

розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, 

фахівця, аспіранта, докторанта» та спільного наказу Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 

736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та 

комунальними навчальними закладами». 

Метою надання платних освітніх та інших послуг у Мукачівському державному 

університеті (далі - Університет) є отримання додаткових коштів відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 

системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності». 

 

І. Порядок надання платних освітніх та інших послуг в Університеті 

I.1. Порядок надання платних освітніх та інших послуг визначається чинними 

нормативно-правовими актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних 

послуг, визначену в переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 №796. 

Університет зобов’язаний поінформувати фізичну (юридичну) особу щодо порядку 

надання конкретного виду платних послуг та її вартості. 

I.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 в 

Університеті можуть надаватися наступні платні освітні та інші послуги: 

1. У сфері освітньої діяльності: 

1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до 

договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за відповідними 

освітньо-кваліфікаційними рівнями, ступенями, аспірантів; 

2) навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли 

право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством; 

3) підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття 

громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного 

обсягу; 

4) проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення 

професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії; 

5) підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах 

ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня кваліфікованого 

робітника передбачено навчальним планом підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

вищої освіти; 

6) підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

7) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням 

центрів зайнятості; 
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8) навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без 

громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в 

Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус 

закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах; стажування 

іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними 

вищої освіти передбачено законодавством; 

9) прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, 

дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та його 

проведення для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з 

фізичними або юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) 

у відповідному навчальному закладі або науковій установі (крім оплати часу проведення 

засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях 

офіційних опонентів); 

10) здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію 

самостійно, та стажування таких осіб; 

11) проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з 

питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, 

краєзнавства тощо, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму; 

12) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без 

видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів 

(зокрема, іноземних мов, комп’ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, 

машинопису, крою та шиття) за науковим, технічним, художнім, туристичним, спортивним, 

оздоровчим та гуманітарним напрямами, семінарів, практикумів; 

13) організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та 

вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, спортивним, 

оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету; 

14) складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, 

каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка 

фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок; 

15) надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються 

у відповідному закладі (установі); 

16) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, 

наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, 

часописи, альманахи тощо); 

17) розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, 

курсів дистанційного навчання; 

18) надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням ліцензування, 

атестації та акредитації. 

 

2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності: 

1) проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-

конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт; 

2) проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних 

процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту 

інформації; 

3) проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки; 

4) проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому 

законодавством порядку; 

5) проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних 

партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання; 
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6) випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів; 

7) проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі 

дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування; 

8) проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування; 

9) інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності; 

10) забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, 

Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і 

корпоративних мереж; 

11) впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-

технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що 

виготовлені за власними технологіями; 

12) розроблення науково-технічної документації; 

13) організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо), 

якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до 

діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету; 

14) розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації 

процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів. 

 

3. У сфері міжнародного співробітництва: 

1) надання допомоги студентам, курсантам з числа іноземців в отриманні віз; 

2) надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних послуг, 

послуг з перекладу, крім випадків, коли такі послуги надаються особі, яка працює або 

навчається у навчальному закладі (установі) і направлена таким навчальним закладом 

(установою) на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти; 

 

4. У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, 

фізичної культури та спорту: 

1) забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у дитячо-юнацьких, 

спортивно-оздоровчих таборах, дитячих туристичних базах, санаторіях-профілакторіях, 

пансіонатах, на базах туризму та відпочинку, у тому числі перевезення; 

2) проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з 

використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не 

передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету; 

3) надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, речей 

особистого користування, предметів для відпочинку, якщо це не передбачено навчальними 

планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду 

державного  бюджету; 

4) організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі 

міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, 

якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що 

фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету; 

5) обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та в 

приміщеннях навчальних закладів, установ; 

6) організація, проведення концертно-видовищних заходів. 

 

5. У сфері побутових послуг: 

1) будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових споруд та 

приміщень; 

2) ремонт, технічне обслуговування, діагностика, налагодження, переобладнання 

побутової, комп’ютерної, телекомунікаційної, периферійної, копіювальної, офісної техніки, 
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технічних засобів навчання, приладів, устатковання та багатофункціонального обладнання, 

фото-, теле-, відео-, аудіообладнання; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів; 

3) виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних виробів, садово-

городнього інвентарю; 

4) надання послуг, пов’язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіозапису, а 

також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіопродукції; 

5) виготовлення, реалізація та ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів, товарів 

широкого вжитку, власної сувенірної продукції; 

6) надання банно-пральних послуг, послуг хімчистки; 

7) надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, 

аудіо- і відеотехніки, театральних та сценічних костюмів, театрального реквізиту, 

інструментів та обладнання, аудіо- і відеозаписів, експозиційного обладнання, 

відеокомплексів, інших площ, інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальним 

планом та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету. 

 

6. У сфері житлово-комунальних послуг: 

1) надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що перебувають на балансі 

навчальних закладів, для тимчасового проживання; 

2) надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків 

для тимчасового проживання; 

3) надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків навчальних закладів для 

проживання: 

3.1) осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі; 

3.2) абітурієнтів відповідного навчального закладу під час вступних іспитів; 

3.3) осіб, які направлені у відрядження до таких навчальних закладів; 

3.4) осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитках 

навчального закладу згідно з рішенням його керівника; 

3.5) працівників інших навчальних закладів, установ та організацій; 

4) надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 

цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування 

будинків і приміщень; 

5) заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання: 

- у разі пошкодження або знищення з вини користувачів; 

- на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 

цього пункту, у встановленні: 

- поліпшеного обладнання; 

- нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання, 

визначеного технічними нормативами; 

6) надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель, що не 

перебувають на балансі навчальних закладів; 

7) надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих будинках і 

приміщеннях, що перебувають на балансі навчальних закладів, послуг з облаштування та 

утримання будинків і приміщень, крім тих, що визначені підпунктом 5 цього пункту. 

 

7. Інші послуги: 

1) надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, 

іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у 

освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не 

погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному 

закладі; 
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2) експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та 

обладнання, зазначених у підпункті 1 цього пункту; 

3) надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі 

інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, 

методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів 

масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах 

банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного 

дизайну; 

4) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії; 

5) забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого наукового 

співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, інших документів про освіту та вчені 

звання, їх дублікатів в установленому законодавством порядку; 

6) забезпечення оформлення посвідчення про складання кандидатських іспитів 

випускниками минулих років; 

7) забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок 

осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичним особами; 

їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у відповідному навчальному закладі; 

8) забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому 

законодавством порядку; 

9) здійснення палітурних, брошурувальних робіт; 

10) надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних 

рахунках тимчасово вільних власних надходжень вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів в установленому законодавством порядку; 

11) здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності 

згідно із законодавством; 

12) здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, 

автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для 

осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі); 

13) виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних 

господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що 

виготовлена у позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого бюджету, 

які забезпечують провадження освітньої діяльності; 

14) надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, 

юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в 

освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для проведення 

освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що 

проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також іншого рухомого та 

нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-

побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі 

(установі); 

15) надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до 

законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема місць для 

стоянки автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових 

умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі (установі); 

16) надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, 

навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання 

текстів. 

 

I.3. Послуги,  передбачені п.п.3.1розділу 6 цього положення надаються на 

безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам 

з їх числа. 
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I.4. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви – для фізичної 

особи; договору (контракту) – для фізичної або юридичної особи  

II. Порядок визначення вартості платних освітніх та інших послуг, що можуть 

надаватися в Університеті: 

II. 1. Встановлення вартості платної освітніх та інших послуг здійснюється на базі 

економічно обгрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. 

 

III. Визначення вартості платних освітніх та інших послуг, що можуть 

надаватися в Університеті: 

ІІІ.1. Складовими вартості витрат є: 

- витрати на оплату праці працівників; 

- нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 

- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій; 

- капітальні витрати; 

- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства. 

 

III.2. Витрати на оплату праці працівників. 

ІІІ.2.1. До витрат на оплату праці працівників (викладацького складу, інших 

педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих 

працівників), які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри 

посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, 

доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними 

нормативно-правовим актами. 

При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені до надання платної 

освітньої послуги, також можуть враховуватись виплати, що носять заохочувальний 

характер, у порядку, встановленому законодавством та колективним договором. 

У витратах на оплату праці враховується оплата праці працівників, які не 

перебувають у штаті Університету, але залучені до надання платних освітніх послуг. Оплата 

праці таких працівників здійснюється на підставі трудових договорів та договорів цивільно-

правового характеру за тими самими умовами та розмірами оплати праці, за якими 

здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників. 

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних освітніх 

послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної 

плати), а також кількість годин їх роботи визначаються виходячи з необхідності врахування 

всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених навантаження або часу, 

необхідного для виконання тих чи інших видів робіт. 

Кількість ставок працівників викладацького складу, що залучаються до надання 

платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів на 

основі навчальних планів, затверджених для кожного напряму, спеціальності, дисципліни 

(предмета) з урахуванням поділу груп на підгрупи при вивченні окремих дисциплін 

(предметів) або при виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на 

виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі при індивідуальній формі 

навчання), за винятком годин, відведених для самостійної роботи. 

ІІІ.2.2. Кількість годин викладацької роботи, ставок працівників викладацького 

складу, які підлягають оплаті, визначається на основі навчального плану по кожній професії 

або спеціальності, з урахуванням наповнюваності груп, їх розподілу, норм часу на виконання 

тих чи інших видів навчальної роботи тощо. 

ІІІ.2.3. Кількість ставок (штатних одиниць) посад інших працівників визначається, 

виходячи із необхідності врахування всіх тих функцій і тих видів робіт, які безпосередньо 

пов’язані з організацією навчання і обслуговуванням навчальних груп або окремих громадян. 

Для цього можуть використовуватись, як мінімальні вимоги, штатні нормативи, встановлені 

для навчального закладу того чи іншого типу. У разі недоцільності закріплення окремих 
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працівників для обслуговування платних навчальних груп у розрахунку витрат на оплату 

праці передбачається кількість штатних одиниць для здійснення доплат за суміщення 

професій (розширення зон обслуговування) працівникам, які обслуговують основний 

(бюджетний) контингент осіб, що навчаються. 

 

III.3. Нарахування на оплату праці 

ІІІ.3.1. Нарахування на оплату праці, в тому числі: єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військовий збір тощо, здійснюються у 

розмірах, передбачених чинним законодавством. 

 

III.4. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій 

ІІІ.4.1. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні 

вартості платних послуг належать матеріальні витрати, що використовуються на надання 

освітніх послуг, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, 

запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, 

канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, що використовується при 

наданні платних освітніх послуг, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, 

спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, спортивного одягу, комунальних послуг 

та енергоносіїв (вартість розраховується згідно з діючими тарифами), захисних пристроїв, 

харчування у випадках, передбачених статутами (положеннями) Університету або 

законодавством; проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного 

обслуговування основних фондів, що використовуються для надання платних послуг, 

службові відрядження та стажування, пов’язані з наданням платних освітніх послуг, оплата 

послуг зв’язку, засобів сигналізації, ліцензій для надання платних послуг( якщо не 

заборонено законодавством). 

Вартість сировини і матеріалів, що використовуються під час навчальних занять, 

розраховується відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів з 

кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета), виду навчальних занять та форми 

організації навчання, а паливно-мастильних матеріалів, крім того, виходячи з технічних 

характеристик транспортних засобів та тривалості їх роботи при наданні відповідної платної 

освітньої послуги. 

Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними 

закладами для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов'язкових 

робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які повинні бути 

здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій (у тому числі  суб’єктами 

господарювання), придбання та тиражування методичних матеріалів, передплату 

періодичних видань( якщо не заборонено законодавством). 

Це, зокрема, поточний ремонт, що здійснюється залученими юридичними особами, 

установлення та подальше супроводження програмного забезпечення, послуг зв’язку (у тому 

числі мобільного), за послуги Інтернет-провайдерів. 

Вартість безпосередніх витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються 

прямим розрахунком на основі: встановлених чинними нормативно-правовими актами 

ставок орендної плати або витрат на оренду приміщень інших підприємств, що 

використовуються у навчальному процесі, вартість оренди яких встановлена згідно з 

укладеними договорами оренди, строку надання тієї чи іншої платної освітньої послуги, 

площ, що використовуються для її надання; інших видатків, що необхідні для надання 

замовлених платних освітніх послуг, норм витрат та тарифів відповідно до затверджених в 

установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті 

енергоносії. 

У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат, оплати 

послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається виходячи з 
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фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної платної освітньої послуги, що склались у 

цьому навчальному закладі за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції. 

 

III. 5. Капітальні витрати 

До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів включаються 

витрати на забезпечення надання Університетом платних послуг, а саме: 

- придбання або створення основних засобів, зокрема навчального, лабораторного, 

спортивного, виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, меблів, комп’ютерної 

та оргтехніки, придбання навчальної літератури, оновлення бібліотечних фондів (якщо не 

заборонено законодавством); 

- капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію та реставрацію 

приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, що використовуються у навчальному 

процесі (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-

кошторисної документації), (якщо це не заборонено законодавством); 

- придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на 

користування), авторських та суміжних прав, (якщо це не заборонено законодавством). 

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної 

освітньої послуги. 

 

IV. Облік операцій з надання платних освітніх та інших послуг, що можуть 

надаватися в Університеті: 

IV. 1.Університет, як такий що надає платні освітні та інші послуги, зобов’язаний 

вести табелі обліку робочого часу працівників, а також журнали обліку студентів та 

слухачів. 

ІV.2.Бугалтерія зобов’язана вести облік та складати звітність з платних послуг 

відповідно до чинного законодавства. 

IV. 3.Оплата за надану Університетом платну освітню або іншу послугу вноситься 

готівковій та безготівковій формі на відповідні рахунки Університету 

 

V. Порядок використання доходів від надання платних освітніх та інших послуг, 

що можуть надаватися в Університеті: 

V.1. Кошторис доходів та видатків Університету по спеціальному фонду складається 

за кожним видом платних освітніх та інших послуг відповідно до Порядку складання, 

розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ» і виконується за рахунок тих доходів, що їх одержано від 

надання відповідних платних послуг. 

V.2. Доходи, одержані від надання платних освітніх та інших послуг, спрямовуються 

на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням цих послуг, сплату податків, обов'язкових 

до чинного законодавства, внесків, відрахувань, зборів, платежів. 

 

VI. Заключні положення 

VI.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних освітніх та інших 

послуг, а також обґрунтованість розмірів плати за послуги несе керівник Університету. 

VI.2. Відносини, не врегульовані цим Положенням, здійснюються відповідно до 

положень чинного законодавства України. 
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Положення про надання платних освітніх послуг 

з вивчення студентами окремих модулів (навчальних 

дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами 
 

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА 

1.1. Це Положення розроблено з урахуванням вимог чинних нормативних документів, 

а саме: 

– Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, 

які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27 серпня 2010 р. № 

796; 

– спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України “Про затвердження 

порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами” від 

27.07.2010 р. № 736/902/758; 

– Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі 

підготовки фахівців”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 

січня 2004 р. №48; 

– наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження норм часу для 

планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів” від 7 серпня 2002 р. № 450; 

– внутрішніх нормативних документів Мукачівського державного університету, 

зокрема, Положення про оцінювання знань студентів за Європейською кредитною 

трансфертно-накопичувальною системою організації освітнього процесу в Мукачівському 

державному університеті. 

1.2. Це положення регламентує процедуру надання Мукачівським державним 

університетом платних освітніх послуг у кредитно-трансферній системі підготовки фахівців 

з факультативного вивчення студентами усіх ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів 

окремих модулів (навчальних дисциплін), зокрема випадки, передбачені Положенням про 

оцінювання знань студентів за Європейською кредитною трансфертно-накопичувальною 

системою організації освітнього процесу в Мукачівському державному університеті. 

1.3. У межах платних освітніх послуг, які надає Мукачівський державний університет, 

студент має право на: 

1.3.1. Вивчення додаткових, вибраних за власним бажанням, модулів (навчальних 

дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальним планом. 

1.3.2. Отримання консультацій та виконання індивідуальних завдань понад обсяги, 

встановлені навчальним планом, з одного або двох модулів (навчальних дисциплін), з яких 

він не атестований. 

1.4. Граничним терміном атестації студента з окремих модулів (навчальних 

дисциплін) є останній день тижня, який передує семестровому контролю (згідно з графіком 

навчального процесу). Якщо вивчення модулів (навчальних дисциплін) здійснюється 

студентом під час його навчання в останньому семестрі ступеня “бакалавр”, “магістр”, 

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, атестація студента з цих модулів (навчальних 

дисциплін) повинна бути закінчена за тиждень до початку роботи Екзаменаційної комісії, 

регламентованого графіком навчального процесу цього семестру. 

1.5. Вивчення модулів (навчальних дисциплін), вказаних у п. 1.3 цього Положення, 

передбачає формування або коригування індивідуального навчального плану студента, яке 

відбувається доповненням його індивідуального навчального плану на наступний 

навчальний семестр модулями (навчальними дисциплінами), з яких він не атестований або 
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вибрав за власним бажанням і хоче додатково вивчити понад обсяги, встановлені 

навчальними планами і програмами. 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ МОДУЛІВ 

(НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН) 

2.1. Студент, який бажає вивчити окремі модулі (навчальні дисципліни) або отримати 

консультації, пише на ім’я Ректора Університету заяву з проханням надати йому платну 

послугу в сфері освітньої діяльності та подає цю заяву деканату (форми заяв наведені в 

додатках 1, 2). 

2.2. Деканат Університету, візуючи заяву, надає згоду на додаткове вивчення окремих 

модулів (навчальних дисциплін) або отримання студентом консультації. 

2.3. Деканат Університету упродовж тижня після закінчення терміну роботи комісій 

формує пакет заяв студентів з проханнями щодо надання платних послуг у сфері освітньої 

діяльності, реєструє їх у відповідному журналі та передає в навчальний відділ. 

2.4. Бухгалтерська служба та/або планово-фінансовий відділ укладає зі студентом 

угоду щодо надання йому платних послуг у сфері освітньої діяльності (додатки 3, 4) та 

складає для нього індивідуальний кошторис. 

2.5. Студент зобов’язаний протягом тижня після дати укладення угоди внести на 

безготівковий рахунок Університету кошти, передбачені індивідуальним кошторисом. 

2.6. Навчальний відділ готує проект наказу про надання студенту платних послуг у  

сфері освітньої діяльності. Підписаний Ректором наказ є підставою для формування або 

коригування індивідуального навчального плану студента. 

2.7. Після реєстрації наказу деканат університету, в якому навчається студент, коригує 

його індивідуальний навчальний план. 

2.8. Протягом тижня після реєстрації наказів деканат університету, в якому навчається 

студент, формує список викладачів, рекомендованих кафедрами для роботи зі студентами, 

яким надають платні освітні послуги. 

2.9. Навчальний відділ оформляє на погодинну оплату викладачів, рекомендованих 

кафедрами для роботи щодо платних освітніх послуг з вивчення студентами окремих 

модулів (навчальних дисциплін). 

 

3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

3.1. Семестрові оцінки з модулів (навчальних дисциплін), які студент вибрав за 

власним бажанням та додатково вивчав понад обсяги, встановлені навчальним планом і 

програмою, не враховують під час розрахунку семестрової рейтингової оцінки студента та 

його рейтингової оцінки. 

3.2. Студенти, які вивчають модулі (навчальні дисципліни), з яких вони не були 

атестовані, не беруть участі в конкурсних відборах до успішної атестації з цих модулів 

(навчальних дисциплін). Конкурс між цими студентами на місця, які залишилися після 

конкурсних відборів, ведеться на підставі їхніх рейтингових оцінок. 

3.3. У разі організації додаткового вивчення модулів (навчальних дисциплін) 

формування або коригування індивідуального навчального плану студента повинно бути 

закінчено протягом двох тижнів після закінчення терміну роботи комісій. 

3.4. Це положення у частині, що стосується вивчення модулів (навчальних 

дисциплін), вказаних у пп. 1.3.2, не поширюється на модулі (навчальні дисципліни), які 

вивчає студент під час його навчання в останньому семестрі ступеня “бакалавр”, “магістр”, 

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”. 
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Додаток 1 
Ректору Мукачівського державного університету 

проф. Щербан Т.Д.  

від _______________________________ 
                                                                                            (прізвище, (ім’я, по батькові) 

                                                                               “         ”  _______________20 р. 

Студента групи _______________ 

Ступеня “бакалавр”, “магістр” 

 ОКР “спеціаліст” 
               (потрібне підкреслити) 

Напрям (спеціальність)  

_________________________________ 

№ залікової книжки _______________ 

 

ЗАЯВА 

Прошу надати мені платні освітні послуги з вивчення окремих модулів (навчальних дисциплін) понад 

обсяги, встановлені навчальним планом. 

 

1. Назва модуля (навчальної дисципліни) 

                            

                            

Кафедра  

 

2. Назва 

 

 
модуля (навчальної 

дисципліни) 
                            

                            

 

Кафедра   ____________________ 

 

“ ”             20 р. Підпис  

 

Прошу надати платну освітню послугу з вивчення модулів (навчальних дисциплін) 

 

Декан ___________________________________ факультету 

 

 

_______                                 ____________ 
   (підпис)                                       (прізвище)  
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Додаток 2 
Ректору Мукачівського державного університету 

проф. Щербан Т.Д.  

від _______________________________ 
                                                                                            (прізвище, (ім’я, по батькові) 

                                                                               “         ”  _______________ 20 р. 

Студента групи _______________ 

Ступеня “бакалавр”, “магістр” 

 ОКР “спеціаліст” 
               (потрібне підкреслити) 

Напрям (спеціальність)  

_________________________________ 

№ залікової книжки _______________ 

 

ЗАЯВА 

Прошу надати мені платні освітні послуги у формі консультацій з таких 

модулів (навчальних дисциплін).   

 

1. Назва модуля (навчальної дисципліни) 

                            

                            

Кафедра  

 

2. Назва 

 

 
модуля (навчальної 

дисципліни) 
                            

                            

 

Кафедра   ____________________ 

 

“ ”                   20     р.                                                                                  Підпис  

 

Прошу надати платну освітню послугу у формі консультацій з модулів (навчальних дисциплін) 

 

Прошу надати платну освітню послугу з вивчення модулів (навчальних дисциплін) 

 

 

Декан ___________________________________ факультету 

 

 

_______                                 ____________ 
   (підпис)                                       (прізвище)  
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Додаток 3 

ДОГОВІР № 

про надання додаткових платних послуг 
________________________________________ 

(назва додаткової освітньої платної послуги) 

 

Мукачівський державний університет 

В особі ректора Щербан Т.Д. 
(посада, прізвище, імя та по батькові керівника навчального закладу) 

 

Що діє на підставі статуту навчального закладу, далі – Виконавець 

Та Замовник ___________________________________________________ 
(прізвище, імя, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи, яка замовляє додаткову 

освітню послугу) 

 

далі сторони, уклали цей договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 
 1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику платні освітні послуги у вигляді 

вивчення навчальних дисциплін за кошти фізичної особи відповідно до Положення про надання платних 

освітніх послуг з вивчення студентами окремих модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені 

навчальними планами. 

  

 2. Обов’язки та права виконавця 
 2.1. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства. 

 2.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої 

послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання таких послуг. 

 

3. Обов’язки та права замовника 
 3.1. Замовник зобов’язується оплатити виконавцю кошти за надання освітньої послуги 

протягом тижня після підписання цього договору. 

 3.2. Замовник зобов’язується не пропускати заняття, які проводить Виконавець, та пройти весь 

курс навчання. 

 3.3. Перераховані за даним договором грошові кошти Замовнику не повертаються, у разі не 

відвідування ним занять. 

 

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків 
 4.1. Вартість платних освітніх послуг визначається індивідуальним кошторисом, який є невід’ 

ємним додатком цього договору. 

  

 5. Відповідальність сторін за невиконання або виконання 

зобов’язань 
 5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором Сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством. 

  

 6. Інші умови договору 

 

 6.1. Усі суперечки за цим договором Сторони вирішують шляхом 

переговорів. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів 

спірні питання вирішуються у встановленому порядку. 
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 6.2. Даний договір складено у 2-х примірниках по одному для 

Замовника та Виконавця, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

 

 6.3. Договір набирає юридичної сили з моменту його підписання і 

діє до  

 

 “___” ________ 20__р. 

 

 7. Місцезнаходження та реквізити сторін 
  

  

             Виконавець                                                                Замовник                
 

Мукачівський державний університет 

89600, Закарпатська обл., м.Мукачево, 

вул.Ужгородська, 26 

код ЄДРПОУ  36246368 

р/р 35221201054498, МФО 812016 

в ГУДКСУ Закарпатсбка обл., м.Ужгород 

 

Ректор МДУ ____________Т.Д. Щербан 
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Додаток 4 
КОШТОРИС НА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Назва дисципліни  ______________________________________________________________                          

Обсяги навчальної роботи  _______________________________________________________                   Вид 

контролю __________________________________________________________________             

Кафедра _______________________________________________________________________  

№ 

з

/п 

Види послуг 

Норма 

часу на один 

захід, год 

Вартіс

ть 

послуг

и, 

грн/за

хід 

Кількість 

заходів згідно з 

навч. планом 

Сума 

опла

ти, 

грн 

1 2 3 4 5 6 

1 
Приймання семестрового 

екзамену 
    

2 
Приймання семестрового 

заліку 
    

3 
Проведення лабораторних 

робіт з дисципліни 
    

4 
Проведення консультацій з 

дисципліни 
    

5 
Керівництво виконанням 

курсового проекту 
    

6 
Керівництво виконанням 

курсової роботи 
    

7 Усього     

8 

Матеріальні та інші витрати 

(30 % від загальної суми оплати за 

надання освітніх послуг) 

    

9 
Усього до оплати за 

статтями витрат: 
    

                  

 

 

 

 

“ЗАМОВНИК”                                                              “ВИКОНАВЕЦЬ 
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Положення про наукову лабораторію 

 
 

1. Загальні положення 

1.1 Наукова лабораторія створена з метою широкого залучення науково-педагогічних 

працівників, докторантів, магістрів, аспірантів та студентів Мукачівськогог державного 

університету ( далі – МДУ) до проведення фундаментальних досліджень і здійснення 

прикладних розробок за пріоритетними напрямами науково-технічної діяльності. 

1.2. Наукова лабораторія є структурним підрозділом Науково-дослідної частини і не 

має самостійного балансу та статусу юридичної особи. 

1.3. Наукова лабораторія здійснює наукові дослідження та розробки, поглиблену 

наукову та науково-технічну підготовку фахівців за пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки.  

1.4. Діяльність Наукової лабораторії здійснюється у відповідності до законів України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність»,  «Про вищу освіту», Статуту Мукачівського 

державного університету, інших нормативних документів. 

1.5. Наукова лабораторія функціонує на площах і науково-лабораторній базі 

університету, має відповідне матеріальне забезпечення. 

1.6. Наукова лабораторія складається з окремих наукових груп, що формуються 

відповідно до тем, що пройшли конкурсний відбір в Міністерстві освіти і науки України. 

 

2. Завдання та організація роботи 

 

2.1 Основними завданнями наукової лабораторії є: 

 – проведення фундаментальних досліджень згідно з пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки і виконання прикладних розробок за напрямами науково-технічної 

діяльності; 

– підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл; 

– підтримка  наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих 

студентів, залучення їх до діючих наукових шкіл; 

– участь у підготовці МДУ кваліфікованих фахівців, наукових та науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного 

прогресу; 

– ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу університету 

для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-

економічних перетворень. 

2.2 Науково-дослідні роботи виконуються в науковій лабораторії на підставі 

тематичних планів, що формуються згідно з пріоритетними напрямками наукової діяльності 

МДУ та відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки.  

2.3 Для організації роботи за тематикою за поданням наукових керівників тем згідно з 

діючим штатним розписом і фактичним фінансуванням видатків формується склад наукових 

(тематичних) колективів виконавців. 

2.4  Наукові (тематичні) колективи виконавців очолюють наукові керівники – доктори 

і кандидати наук, які несуть відповідальність за своєчасність та результативність виконання 

досліджень, розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного розвитку, 

впровадження та використання в Україні наукових і науково-практичних результатів. 

Звіти наукових керівників про завершені науково-дослідні роботи щорічно 

заслуховуються Вченою радою Мукачівського державного університету.  

2.5 Наукова лабораторія проводить дослідження в тісному контакті з кафедрами, 

факультетами, галузевими науково-дослідними лабораторіями та іншими структурними 
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підрозділами МДУ, вищими навчальними закладами (ВНЗ) і науковими установами 

Академій наук України. 

2.6 Науково-дослідні роботи в проблемній науково-дослідній лабораторії 

виконуються: 

– науково-педагогічними  працівниками та навчально-допоміжним персоналом МДУ 

чи інших ВНЗ і наукових установ в межах основного робочого часу, а також за умовами 

штатного сумісництва з оплатою не більше 0,5 посадового окладу; 

– аспірантами, що працюють над дисертаціями, тематика яких відповідає науковому 

профілю МДУ і студентами у порядку виконання навчально-дослідницьких, курсових і 

дипломних робіт і проектів, як без додаткової оплати, так і у вільний від навчання час з 

оплатою не більше 0,5 посадового окладу по займаній посаді. 

Наукові працівники приймаються на роботу до проблемної науково-дослідної 

лабораторії за основним місцем роботи на умовах конкурсу або призначаються за 

результатами атестації. 

  

3. Права та відповідальність 

 

3.1 Для виконання своїх завдань проблемна науково-дослідна  лабораторія має право: 

˗ у визначених законодавством межах одержувати інформацію від бухгалтерії, планово-

фінансового відділу, відділу кадрів та інших відділів і служб університету, яка стосується 

організації і виконання науково-дослідних робіт та оплати праці, а також вносити свої 

пропозиції щодо організації і вдосконалення виконання науково-дослідних робіт до будь-

яких структурних підрозділів і посадових осіб університету; 

˗ у встановленому законодавством порядку здійснювати ділові і наукові контакти з 

організаціями, фірмами і громадянами інших країн; 

˗ ініціювати укладання угод з вітчизняними та закордонними юридичними особами 

різних форм власності та фізичними особами відповідно до чинного законодавства на 

виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у межах наукових 

напрямів діяльності МДУ; 

˗ залучати для виконання робіт вітчизняних і закордонних спеціалістів на умовах, що 

не суперечать законодавству; 

˗ ініціювати преміювання працівників наукової лабораторії за досягнуті наукові та 

науково-прикладні результати. 

 

4. Керівництво науковою лабораторією 

 

4.1 Керівництво науковою діяльністю наукової лабораторії здійснюється науковим 

керівником, який призначається ректором МДУ з числа провідних вчених МДУ, як правило, 

професорів і докторів наук. 

Науковий керівник наукової лабораторії несе відповідальність за науково-методичний 

рівень, своєчасність виконання та результативність проведених в ній досліджень, розробляє 

плани науково-дослідних робіт проблемної науково-дослідної лабораторії та організовує їх 

виконання, забезпечує координацію діяльності лабораторії з іншими науковими установами 

та з відповідними кафедрами МДУ. 

4.2 Завідувач наукової лабораторії призначається з числа висококваліфікованих 

спеціалістів, як правило, докторів наук.  

Завідувач лабораторією організовує поточну діяльність проблемної наукової 

лабораторії та безпосередньо керує роботою працівників; організовує роботу в лабораторії 

аспірантів, докторантів, пошукачів, стажистів, магістрів та студентів; організовує 

матеріально-технічне забезпечення та своєчасне виконання програми досліджень; забезпечує 

підтримку безпосередніх контактів із замовником; готує пропозиції щодо установлення 

надбавок за виконання найбільш складних та відповідальних робіт; забезпечує цільове 
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використання коштів, матеріально-технічних ресурсів, своєчасне проведення їх 

обслуговування; здійснює контроль за безпечним проведенням науково-дослідних робіт. 

Завідувач лабораторією також разом з науковими керівниками тем забезпечує  вчасне 

та якісне оформлення  документації; організовує підготовку та передає замовнику звітну 

документацію та іншу наукову продукцію; створює умови для впровадження наукових 

розробок у виробництво; складає усі форми звітності з наукової і практичної діяльності 

лабораторії; здійснює пошук споживачів наукової продукції і джерел фінансування 

лабораторії. 

Права та обов'язки завідувача та працівників проблемної науково-дослідної 

дабораторії визначаються  посадовими інструкціями, затвердженими першим проректором 

МДУ. 

  

5. Фінансування, реорганізація та ліквідація лабораторії 

 

5.1 Фінансові операції та облік матеріальних активів наукової лабораторії 

виконуються бухгалтерією МДУ. 

5.2 Штатний розпис наукової лабораторії погоджується з першим проректором та 

затверджується ректором МДУ. 

5.3 Наукова лабораторія знаходиться на балансі МДУ. За лабораторією закріплюються 

приміщення,  наукові прилади та устаткування, придбані за кошторисами на її забезпечення і 

за рахунок інших джерел. Матеріально-технічне забезпечення лабораторії здійснюється 

відповідними підрозділами МДУ. 

5.4 Науковій лабораторії надається оперативна самостійність у визначенні напрямків 

наукової діяльності в межах затверджених планів наукових робіт та кошторисів. 

5.5 Перевірка фінансово-господарської діяльності наукової лабораторії здійснюється у 

встановленому законодавством порядку. 

  

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

 

6.1 Структурні підрозділи університету надають правове, інформаційне, нормативне, 

метрологічне, патентно-ліцензійне, матеріально-технічне та інше забезпечення науково-

дослідної роботи наукової лабораторії. 

6.2 Фахівцями структурних підрозділів надається допомога щодо складання, розробки 

договорів, пропозицій до виконання НДР щодо включення НДР до «Тематичного плану 

науково-дослідних робіт» та іншої документації.  

Робота навчально-наукових, науково-дослідних підрозділів МДУ та підрозділів з 

координації і забезпечення науково-дослідних робіт є частиною наукової діяльності 

лабораторії. 

6.3 Оплата праці фахівців інших структурних підрозділів, які забезпечують або 

сприяють виконанню науково-дослідної роботи вказаної лабораторії здійснюється шляхом 

встановлення їм надбавки до посадового окладу, преміювання, за договором. 

  

7. Внесення змін до цього Положення 

7.1. Внесення змін до положення оформляється шляхом викладення його в новій 

редакції. 
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Положення про студентський гуртожиток  
Мукачівського державного університету 

 
 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Дане Положення встановлює порядок надання житлової площі в студентських 

гуртожитках Мукачівського державного університету (далі – Університет), порядок 

користування цими гуртожитками та їх утримання. Студентськими гуртожитками 

Мукачівського державного університету вважаються будівлі по вул. Філатова, 16 та вул. Я. 

Коменського, 59 , починаючи з 2 поверху та вище.  

1.2. Студентські гуртожитки Університету призначені для проживання на період 

навчання та вступних випробувань іногородніх студентів, аспірантів, а також абітурієнтів 

тощо (далі студенти, аспіранти, абітурієнти).  

Іноземні громадяни, які навчаються в цьому вищому навчальному закладі, 

розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом 

або іншими нормативно-правовими актами.  

Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають 

приватизації, обміну, закладанню.  

Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням 

Координаційної комісії та за погодженням з органами студентського самоврядування та 

первинною профспілковою організацією працівників та студентів.  

Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється рішенням ректора 

Університету за погодженням з первинною профспілковою організацією працівників та 

студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні 

укладається угода на проживання.  

1.3. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією 

метою будинки. Не допускається розміщення житлових приміщень для проживання 

Студентів у підвалах, мансардах і цокольних поверхах. Студентські гуртожитки можуть 

створюватись в орендованих будинках (приміщеннях), що пристосовані під гуртожиток.  

Студентські гуртожитки підпорядковуються керівництву Університету. 

Студентські гуртожитки можуть бути об’єднані в студентські містечка.  

1.4. Гуртожитки Університету створені тільки для проживання окремих осіб 

(житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не 

перебувають в сімейних стосунках).  

1.5. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб забороняється.  

 Тимчасове проживання молодих спеціалістів-працівників університету 

(протягом навчального року) здійснюється з дозволу керівництва Університету та за 

погодженням з органами студентського самоврядування та первинної профспілкової 

організації працівників та студентів Університету, у виділених двох кімнатах за адресою: м. 

Мукачево, вул. Філатова, 16 на підставі заяв та договорів. У разі не заселення кімнат 

вищевказаними працівниками до кімнат можуть бути поселені студенти.  

Для проживання іноземних та вітчизняних груп студентів та науково-педагогічних 

працівників і з вузів-партнерів передбачено виокремлений блок за адресою: м. Мукачево, 

вул. Я. Коменського, 59.  

 У гуртожитках Університету повинні забезпечуватись необхідні умови для 

проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури. Приміщення 

санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними 

санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.  
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 Виховна робота в гуртожитках проводиться деканатами факультетів, органами 

студентського самоврядування.  

 Внутрішній розпорядок у гуртожитках Університету встановлюється 

Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і 

затверджуються ректором Університету за погодженням з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією працівників та студентів.  

 Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими 

інструкціями, затвердженими ректором Університету.  

 Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату 

додаткові послуги, передбачені законодавством та затверджені у встановленому порядку 

Університетом, за рахунок використання приміщень нежитлового фонду.  

 У гуртожитках може проводитися тимчасове поселення в літній період 

(строком до 45 днів). Для тимчасового поселення необхідно:  

 - завізована (з дозволом) заява на ім’я ректора; - укладена угода на 

проживання;  

 - внесення оплати, яка підтверджується відповідною квитанцією; - паспорт та 

ідентифікаційний код ; - перепустка на вхід до гуртожитку.  

Всі поселені особи реєструються у коменданта гуртожитку.  

 

II. НАДАННЯ ЖИТЛОВОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКАХ 

 

2.1. Поселення студентів у студентські гуртожитки здійснюється з 25 серпня по 10 

вересня. 

Поселення студентів в інший час можливе в виключних випадках за поданням деканів 

факультетів (дирекції коледжів). 

2.2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між факультетами здійснюється за 

рішенням керівництва Університету із дотриманням санітарних норм за погодженням з 

органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією 

працівників та студентів Університету. 

2.3. Списки Студентів на проживання в гуртожитках готуються керівництвом 

факультетів і затверджуються ректором Університету за погодженням з органами 

студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією працівників та 

студентів Університету.  

2.4. Під час поселення студентів перевага надається:  

 студентам з числа дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського 

піклування;  

 студентам-інвалідам I-III груп;  

 студентам, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;  

 студентам, батьки яких визнані учасниками бойових дій;  

 студентам з багатодітних сімей (троє і більше дітей);  

 студентам, у яких один з батьків помер (загинув);  

 студентам першого курсу.  

Перепоселення студентів 2-5 курсів, здійснюється відповідно до академічного 

рейтингу після поселення студентів пільгових категорій та поселення студентів 1-го курсу. 

Студенти, які проживають ближче ніж 30 км. до м. Мукачева, поселяються за наявності 

вільних кімнат після заселення гуртожитку вищевказаними студентами. 

2.5. На виконання наказу ректора Університету створюється Координаційна 

комісія, до складу якої входять: проректори, декани, коменданти, представники бухгалтерії, 

органу студентського самоврядування та первинної профспілкової організації працівників та 

студентів Університету.  

2.6. Угоду зі Студентом на проживання в гуртожитку укладає ректор Університету 
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чи, за його дорученням, проректор з науково-педагогічної роботи на підставі рішення про 

надання місць у гуртожитку Університету (на один навчальний рік). На підставі цього 

студенту видається ордер (направлення) та перепустка до гуртожитку. Ці документи є 

єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому приміщенні. В ордері 

(направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.  

2.7. Облік ордерів (направлень), угод на проживання Студентів, оформлення 

необхідних документів, реєстрація, виконується призначеною для цього особою. Бланки 

ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку, як документи суворої звітності.  

2.8. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити 

паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер (направлення) на право зайняти 

місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць 

уперед, також студент має пройти медичне обстеження.  

2.9. Студенту, який поселяється до гуртожитку, вказується його житлове місце, 

надається необхідний інвентар, перепустка на право входу до гуртожитку.  

2.10. Студент повинен бути ознайомлений (з обов’язковою фіксацією в Журналі) із 

Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.  

2.11. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які 

проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за 

рішенням адміністрації гуртожитку (студентського містечка) без погіршення умов 

проживання. 

 

III. КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКАМИ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ 

 

b. Вхід до гуртожитку дозволяється па підставі перепусток для Студентів цього 

гуртожитку до 24-00 години вільно, а з 24-00 до 06-00 - із записом у спеціальному Журналі 

(причина запізнення, час повернення).  

Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 08-00 до 23-00. При вході до 

гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, реєструється в 

книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти 

відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його 

виході з гуртожитку.  

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними 

правил внутрішнього розпорядку, відшкодування матеріальної шкоди, завданої 

відвідувачами, покладається на Студентів, які їх запросили.  

c. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який 

розробляється органами студентського самоврядування гуртожитку і погоджується з 

керівництвом Університету. Усі заходи повинні закінчуватись до 23-00.  

d. У кожному блоці (кімнаті) з числа Студентів обирається староста.  

Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть залучатися до господарських робіт із 

самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального 

користування тощо). 

3.4. Студенти, які проживають в гуртожитку, мають право: 

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та 

спортивного призначення, іншим обладнанням і майном гуртожитку;  

- здійснювати ремонт займаної житлової площі за власний рахунок за погодженням з 

керівництвом Університету;  

- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, а також усунення 

недоліків у забезпеченні побутових умов;  

- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до 

їхнього складу;  

- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні 

питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної 
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роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;  

- звертатися зі скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, 

які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання 

і утримання гуртожитків до керівництва МДУ, інших установ, відповідно до Закону України 

«Про звернення громадян».  

3.5. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:  

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися правил 

техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, 

не встановлювати самовільно електронагрівальні та інші прилади; 

- використовувати надану житлову площу в гуртожитку, в тому числі меблі, 

обладнання, інвентар, виключно за цільовим призначенням без права передавання іншим 

особам;  

- своєчасно і в повному обсязі вносити плату за проживання в гуртожитку;  

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального 

користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;  

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, 

електроенергію, газ і воду;  

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в коменданта гуртожитку, у 

разі за м і н и замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;  

- подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів 

своєчасно;  

- терміново повідомляти про всі надзвичайні події в гуртожитку коменданта 

гуртожитку та органи студентського самоврядування;  

- безперешкодно допускати в житлове приміщення в денний час, а при необхідності і 

в нічний час, представників адміністрації гуртожитку МДУ для огляду приміщення;  

- усувати за власний рахунок несправності в займаному житловому приміщенні, 

кухні, коридорі, сходових клітинах та інших місцях загального користування, що сталося з 

його вини;  

- відшкодовувати Університету, згідно законодавства України, матеріальні збитки 

заподіяні, як самим Студентом, так і третіми особами, які знаходилися з його відома в 

займаній ним житловій площі;  

- попереджувати коменданта гуртожитку про залишення гуртожитку на тривалий час 

(більше 5 діб);  

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання 

в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні і кімнату в 

належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.  

3.6. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:  

- самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;  

- вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю, здоров’ю людей або можуть 

призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку;  

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або 

виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;  

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і 

ремонтувати електроустаткування;  

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;  

- проводити масові заходи, залишати сторонніх осіб після 23-00 в гуртожитку без 

письмового дозволу коменданта гуртожитку;  

- вживати та зберігати алкогольні та слабоалкогольні напої, наркотичні або токсичні 

речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного 

сп'яніння;  

- порушувати тишу з 22-00 до 06-00;  

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на 
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гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;  

- тримати в гуртожитку тварин.  

3.7. Заохочення та стягнення студента За активну участь у культурних заходах, 

роботах з покращення умов 

проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у 

гуртожитку, можуть бути заохочені. 

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які 

проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення: 

- зауваження;  

- догана;  

- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;  

- розірвання Договору на проживання.  

Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому 

порядку виносяться ректором Університету за поданням деканів факультетів, комендантів 

гуртожитку за погодженням з органами студентського самоврядування та профспілкою 

Університету. 

Мешканець гуртожитку, якого виселено за порушення правил внутрішнього 

розпорядку в гуртожитку, втрачає право на поселення в поточному та наступному 

навчальних роках. 

Порядок накладення стягнень: 

- зауваження накладається за дрібні порушення правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитках;  

- догана виноситься за одноразове грубе чи систематичне дрібне порушення правил 

внутрішнього розпорядку в гуртожитках;  

- відмова у поселенні в гуртожиток на наступний навчальний рік здійснюється за 

систематичне грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;  

Стягнення може бути накладено на особу після отримання від неї пояснення в 

письмовій формі, або відмови особи давати пояснення з обов’язковим зазначенням такого 

факту.  

Стягнення застосовуються не пізніше, ніж через місяць з моменту виявлення 

порушення і не пізніше шести місяців з моменту його скоєння, не враховуючи часу хвороби 

особи або перебування на канікулах, в академічній відпустці, звільнення від занять з 

поважної причини.  

 

IV. ВИСЕЛЕННЯ ЗІ СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ 

 

4.1. На період літніх канікул (липень-серпень) Студенти зобов’язані звільнити 

кімнату, очистити її від особистих речей, здати в належному стані 

отримане майно, ключі від кімнати, перепустки. 

Зі Студентами, які бажають залишитися в гуртожитку на канікулярний період 

укладається окрема угода з ректором Університету із зазначенням причин поселення, за 

окремим розрахунком. 

4.2. При відрахуванні з Університету (у тому числі при його закінченні), розірванні 

угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в 

установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.  

4.3. У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у 

відповідний термін, рішенням керівництва вищого навчального закладу за погодженням з 

первинною профспілковою організацією працівників та студентів, цей термін може бути 

продовжений.  

4.4. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства 

України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з 

гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.  
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4.5. Громадяни, які самовільно заселилися у гуртожиток Університету або не 

виселилися у встановлений термін, виселяються примусово у встановленому законодавством 

порядку без надання їм іншого житлового приміщення.  

 

 

 

V. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ  

 

5.1. Нарахування коштів по сплаті за проживання проводиться на основі наказу Про 

оплату за проживання у студентському гуртожитку на відповідний навчальний семестр та 

згідно поданих заяв та укладених договорів на проживання.  

5.2. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання 

та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у 

гуртожитку.  

5.3. Розмір оплати за проживання в гуртожитку встановлюється керівництвом 

вищого навчального закладу І розраховується відповідно до законодавства, зокрема наказу 

Міністерства освіти і науки України №736/902/758 від 23.07.2010 р. "Про затвердження 

порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" та 

Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №284/423/173 від 28.03.2011 р. 

"Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках 

вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності", а також тарифів, 

порядку розрахунків за комунальні послуги.  

5.4. Враховуючи наявність поліпшених умов проживання, для окремих студентів 

може встановлюватись вища плата за проживання у гуртожитку ніж для інших категорій 

студентів.  

5.5. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за семестр 

уперед.  

6. У випадку наявності заборгованості в оплаті за проживання, адміністрація 

університету має право на виселення такого Студента з гуртожитку зі стягненням боргу в 

судовому порядку.  

7. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у 

гуртожитку, сплачуються окремо.  

8. Студенти, абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишились без батьків забезпечуються гуртожитком безкоштовно.  

 

VI. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТУ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ 

ГУРТОЖИТКУ 
 

6.1. Керівництво Університету та коменданти гуртожитку: 

- несуть відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, 

дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту 

Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої 

роботи;  

- повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток Університету, 

угоди, укладеної зі Студентом, норм чинного законодавства;  

- здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією 

гуртожитку, організацією проживання та побуту студентів з додержанням санітарних, 

екологічних і протипожежних норм.  

6.2. Комендант гуртожитку зобов'язаний:  

- проводити  поселення  в  гуртожиток  на  підставі  ордера,  паспорта  та  

угоди;  
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- ознайомлювати при поселенні студентів (з обов’язковою фіксацією в Журналі) з 

Положенням про гуртожиток, Правилами внутрішнього розпорядку, правилами пожежної 

безпеки;  

- неухильно виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;  

- утримувати приміщення гуртожитку у відповідності з встановленими санітарними 

нормами та правилами;  

- вести облік зауважень і пропозицій мешканців щодо утримання гуртожитку та 

покращення житлово-побутових умов, подавати ці пропозиції ректору Університету;  

- своєчасно виселяти студентів, які закінчили чи відрахувалися з Університету;  

- забезпечувати чистоту й порядок у гуртожитку та його прилеглої території, а також 

дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної 

безпеки.  

6.3. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному 

проведенні робіт зі збереження конструктивних елементів, оздоблення, інженерного 

обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення 

дрібних пошкоджень і несправностей, що 

з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання. 

При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без 

виселення, Студентам на час ремонту керівництвом Університету надається житлова площа 

в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам 

повертається житлова площа, яку вони займали раніше. 

 

 

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

7. Зміни та/або доповнення до цього Порядку вносяться у порядку, встановленому для 

його прийняття. 
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Правила внутрішнього розпорядку в студентських 

гуртожитках Мукачівського державного університету 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Поселення студентів, в окремих випадках викладачів, у студентські гуртожитки  

Мукачівського державного університету (далі-Університет) здійснюється рішенням ректора 

Університету за погодженням з первинною профспілковою організацією працівників та 

студентів  на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні 

укладається  договір на проживання. 

1.2. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити 

паспорт і здати  коменданту гуртожитку ордер (направлення) на право зайняти місце в 

гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед, 

також студент має пройти медичне обстеження та повинен бути ознайомлений (з 

обов’язковою фіксацією в Журналі) із  «Положенням про студентський  гуртожиток 

Мукачівського державного університету», «Правилами внутрішнього розпорядку в 

студентських гуртожитках Мукачівського державного університету» та правилами техніки 

безпеки. 

1.3. Документи для оформлення реєстрації студентів, які поселяються до гуртожитку, 

подаються коменданту гуртожитку у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх 

справ України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток. Всі 

поселені особи реєструються у коменданта гуртожитку. 

1.4. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчих відділень, інститутів і факультетів 

підвищення кваліфікації, які мешкають у гуртожитку, можуть бути в разі необхідності 

тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток, без погіршення житлових умов. При 

відрахуванні із навчального закладу, а також при його закінченні,  студенти звільняють 

гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного наказу. 

1.5. Дане положення застосовується до всіх осіб, які проживають у студентських 

гуртожитках Мукачівського державного університету. 

 

2. Умови проживання 

 

2.1.  У кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається староста. 

2.2. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний старостою 

кімнати, зберігається у коменданта гуртожитку. 

2.3. Майно для особистого користування, а також речі загального користування 

видаються  студентам під їх особисту відповідальність. 

2.4.  Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів цього 

гуртожитку до 24-00 години вільно, а після 24-00 до 06-00 – із записом у спеціальному 

Журналі (причин запізнення, час повернення).                Відвідувачі мають право перебувати 

в гуртожитку з 08-00 до 23-00. При вході, до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому 

документ, який засвідчує особу, реєструється в журналі відвідувачів. Студент, який 

проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку 

черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку. 

     Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними 

правил внутрішнього розпорядку, відшкодування матеріальної шкоди, завданої 

відвідувачами, покладається на студентів, які їх запросили. 
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2.5. Культурно-масові заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який 

розробляється органами студентського самоврядування гуртожитку і погоджується з 

керівництвом  Університету. Усі заходи повинні закінчуватися до 23-00.  

2.6. Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть залучатися до господарських 

робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та 

загального користування тощо). 

 

3. Права і обов'язки 

 

3.1.Студенти, які проживають в гуртожитку, мають право: 

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та 

спортивного призначення, іншим обладнанням і майном гуртожитку; 

- здійснювати ремонт займаної житлової площі за власний рахунок за погодженням з 

керівництвом Університету; 

- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, а також усунення 

недоліків у забезпеченні побутових умов; 

- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраними до 

їхнього складу; 

- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні 

питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної 

роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо; 

- звертатися із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, 

які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання 

і утримання гуртожитків до керівництва Університету, інших установ відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян». 

 

3.2.Студенти, які проживають у гуртожитку, зобов'язані : 

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках 

Мукачівського державного університету, дотримуватися правил техніки безпеки та 

пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати  

самовільно електронагрівальні та інші прилади; 

- через органи студентського самоврядування брати участь у вирішенні питань 

пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля. 

- використовувати надану житлову площу в гуртожитку, в тому числі меблі, 

обладнання, інвентар, виключно за цільовим призначенням без права передавання іншим 

особам; 

- своєчасно і в повному обсязі вносити плату за проживання в гуртожитку; 

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, 

брати участь у всіх  видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням; 

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, 

електроенергію, газ і воду; 

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в коменданта гуртожитку, у разі 

з аміни  замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів; 

- подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів 

своєчасно; 

- терміново повідомляти про всі надзвичайні події в гуртожитку коменданта 

гуртожитку та органи студентського самоврядування; 

- безперешкодно допускати в житлове приміщення в денний час, а при необхідності і в 

нічний час, представників адміністрації гуртожитку, для огляду приміщення; 

- усувати за власний рахунок несправності в займаному житловому приміщенні, кухні, 

коридорі, сходових клітинах та інших місцях загального користування, що сталися з їх вини; 
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- відшкодовувати Університету, згідно законодавства України, матеріальні збитки 

,заподіяні, як самим студентом, так і третіми особами, які знаходилися з його відома в 

займаній ним житловій площі; 

- попереджувати коменданта гуртожитку про залишення гуртожитку на тривалий час 

(більше 5 діб); 

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в 

гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні і кімнату в 

належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін. 

 

3.3.Студентам, які проживають у гуртожитку, забороняється: 

        - самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу; 

- вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю, здоров’ю людей або можуть 

призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку; 

        - переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого 

або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку (коменданта); 

        - проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і 

ремонтувати електроустаткування;  

        - користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах; 

        - залишати сторонніх осіб після 22-00 без письмового дозволу коменданта 

гуртожитку; 

        - вживати та зберігати алкогольні та слабоалкогольні напої, наркотичні або 

токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або 

наркотичного сп'яніння; 

        - порушувати тишу з 22-00 до 06-00; 

        - створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру 

на гучність, що перевищує звукоізоляційність к імнати ;  

      - тримати в гуртожитку тварин. 

      - у приміщенні гуртожитку заборонено тютюнопаління, в тому числі і кальянів. 

 

4. Заохочення і стягнення 

 

4.1. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, 

стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть 

бути заохочені.     

      За порушення Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку на 

студентів, накладаються такі стягнення: 

-  зауваження;  

-   догана; 

       -  відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік; 

-  розірвання договору на проживання.     

      Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у 

встановленому порядку виносяться ректором Університету за поданням, деканів 

факультетів, комендантів гуртожитку  за погодженням з органами студентського 

самоврядування та профспілковою  організацією працівників та студентів. Студент, якого 

виселено за порушення правил внутрішнього розпорядку в  студентському гуртожитку, 

втрачає право на поселення в поточному та наступному навчальних роках. 

            Порядок накладення стягнень: 

-  зауваження накладається за дрібні порушення Правил внутрішнього розпорядку в 

студентських гуртожитках; 

- догана виноситься за одноразове грубе чи систематичне дрібне порушення Правил 

внутрішнього розпорядку в  студентських гуртожитках; 
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-  відмова у поселенні в гуртожиток на наступний навчальний рік здійснюється за 

систематичне грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку в  студентських 

гуртожитках; 

Стягнення може бути накладено на особу після отримання від неї пояснення в 

письмовій формі, або відмови особи давати пояснення з обов’язковим зазначенням такого 

факту;  

Стягнення застосовуються не пізніше, ніж через місяць з моменту виявлення 

порушення і не пізніше шести місяців з моменту його скоєння, не враховуючи часу хвороби 

особи або перебування на канікулах, в академічній відпустці, звільнення від занять з 

поважної причини. 
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Положення про попередню експертизу дисертацій, 

поданих на здобуття наукового ступеня кандидата наук в 

Мукачівському державному університеті 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення встановлює порядок проведення попередньої експертизи 

дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Мукачівському 

державному університеті. 

1.2. Проведення попередньої експертизи дисертацій, поданих на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук в Мукачівському державному університеті (МДУ) здійснюється 

відповідно до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року № 567 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника» та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих 

вчених рад від 22 грудня 2014 року» від 29.12.2014 № 1528. 

1.3. На розгляд міжкафедрального семінару в обов’язковому порядку виносяться 

дисертаційні роботи: 

− рекомендовані кафедрами  для подальшого міжкафедрального обговорення; 

− які надійшли з метою захисту до спеціалізованої вченої ради з інших установ. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ  

2.1. Всі дисертації, виконані аспірантами та здобувачами Мукачівського державного 

університету або інших наукових установ чи вищих навчальних закладів, які 

представляються до захисту на спеціалізовану вчену раду МДУ, повинні пройти попередню 

експертизу на міжкафедральному науковому семінарі. 

2.2. Організація проведення міжкафедрального наукового семінару та керівництво 

ними (головування на засіданнях) покладається на першого проректора університету.  

2.3. Для ініціювання процедури попередньої експертизи дисертаційної роботи 

аспірант (здобувач) подає на ім’я ректора МДУ: 

- заяву з проханням прийняти дисертацію для попередньої експертизи, яка повинна 

мати візу наукового керівника; 

- дисертаційну роботу, що являє собою особисто виконане, завершене дослідження з 

актуальної проблематики та належним чином оформлену, зброшуровану, з підписом автора 

на титульному аркуші (двох примірники); 

- проект автореферату дисертації (двох примірники); 

- оригінали або ксерокопії наукових праць, які відображають наукові результати 

дисертаційного дослідження;  

- відгук наукового керівника, засвідчений печаткою установи, де він працює (із 

зазначенням, що робота є самостійно виконаним науковим дослідженням та не містить 

некоректних запозичень);  

 висновок установи, де виконана робота, оформлений як витяг з протоколу засідання 

кафедри, та затверджений керівником установи (для осіб, які підготували дисертацію не в 

МДУ). 

2.4. Перший проректор МДУ на підставі вищевказаних документів,  встановлює дату 

подання рецензій та дату засідання, яке має відбуватися не пізніше, ніж через 45 

календарних днів після подання заяви про розгляд дисертації. 

2.5. Після представлення дисертації для попередньої експертизи перший проректор 

призначає двох рецензентів з науковим ступенем, один з яких доктор наук із числа членів 

міжкафедрального семінару – фахівців з наукового напряму представленого дисертаційного 

дослідження.  
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2.6. Рецензенти протягом 10 робочих днів готують письмові рецензії, в яких чітко і 

конкретно визначають позитивні і негативні риси дисертації і роблять аргументовані 

висновки щодо наукової обґрунтованості положень, висновків,  рекомендацій відзначають 

здобутки та недоліки роботи. 

2.7. У рецензії відображаються дискусійні проблеми, зауваження. Робляться висновки 

щодо можливості рекомендувати дисертаційне дослідження на розгляд спеціалізованої ради.  

2.8. Оригінал рецензії у визначений термін, але не пізніше ніж за 7 робочих днів до 

призначеної дати розгляду передається на між кафедральний науковий семінар, а її копія – 

дисертанту для ознайомлення.  

2.9. Керівник міжкафедрального наукового семінару готує у встановленому порядку 

не менш, ніж за 5 робочих днів до призначеної дати, розпорядження про проведення МНС, в 

якому визначається дата, час, місце проведення засідання, прізвище, ім’я та по батькові 

аспіранта (здобувача), назва дисертації, спеціальність, відомості про наукового керівника. 

Попередня експертиза дисертації відбувається на відкритому засіданні міжкафедрального 

наукового семінару. Засідання міжкафедрального наукового семінару, присвячене 

попередній експертизі дисертації, вважається правомочним, якщо на ньому присутня 

більшість членів міжкафежрального наукового семінару.   

2.10. Обговорення дисертаційної роботи на МНС відбувається за такою  процедурою : 

- головуючий  доводить до відома присутніх порядок денний засідання, повідомляє 

дані про аспіранта (здобувача)  (ПІБ, дата і місце народження, освіта, стаж і місце роботи, 

про навчання в аспірантурі чи прикріплення здобувачем, теперішній статус, тема дисертації і 

дата її затвердження, дані про наукового керівника, оголошує висновок кафедри, результати 

попередньої експертизи дисертації в установі, де виконана робота (якщо здобувач не був 

прикріплений до МДУ під час підготовки дисертації та не навчався в аспірантурі МДУ); 

- здобувач  (аспірант) робить доповідь з використанням ілюстративних та роздаткових 

матеріалів. У доповіді мають бути відображені ключові положення дослідження, що 

виносяться на захист, наукова та практична цінність його результатів, новизна; 

-  головуючий надає слово науковому керівнику, рецензентам, присутнім на засіданні. 

Рішення по дисертаційній роботі вважається позитивним, якщо за нього 

проголосувало більшість присутніх учасників міжкафедрального наукового семінару.  

2.11.  Міжкафедральний  науковий семінар може прийняти наступні варіанти рішень: 

- рекомендувати дисертацію до захисту; 

- рекомендувати  дисертацію до захисту з врахуванням поправок (в цьому випадку 

автор вносить необхідні виправлення в текст дисертації і інформує в робочому порядку про 

це рецензентів і головуючого на МНС); 

- не рекомендувати дисертацію до захисту у зв’язку з необхідністю внесення змін 

принципового характеру (в цьому випадку надається певний термін для виконання роботи по 

усуненню відмічених недоліків, після чого дисертація повторно розглядається на засіданні 

МНС); 

- не рекомендувати дисертацію до захисту (в цьому випадку в протоколі 

аргументовано висвітлюються причини, які не дозволяють позитивно оцінити представлену 

роботу).  

 2.12. Присутність на засіданні засвідчується реєстраційною карткою 

присутності (Додаток 1). 

2.13. У разі повторного подання дисертації для проходження попередньої експертизи 

крім етапів, передбачених стандартною процедурою обговорення дисертації, її автор 

обов’язково повідомляє про виправлення зауважень, зроблених рецензентами у письмовому 

відзиві, а також тих, що прозвучали в ході наукової дискусії. Рецензенти мають повідомити 

присутнім чи погоджуються вони з виправленими зауваженнями.  

2.14. Засідання міжкафедрального наукового семінару оформляється протоколом.  

2.15. Термін чинності висновку  – 1 рік. Два примірника висновку отримує аспірант 

(здобувач). 
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Додаток 1 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

присутніх осіб на засіданні  

міжкафедрального семінару 

Мукачівського державного університету 

“___”  ___________ 201_  року 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

Присутність на 

заході 

(підпис) 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

6. 

 

   

7. 

 

   

8. 

 

   

9. 

 

   

10. 

 

   

11. 

 

   

12. 

 

   

13. 

 

   

14. 

 

   

15. 

 

   

16. 

 

   

17. 

 

   

18. 

 

   

19. 

 

   

20. 

 

   

21. 
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22. 

 

   

23. 

 

   

24. 

 

   

25. 

 

   

26. 

 

   

27.    

28.    
 

Керівник міжкафедрального семінару  _______     ___________ 

                          (підпис) (ініціали, прізвище) 

 

 

Секретар  міжкафедрального семінару            ___________          ______________ 
                   (підпис)       (ініціали, прізвище) 
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Положення про науково-технічну раду  

Мукачіського державного університету 
 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Науково-технічна рада (далі – НТР) є колегіальним дорадчим органом 

управління науковою, науково-технічною діяльністю Мукачівського державного 

університету (далі – Університет). 

1.2. НТР у своїй  роботі керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу 

освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, постановами Кабінету Міністрів 

України, наказами та інструкціями  Міністерства освіти і науки України, Статутом МДУ,  

наказами ректора та цим Положенням. 

1.3. Рекомендації та рішення НТР є основою для прийняття рішень Вченою радою 

Університету, видання наказів та розпоряджень по Університету. 

 

2. СТРУКТУРА НТР 
 

2.1. Головою НТР є перший проректор.  

2.2. Секретар призначається ректором Університету. 

2.3. До складу НТР  входять: 

- за посадами: перший проректор, голови спеціалізованих вчених рад;  директор 

наукової бібліотеки; начальник навчально-виробничого відділу новітніх технологій;  голова 

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «Наука 

майбутнього»; начальник редакційно-видавничого відділу. 

      -  виборні представники:  з числа докторів та  кандидатів наук за квотою: по два 

(як виняток три) представники від кожного факультету; аспіранти – один від  факультету 

(обираються Вченою радою факультету). 

2.4. Питання про зміни у складі НТР вирішуються щорічно на початку навчального 

року.  

2.5. Склад НТР та зміни в ньому  затверджуються наказом ректора. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ НТР  
 

3.1. Визначення перспективних напрямків наукової, науково-технічної діяльності 

Університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України. 

3.2. Підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-

технічних проблем, визначених державними цільовими науково-технічними програмами, 

постановами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і 

науки України, а також регіональними науково-технічними програмами і планами. 

3.3. Вирішення загальних наукових, науково-технічних проблем та координація 

наукових досліджень в Університеті. 

3.4. Затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору проектів 

наукових досліджень і розробок, що виконуються за рахунок видатків загального фонду 

державного бюджету. 

3.5. Здійснення наукової, науково-технічної оцінки тематики та результатів 

виконання науково-дослідних робіт. Затвердження  тематичних планів та призначення 

наукових керівників науково-дослідних робіт.  

3.6. Аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних 

підрозділів Університету за рік; стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються 

за рахунок загального фонду державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які 
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виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками, молодими ученими, 

докторантами та  аспірантами. 

3.7. Аналіз та підведення підсумків проведених наукових заходів в Університеті. 

3.8. Контроль за виконанням міжнародних наукових угод та контрактів. 

3.9. Аналіз і координація діяльності редакційних колегій наукових видань 

Університету. 

3.10. Надання пропозицій щодо відкриття спеціальностей в аспірантурі і 

докторантурі. 

3.11. Надання пропозицій щодо відкриття спеціалізованих вчених рад по захисту 

дисертацій. 

3.12. Надання рекомендацій науково-педагогічним працівникам на вступ до 

докторантури, аспірантури, творчу відпустку. Прийняття рішень щодо зарахування до 

докторантури. 

3.13. Заслуховування звітів працівників, які працюють над виконанням 

дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора наук. 

3.14. Вивчення питання та надання Вченій раді Університету рекомендацій щодо 

надання академічних відпусток аспірантам і докторантам, продовження терміну навчання, а 

також дострокового відрахування з аспірантури та докторантури за грубе порушення правил 

внутрішнього розпорядку, вчинення протиправних дій, за невиконання індивідуального 

плану роботи. 

3.15. Контроль за діяльністю спеціалізованих вчених рад. 

3.16. Аналіз стану підготовки кадрів вищої кваліфікації та ефективності 

використання наукового потенціалу; підготовка рекомендацій для підвищення ефективності 

аспірантури Університету. 

3.17. Атестація стипендіатів Кабінету Міністрів України, Президента України, 

Верховної ради України. 

3.18. Аналіз стану наукової роботи й ефективності діяльності Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «Наука майбутнього». 

3.19. Висунення кандидатур на присвоєння державних нагород за наукові 

досягнення, призначення державних стипендій видатним діячам освіти і науки. 

3.20. Координація патентно-ліцензійної діяльності Університету. 

3.21. Рекомендація наукових проектів на участь у конкурсах на здобуття Державних 

премій у галузі науки та техніки, щорічних премій Президента України в галузі науки і 

техніки, премій імені видатних учених, грантів, а також на участь у конкурсах, що 

проводяться Національною Академією наук України, Міністерством освіти і науки України 

тощо. 

3.22. Рекомендація до затвердження Вченою радою Університету тем кандидатських 

і докторських дисертацій та призначення наукових керівників (консультантів). 

3.23. Рекомендація до друку наукової літератури (монографій, збірників наукових 

праць, тез доповідей ). 

3.24. Розгляд питань щодо інформаційного, методичного та технічного забезпечення 

наукової роботи. 

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ НТР 
 

4.1. План роботи НТР складається на календарний рік, ухвалюється  на засіданні 

науково-технічної ради та затверджується ректором Університету. 

4.2. Засідання НТР відбуваються відповідно до затвердженого Плану роботи. 

Порядок денний засідання НТР оголошується не пізніше ніж за три дні до засідання ради і 

розміщується на сайті Університету. 



123 

 

4.2. Для підготовки та розгляду окремих питань голова НТР може створювати  

комісії та робочі групи з членів науково-технічної ради та інших науковців. 

4.3. Рішення НТР приймаються при наявності кворуму (більше половини членів 

ради затвердженого складу) в результаті відкритого голосування простою більшістю голосів. 

4.4. Протоколи засідань НТР завіряються підписом голови та секретарем НТР. 

Окремі рішення НТР оформляються у вигляді витягів з протоколу засідань, які скріплюються 

гербовою печаткою Університету. 
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Положення про видання навчальної літератури  

у Мукачівському державному університеті 
 

1. Загальні положення 

1.1. «Положення про видання навчальної літератури» (далі – Положення) розроблено 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про видавничу справу», «Про авторське право та суміжні права», ДСТУ 3017-

95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» та інших нормативних документів МОН 

України. 

1.2. Положення розроблено з метою дотримання принципів автономії та 

самоврядування Мукачівського державного університету (далі – Університет), забезпечення 

якості надання освітніх послуг. 

1.3. Положення регулює порядок підготовки Університетом навчальної літератури, 

надання грифів Науково-методичної ради та Вченої ради Університету, тиражування 

засобами редакційно-видавничого відділу. 

1.4. Положення регламентує надання навчальній літературі двох видів грифів: 

«рекомендовано Вченою радою МДУ» – для тих видів навчальної літератури, яку за 

функціональною ознакою, прийнятої у системі вищої освіти типологічної моделі навчальних 

видань, відносять до навчальної книги: підручників, навчальних посібників; 

«рекомендовано Науково-методичною радою МДУ» – для інших видів навчальної 

літератури. 

1.5. Структура, обсяги та оформлення рукописів навчальної літератури мають 

відповідати вимогам Міністерства освіти і науки України та чинних державних стандартів 

України (ДСТУ). 

 

2. Види навчальних видань, вимоги до  змісту 

2.1. Навчальне видання – видання систематизованих відомостей наукового або 

прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення і викладання формі. 

 

2.2. До основних видів навчальних видань належать: 

Підручник – навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, 

частини), що відповідає навчальній програмі та затверджене як таке. 

Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) 

замінює підручник та затверджене як таке. 

Посібник – видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в оволодінні 

навчальною дисципліною: 

наочний посібник – видання, зміст якого передається, в основному, зображувальними 

засобами; 

практичний посібник – виробничо-практичне видання, призначене практичним 

працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, 

операції, процесу; 

навчальний наочний посібник – навчальне образотворче видання матеріалів на 

допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні; 

навчально-методичний посібник – навчальне видання з методики викладання 

навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання. 

Практичний порадник – видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-якими 

виробничо-практичними навичками. 

Хрестоматія - навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів 

чи уривків з них, які є об'єктом вивчення. 

Методичні рекомендації (методичні вказівки) – навчальне або виробничо-практичне 

видання роз'яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду 
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практичної діяльності з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також 

заходів. 

Курс лекцій – навчальне видання повного викладу тем навчальної дисципліни, 

визначених програмою навчальної дисципліни. 

Текст лекцій – навчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної 

дисципліни. 

Конспект лекцій – навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або окремих 

розділів навчальної дисципліни. 

Опорний конспект лекцій – конспект, що має творчу форму. Кодує зміст інформації за 

допомогою поєднання графічних символів, малюнків, цифр, ключових слів та ін. 

Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню 

набутих знань, умінь і навичок. 

Збірка тестів – навчальне видання, яке містить тестові завдання  для перевірки знань 

студентів під час поточного та підсумкового контролів. 

Словник – довідкове видання впорядкованого переліку мовних одиниць (слів, 

словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими 

даними. Може бути енциклопедичним, мовним, тлумачним, термінологічним чи як 

розмовник. 

Довідник – довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв 

статей або в систематичному порядку. 

 

2.3. Загальні вимоги до навчального видання: 

 зміст видання повинен відповідати програмі дисципліни або її частині; 

 навчальні цілі конкретного розділу (підрозділу) подаються на початку його 

викладу; 

 підручники та навчальні посібники повинні мати систему  діагностики 

засвоєння навчального матеріалу (тести, завдання з розв’язання проблемних 

ситуацій, контрольні питання, приклади розв’язання типових задач, перелік 

задач для самостійного рішення  тощо); 

 при наявності підручників з дисципліни, навчальні посібники слід випускати 

для доповнення або заміни на основі нових методичних підходів будь-якої 

частини підручника, не допускаючи його дублювання. 

2.4. Обсяг навчального видання вимірюється в авторських аркушах (1 авторський 

аркуш – одиниця обсягу твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків (символів і пропусків) 

визначається загальним обсягом дисципліни за навчальним планом  за формулою: 

TK14,0V  , 

де Т –  загальний обсяг дисципліни, академічних  годин; 

К – коефіцієнт, що визначається часткою навчальної програми, яку забезпечує 

навчальне видання: для підручника К=1, для навчального посібника 0,5 < К < 1. 

Обсяг підручників не може бути менше 10 авторських аркушів, навчальних посібників 

менше 5 авторських аркушів; навчально-методичних посібників – менше 3 авторських 

аркушів; інших видів навчальних видань  – менше 1 авторського аркушу. 

2.5. Рекомендована наступна структура навчальних та навчально-методичних видань: 

2.5.1. Структура навчальної книги (підручника, посібника) 

Для навчальної книги рекомендується така структура: 

 зміст; 

 вступ (передмова); 

 основний текст; 

 питання, тести для самоконтролю; 

 обов’язкові та додаткові завдання, приклади; 

 післямова; 
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 список використаних джерел (наприкінці навчальної книги); 

 список рекомендованих джерел (після кожної структурної частини); 

 додатки; 

 покажчик. 

Цей перелік складових частин може частково змінюватись чи доповнюватись залежно 

від сформульованих вимог чи закладених задач автором.  

Зміст – складова дидактичної підсистеми книги, основною метою якої є забезпечення 

доступності і ясності сприйняття навчальної інформації. У ньому наводиться перелік 

рубрик тексту. Скорочення назв рубрик у змісті або подання їх у іншій редакції порівняно з 

назвами у тексті не допускається. Розміщення змісту може бути як на початку книги, так і в 

кінці. 

Вступ (передмова) має розкривати мету вивчення дисципліни, вказати її роль і 

місце серед інших дисциплін у структурно-логічній схемі підготовки фахівців, 

сформулювати основні завдання, що стоять перед студентом при вивченні навчальної 

дисципліни. Не рекомендується обмежуватися у передмові лише викладенням відповідного 

розділу робочої програми навчальної дисципліни, у передмові навчальної книги необхідно 

також зазначити мету видання, переваги перед аналогічними навчальними книгами, вказати 

на специфіку запропонованої методики викладення матеріалу. 

Основний текст – навчальний матеріал, дидактично та методично опрацьований і 

систематизований автором. Відбір матеріалу для навчальної книги має базуватися на 

принципах науковості, об'єктивності, логічної послідовності. 

Питання та завдання (для самоперевірки та контролю засвоєння знань) у 

навчальній книзі мають забезпечити найефективніше опрацювання студентом навчального 

матеріалу у процесі самостійної роботи. Контрольні питання та завдання, що розміщуються 

наприкінці кожної структурної частини книги (розділу, параграфу) мають сприяти 

формуванню практичних прийомів і навиків логічного мислення. 

Методично правильно поставлені питання та завдання виступають запорукою того, 

що процес засвоєння знань у ході самостійної роботи з книгою приведе до їх практичного 

застосування. Для виконання контрольних завдань бажано передбачати використання 

комп'ютерної техніки, аудіовізуальних засобів навчання, забезпечити умови обов'язкового 

використання нормативної та довідкової літератури. У навчальних книгах необхідно 

орієнтувати студента на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю і вміння 

розв'язувати задачі. У кожному підручнику, посібнику мають бути наведені приклади, питання, 

задачі, тести та інші засоби активного засвоєння теоретичних знань. 

Обов'язкові та додаткові завдання, приклади. Наприкінці кожної структурної 

частини книги наводяться варіанти практичних контрольних завдань та прикладів, які 

сприяють засвоєнню навчального матеріалу. 

Для активізації самостійної роботи студентів завдання і приклади у книзі мають бути 

професійно-орієнтованими. У ході виконання контрольних завдань чи контрольних заходів 

бажано передбачати використання нормативної та довідникової літератури. 

Післямова. Включається автором у структуру навчальної книги для підведення 

підсумків у викладенні навчального матеріалу. Автор звертає увагу на невирішені питання 

з певної галузі знань, наукового напряму, а також на основні напрями подальшого розвитку 

науки. 

Список використаних джерел. При використанні цитат у навчальній книзі мають 

бути наведені джерела, звідки запозичений фактичний матеріал, що поданий у відповідних 

посиланнях та у бібліографічному списку, оформленому у відповідності до вимог ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006. 

У книзі необхідно використовувати лише дані, дозволені для вільного опублікування. 

Список рекомендованих джерел. Інтегрований у основний текст після кожної 

структурної частини книги. Необхідно вказати рекомендовану літературу для 

поглибленого вивчення дисципліни. Основними елементами такого бібліографічного опису 
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є прізвища та ініціали авторів, назва твору, місце видання, назва видавництва, рік видання, 

діапазон сторінок, що містять рекомендований для вивчення матеріал. Бібліографічні 

посилання необхідно давати на останнє видання конкретного твору або збірника творів. 

Бажано наводити ті рекомендовані джерела, які доступні студентам. 

Додатки є важливим засобом збагачення змісту навчальної книги. У вигляді 

додатків доцільно давати різні матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст, 

та довідково-інформаційні дані для розв'язання контрольних завдань і прикладів (таблиці, 

схеми тощо). Додатки за своїм характером та змістом мають стосуватися всієї книги в 

цілому або її частин, а не окремих питань. Не допускається включати до книги додатки, 

що не мають безпосереднього відношення до теми. 

Покажчики  мають стати обов'язковим структурним елементом книги, оскільки 

вони полегшують користування нею. До предметного покажчика необхідно включати 

основні терміни та поняття, що зустрічаються у книзі, а до іменного – прізвища та ініціали 

тих осіб, відомості про яких можна знайти у книзі. Поруч з терміном у предметному 

покажчику або прізвищем в іменному покажчику через кому проставляються номери 

сторінок, на яких цей термін або прізвище зустрічаються. Терміни у предметному 

покажчику та прізвища в іменному пишуться в один стовпчик та розташовуються строго в 

алфавітному порядку. Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери, 

відділяють від наступної групи пропуском. 

Ілюстрації у навчальній книзі. Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку 

ставить перед собою автор. 

Загальні рекомендації авторам щодо ілюстрацій навчальних книг:  

 ілюстрації мають використовуватися тільки у тих випадках, якщо вони 

розкривають, пояснюють або доповнюють інформацію, що міститься у книзі. Їх наявність 

дозволяє авторам чіткіше, точніше та образніше передати програмовий матеріал, що 

викладається; 

 вигляд ілюстрацій має відповідати ступеню підготовленості студентів. Так, у 

підручниках для студентів молодших курсів ілюстрації мають відрізнятися більшою 

образністю, ніж ілюстрації для студентів старших курсів, які можуть вільно читати 

креслення та складні схеми; 

 при підготовці ілюстрацій слід враховувати можливості відтворення їх 

типографським способом та інші чинники. На цьому етапі важливою є спільна робота 

автора та редактора. Автор має чітко уявляти, як буде виглядати майбутнє видання; 

 ілюстрації у вигляді схем не повинні повторювати матеріалу основного тексту або 

містити зайву інформацію, що відволікає читача від засвоєння теми; 

 подані креслення, що пояснюють будову та принцип роботи машин, їх механізмів, 

не повинні містити малозначущих подробиць; 

 однотипні ілюстрації мають бути виконані однією технікою; 

 при поданні статистичних даних, доцільно використовувати графіки та діаграми, які 

є ефективним засобом передачі інформації між величинами і явищами, що вивчаються. 

 

2.5.2. Структура навчально-методичного посібника 

Для навчально-методичного посібника рекомендується така структура: 

 зміст; 

 вступ; 

 основний текст (методичні вказівки з вивчення тем, розділів дисципліни); 

 питання та завдання для самоконтролю та контролю досягнутих результатів 

навчання; 

 завдання для самостійної роботи студентів; 

 список використаних та рекомендованих джерел. 
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Вступ. Наводиться загальна характеристика дисципліни, мета та завдання її 

вивчення, місце у структурно-логічній схемі. Висвітлюється місце і роль дисципліни у 

професійній підготовці фахівця певної спеціальності. Подається узагальнений перелік умінь, 

компетентностей, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. 

Основний текст. Наводяться методичні вказівки з вивчення тем, розділів 

дисципліни. Описуються форми, методи і види роботи студента під час опанування 

навчальної дисципліни. 

Питання та завдання для самоконтролю та контролю досягнутих результатів 

навчання. Наводиться перелік контрольних питань та завдань для поточного та підсумкового 

контролів; тренувальні тести для підготовки до підсумкового контролю у тестовій формі, 

методи та форми контролю тощо. 

Завдання для самостійної роботи студентів. Наводиться перелік обов'язкових та 

додаткових завдань і загальні методичні вказівки щодо їх виконання.  

Список використаних та рекомендованих джерел. Об’єднує списки використаних та 

рекомендованих джерел, при цьому доцільно після кожної теми (розділу) у квадратних 

дужках зазначати номер джерела, в якому міститься  рекомендований для вивчення 

матеріал із зазначенням діапазону сторінок.  

 

2.5.3. Структура методичних рекомендацій (методичних вказівок) для 

виконання самостійної роботи студентів дисципліни  

Рекомендується така структурна схема:  

 вступ; 

 зміст питань за темами, модулями дисципліни, винесеними на СРС та 

методичні вказівки щодо їх вивчення; 

 контрольні і домашні завдання для СРС; 

 питання та завдання для самоконтролю та контролю досягнутих результатів 

навчання; 

 список рекомендованих джерел. 

Вступ. Наводиться загальна характеристика дисципліни, мета та завдання її 

вивчення.  

Зміст питань по темах, модулях дисципліни, винесених на СРС та методичні 

вказівки щодо їх вивчення. По кожній темі наводиться перелік питань, винесених на СРС, 

та опис форм, методів і видів самостійної роботи студента (вивчення літературних 

джерел, конспектів лекцій, підготовка до практичних, лабораторних занять, семінарів, 

підготовка доповідей, написання рефератів, есе тощо). 

Контрольні і домашні завдання для СРС. Наводиться перелік обов'язкових і 

додаткових контрольних та домашніх завдань за різними рівнями складності і загальні 

методичні вказівки до їх виконання. При необхідності можливе наведення прикладів 

виконання завдань (для репродуктивного рівня складності). 

Питання і завдання для самоконтролю та контролю  досягнутих результатів 

навчання. Наводиться перелік контрольних питань та завдань для поточного та 

підсумкового контролів, тренувальні тести для підготовки до підсумкового контролю у 

тестовій формі, методи та форми контролю тощо. 

Список рекомендованих джерел. Подається список базових та допоміжних 

джерел. Бажано наводити ті джерела, які доступні студентам. 

 

2.5.4. Структура конспекту лекцій, курсу лекцій, опорного  конспекту  лекцій 

Конспект лекцій (курс лекцій) має таку структуру: 

 зміст; 

 вступ (передмова);  

 структура навчальної дисципліни або навчально-тематичний план (теми, 

підтеми; 
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 основний текст (назва лекції, план лекції, основні поняття (ключові слова), 

текст лекцій (повний виклад матеріалу лекції), рекомендовані джерела (номер 

із загального списку джерел); 

 контрольні запитання та завдання;  

 питання з теми, що виносяться на самостійне опрацювання; 

 список використаних та рекомендованих джерел; 

 додатки ( за необхідності). 

Вступ. Визначається роль, місце та значення дисципліни у професійній підготовці 

фахівців певного напряму підготовки (спеціальності). 

Структура навчальної дисципліни. Відповідно до робочої програми навчальної 

дисципліни необхідно подати структуру навчальної дисципліни (теми, підтеми, кількість 

годин). 

Основний текст. Подається методично опрацьований та систематизований 

матеріал, що за змістом та структурою повинен відповідати вимогам робочої програми 

дисципліни. Матеріал лекцій повинен викладатись системно, доступно, у чіткій логічній 

послідовності, з використанням елементів проблемного навчання.  

Контрольні запитання та завдання бажано розміщувати після кожної структурної 

частини конспекту (лекції, модуля, розділу). Вони забезпечують ефективне засвоєння 

опрацьованого теоретичного матеріалу. За змістом контрольні запитання повинні бути 

професійно спрямовані. 

Питання з теми, що виносяться на самостійне опрацювання. Якщо з теми лекції 

деякі питання виносяться на самостійне опрацювання, то їх необхідно вказати. 

Список рекомендованих та використаних джерел. Вказуються рекомендовані 

джерела та запозичення інформації у процесі викладення тексту конспекту лекцій. 

Додатки. Додають різні матеріали, що доповнюють основний текст конспекту, а 

також довідкові матеріали для розв'язання контрольних завдань. 

Опорний конспект лекцій має таку структуру: 

 зміст; 

 вступ (зазначається мета, завдання і предмет вивчення дисципліни та значення 

у професійній підготовці фахівців певного напряму підготовки/спеціальності); 

 структура навчальної дисципліни; 

 назва лекції, план лекції, основні поняття (ключові слова), рекомендовані 

джерела (номер із загального списку джерел); 

 схематичний виклад лекційного матеріалу (таблиці, інформаційна графіка); 

 контрольні запитання та завдання;  

 список рекомендованих та використаних  джерел. 

При підготовці опорного конспекту необхідно пам’ятати, що це специфічний вид 

конспекту, в якому навчальний матеріал подається за допомогою поєднання графічних 

символів, малюнків, цифр, ключових слів. 

 

2.5.5. Структура практикуму 

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять. 

Практикум повинен охоплювати всі практичні роботи, виконання яких передбачено 

робочою програмою дисципліни. Якщо дисципліна вивчається впродовж двох чи трьох 

семестрів, то допускається видавати практикуми окремими частинами (ч. 1, ч. 2,...). 

Рекомендується така структурна схема практикуму: 

Загальні методичні вказівки (наводяться загальні вимоги щодо підготовки до занять,  

система оцінювання знань). 

Практичне заняття 1. При розробці вказівок до кожного з практичних занять 

доцільно дотримуватися такої структурної схеми: 

 мета, завдання заняття; 
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 методичні рекомендації до виконання роботи; 

 запитання для  поточного контролю; 

 перелік практичних завдань (задач) та методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

 список рекомендованих джерел. 

Практичне заняття 2… 

 

Список рекомендованих джерел 

У залежності від специфіки дисципліни окремі елементи цієї структурної схеми 

можуть бути змінені або доповнені. 

 

2.5.6. Структура лабораторного практикуму 

Лабораторний практикум містить методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт. Практикум повинен охоплювати всі лабораторні роботи, виконання яких передбачене 

робочою програмою дисципліни. Якщо дисципліна вивчається впродовж двох чи трьох 

семестрів, допускається лабораторні практикуми видавати окремими частинами (ч. 1,ч. 

2,...). 

Рекомендується така структурна схема лабораторного практикуму: 

Загальні методичні вказівки. Висвітлюються організаційні питання проведення 

лабораторних робіт, загальні вимоги до оформлення звітів з лабораторних робіт, порядок 

проведення вхідного контролю та захисту робіт, критерії оцінювання знань студентів за 

результатами виконання лабораторних робіт тощо. 

Лабораторна робота 1 

Методичні вказівки до кожної лабораторної роботи розробляються за такою схемою: 

 мета, завдання і тривалість роботи; 

 вказівки щодо підготовки до заняття; 

 порядок виконання роботи; 

 опис схеми устаткування; 

 методичні рекомендації щодо виконання роботи; 

 вимоги до оформлення та захисту результатів роботи; 

 контрольні запитання. 

Лабораторна робота 2… 

Список рекомендованих джерел 

 

В залежності від специфіки дисципліни окремі елементи цієї структурної схеми 

можуть бути змінені або доповнені.  

 

2.5.7. Структура методичних вказівок до виконання розрахунково-графічних 

робіт 

Рекомендується така структурна схема методичних вказівок: 

Загальні вказівки. Висвітлюються організаційні питання щодо виконання графічно-

розрахункових робіт, порядок формування індивідуальних завдань, загальні вимоги до 

оформлення робіт, критерії оцінювання знань студентів за результатами захисту робіт. Далі 

наводиться перелік та зміст робіт (або індивідуальні завдання), які необхідно виконати 

студенту з дисципліни. 

Розрахунково-графічна робота 1 

При розробці вказівок до кожної розрахунково-графічної роботи доцільно 

дотримуватися такої структурної схеми: 

 тема роботи; 

 мета роботи; 

 вихідні дані для виконання роботи; 
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 порядок виконання роботи; 

 методичні рекомендації щодо виконання роботи; 

 оформлення результатів роботи; 

 питання для самоконтролю. 

Розрахунково-графічна робота 2… 

Список рекомендованих джерел 

У залежності від специфіки дисципліни окремі елементи цієї структурної схеми 

можуть бути змінені  або доповнені. 

 

2.5.8. Структура методичних вказівок з курсового проектування (виконання 

курсової роботи) 

Рекомендується така структурна схема методичних вказівок з курсового 

проектування: 

 вступ (передмова); 

 організація роботи над курсовим проектом (роботою); 

 тематика курсових проектів (робіт);  

 структура курсового проекту (роботи); 

 додатки. 

Вступ(передмова). Наводяться мета і узагальнений перелік завдань, які повинен 

навчитися розв'язувати студент у процесі курсового проектування. 

Організація роботи над курсовим проектом (роботою). Висвітлюються 

організаційні питання: терміни і порядок видачі завдань на курсове проектування, графік і 

контроль виконання проекту тощо. 

Тематика курсових проектів (робіт). Наводяться рекомендована тематика, над якою 

може працювати студент у процесі курсового проектування, у тому числі за замовленням 

виробництва, результатами виконання держбюджетних і госпдоговірних робіт тощо, а також 

рекомендації щодо збирання матеріалів для курсового проектування. Тематика курсових 

проектів (робіт) уточнюється і конкретизується щорічно, затверджується завідувачем 

кафедрою і видається кожному студенту як індивідуальне завдання. Структура курсових 

проектів (робіт) визначається і затверджується відповідними кафедрами. 

Орієнтовна структура курсових робіт: 

 вступ; 

 теоретичний розділ; 

 аналітичний розділ; 

 рекомендаційний розділ; 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки. 

Курсовий проект складається із пояснювальної записки і графічної частини: 

1) пояснювальна записка. Наводиться структурна схема пояснювальної записки; 

вказується орієнтований обсяг пояснювальної записки; даються методичні поради щодо 

змісту і розроблення окремих розділів курсового проекту; 

2) графічна частина. Вказуються обсяг і зміст графічної частини, наводяться вимоги 

та загальні поради щодо оформлення. 

Вимоги до оформлення курсового проекту (роботи). Наводяться вимоги щодо 

оформлення матеріалів курсового проекту (роботи),  приклади оформлення та ін. 

Захист курсового проекту (роботи). Описується порядок і процедура захисту 

проекту, карта розподілу балів за окремими етапами виконання курсової роботи студента за 

результатами критерії оцінювання захисту проекту. 

Список рекомендованих джерел. 
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Додатки. Повинні забезпечувати унаочнення оформлення курсового проекту 

(роботи).    

 

2.5.9. Структура методичних вказівок з дипломного проектування (виконання 

дипломної роботи) 

Рекомендується така структурна схема методичних вказівок до дипломного 

проектування (виконання дипломної роботи): 

 вступ; 

 організація роботи над дипломним проектом (роботою); 

 тематика дипломних проектів (робіт);  

 структура дипломного проекту (роботи); 

 додатки. 

Вступ. Коротко висвітлюється мета і узагальнений перелік завдань, які розробляє 

студент у процесі дипломного проектування 

Організація роботи над дипломним проектом (роботою). Вказуються порядок і 

терміни видачі завдання на дипломне проектування, описується сутність і порядок 

контролю за ходом проектування, доводиться до відома порядок консультацій. 

Тематика дипломних проектів (робіт). Рекомендуються напрями, орієнтовна 

тематика та типова структура проекту (роботи), в тому числі на замовлення виробництва, за 

результатами виконання держбюджетних, госпдоговірних та науково-дослідних 

студентських робіт тощо; наводяться рекомендації щодо збирання матеріалів для 

дипломного проектування. Конкретизація дипломної тематики здійснюється щорічно 

наказом ректора із закріпленням індивідуального завдання за кожним студентом. 

Вимоги до оформлення дипломного проекту (роботи). Наводяться вимоги щодо 

оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів, додатків до дипломного проекту 

(роботи), перелік нормативних документів, яких слід дотримуватись при оформленні. 

Захист дипломного проекту (роботи). Наводиться сутність і порядок 

організаційних робіт при підготовці дипломного проекту (роботи) до захисту, описується 

порядок і процедура захисту, наводяться критерії оцінювання результатів екзаменаційною 

комісією. 

Список рекомендованих джерел.  

Додатки методичних вказівок з дипломного проектування (виконання дипломної 

роботи) повинні забезпечувати унаочнення оформлення дипломного проекту (роботи).  

Орієнтовна структура дипломних робіт: 

 вступ; 

 теоретичний розділ; 

 аналітико-дослідницький розділ; 

 проектно-рекомендаційний розділ; 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки. 

Орієнтовна структура дипломного проекту: 

1)  пояснювальна записка. Наводиться структурна схема пояснювальної записки; 

вказується орієнтовний обсяг пояснювальної записки; даються методичні поради щодо 

змісту і розроблення окремих розділів дипломного проекту (роботи) та оформлення. 

2)  графічна частина. Вказується обсяг і зміст графічної частини проекту, вимоги та 

методичні поради до її виконання і оформлення. 

 

2.5.10. Структура методичних рекомендацій з проведення практики 

Методичні рекомендації щодо проведення практики являють собою програму 

практики, яку складають за нижченаведеною структурною схемою з висвітленням таких 

питань і положень: 
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 вступ; 

 мета і завдання; 

 організація проведення практики, форми і методи її контролю; 

 зміст практики; 

 вимоги до звітності та підведення підсумків практики. 

Вступ. Відмічається роль практики для набуття студентом професійних 

практичних умінь і навичок та її місце в навчальному процесі підготовки фахівців певної 

спеціальності. 

Вказується напрям підготовки (спеціальність), ступінь (освітньо-кваліфікаційний 

рівень), курс, базові підприємства і установи, кафедра, терміни, обов'язки студента та 

керівника тощо. 

Мета і завдання. Формулюються мета практики та завдання, які ставляться перед 

студентами на період практики для досягнення цієї мети. Розкриваються вимоги до рівня 

знань, умінь і навичок, яких мають досягти студенти згідно з освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою фахівців обраної спеціальності. 

При розробленні програм навчальних і виробничих (технологічних) практик 

необхідно вказати, що метою таких практик є набуття студентом на базі отриманих в 

Університеті знань професійних навичок і умінь для прийняття самостійних рішень під 

час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах шляхом оволодіння 

сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії. 

Одним із завдань таких практик може бути оволодіння студентами робітничою професією, що 

відповідає фаху навчання. При розробленні програми переддипломної практики необхідно 

вказати, що метою такої практики є поглиблення та закріплення студентом своїх 

професійних знань, набуття умінь і навичок практичної діяльності на певних посадах 

фахівців та збирання фактичного матеріалу для звіту та виконання дипломного проекту 

(роботи), або складання державних іспитів при державній атестації студента. 

Організація проведення практики, форми і методи контролю. Доводяться до відома 

організаційні заходи перед від'їздом студентів на практику: інструктаж про порядок 

проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних 

документів (направлення на практику, програми практики, щоденника, індивідуального 

завдання, теми курсового чи дипломного проекту (роботи), методичні поради від керівника 

практики і консультантів з окремих розділів курсового чи дипломного проекту (роботи) 

тощо). 

Вказується на те, що на базах практики існує установлений режим праці, якого 

повинні дотримуватись студенти. Висвітлюються питання, які стосуються контролю за 

діяльністю студентів керівниками практики від Університету і підприємства. 

Зміст практики. Це основний розділ, в якому в систематизованій формі наводиться 

програма практики і конкретні питання, які студенти повинні освоїти під час проходження 

практики. 

Розкривається сутність, обсяг та рівень необхідних знань, умінь і навичок, які мають 

набути студенти згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. 

Індивідуальні завдання. Наводиться перелік індивідуальних тем або конкретних 

вузькопрофесійних питань наукового чи виробничого характеру, які студент повинен 

розробити або ґрунтовно проаналізувати для поглибленого засвоєння. 

Навчальні заняття та екскурсії. Пропонуються орієнтовні теми оглядових лекцій, 

практичних занять, бесід, консультацій тощо, та вказуються об'єкти проведення 

ознайомчо-виробничих екскурсій, які будуть сприяти підвищенню професійного рівня та 

ерудиції студентів. Відмітити, що вказані заходи будуть проводитись викладачами 

Університету чи провідними фахівцями бази практики. 

Календарний графік. Для повного і якісного виконання програми практики слід 

розробити приблизний розподіл часу на опанування різних розділів програми або видів 

робіт. 
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Рекомендовані джерела. Наводиться список основної та додаткової літератури, яку 

необхідно опрацювати для виконання програми практики. Акцентується увага на 

необхідності використання фондових матеріалів бази практики, а також чинних галузевих 

нормативних й керівних документів та інструкцій тощо. 

Вимоги до звітності та підведення підсумків практики . Вказується форма 

звітності студентів за практику. Це має бути письмовий звіт, заповнений і завірений 

щоденник практики. Крім того, якщо програмою практики передбачено збір вихідних 

фактичних даних для курсового чи дипломного проекту (роботи), то мають бути 

представлені всі ці зібрані матеріали. В письмовому звіті (пояснювальній записці) в 

стислій формі висвітлюється характеристика бази практики і відомості про виконання 

студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання. 

Наводиться структура звіту та формулюються вимоги до його обсягу та оформлення. 

Висвітлюється методика оцінювання набутих знань, умінь і навичок та підведення підсумків 

практики. Обговорюються наслідки невиконання студентом програми практики. 

 

2.5.11. Структура програми державного іспиту 

Програму державного екзамену рекомендується складати за нижче наведеною 

структурною схемою з висвітленням таких питань і положень: 

 вступ; 

 назва змістових модулів (дисциплін), що виносяться на державну атестацію; 

 перелік знань, умінь, системи компетенції, сформованість яких потрібно 

оцінити; 

 структура екзаменаційного завдання; 

 список рекомендованих джерел. 

Вступ. Наводиться характеристика освітнього ступеня, для якого проводиться 

державна атестація; назви дисциплін, які виносяться на державну атестацію; форм та 

методів її проведення. 

Назви змістових модулів, що виносяться на державну атестацію. Подаються назви 

змістових модулів (дисциплін, тем), що виносяться на державну атестацію, відповідно до 

ОПП. 

Перелік знань, умінь, системи компетенції, сформованість яких потрібно оцінити, 

подається відповідно до вимог ОКХ. 

Структура екзаменаційного завдання. Наводиться структура і форма 

екзаменаційного завдання. У випадку використання тестових завдань доцільно окреслити їх 

види (відкриті, закриті), навести приклади,  фрагмент ситуаційного тесту тощо. 

Список рекомендованих джерел. Подається список базових та допоміжних 

джерел з навчальних дисциплін, що виносяться на державну атестацію. 

 

2.5.12. Структура методичних вказівок до виконання контрольних робіт 

студентами заочної форми навчання 

Навчально-методичні вказівки повинні мати наступні елементи: 

 вступ (передмова); 

 програма дисципліни;  

 список питань підсумкового контролю;  

 структура завдань контрольної роботи та вимоги до її оформлення;  

 спосіб вибору завдань контрольної роботи; 

 перелік завдань для контрольної роботи; 

 критерії оцінювання контрольної роботи 

 короткі теоретичні відомості та/або методичні вказівки до виконання завдань; 

 список рекомендованих джерел. 



135 

 

В залежності від специфіки дисципліни перелік структурних елементів може бути 

доповнений. 

Вступ. Наводиться загальна характеристика дисципліни, мета та завдання її 

вивчення, питання організації виконання контрольної роботи. 

Програма дисципліни. Включає перелік тем з їх коротким змістом, основними 

термінами та поняттями. 

Перелік питань підсумкового контролю – обов’язковий елемент методичних 

вказівок. Містить питання, що їх буде винесено на підсумковий контроль.  

Cтруктура завдань контрольної роботи та вимоги до її оформлення. Даний елемент 

містить опис набору завдань, з яких складається контрольна робота, послідовність їх 

виконання та вимоги до оформлення. 

Спосіб вибору завдань контрольної роботи  передбачає наведення  схеми, за якою 

студент може вибрати завдання для написання контрольної роботи. 

Критерії оцінювання контрольної роботи. Пояснює критерії оцінювання 

контрольної роботи. 

Короткі теоретичні відомості та/або методичні вказівки до виконання завдань – 

обов’язковий елемент методичних вказівок. Містить матеріали методичного характеру, 

ознайомлення з якими дасть можливість студенту виконати контрольну роботу на 

задовільний рівень. 

Список використаних та рекомендованих джерел. Подається перелік джерел, які 

використовувались при складанні тестів, в основному це джерела, які можуть бути 

рекомендовані студентам для вивчення дисципліни і успішного складання тестів. 

 

2.5.13. Структура збірки тестових завдань з курсу  

Збірка тестових завдань використовується для активізації роботи студентів на 

семінарських (практичних) заняттях, для перевірки результатів самостійної роботи, 

контрольних робіт, підсумкового контролю, можуть бути рекомендовані студентам для 

самоперевірки. 

Для збірки тестів рекомендується така структура: 

 Вступ; 

 програма навчальної дисципліни; 

 тестові завдання; 

 критерії оцінювання; 

 ключі для розв’язання тестів; 

 список використаних та рекомендованих джерел. 

Вступ. Наводиться загальна характеристика дисципліни, основні завдання, що 

стоять при вивченні навчальної дисципліни, мета і роль навчального видання. 

Тестові завдання. Тестові завдання подаються до кожної теми дисципліни із 

наскрізною нумерацією. 

 Загальні вимоги до складання тестових завдань :  

– одним із основних принципів складання завдань є принцип відповідності 

змісту завдання змістовності, що перевіряється;  

– тестові завдання мають бути прагматично коректними і розрахованими на 

оцінку рівня навчальних досягнень студентів у конкретній сфері знань –  одним завданням 

перевіряється щось одне; 

– не допускаються невизначеності предмету вимірювання, яке може призвести 

до двозначності формулювання, що погіршує якість самого тесту і впливає на результати 

вимірювання; 

– кількість варіантів відповідей має бути більше 3-х і менше 8;  

– зміст завдання має бути відображений короткою, якомога простішою 

синтаксичною конструкцією, без повторень і подвійних заперечень. 

Критерії оцінювання. Мають містити основні критерії оцінювання тестових завдань. 
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Ключі для розв’язання тестів. Наприкінці збірки мають бути дані правильні відповіді 

на запитання тестів (до прикладу, у вигляді таблиці із символами). 

Список використаних джерел. Подається список джерел, які використовувались при 

складанні тестів, в основному це джерела, які можуть бути  рекомендовані студентам для 

вивчення дисципліни і успішного складання тестів. 

 

3. Процедура надання грифу «Рекомендовано Науково-методичною радою  

Університету» 

 

3.1. Офіційне визнання відповідності навчально-методичної літератури вимогам 

стандартів вищої освіти, інших нормативних документів, що регламентують зміст освіти, 

реалізується через процедуру надання Науково-методичною радою Університету 

відповідного грифу. 

3.2. Рішення про надання відповідного грифу приймається на підставі висновку 

науково-методичної комісії Університету. 

3.3. Процедура подання рукопису навчально-методичного видання та супровідних 

документів на розгляд науково-методичної комісії регламентується «Положенням про 

науково-методичну комісію», затвердженим наказом №330-з від 30.10.2015 р. 

3.4. Обсяг навчального видання, що подається на грифування, повинен становити не 

менше 1 авторського аркуша. Якщо обсяг перевищує 2 авторських аркуші, автор  додатково 

надає науково-методичній комісії електронний варіант рукопису у форматі *.doc, *.docх  з 

метою перевірки на академічний плагіат. Перевірка на плагіат здійснюється експертом 

науково-методичної комісії за допомогою веб-сервісів "еТХТ  Антиплагіат", "Advego 

Plagiatus", "Shingles Expert"  або іншого доступного программно-технічного забезпечення. 

Якщо викладач виступає як укладач навчально-методичного видання, унікальність тексту 

повинна становити не менше 40%. Якщо викладач зазначає, що є автором навчально-

методичного видання, допустимі межі унікальності відповідають зазначеним у п. 4.9. даного 

положення. 

 

4. Процедура надання грифу «Рекомендовано вченою радою Університету». 

 

4.1. Офіційне визнання відповідності навчальної літератури вимогам стандартів вищої 

освіти, інших нормативних документів, що регламентують зміст освіти, реалізується через 

процедуру надання вченою радою Університету відповідного грифу. 

4.2. Гриф вченої ради надається тим видам навчальної літератури, яку відносять до 

навчальної книги: підручникам, навчальним посібникам.  

4.3. Рішення про надання відповідного грифу приймається на підставі висновку 

науково-методичної комісії Університету, яка враховує думку не менше трьох незалежних 

експертів, ради факультету щодо придатності навчальної книги у навчально-виховному 

процесі. 

4.4. Редакція грифу не може самочинно змінюватися видавцем чи автором книги. У 

разі спотворення тексту грифу він скасовується. 

4.5. Термін дії наданого грифу – п'ять років з дня прийняття відповідного рішення. 

Якщо за цей час навчальна книга не видавалася, то вчена рада обов'язково має підтвердити 

раніше наданий їй гриф. 

4.6. Дія наданого грифу не поширюється на доповнені перевидання навчальної книги, 

навіть якщо вони здійснюються у термін дії грифу. У такому разі підготовлений до 

перевидання рукопис знову проходить процедуру експертизи і підтверджує раніше наданий 

гриф. 

4.7. Підготовлений рукопис представляється автором на розгляд кафедри. До 

рукопису обов'язково додаються дві зовнішні рецензії у двох примірниках. Рецензенти – 

доктори наук (допускається залучати до рецензування одного кандидата наук), професори за 
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профілем роботи з різних ВНЗ. Завідувач кафедри призначає експерта (для внутрішнього 

рецензування) з числа провідних її викладачів та організовує перевірку на академічний 

плагіат. За результатами обговорення рукопису на засіданні кафедри формується 

обґрунтування та розширений відгук щодо рекомендації навчальної книги до надання грифу. 
Обґрунтування доцільності видання навчальної книги оформлюється у вигляді протоколу 

засідання кафедри. В протоколі повинно бути зазначено спосіб перевірки на академічний 

плагіат та  відображено показник унікальності тексту. Перевірка на плагіат може 

здійснюватись за допомогою веб-сервісів "еТХТ Антиплагіат", "Advego Plagiatus", "Shingles 

Expert"  або іншого доступного программно-технічного забезпечення.  

4.8. Відповідальність сторін: 

– автор несе відповідальність за якість, зміст і обсяг рукопису; 

– завідувач кафедри – за попередній розгляд навчальної книги, науково-методичний 

та виховний рівень; 

–  рецензенти – за якість та об'єктивність рецензії. 

4.9. Автор несе персональну адміністративну відповідальність за недопущення 

академічного плагіату. 

Рекомендовані показники оригінальності навчальних видань  такі: 

 понад 90% текст вважається оригінальним; 

 від 80 до 90% оригінальність задовільна, слід пересвідчитись у наявності 

посилань для цитованих фрагментів; 

 від 60 до 80% матеріал може бути прийнятий до розгляду після доопрацювання 

та перевірки наявності посилань для цитованих фрагментів; 

 менше 60% – матеріал до розгляду не приймається. 

4.10. Підготовлений пакет документів подається для розгляду на раді факультету. До 

пакета документів входить: 

– рукопис; 

– електронний варіант рукопису у форматі *.doc, *.docх на флеш-носії; 

– заява автора щодо відсутності плагіату у рукописі навчальної книги (додаток 1); 

– дві зовнішні рецензії на рукопис; 

– витяг з протоколу засідання кафедри щодо рекомендації рукопису до надання 

грифу; 

– розширений відгук кафедри на рукопис; 

– відповіді автора на зауваження рецензентів (за їх наявності); 

– копія програми навчальної дисципліни; 

– відомості про автора (авторів). 

Голова вченої ради факультету призначає експерта зі спорідненої кафедри. 

4.11. Експерт представляє рукопис та оголошує рецензію на нього на засіданні ради 

факультету. 

Рекомендацію ради факультету щодо надання навчальній книзі грифу затверджує її 

голова. У рекомендації ради факультету має бути відмічена відповідність рукопису чинним 

стандартам вищої освіти, освітнім програмам, вимогам до цього типу видання. 

4.12. Рукопис, рецензії, витяги з протоколів засідання кафедри та  ради факультету 

передаються на розгляд науково-методичної комісії. 

4.13. Науково-методична комісія Університету при розгляді рукопису залишає за 

собою право: 

– контролювати стан дотримання структурними підрозділами вимог цього положення 

щодо розгляду рукописів та проведення незалежної експертизи; 

– перевіряти відповідність представлених рукописів навчальним планам і програмам 

навчальних дисциплін; 

– за необхідності направляти рукописи навчальної літератури для проведення 

додаткової експертизи незалежним експертам Університету або інших ВНЗ; 
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– інформувати ректора Університету з питань, що входять до компетенції науково-

методичної комісії. 

4.14. Рішення науково-методичної комісії затверджує Науково-методична рада 

Університету. При позитивному рішенні рукопис, рецензії, протокол засідання кафедри та 

рекомендація науково-методичної ради подаються до вченої ради Університету, де 

приймається остаточне рішення щодо надання рукопису відповідного грифу. 

4.15. Наявність грифу Університету дає право на друк навчального видання накладом 

не менше 100 примірників. 

4.16. Облік наданих грифів вченої ради Університету ведеться її секретарем. 

Інформування авторів про рішення вченої ради щодо надання відповідних грифів 

здійснюється у письмовій формі у вигляді витягу з протоколу засідання вченої ради. Рукопис 

навчальної книги та витяг з протоколу засідання вченої ради університету повертається 

фахівцю навчально-методичного відділу для зберігання в матеріалах науково-методичної 

комісії. 

4.17. Для авторів з інших ВНЗ процедура проходження рукописів для отримання 

грифів вченої ради Університету аналогічна. 

4.18. Після друку навчального видання, для відображення фактичних відомостей у 

плані видань та рейтинговій системі оцінювання результатів діяльності професорсько-

викладацького складу Університету, автор (автори) має подати до навчально-методичного 

відділу інформацію про вихід видання. 

4.19. За умови друку видання сторонніми організаціями автор подає до навчально-

методичного відділу Університету: 

– копію списку контрольних примірників обов'язкового відправлення (згідно з 

постановою КМУ № 608 від 10.05.2002); 

– довідку бібліотеки МДУ про отримання нею трьох безоплатних примірників і 

електронної версії навчальної книги для формування університетського репозитарію. 

 

5. Вимоги до оформлення рукописів навчальних видань 

5.1. Навчальні видання мають бути підготовлені повністю (обкладинки, текст, 

таблиці, малюнки тощо) за допомогою редактора Microsoft Word. На експертизу до науково-

методичної комісії подаються у паперовому варіанті у вигляді брошури формату А5 та у 

електронному варіанті (якщо обсяг видання перевищує 2 авт. аркуші) у вигляді файлу *.doc, 

*.docх  або заархівовані (*.rar, *.zip, *.arj) на флеш-носії. 

 

5.2. Вимоги до набору матеріалу. 

5.2.1. Автор може набирати матеріали у форматі паперу А4 або А5 з подальшим 

друком брошури у форматі А5. При цьому слід дотримуватись наступних рекомендацій 

щодо набору тексту: 

 

Набір тексту у форматі паперу  А4 

(210×297 мм) 

Набір тексту у форматі паперу А5  

(148×210 мм) 

Рекомендовані поля: 

 ліве  

 праве 

 верхнє 

 нижнє 

 

2,5 см 

1,5 см 

2 см 

2 см 

Рекомендовані поля: 

 ліве  

 праве 

 верхнє 

 нижнє 

 

2 см 

1 см 

1,5 см 

1,5 см 

Шрифт Times New Roman 

Cyr 

 Шрифт Times New Roman 

Cyr 

 

Розмір шрифту 14 pt Розмір шрифту 10 pt 

Міжрядковий інтервал одинарний Міжрядковий інтервал одинарний 

Величина абзацного відступу 1,25 см Величина абзацного відступу 1,2 см 
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Нумерація сторінок по центру, 

12 pt 

 по центру, 9 

pt 

 

5.2.2. При наборі формул використовувати вбудований редактор формул Equation 2.0, 

3.0. 

Параметри формул: стиль – текст Times New Roman Cyr; функція –Times New Roman 

Cyr; змінна – Times New Roman Cyr, italiс; малі грецькі букви – Simbol, italiс; великі грецькі 

букви – Simbol; символ – Simbol; матриця-вектор – Times New Roman Cyr, bold; числа – 

Times New Roman Cyr;  розмір – обычный – 11 pt; крупный индекс – 9 pt; мелкий индекс – 

7 pt; крупный символ – 16 pt; мелкий символ – 12 pt. 

5.2.3. Таблиці мають бути виконані за допомогою вбудованого редактора таблиць. 

Приклад оформлення таблиці: 

Таблиця 1  

Аналіз чистого руху коштів ТОВ «Акорд», тис. грн. 

№

 п/п 

Вид діяльності 

Значення за роками 
Приріст (убуток) в 

2015 році 

2014 2015 

у 

вартісному 

вимірі 

у % 

1 2 3 4 5 6 

1

. 
Операційна +1026 -217 -1243 -121,15% 

2

. 
Інвестиційна -1729 +244 +1973 -114,11% 

3

. 
Фінансова +712 +977 +265 37,22% 

4

. 
Разом: +9 +1004 +955  

Примітка. При перенесенні таблиці на наступну сторінку вона має починатися з 

пронумерованого рядка. 

 

5.2.4. Рисунки можуть бути вставлені як: 

 об’єкт, наприклад Autocad, CorelDraw тощо; 

 малюнок Word (використовувати елементи графіки в тексті не 

рекомендується). 

 

5.2.5.Оформлення титульного аркуша, звороту титульного аркуша та останньої 

сторінки навчально-методичного видання здійснюється за прикладами, наведеними у 

додатках 2-7 до положення, залежно від того, автором чи укладачем є розробник. Автор  це 

фізична особа, творчою працею котрої створено твір. Укладач  той, хто що-небудь укладає, 

упорядковує. УДК, ББК та Авторський знак надається бібліотекою Мукачівського 

державного університету. 

 

6. Порядок фінансування навчальних видань 

 

6.1. Ціни на видавничу поліграфічну продукцію встановлюються залежно від витрат 

на матеріали, оплату праці співробітників, а також витрат на палітурні чи інші друкарські 

послуги, що виконуються за межами Університету, згідно договорів, які заключає 

Університет. 

6.2. Друкування видань редакційно-видавничим відділом здійснюється за рахунок 

коштів, отриманих з таких джерел: 

 Університету, виділених на ці види робіт; 
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 сторонніх замовників та спонсорської допомоги; 

 юридичних та фізичних осіб (авторів), у випадку, коли їх роботи не 

внесені до затвердженого і профінансованого Університетом плану видань. 

6.3. Видання, які поступають від сторонніх замовників і ними же оплачуються, 

друкуються на основі письмового звернення на ім'я ректора (першого проректора) і 

отримання їх позитивного рішення. 

6.4. Видавництво має право залишати в себе для рекламних цілей сигнальні 

примірники видань, виготовлені понад замовлений наклад в межах технологічних норм 

витрат матеріалів на виконання замовлення. 

 

7. Відповідальність суб'єктів видавничої діяльності 

7.1. Виданнями Університету вважають навчальні, навчально-методичні та наукові 

видання, що отримали рекомендації до друку вченої (науково-методичної) ради 

Університету. Видання, що надруковані від імені Університету, але не мають рекомендацій 

Вченої чи Науково-методичної ради Університету, не включаються до списку наукових, 

навчальних та навчально-методичних праць авторів. 

7.2. Право використовувати в своєму оформлені назву, герб, девіз, фотографічні чи 

графічні зображення будівель, пам'ятників чи інтер’єрів Університету мають виключно 

видання Університету. 

 

8. Порядок видання навчальних книг 
 

8.1. Підготовлені до друку тексти рукописів навчальних книг проходять процедуру 

допуску до видання: внутрішню експертизу та зовнішнє рецензування, надання грифу Вченої 

ради Університету. За умови успішної процедури допуску приймається рішення щодо 

включення рукопису до плану роботи із редакційної підготовки та друкування. 

8.2. Пакет документів (рукопис видання, його електронну версію, копії рецензій, 

витяг із протоколу засідання Вченої ради Університету тощо) автор реєструє у навчально-

методичному відділі. Навчально-методичний відділ передає пакет документів до редакційно-

видавничого відділу. 

8.3. У випадку зміни таких параметрів видання як обсяг роботи та її тираж, автор 

погоджує з начальником редакційно-видавничого відділу. Зміни, які стосуються термінів, 

назви видання, або його заміни відбуваються з дозволу першого проректора, за погодженням 

з навчально-методичним відділом, на підставі обґрунтованого клопотання завідувача 

кафедри та декана відповідного факультету. 

8.4. Редакційно-видавничий відділ спільно з автором здійснює редакторську обробку 

видання і друкує його відповідно до плану. 

8.5. Видавничий процес передбачає виконання таких етапів: внесення виправлень, 

перегляд макета, виготовлення оригінал-макета, тиражування видання. 

8.6. В редакційно-видавничому відділі видаються ті навчальні книги (підручники, 

навчальні посібники), яким надано гриф Вченої ради Університету. 

 

9. Заключні положення 

 

9.1. Доповнення та пропозиції щодо удосконалення даного Положення розглядаються 

на засіданнях кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Вченої ради Університету для 

обговорення та внесення змін до діючого Положення. 
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Додаток 1  

 
Зразок оформлення заяви 
 

Завідувачу кафедри _____________________ 
                                                                                      назва кафедри 

______________________________________ 
                           Прізвище, ім.’я, по батькові завідувача кафедри 

______________________________________ 
      Прізвище, ім.’я, по батькові заявника (заявників) у родовому відмінку 

 

 

 

 

Заява 

 

Я(ми), автори рукопису навчальної книги "_______________________" 
          назва навчальної книги 

засвідчую(ємо), що поданий нами рукопис презентує самостійний 

науково-методичний твір і не містить плагіату. 

Рукопис перевірявся на наявність плагіату за допомогою програмно-

технічних засобів ______________________. Рівень унікальності твору за 
     назва програмно-тенічного засобу 

результатами перевірки становив _____ відсотків. Всі виявлені 

запозичення є правомірними, а саме 

_______________________________________________. 
    Обгрунтування правомірності запозичень 

 

Автор(и) надає(ють) дозвіл на перевірку твору на оригінальність 

фахівцям науково-методичної комісії Університету. 

 

 

Дата     Підпис    ПІБ 
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Додаток 2 
Зразок оформлення титульного аркуша 

навчально-методичного видання (з укладачем) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Міністерство освіти і науки України 
Мукачівський державний університет 

Кафедра фінансів 

 

 
 
 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 
 

Методичні рекомендації до виконання  

індивідуального завдання  

 

 
 

для студентів денної форми навчання 

напряму підготовки 6.050308 «Фінанси і кредит», 

спеціальностей 7.05030901, 8.05030901 «Облік і 

аудит» 

 
 
 

 
 

Мукачево  

МДУ 2014 
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Додаток 3 
Зразок оформлення другої сторінки (з укладачем) 

 (звороту титульного аркуша навчально-методичного видання) 
 

 
  

УДК 336 
ББК  65.053.011 

 

Розглянуто та рекомендовано до друку науково-методичною 

радою Мукачівського державного університету  

протокол № 5 від 22.12.2014 р. 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри фінансів  

протокол № 7 від 15.12.2014 р. 

 

 

Укладач 

Нестерова С.В. - к.е.н., доцент кафедри обліку та 

фінансів МДУ 

 

Рецензент 

Лизанець А.Г. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

управління економічними процесами МДУ 

 

 

 

Ф59 

Фінансовий аналіз: методичні рекомендації до 

виконання індивідуального завдання з дисципліни для 

студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальностей 7.03050901, 

8.03050901, «Облік і аудит» / укладач С.В. Нестерова. - 

Мукачево : МДУ, 2014. - 32 с. 

 
 
 
Анотація. 

Узагальнюючий стислий виклад основного змісту видання з погляду 

його призначення, виду. Повинна містити відомості про те, чим відрізняється 

від попередніх видань, в чому полягають її переваги.  
 

 
 
 

 

© МДУ, 2014 
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Додаток 4 
Зразок оформлення титульного аркуша 

навчально-методичного видання (з автором) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Міністерство освіти і науки України 

Мукачівський державний університет 
Кафедра фінансів 

 

 
 
 

Нестерова С.В. 
 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 
 

Методичні рекомендації до виконання  

індивідуального завдання  
 

 

 

для студентів денної форми навчання 

напряму підготовки 6.050308 «Фінанси і кредит», 

спеціальностей 7.05030901, 8.05030901 «Облік і 

аудит» 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мукачево 

МДУ 2014 
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Додаток 5 
Зразок оформлення другої сторінки (з автором) 

 (звороту титульного аркуша навчально-методичного видання) 
 

 
 
 

 

УДК336  
ББК  65.053.011 

Розглянуто та рекомендовано до друку науково-методичною 

радою Мукачівського державного університету  

протокол № 5 від 22.12.2014 р. 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри фінансів  

протокол № 7 від 15.12.2014 р. 

 

 

Рецензент 

Лизанець А.Г. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту та 

управління економічними процесами МДУ 

 

 

 

Н56 

Нестерова С.В. Фінансовий аналіз: методичні 

рекомендації до виконання індивідуального завдання з 

дисципліни для студентів денної форми навчання напряму 

підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальностей 

7.03050901, 8.03050901, «Облік і аудит» / С.В. Нестерова. - 

Мукачево : МДУ, 2014. - 32 с. 

 
 
 
Анотація. 

Узагальнюючий стислий виклад основного змісту видання з погляду 

його призначення, виду. Повинна містити відомості про те, чим відрізняється 

від попередніх видань, в чому полягають її переваги.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

© МДУ  

© Нестерова С.В., 2014 
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Додаток 6 
Зразок оформлення останньої сторінки 

навчально-методичного видання (з укладачем) 
 

 

 

 

Навчально-методичне видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 
 

 

Методичні рекомендації 

Укладач С.В. Нестерова 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тираж 10 пр. 

 
 
 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до 
Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів 

видавничої продукції ДК № 4916 від 16.06.2015 р. 

 

 
 

Редакційно-видавничий відділ МДУ, 
89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 
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Додаток 7 
Зразок оформлення останньої сторінки  

навчально-методичного видання (з автором) 
 

 

 

Навчально-методичне видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерова С.В. 

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 
 

 

Методичні рекомендації 

 

 

 

 

 
 

 

Тираж 10 пр. 

 

 

 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до 
Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів  

видавничої продукції ДК № 4916 від 16.06.2015 р. 

 

 

 
Редакційно-видавничий відділ МДУ, 

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 
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Положення щодо визначення рейтингу 

 науково-педагогічних працівників у Мукачівському державному 

університеті 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Оцінка результативності роботи науково-педагогічних працівників університету є 

частиною системи забезпечення якості університетської освіти. Визначення рейтингу 

науково-педагогічних працівників  допомагає об'єктивному аналізу якості їх роботи і має 

слугувати не тільки активізації і стимулюванню їх професійної діяльності та усуненню 

наявних недоліків, але і спрямовувати діяльність колективу на розв’язання актуальних для 

університету задач. Запровадження системи визначення рейтингу науково-педагогічних 

працівників спрямовано на підвищення мотивації викладачів до продуктивної праці, 

створення умов змагальності та здорової конкуренції. 

Визначаються рейтинги науково-педагогічних працівників університету, для яких 

посадами є посади професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента. 

Метою запровадження системи визначення рейтингу науково-педагогічних 

працівників є: 

– підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-

педагогічних працівників; 

– забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного науково-

педагогічного працівника та структурних підрозділів університету; 

– забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення мотивації 

ефективності праці. 

Основні вимоги до системи визначення рейтингу науково-педагогічних працівників 

(далі - НПП): 

– формалізованість методики, що дозволяє кількісно оцінювати роботу НПП за всіма 

напрямами діяльності та створювати комп'ютерну базу даних й використовувати локальну 

мережу університету для збирання й оброблення вихідних даних рейтингу; 

– оптимізація кількості показників, що об'єктивно характеризують діяльність кожного 

учасника рейтингу; 

– можливість доповнення і зміни системи показників рейтингу й вагових коефіцієнтів 

значущості певних видів діяльності та їх результативності; 

– наявність системи стимулювання відповідно до значення індивідуального рейтингу 

НПП (премії, надбавки та ін., прийняття рішення щодо продовження контракту з НПП та 

визначення його терміну тощо); 

– створення автоматизованої інформаційної системи (АІС) «Рейтинг науково-педаго-

гічних працівників», що дозволяє в діалоговому режимі вводити персональні дані щодо 

результатів своєї діяльності за навчальний рік та отримати рейтинг-листи і статистичні дані 

рейтингів кафедр, факультетів;  

– призначення відповідальних осіб на кафедрах для супроводження процедури 

визначення рейтингу НПП; 

– створення робочої групи –комісії університету з визначення рейтингу НПП і 

контролю вихідних відомостей; 

– щорічний розгляд на Вченій раді університету результатів функціонування системи 

визначення рейтингу НПП. 

2. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГУ  

Визначення рейтингу науково-педагогічного працівника проводиться за бальною 

системою.  
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Основними напрямами роботи науково-педагогічного працівника є: навчально-

методична, науково-інноваційна, організаційно-виховна.  

Базовий розподіл балів за напрямами діяльності: навчально-методична робота – 30 %, 

науково-інноваційна робота – 60 %, організаційно-виховна – 10 %. 

Рейтинг науково-педагогічного працівника ( ) визначається як сума відповідних 

балів за виконання певної роботи та досягнення за основними напрямами роботи: навчально-

методичної ( ), науково-інноваційної ( ), організаційно-виховної ( ): 

 

                                                    (1) 

 

Рейтингова оцінка викладача з навчально-методичної роботи RNM розраховується за 

формулою (2): 

,3,0)...( 21  nNM rrrR (2) 

 де r1, r2, …rn   - бали за виконання n-видів робіт особисто викладачем.  

Рейтингова оцінка викладача з науково-інноваційної роботи RNI розраховується за 

формулою (3): 

6,0)...( 21  nNI rrrR (3) 

Рейтингова оцінка викладача з організаційно-виховної роботи ROW розраховується за 

формулою (4): 

1,0)...( 21  nOW rrrR (4) 

Значення відповідних балів за певними напрямами діяльності (r1, r2, …rn) наведено у 

додатку А. 

 

3. ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ 

 

Рейтинг НПП визначається за результатами роботи впродовж навчального року (з 

01.09. по 31.08.) та узагальнюється і систематизується в терміни, затверджені наказом 

ректора.  

Кожний науково-педагогічний працівник у визначений наказом термін заповнює 

«Форму для наповнення бази даних Рейтинг викладачів МДУ» (далі - Форма) (додаток 1). 

Консультування викладачів кафедри щодо її заповнення здійснює відповідальний працівник 

кафедри, який призначається завідувачем кафедри.  

У визначений термін кожний викладач заповнює Форму, підписує її та надає разом із 

документами, що підтверджують результати роботи за відповідними напрямами, 

відповідальному за рейтингування науково-педагогічних працівників кафедри для перевірки. На 

засіданні кафедри проводиться обговорення поданих матеріалів та їх затвердження відкритим 

голосуванням. За необхідності, згідно з рішенням кафедри, викладач у визначений термін має 

внести зміни до представлених матеріалів. Індивідуальні Форми викладачів кафедри, підписані 

завідувачем кафедри, подаються до комісії університету з визначення рейтингу НПП.  

У разі сумісництва посад на різних кафедрах, у Формі за основною посадою 

зазначається сумарний обсяг ставок, які обіймає працівник. 

Відповідальність за достовірність і своєчасність вихідних відомостей та їх контроль несе 

завідувач відповідної кафедри. 

Аналіз результатів рейтингування науково-педагогічних працівників університету 

здійснює рейтингова комісія університету, до складу якої входять представники ректорату, 

навчальної, наукової  частин, завідувачі кафедр, директор бібілотеки. Склад рейтингової комісії 

затверджується наказом ректора. 
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Персональні Форми всіх науково-педагогічних працівників зберігаються на кафедрах 

протягом усього терміну роботи науково-педагогічного працівника на відповідній посаді. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Результати рейтингу використовуються для стимулювання науково-педагогічних 

працівників (при преміюванні, встановленні надбавок, представленні до присвоєння 

почесних звань тощо). 

За наслідками рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічного 

працівника рівень його ефективності роботи на займаній посаді (в цілому та за видами 

діяльності) може бути визнаним як високий, достатній або низький. 

Рішення про встановлення граничних балів щодо визначення рівня ефективності роботи 

науково-педагогічних працівників приймає Вчена рада університету (щорічно до 1 

листопада) за наслідками обговорення результатів рейтингового оцінювання їх професійної 

діяльності в цілому по університету.  

У випадку, якщо рейтингова комісія виявить приписки, викладач (кафедра) знімається з 

рейтингу (ставиться на останнє місце).  

Інформація про 25% верхньої частини рейтингових списків науково-педагогічних 

працівників за їх згодою може оприлюднюватися у відкритих джерелах (web-сайти 

університету, факультетів, кафедр, тощо). 

Узагальнені результати визначення рейтингів науково-педагогічних працівників 

розглядаються на засіданнях кафедр, учених рад факультетів. 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дане Положення діє з моменту його затвердження наказом ректора. 

Доповнення та пропозиції щодо його удосконалення розглядаються на засіданнях 

кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Науково-методичної ради університету для 

обговорення та внесення змін до діючого Положення на засіданні Вченої ради МДУ. 
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Додаток 1 

Форма для наповнення бази даних″ Рейтинг викладачів МДУ ″ 

Дані для підрахунку рейтингу викладача 

з 01 вересня 20__ р.  по 31серпня 20__  р. 

Прізвище, 

ім’я та по батькові 

 

Факультет  

Кафедра  
І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА3 

№ Параметри оцінки Примітка 
Б

али 

1 2 3 4 

1 
Керівництво стажуванням викладачів – 10 

балів 

на одного 

викладача-стажиста з інших 

вищих навчальних закладів 

чи інших установ 

 

2 
Відвідування викладачами кафедри 

(взаємовідвідування) лекцій та інших занять - 5 балів 

за кожне 

взаємовідвідування (max – 

за 4 заняття в навчальний 

рік) 

 

3 
Підготовка та проведення відкритого 

(конкурсного) заняття - 20 балів 
  

4 

Підготовка та проведення навчальних занять 

всіх видів та контрольних заходів: на 30 годин 

навчального навантаження 

згідно з індивідуальним 

планом роботи НПП 

 

– зі студентами ступеня бакалавр – 9балів  
– зі студентами ступеня магістр (спеціаліст) – 

10балів 
 

– аспірантами - 12балів  

5 

Підготовка та видання курсу лекцій, що 

затверджені науково-методичною радою за одну лекцію, 

передбачену робочою 

навчальною програмою 

 

– з нововведених курсів – 2 бали  
– з курсів, що викладались раніше – 1 бал  

6 

Підготовка та видання методичних вказівок, 

збірок музичних творів, хрестоматій, що затверджені 

науково-методичною радою –15 (5)4 балів 

за один ум. друк. 

арк., на всіх розробників5 

пропорційно вкладу 

кожного 

 

– англійською мовою (крім кафедри англійської 

філології та методики викладання іноземних мов) – 20 (7) 

балів 

 

7 

Розроблення (удосконалення) електронних 

курсів, що затверджені науково-методичною радою з 

розміщенням їх у віртуальній мережі МДУ – 30 (10) 

балів 

Удосконалення – 

зміна не менше 30% 

матеріалу 

 

– англійською мовою (крім кафедри англійської 

філології та методики викладання іноземних мов) – 50 

(20) балів 

 

8 

Публікація в електронній формі повного 

циклу методичних розробок для лабораторних чи 

практичних робіт або курсового (дипломного) 

проектування – 20 (10) балів 

 

 

9 
Створення електронної системи тестування 

знань для проведення модульного/ екзаменаційного 

контролів на ПК – 25/50 балів 

для однієї 

дисципліни 

 

                                                           
3 Враховується навчальна робота зі студентами всіх категорій. 
4 У дужках зазначені бали за переробку, удосконалення тощо. 
5 Розподіл годин здійснюється пропорційно особистому внеску кожного із співавторів за рішенням 

колективу розробників (кафедри). 
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1

0 
Створення навчальних відеофільмів – 50 балів 

при умові 

затвердження кафедрою 

 

1

1 

Підготовка до ліцензування або акредитації 

освітніх програм для підготовки здобувачів вищої 

освіти: 

- бакалавра – 150 балів; 

- магістра – 100 балів; 
- доктора філософії – 200 балів. 

На усіх членів 

робочої групи пропорційно 

(за умови успішного 

проходження відповідної 

процедури) 

 

1

2 
Розроблення за новими спеціальностями 

(удосконалення існуючих): 
 

 
– навчальних програм дисциплін, за умови 

затвердження НМК МОН України – 40 балів 
 

 

– комплексні кваліфікаційні завдання - 50 (20 ) 

балів 

- робочих навчальних програм дисциплін та їх 

науково-методичного забезпечення за освітньо-

науковими програмами підготовки докторів філософії – 

100 балів 

 

1

3 
Розроблення (перезатвердження) робочої 

програми навчальної дисципліни: 
 

 

– курс до 3 кредитів включно – 20 (5) балів; курс 

до 4-5 кредитів включно – 30 (10) балів; курс від6 

кредитів і більше - 40(15) балів 

 

1

4 
Розроблення (перезатвердження) робочої 

програми навчальної дисципліни: 
 

 

– курс до 72 год. включно – 20 (5) балів; курс до 

216 год. включно – 30 (10) балів; курс більше 216 год. - 

40(15)балів 

 

1

5 
Розроблення (удосконалення) засобів 

діагностики: 

на колектив 

розробників пропорційно 

вкладу кожного за 

поданням завідувачів 

кафедр; 

 

удосконалення – 

зміна не менше 30% 

матеріалу 

 

 

 

– підготовка екзаменаційних білетів для 

вступників - 20(10) балів 

 

– підготовка екзаменаційних білетів з іноземної 

мови для вступників до магістратури - 20(10) балів 
 

– екзаменаційних білетів для кожної дисципліни - 

10(5) балів 
 

– завдань для проведення модульного, 

підсумкового  контролів для кожної дисципліни - 15(5) 

балів 

 

1

6 
Розроблення, удосконалення  інформаційних 

пакетів факультетів (українською мовою): 
 

 
– загальна інформація - 20(5)балів;  інформація з 

напряму підготовки/зі спеціальності -50 (30)балів 
 

1

7 
Розроблення і впровадження нових 

(удосконалення  існуючих): 

за курс на всіх 

розробників пропорційно 

вкладу кожного; 

удосконалення – 

зміна не менше 30% 

матеріалу 

 

 

– лабораторних робіт - 20 (5) балів  
– комп’ютерних практикумів - 20 (5) балів  

1

8 
Розроблення і видання інтерактивних методів 

навчання: за кожну гру 

(вправу), на всіх 

розробників пропорційно 

вкладу кожного  

 

 

– ділових ігор – 10 балів  
– рольових ігор – 5 балів  
– ситуаційних вправ – 2бали  

1

9 
Розроблення комплекту  конкурсних завдань 

до студентських олімпіад: 
за комплект завдань 

на всіх розробників 

пропорційно вкладу 

кожного  

 

 
– МОН – 30 балів  
– кафедри – 15 балів  
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2

0 
Внутрішня експертиза навчально-методичних 

матеріалів – 5 балів 

за 1 друкований 

аркуш рецензованого 

видання 

 

2

1 
Робота в науково-методичній раді 

університету, вченій раді університету/факультету  

 

 
– голова, заступник голови - 30/20 балів; секретар 

- 20/10 балів; член - 10/5 балів 
 

2

2 
Підвищення кваліфікації: вітчизняне / 

міжнародне - 30/50 балів 

за наявності 

диплому, свідоцтва, 

сертифікату, довідки 

 

2

3 

Стажування: вітчизняне/міжнародне - 30/50 

балів 
 

2

4 

Розроблення пакету ККР щодо акредитації, 

комплекту завдань до ректорського контролю з 

навчальної дисципліни – 20 балів 

на всіх виконавців 

пропорційно вкладу 

кожного 

 

2

5 

Підтримка персонального електронного 

кабінету в системі «Електронний університет» - 50 

балів 

  

2

6 

Розроблення (удосконалення) завдань для 

відбору обдарованих школярів за програмою 

«Майбутнє України», МАН України та міжнародних і 

всеукраїнських олімпіад школярів та студентів за 

умови реєстрації МОНУ – 30 балів 

з кожної 

дисципліни на всіх 

виконавців пропорційно 

вкладу кожного 

 

2

7 

Розробка Реєстраційної форми кваліфікацій 

для формування Довідника кваліфікацій та 

виготовлення Додатка до диплома європейського 

зразка (Diploma Supplement) (українською мовою) – 20 

балів 

за один напрям 

підготовки (спеціальність) 

розподіляється між 

авторами пропорційно 

вкладу кожного 

 

2

8 
Участь у методичних, науково-методичних 

семінарах на кафедрі – 10 балів 

на кожного 

учасника семінару, який 

виступає з доповіддю, 1 

семінар в семестр 

 

2

9 

Підбір індивідуальних програм для студентів 

напряму підготовки (спеціальності) «Музичне 

мистецтво» (основний інструмент, додатковий 

інструмент, акомпанемент) – 15, 10, 10 балів 

за кожен ступінь 

(ОКР) окремо не залежно 

від кількості студентів 

 

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ   І Х 0,3  
ІІ. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 2 3 4 

1 
Захист кандидатської дисертації /керівнику - 

200/100 б 
у рік захисту 

(в межах 

навчального року) 

 

2 
Захист докторської дисертації /керівнику - 

300/150 балів 
 

3 
Отримання вченого звання: у рік отримання 

(в межах 

навчального року) 

 

– доцента – 50 балів; професора – 100 балів  

4 Отримання почесного звання, гранту, премії: 

у рік отримання 

(в межах 

навчального року) 

 

 

  

– звання академіка (члена-кореспондента):  

– Національної Академії наук – 100 балів  

–  Академії наук (недержавної) – 20 балів  

– почесні звання, нагороди  України – 80 балів  
– почесні звання, нагороди міністерств, 

відомств – 60 балів 
 

– отримання гранту, стипендії, премії на рівні 

держави/міжнародному рівні - 70/100 балів 
 

– отримання звання почесний доктор 

вітчизняного вузу/закордонного - 50/100 балів 
 

– отримання почесного звання університету 

(почесний професор, викладач-дослідник, молодий 

викладач-дослідник) – 30 балів 

 

5 Здобувач, аспірант, докторант - 20, 30, 40 не більше 4 років  
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балів підряд  

6 

Підготовка на конкурс наукових 

проектів (фундаментальних, прикладних 

досліджень) що фінансуються з державного 

бюджету – 50 балів 

 

 

7 Керівництво: 
за одну тему 

щороку на період 

виконання роботи 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

– науковими темами міжнародного рівня 

(гранти) – 200 балів 
 

– науковими темами державного рівня 

(держбюджет) – 150 балів 
 

– науковими госпдоговірними темами – 100 

балів 
 

– здобувачами, аспірантами, докторантами/ 

закордонними - 20, 30, 40/60 балів 

за кожен рік на 

період навчання 
 

– наявність наукової школи – 150 балів    

8 Участь у: 

щороку на період 

виконання роботи 

 

 

– виконанні наукової теми міжнародного рівня 

– 50 балів 
 

– участь у виконанні наукової теми державного 

рівня – 40 балів 
 

– участь у виконанні наукових госпдоговірних 

тем –40балів 
 

– створення та обладнання наукової 

лабораторії, її атестація і сертифікація – 

100 балів 

на всіх виконавців 

пропорційно внеску 

кожного 

 

– підготовка та подання заключного звіту з 

НДР, зареєстрованого в УкрНТЕІ – 50 балів; 

на всіх 

виконавців, відповідно до 

календарного плану 

пропорційно внеску 

кожного 

 

9 
Публікації: (надати оригінали чи ксерокопії 

документів у паперовому та електронному варіантах 

у бібліотеку МДУ) 

за одиницю 

продукції 

 

9

.1. 
в Україні: 

інформацію 

перевіряє та підтверджує 

бібліотека 

 

на всіх авторів 

пропорційно вкладу 

кожного (якщо стаття у 

співавторстві) 

 

 

 

– у фаховому журналі, збірнику, який внесений 

у наукометричну базу: 

 Scopus, Index Copernicus (IC),Web of Science 

(WoS) - 90 балів; 

 інші наукометричні бази – 70балів 

 

– у фаховому журналі, збірнику – 50 балів  
- у журналі, збірнику, який внесений у 

наукометричну базу: 

 Scopus, Index Copernicus (IC),Web of Science 

(WoS) - 40 балів 

 інші наукометричні бази – 30балів 

 

– у збірнику, журналі – 20 балів  
- у збірнику тез – 10 балів  

9

.2. 
за кордоном (міжнародне видання):  

– у журналі, збірнику, який внесений у 

наукометричну базу: 

 Scopus, Index Copernicus (IC),Web of Science 

(WoS) - 100 балів 

 інші наукометричні бази – 90балів 

 

– у журналі, збірнику – 70балів  

 – тези – 40 балів   

http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
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1

0 

Участь у випуску наукового збірника, 

журналу 

 

інформацію 

перевіряє та підтверджує 

бібліотека 

 

1

0.1 
фахового: один раз у рік  

 

- відповідальний редактор – 40 балів; голова 

редколегії/заступник - 30/20 балів; член редколегії – 15 

балів 

 
 

1

0.2. 
не фахового: один раз у рік  

 

- відповідальний редактор – 30 балів; 

голова редколегії/заступник - 20/15 балів; 

член редколегії – 10 балів 

 
 

1

0.3. 
міжнародного один раз у рік  

 

- відповідальний редактор – 60 балів   

– голова редколегії/заступник - 50/40 балів    

– член редколегії – 30 балів    

1

1 

Видання:(надати оригінали чи ксерокопії 

документів у паперовому та електронному варіантах 

у бібліотеку МДУ) 

інформацію 

перевіряє та підтверджує 

бібліотека МДУ 

 

 

 

 

 

 

 

– одноосібної монографії/за кордоном - 

150/250 балів 
  

 

– колективної монографії/за кордоном - 150/250 

балів 

на всіх авторів 

пропорційно вкладу 

кожного(до 3 авторів) 

 

- участь у на писанні колективної монографії /за 

кордоном – 40/70 балів 
4 і більше авторів  

– навчального підручника з грифом 

МОНУ/Вченої ради університету - 150/80 балів 
  

– навчального посібника з грифом 

МОНУ/Вченої ради університету - 120/60 

балів 

 

 

Примітка: Для конкретного викладача (розробника) кількість балів у заданих вище межах (пункти 8, 

10) встановлює завідувач кафедри після заповнення таблиці, яка наводиться нижче 

№ Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обс

яг (с.) 

Співав

тори 

      

      
 

1

2 
Винахідницька робота:    

  

– підготовка матеріалів та подання на отримання патенту – 

30 балів 
 інформац

ію перевіряє і 

підтверджує 

навчально-

виробничий відділ 

новітніх 

технологій 

 

 

– отримання охоронних документів на об'єкти 

інтелектуальної власності України:  
 

– винахід (корисна модель) – 50 балів  

– свідоцтво авторського права – 50 балів  
– міжнародна заявка на винахід – 80 балів  

– впровадження у практику результатів науково-дослідної 

роботи, що оформлені у вигляді актів провадження/міжнародного 

рівня - 20/30 балів 

 

1

3 
Керівництво  підготовкою матеріалів та подання заявки 

на отримання патенту студентом – 20 балів 
  

1

4 

  

Підготовка і проведення наукових, науково-практичних 

конференцій, круглих столів, семінарів (члени оргкомітету) 
на 

кожного члена 

 

– факультетського рівня – 5 балів; університетського 

рівня – 15 балів; регіонального рівня – 20 балів; 

всеукраїнського рівня – 30 балів;  міжнародного рівня – 
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40 балів 
1

5 
Участь у наукових, науково-практичних конференціях, 

круглих столах, семінарах надати 

підтверджуючі 

документи 

 

 

– факультетського рівня – 5 балів; університетського рівня – 

10 балів; регіонального рівня – 20 балів; всеукраїнського рівня – 30 

балів; міжнародного рівня – 40 балів 

 

1

6 
Підготовка та проведення кафедральних наукових 

семінарів – 10 балів 

за кожен 

захід, інформацію 

подає завідувач 

кафедри 

 

1

7 
Науково-дослідна робота зі студентами    

1

7.1. 
олімпіади:    

 

– підготовка переможців І етапу (університетський) 

Всеукраїнських студентських олімпіад: за 1-е місце – 15 балів; за 2-е місце 

– 10 балів; за 3-є місце – 5 балів 
  

 

– підготовка переможців ІІ етапу (державний) Всеукраїнських 

студентських олімпіад: за 1-е місце – 70балів; за 2-е місце – 60 балів; за 3-є 

місце – 50 балів; за заохочувальні грамоти, дипломи - 20 балів 
  

 

– підготовка переможців Міжнародних  студентських олімпіад: за 

1-е місце – 100балів; за 2-е місце – 80 балів; за 3-є місце – 70 балів; за 

заохочувальні грамоти, дипломи - 40 балів 
 

 

1

7.2. 
конкурси студентських наукових робіт:    

  

– підготовка переможців І етапу (університетський) конкурсу 

студентських наукових робіт: за 1-е місце – 20балів; за 2-е місце – 15 

балів; за 3-є місце – 10 балів 
  

 

– підготовка переможців ІІ етапу (державний) конкурсу 

студентських наукових робіт: за 1-е місце – 60 балів; за 2-е місце – 50 

балів; за 3-є місце – 40 балів; за заохочувальні грамоти, дипломи - 20 балів 
  

 

– підготовка переможців Міжнародного конкурсу студентських 

наукових робіт: за 1-е місце – 100 балів; за 2-е місце – 80 балів; за 3-є 

місце – 60 балів; за заохочувальні грамоти, дипломи - 30 балів 
  

 

– керівництво науковою роботою студентів, що беруть участь у 

виконанні НДР (з оплатою) - 20 балів 
   

1

7.3. 
творчі, мистецькі, спортивні конкурси, змагання:    

 

 

 

 

 

 

 

– підготовка переможців університетського рівня: за 1-е місце – 15 

балів; за 2-е місце – 10 балів; за 3-є місце – 5 балів 
   

– підготовка переможців регіонального рівня: за 1-е місце – 20 

балів; за 2-е місце – 15 балів; за 3-є місце – 10 балів; за заохочувальні 

грамоти, дипломи - 5 балів 
  

 

– підготовка переможців державного рівня: за 1-е місце – 60 балів; 

за 2-е місце – 50 балів; за 3-є місце – 40 балів; за заохочувальні грамоти, 

дипломи - 20 балів 
  

 

– підготовка переможців міжнародного рівня: за 1-е місце – 100 

балів; за 2-е місце – 80 балів; за 3-є місце – 60 балів; за заохочувальні 

грамоти, дипломи - 30 балів 
  

 

1

7.4. 
керівництво студентським науковим гуртком -20 балів 

інформаці

ю подає завідувач 

кафедри 

 

1

7.5 

керівництво НДРС:  

- керівництво, підготовка статей студентів (подати копію 

статті у журналі, збірнику): 

- у фахових виданнях – 50 б. 

- у не фахових видання – 20 б. 

- у збірнику тез – 10 б. 

- керівництво, підготовка виступу студента на конференцію: 

- університетського рівня – 5 балів 

- регіонального рівня – 10 балів 

- всеукраїнського рівня – 20 балів 
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- міжнародного рівня – 30 балів 

1

8 
Участь викладачів у спортивних змаганнях, мистецьких 

конкурсах, фестивалях тощо: 

за кожен 

захід  
 

  

 

 

– університетського рівня – 5 балів    

– регіонального рівня – 10 балів    

– всеукраїнського рівня – 20 балів    
– міжнародного рівня – 30 балів    

1

9 
Перемоги викладачів у спортивних змаганнях, 

мистецьких конкурсах, фестивалях тощо: 
  

 

– за 1-е місце: університетського/регіонального/ 

всеукраїнського/ міжнародного рівнів - 20/30/50/60 балів 
  

– за 2-е місце: університетського/регіонального/ 

всеукраїнського/ міжнародного рівнів - 15/20/40/50 балів 
  

– за 3-є місце: університетського/регіонального/ 

всеукраїнського/ міжнародного рівнів - 10/15/25/40 балів 
  

2

0 
Рецензування, експертиза, відгук:    

 

– дисертаційних докторських робіт – 30 балів    

– дисертаційних кандидатських робіт – 15 балів    
– авторефератів на здобуття наукового ступеня доктора наук 

– 10 балів 
   

– авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук – 10 балів 
   

– монографій, підручників, навчальних посібників, 

словників, довідників (статей) - 20 (5) балів 
   

– кваліфікаційних проектів (робіт) – 5 балів 

за кожний 

проект (роботу), що не 

виконується у 

навчальному закладі 

 

- навчально-методичних видань університету – 15 балів 

- наукових статей – 10 балів 

- тези доповідей – 5 балів 

 
 

2

1 

Редагування (переклад): 

- підручників, навчальних посібників, наукових статей - 15 

(30) балів; 

- методичних матеріалів тощо – 10 (20 балів) 

За один 

умовний 

друкований аркуш 

пропорційно 

вкладу кожного 

 

2

2 

Робота в науково-методичних комісіях МОН України, 

комісіях інших міністерств та відомств, в тому числі Державній 

інспекції: 

 
 

 
– в якості голови (співголови) – 50 балів; в якості заступника 

голови – 40 балів;в якості члена комісії – 30 балів 
  

2

3 
Робота в ДАК, експертних і фахових комісіях:   

 

– в якості голови (співголови) – 40 балів; в якості заступника 

голови – 35 балів; в якості члена комісії – 30 балів 

 
 

 

2

4 

Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій:   
– в якості голови (співголови) – 40 балів; в якості заступника 

голови – 30 балів; в якості члена ради – 25 балів; в якості секретаря – 

35 балів 
 

 

– опонента дисертації кандидатської/докторської - 35/40 

балів 
  

2

5 

Участь у роботі творчих груп (на рівні університету/ 

факультету) з розробки проектів, положень тощо-50/30балів 

на всіх 

членів творчої 

групи 

пропорційно 

вкладу кожного 

 

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ    ІІ Х 0,6  
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 
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1 2 3 4 

1 Виконання обов’язків: 

 

 

 

– заступника декана факультету – 35балів  
– заступника завідувача кафедри на громадських засадах – 

30балів 
 

2 
Відповідальні за організацію практичного навчання та 

сприяння працевлаштуванню студентів і випускників – 30 балів 
  

3 Куратор групи – 30 балів   
3

.1 
Розробка навчально-методичних матеріалів з організації 

навчально-виховної  роботи - 5 балів 
куратору  

3

.2 

Розробка плану кураторської групи на рік, підготовка 

конспекту тематичної лекції згідно розпоряджень з  виховних 

заходів тематичного спрямування та їх проведення – 5 балів 

за кожен 

захід 

 

4 
Участь в організації лекцій, бесід, зустрічей з 

представниками правоохоронних органів, органів охорони 

здоров’я, залучення студентів до організації зустрічей – 2 бали 

за кожен 

захід 

 

5 
Організація та проведення робіт щодо благоустрою 

міста, університету, гуртожитків (відповідальний за групу 

студентів) – 5 балів 

за кожен 

захід 

 

6 

Організація та проведення загально-університетських 

(факультетських, кафедральних) масових профорієнтаційних, 

спортивних та художньо-естетичних заходів:Дня знань, Днів 

відкритих дверей, Днів гостинності факультету (кафедри), 

тематичних виставок, конкурсів, інших свят тощо – 30 балів 

за кожен 

захід пропорційно 

вкладу кожного 

 

7 
Участь у розробці рекламної візуалізації для діяльності 

приймальної комісії – 15 балів 
  

8 
Підготовка друкованого матеріалу для оформлення 

стендів щодо діяльності університету (факультету, кафедри) - 25 

(20) балів 
 

 

9 
Підготовка, подання та оформлення матеріалів для 

сайту університету (факультету, кафедри, підрозділів) - 20 (15) 

балів 
 

 

1

0 

Оновлення на web- сайті університету інформації про 

університет (факультет, кафедру, структурний підрозділ) - 15 

(10) балів 

один раз 

на семестр 

 

1

1 
Проведення профорієнтаційної роботи:   

 

– на рівні міста Мукачева та району – 5 балів 
за кожен 

захід 
 

– на рівні районів Закарпаття – 10 балів 
за кожен 

район 
 

– на міжрегіональному, міжнародному рівні -  15 балів 
за кожен 

регіон 
 

1

2 

Підготовка, подання та оформлення матеріалів зі 

створення іміджу університету (факультету) у засобах масової 

інформації, періодичних виданнях (газетах, журналах) – 5 балів 

за кожну 

публікацію 

 

1

3 
Відвідування гуртожитків та чергування – 5 балів 

за кожне 

відвіду-вання, але 

не більше 20 балів 

у рік 

 

1

4 

 

 

 

 

 

 

Робота в приймальній комісії:   
– виконання обов’язків відповідального секретаря ПК 

університету – 50 б 
  

– виконання обов’язків заступника відповідального 

секретаря ПК університету – 40 балів 
  

– виконання обов’язків відповідального за напрями на 

факультеті (голови відбіркових комісій) – 35 балів 
  

– виконання обов’язків заступника відповідального за 

напрями – 30 балів 
  

– виконання обов’язків технічного секретаря, секретаря 

відбіркової комісії – 20 балів 
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- виконання обов’язків уповноваженої особи з прийняття 

електронних заяв – 20 балів 
  

1

5 
Виконання обов’язків по кафедрі на громадських засадах:   

 

 

 

 

 

 

 

– відповідального за наукову роботу кафедри – 30 балів   

– відповідального за методичну роботу кафедри – 20 балів   
- відповідального за методичну, виховну роботу кафедри – 

20 балів 
  

– відповідального за дипломне проектування – 15 балів   

– відповідального за курсове проектування – 10 балів   
– відповідального за профорієнтаційну роботу – 10 балів   
– відповідального за практику – 20 балів   

- відповідального за НДРС по кафедрі – 10 балів   
– відповідального за оформлення вихідних відомостей  

рейтингу НПП – 20 балів 
  

– відповідального за розподіл педагогічного навантаження - 

10 балів 
  

– секретарю ДЕК – 10 балів   
- відповідальний за модульне середовище кафедри, систему 

електронного навчання – 10 балів. 

- координатор ECTS – 5 балів 

- відповідальний за практику по факультету – 30 балів; 

- секретар засідань кафедри – 10 балів 

 

 

1

6 

Організація та керівництво студентським товариством чи 

гуртком (факультативом) творчого, наукового, художньо-

естетичного, спортивного, фізкультурно-оздоровчого та 

проблемного напрямків – 20 балів 

 

 

1

7 

Участь в організації та проведенні учнівських предметних 

олімпіад, у тому числі участь у журі (МАН, районні та обласні 

олімпіади) – 20 балів 
 

 

1

8 
Керівництво та організація роботи творчого художнього 

колективу, в тому числі КВК: 
  

 – в університеті – 25 балів; на факультеті – 15 балів   
1

9 
Організація та проведення студентських екскурсій: 

max1 раз 

у семестр 

 

 

– виробничого характеру (на галузеві підприємства, установи, 

організації) – 20 балів 
 

–духовно-культурного рівня (храми, музеї, монастирі, 

екскурсії містом) – 15 балів 
 

2

0 

Підготовка ліцензійної справи/акредитаційної 

справи з напряму підготовки (спеціальності) чи окремих 

розділів – 40 балів 

керівнику робочої 

групи та по 10 кожному 

відповідальному за розділ 

справи – за поданням 

завідувача кафедри 

 

2

1 
Організація та участь у всеукраїнських/ 

регіональних конкурсах, виставках - 70/50 балів 

на всіх авторів 

пропорційно вкладу 

кожного за наявності 

диплому чи іншого 

документу 

 

2

2 
Участь у міжнародних конкурсах, виставках – 

100 балів 

за експонат на всіх 

авторів пропорційно вкладу 

кожного за наявності 

диплому чи іншого 

документу 

 

2

3 

Участь студентів, викладачів у міжнародних 

конкурсах (творчого, художньо-естетичного напрямків, в 

тому числі КВК) – 40 балів 

пропорційно 

вкладу кожного, що брали 

участь у підготовці 

 

2

4 

Участь студентів, викладачіву концертній 

програмі міжнародних зустрічей та конференцій, що 

проводяться в університеті – 20 балів 

керівнику чи 

пропорційно вкладу 

кожного, що брали участь у 
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підготовці 

2

5 
Відповідальний за масово-оздоровчу, фізкультурну та 

спортивну роботу на факультетах/університеті - 30/40 балів 
  

2

6 
Робота у фахових комісіях університету та комісії з 

визначення якості навчально-методичних матеріалів – 10 балів 
  

2

7 
Створення авторських концертних програм: 

– 3-годинна – 40 балів; 2-годинна – 30 балів;1-годинна – 20 

балів 

 

  

2

8 
Участь у журі мистецьких, спортивних конкурсів: 

– міжнародних – 25 балів; всеукраїнських -

15балів;регіональних – 10 балів 

  

2

9 

Створення аудіо та відеоверсій  заходів - 10 (за одну 

версію) 
не більше, 

ніж за три заходи 

(версії) у рік 
 

3

0 

Створення мультимедійного супроводу заходів - 5 (за 

одну версію) 

3

1 

Художнє або музичне оформлення заходів - 5 (за один 

захід) 

3

2 
Створення мультимедійного супроводу курсу лекцій 

навчальної дисципліни - 50 б. (за  навчальну дисципліну) 
  

3

3 
Створення авторськогоелектронного програмного 

забезпечення навчальної дисципліни – 100 б. (за  одиницю) 
  

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ   ІІІ Х 0,1  
РАЗОМ: І+ІІ+ІІІ  

Завідувач кафедри ______________  ________________ 

                       (підпис) 

Виконавець______________  ___________________                                     «__» _________________20___ 

р. 

(підпис) 
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Положення про академічний рейтинг студентів  

у Мукачівському державному університеті  
 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Положення визначає єдині для всіх факультетів університету підходи до 

використання рейтингової системи оцінки навчальних, наукових, громадських, спортивних, 

мистецьких та інших досягнень студентів, що впроваджується з метою підвищення якості 

освіти у відповідності до чинного законодавства України. 

1.1. Рейтингова система оцінки діяльності студентів (далі – академічний рейтинг) – 

інструмент управління навчальним та виховним процесом, який передбачає ранжування 

студентів за результатами кумулятивної (накопиченої) оцінки їх персональних досягнень в 

навчальній, науковій, громадській, спортивній, мистецькій та інших видах діяльності. 

1.2. Рейтинг складається з наступних блоків (додаток 1): 

Блок 1. Навчальна робота 
 середній бал навчальної успішності студента (за підсумками двох останніх сесій); 

Блок 2. Наукова робота 
 участь в роботі студентських наукових гуртків та студентського наукового клубу; 

 участь у наукових конференціях, семінарах та конкурсах; 

 опублікування наукових матеріалів; 

 участь у виставках, форумах, фестивалях.  

Блок 3. Участь у діяльності органів студентського самоврядування чи інших 

громадських об’єднаннях університету (громадська робота) 
 участь у діяльності Студентської ради університету, факультету та гуртожитків; 

 виконання функцій старости академічної групи; 

 волонтерська робота; 

 участь у заходах з впорядкування місць загального користування гуртожитків та 

прилеглої до них території. 

Блок 4. Культурно-масова діяльність 

 участь у колективах художньої самодіяльності міжнародного, національного, 

обласного та міського рівнів; 

 участь у мистецьких заходах на рівні гуртожитку, факультету, університету тощо. 

Блок 5. Спортивно-масова діяльність 
 членство в спортивно-оздоровчих секціях університету; 

 членство в збірних командах; 

 участь у спортивних змаганнях на рівні гуртожитку, університету тощо; 

 присвоєння спортивного звання. 

1.3. Академічний рейтинг фіксує рівень підготовки та активності студента відносно 

інших студентів в співставних умовах. 

1.4. Використання академічного рейтингу спрямоване на вирішення основних 

завдань: 

 підвищення мотивації студентів до активної й рівномірної навчальної та наукової 

роботи протягом навчального року по засвоєнню фундаментальних основ наукових знань і 

вмінь, придбання професійних компетенцій; 

 удосконалення планування та організації освітнього процесу за допомогою 

збільшення ролі індивідуалізації і диференціації навчання; 

 упорядкування системи контролю знань, умінь і навиків; 

 отримання диференційної й різнобічної інформації про якість і результативності 

навчання, а також про персональні академічні досягнення студентів для їх морального та 

матеріального заохочення; 
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 заохочення до занять спортом, культурно-масовою та іншими видами суспільно-

корисної діяльності; 

 одержання об’єктивних показників при підготовці наказів на преміювання та інших 

видів заохочень; 

 надання переважного права при вступі до магістратури та аспірантури; 

 надання переваг при відправленні на навчання або стажування у зарубіжні вузи; 

 рекомендації при влаштуванні на роботу і інших форм заохочення; 

 запровадження диференційованого поселення студентів, з урахуванням показників 

їх навчальної, наукової діяльності та громадської активності; 

  визначення студентів переможців в інших номінаціях, де існує конкурентне 

середовище. 

І в кінцевому підсумку, на основі співставлення здобутків студента по роках, можливе 

встановлення рейтингу його особистого зростання. 

 

II. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО РЕЙТИНГУ 

 

2.1. Загальне керівництво формуванням академічного рейтингу здійснюють 

Студентські рейтингові комісії факультетів. 

2.2. До складу Комісії входять за посадами: декан (заступник декана)  факультету, 

завідувачі кафедр, відповідальні за виховну роботу університету/на факультетах, голова 

Студентської ради факультету, голова студентського наукового товариства та старости 

академічних груп факультету. Склад комісії затверджується розпорядженням ректора  МДУ. 

2.3. Головою Комісії є декан факультету. 

2.4. Формування академічного рейтингу відбувається шляхом особистого занесення 

старостою даних про здобутки студентів своєї групи до відповідної електронної бази. 

Старости академічних груп отримують в деканатах факультетів пакет документів і 

передають кожному студенту особисто. 

2.5. Староста академічної групи разом з куратором готують підсумкову таблицю 

обліку академічного рейтингу студентів (додаток 2) та здають її у відповідні деканати для 

перевірки достовірності – до 10 вересня наступного навчального року  

2.6. Контроль здійснюється деканатами спільно із представниками студентського 

самоврядування факультетів. 

2.7. Після проходження контролю Студентські Рейтингові Комісії факультетів 

подають у навчально-методичний відділ для подальшого опрацювання інформацію (додаток 

2) до 20 вересня у паперовому та електронному варіантах. 

2.8. Студент має право, до 5 вересня, подати до деканату факультету бали для 

доповнення свого академічного рейтингу. Інформація подається у вигляді відповідних 

довідок (додаток № 3-14). 

2.9. Особисту відповідальність за достовірність інформації, що міститься у виписці з 

рейтингу несе голова Комісії. 

2.10. У разі виникнення спірних питань щодо відповідності наявних балів реальним 

навчальним, науковим, громадським та іншим видам досягнень, студент зобов’язаний подати 

відповідні довідки, що підтверджують той чи інший вид досягнень (додаток № 4-15). 

2.14. Затверджені академічні рейтинги студентів подаються у відповідний відділ, для 

процедури визначення переможців в наступних номінаціях: 

1. Кращий студент – науковець  МДУ (три ступені); 

2. Кращий студент з навчальної роботи  МДУ (три ступені); 

3. Кращий студент – спортсмен  МДУ (три ступені); 

4. Кращий студент – учасник художньої самодіяльності  МДУ (три ступені); 

5. Кращий студент – громадський діяч  МДУ (три ступені). 

І в підсумку визначається Кращий студент МДУ за формулою (1): 
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                                       nS rrrR  ...21                                (1) 

 

 де rn   - оцінки з виконаних n-видів робіт особисто студентом. 

  

r1 – кількість балів за навчальну роботу; 

r2 – кількість балів за наукову роботу; 

r3 – кількість балів за громадську роботу; 

r4 – кількість балів за культурно-масову діяльність; 

r5 – кількість балів за спортивно-масову діяльність. 

 

III. СИСТЕМА ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

3.1. Сума балів, (отримана за формулою) надає студентам наступні права та 

можливості: пріоритетне поселення в гуртожитки університету; отримання заохочень 

університетського рівня (премії, надання переважного права при вступі до магістратури та 

аспірантури, надання переваг при відправле МДУ на навчання або стажування у зарубіжні 

вузи, рекомендації при влаштува МДУ на роботу тощо); заохочення обласного та міського 

рівня (грамоти та подяки, грошові заохочення, висування на іме МДУ стипендії тощо); 

заохочення державного рівня (грамоти та подяки, грошові заохочення, висування на іменні 

стипендії МДУ тощо). 

 

IV. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ У НОМІНАЦІЯХ 

 

4.1. Переможці нагороджуються на урочистостях, присвячених Міжнародному дню 

студента, в листопаді місяці в номінаціях: 

1. Кращий студент науковець  МДУ (три ступені); 

2. Кращий студент з навчальної роботи  МДУ (три ступені); 

3. Кращий спортсмен  МДУ (три ступені); 

4. Кращий учасник художньої самодіяльності  МДУ (три ступені); 

5. Кращий громадський діяч  МДУ (три ступені); 

6. Кращий студент  МДУ (три ступені). 

 

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Дане Положення діє з моменту його затвердження наказом ректора. 

Доповнення та пропозиції щодо його удосконалення розглядаються на засіданнях 

кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Науково-методичної ради університету для 

обговорення та внесення змін до діючого Положення. 
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Додаток 1 

 

Критерії оцінювання студентів для визначення рейтингу 

№

 п/п 
Критерій оцінки 

К-сть 

балів 
Примітки 

Блок 1. Навчальна робота 

I

. 

Оцінюється рівень 

опанування навчальних дисциплін за 

навчальний рік 

2

00 

Визначається за формулами 

1,2: 

                                       

21N CC RRR        (1) 

 

де Rc - семестрова рейтингова 

оцінка навчальних досягнень. 

m
R








n

1i

ii

Ñ

KC

,        (2) 

 
де Сi – середньозважений бал, отриманий 

студентом з усіх видів робіт і-ї дисципліни, який 

розраховується за ваговими коефіцієнтами; 

Ki – кількість кредитів ЄКТС, призначений і-й 

дисципліні; 

n – кількість дисциплін, що вивчаються у 

семестрі; 

m – сумарна кількість кредитів з усіх 

дисциплін, що вивчаються у семестрі. 

Rc переводиться у оцінку за 100-бальною 

шкалою. 

Блок 2. Наукова робота 

I

I. 

Оцінується участь в науковій 

діяльності університету 
 Бали розділів 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 додаються 

2.1. Участь в роботі студентських наукових гуртків та студентського наукового клубу 

1 
Членство у студентських 

наукових гуртках 
3

,5 

Бали нараховуються після аналізу 

виконання плану роботи відповідного наукового 

гуртка (наукового клубу) за навчальний рік. 

Документ для підтвердження (додаток 4) 

2 
Членство в студентському 

науковому клубі 
3

,5 

3 
Голова ради наукового 

клубу 
9 

4 Секретар наукового клубу 6 

5 
Голова секції наукового 

клубу 
5 

2.2 Участь у наукових конференціях, семінарах, олімпіадах та конкурсах 

1 

Участь у конференціях, 

семінарах 
 

Документ для підтвердження (додаток 5) 

- факультетського рівня 5 

- університетського рівня 
1

0 

- регіонального рівня 
1

5 

- державного рівня 2
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0 

- міжнародного рівня 
3

0 

2 

Участь у олімпіадах    

Переможець І етапу 

(університетський) Всеукраїнських 

студентських олімпіад   
 

за 1-е місце 
1

5 

за 2-е місце 
1

0 

за 3-є місце 5 

Переможець ІІ етапу 

(державний) Всеукраїнських 

студентських олімпіад 

 

за 1-е місце 
3

0 

за 2-е місце 
2

5 

за 3-є місце 
2

0 

за заохочувальні грамоти, 

дипломи 
1

5 

Переможець Міжнародних  

студентських олімпіад 
 

за 1-е місце 
5

0 

за 2-е місце 
4

5 

за 3-є місце 
3

0 

за заохочувальні грамоти, 

дипломи 
2

5 

Участь в конкурсах 

студентських наукових робіт: 
 

Переможець І етапу 

(університетський) конкурсу 

студентських наукових робіт 

 

за 1-е місце 
1

5 

за 2-е місце 
1

0 

за 3-є місце 5 

Переможець ІІ етапу 

(державний) конкурсу студентських 

наукових робіт 
 

за 1-е місце 
3

0 

за 2-е місце 
2

5 

за 3-є місце 40 
2

0 

за заохочувальні грамоти, 

дипломи 20 
1

5 

Переможець Міжнародного 

конкурсу студентських наукових 

робіт 
 

за 1-е місце 
5

0 
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за 2-е місце 
4

5 

за 3-є місце 
3

0 

за заохочувальні грамоти, 

дипломи 30 
2

5 

2.3. Опублікування наукових матеріалів 

1 

В Україні:  

Документ для підтвердження (додаток 6) 

у фаховому журналі, який 

внесений у наукометричну базу 

фахових та міжнародних виданнях 

7

5 

у фаховому журналі 
5

0 

у фаховому збірнику 
4

0 

у збірнику, журналі 
2

0 

2 

За кордоном  

у фаховому збірнику, який 

внесений у наукометричну базу з 

імпакт-фактором 

9

0 

у журналі, збірнику 
6

0 

тез 
3

0 

2.4. Участь у виставках, форумах, фестивалях  

1 Вузівських 
1

0 

Документ для підтвердження (додаток 7) 2 Всеукраїнського рівня 
2

0 

3 Міжнародного рівня 
3

0 

Блок 3. Участь у діяльності органів студентського самоврядування чи 

інших громадських об’єднаннях університету (громадська робота) 

I

II. 

Оцінується рівень 

громадської активності студентів 
 Бали розділів 3.1, 3.2, 3.3 додаються 

3.1. Участь у діяльності студентської ради (далі СР) 

1 Голова СР університету 
5

0 

Бали нараховуються після аналізу 

виконання плану роботи відповідного органу 

студентського самоврядування за навчальний рік.  

Документ для підтвердження (додаток 8) 

2 Заступники голови 

СР/секретар університету 
3

0 3 

4 
Голови СР на факультеті, 

гуртожитку 
2

5 

5 

Заступник голови СР на 

факультеті, керівники відділів СР на 

факультеті 

2

0 

6 Староста академічної групи 
1

0 

3.2. Волонтерська діяльність 

1 

Організація та участь у 

волонтерському заході на рівні 

університету 

1

0 
За кожен захід.  

Документ для підтвердження (додаток 9) 

2 

Організація та участь у 

волонтерському заході на рівні 

держави 

1

5 

3.3. Рівень активності студента-мешканця гуртожитку у заходах з впорядкування місць 

загального користування гуртожитків, студентського містечка, території міста 
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1 

Допомога в облаштуванні гуртожитку 

та прилеглої території, факультету, 

університету 
5 

За кожен захід.  

Документ для підтвердження (додаток 

10) 2

  

Допомога в організації проведення 

факультетських або загально 

вузівських заходів 
5 

Блок 4. Культурно-масова робота 

I

V. 

Оцінюється участь в творчих 

колективах університету на 

культурно-масових заходах  
 Бали розділів 4.1 та 4.2 додаються 

4.1. Участь у колективах художньої самодіяльності загальноуніверситетського рівня 

1 

 

Участь у колективах 

художньої самодіяльності 

загальноуніверситетського рівня  

1

0 

 

Бали нараховуються при умові участі не 

менше як у 20-ти засіданнях чи репетиціях за 

начальний рік.  

Документ для підтвердження  

(додаток № 11) 

4.2. Участь у мистецьких заходах на рівні гуртожитку, факультету, університету тощо 

1 

Організація та участь в 

мистецьких заходах на рівні 

гуртожитку 
10 

На всіх виконавців пропорційно внеску 

кожного 

Підтверджуються відповідними  

дипломами чи грамотами на підставі  

яких оформлюється довідка додаток 12 

 

2 

Організація та участь в 

мистецьких заходах на рівні 

факультету 
10 

3 

Організація та участь в 

мистецьких заходах на рівні 

університету 
30 

диплом 1 ступеня  30 

диплом 2 ступеня 25 

диплом 3 ступеня 20 

4 
Представлення університету 

на різних адміністративних рівнях 
35 

Блок 4. Спортивно-масова діяльність 

V

. 

Оцінюється участь в 

спортивно-масових заходах та рівень 

зайняття фізкультурою і спортом 
 Бали розділів 5.1, 5.2 та 5.3 додаються 

5.1. Членство в спортивно-оздоровчих секціях 

1 університету 5 

Підтверджується відповідним чином 

оформленими довідками кафедри фізичного 

виховання 

(додаток 13) 

5.2. Членство у збірних командах 

1 університету 10 Підтверджується відповідним чином 

оформленими заявками, на підставі яких 

оформляється довідка (додаток 13) 
2 міста/області 20 

3 України 30 

5.3. Участь у спортивних заходах на рівні: 

1 

першості збірних команд 

гуртожитків,факультетів 
 

За участь в змаганнях одного виду  

 (підтверджуються  

дипломами чи грамотами), на підставі 

яких оформляється довідка (додаток 14) 

 

диплом 1 ступеня 15 

диплом 2 ступеня 10 

диплом 3 ступеня 5 

2 

першості університету  

диплом 1 ступеня 25 

диплом 2 ступеня 20 

диплом 3 ступеня 15 

2 міжвузівський рівень 25 
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4 першості України (в складі 

збірної команди університету) 
35 

5 

6 

Міжнародні змагання за 

межами України, чемпіонати, кубки 

Європи та Світу (в складі збірної 

команди України) 

40 

5.4. Присвоєння спортивного звання 

1 КМС 20 підтверджуються відповідними 

документами установленого зразка на підставі 

яких оформлюється довідка – додаток № 15) 

2 МС 30 

3 МСМК 40 
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Додаток 2 
Підсумкова таблиця 

 обліку академічного рейтингу студентів _______________ факультету, __________________ 

напряму підготовки (спеціальності), ____ групи______ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Блоки 

 

П.І.Б.  

студента 

Н
ав

ч
ал

ь
н

а 

р
о

б
о

та
 (

б
л

о
к

 1
) 

Н
ау

к
о

в
а 

р
о

б
о

та
 

(б
л

о
к

 2
) 

Г
р

о
м

ад
сь

к
а 

р
о

б
о

та
 

(б
л

о
к

 3
) 

К
у

л
ь
ту

р
н

о
-

м
ас

о
в
а 

р
о

б
о

та
 

(б
л

о
к

 4
) 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-

м
ас

о
в
а 

р
о

б
о

та
 

(б
л

о
к

 5
) 

В
сь

о
го

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

Декан___________________________ факультету 

 
 _________________ 

підпис 

_____________________ 
ПІБ 

Голова студентської 

ради________________________факультету 

 

 _________________ 
підпис 

_____________________ 
ПІБ 

Наставник академічної групи №___ 
 _________________ 

підпис 

_____________________ 
ПІБ 

Староста академічної групи №___ 
  
_________________________ 

підпис 

 

_______________________________ 

ПІБ 
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Додаток 3 
Довідка 

видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, 

__________________________ напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ 

групи  

 

про те, що він (вона) дійсно є _______________________________________ 

(головою студентського наукового гуртка, членом, головою секції, секретарем тощо – 

необхідне вписати) 

з________________________________________________________________ 

                                               (назва навчальної дисципліни) 

 

Керівник наукового 

гуртка 

__________

__ 

підпис 

________________________

______ 

ПІБ 

 

Додаток 4 
Довідка 

видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, 

__________________________ напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ 

групи   

 

про те, що він (вона) дійсно приймав участь у нижчезазначених конференціях, 

олімпіадах, конкурсах 

 
№

 п/п Назва 

конференції, олімпіади, 

конкурсу 

Рівень 

конференції, 

олімпіади, 

конкурсу1 

Дата 

проведення 

заходу 

Нагороди2 

Сума 

балів згідно 

академічного 

рейтингу 

студентів 

      

      

      

 

Примітки: 
1 

ННІ, загально університетських, всеукраїнських  та міжнародних конференціях що проходять на 

території України, міжнародних конференціях що проходять за межами території України, всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт за галузями наук, наукових конкурсах. 
2 

Диплом І,ІІ,ІІІ ступенів. 

 

Зав.кафедрою 

 

____________ 

підпис 

 

______________________________ 

ПІБ 
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Додаток 5 
Довідка 

видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, __________________________ 

напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ групи  

 

про те, що він (вона) дійсно здійснив нижчезазначені публікації  

№

 п/п 
Вид 

наукової праці1  

Назва наукової 

праці 
Вихідні дані2  

Сума 

балів згідно 

академічного 

рейтингу 

студентів 

     

     

     

 

Примітки: 
1стаття, теза, матеріали доповіді. 

стаття, теза, матеріали доповіді у фахових та міжнародних виданнях, отримання патенту     на винахід 

(корисну модель). 
2 із зазначенням чи є праця фаховою чи не фаховою. 

 

Зав.кафедрою 
____________ 

підпис 

______________________________ 

ПІБ 

 

Додаток 6 
Довідка 

видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, __________________________ 

напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ групи  

 

про те, що він (вона) дійсно приймав участь у виставках, форумах, фестивалях  

 
№

 п/п 

Назва виставки, форуму, 

фестивалю 

Рівень 

виставки, 

форуму, 

фестивалю1 

Дата 

проведення 

заходу 

 

Сума 

балів згідно 

академічного 

рейтингу 

студентів 

     

     

     

 

Примітки: 
1 університету, всеукраїнський, міжнародний 

 

Зав.кафедрою 
____________ 

підпис 

______________________________ 

ПІБ 
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Додаток 7 

Довідка 
видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, 

__________________________ напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ 

групи  

 

про те, що він (вона) дійсно приймав участь в роботі органів студентського 

самоврядування в період з  «___________» по «___________»  

 

№

 п/п 

Назва органу студентського 

самоврядування 

Посада Сума 

балів згідно 

академічного 

рейтингу 

студентів 

    

    

    

 

Голова Студентської ради 
__________ 

підпис 

______________________ 

ПІБ 

 

Додаток 8 

 
Довідка 

видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, 

__________________________напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ 

групи  

 

про те, що він (вона) дійсно брав(ла) участь у волонтерському заході 

 

№

 п/п 

Назва волонтерського заходу 

Рівень 

волонтерського 

заходу1 

Дата 

заходу 

Сума 

балів згідно 

академічного 

рейтингу 

студентів 

     

     

     

 

Примітки: 
1 університету, держави  

 

Голова Студентської ради 
__________ 

підпис 

__________ 

ПІБ 
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Додаток 9 
Довідка 

видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, 

__________________________ напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ 

групи  

 

про те, що він (вона) дійсно допомагав(ла) в облаштуванні  

 

№

 п/п Рівень1 

Сума балів згідно 

академічного рейтингу 

студентів 

   

   

   

 

Примітки: 
1 гуртожитку та прилеглої території, факультету, університету, допомога в організації проведення 

факультетських або загально вузівських заходів. 

 

Керівник заходу  
____________ 

підпис 

____________ 

ПІБ 

 

Додаток 10 

 
Довідка 

видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, 

__________________________напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ 

групи  

 

про те, що він (вона) дійсно учасником нижчезазначеного  колективу художньої 

самодіяльності загальноуніверситетського рівня 

 

№

 п/п 
Назва колективу 

Керівник колективу 

П.І.Б. 
Пі

дпис 
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Додаток 11 

 
Довідка 

видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, 

__________________________ напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ 

групи  

 

про те, що він (вона) дійсно брав участь в організації та участь в наступних 

мистецьких заходах  

 

№

 п/п 

Назва заходу Рівень 

заходу1 

Дата 

проведення заходу 

 

Зайня

те місце 

(особисте та 

або 

колективу)2 

     

     

     

 

Примітки: 
1гуртожитку, факультету, університету, міста, області, міжвузівському, державному, міжнародному  
2Диплом І,ІІ,ІІІ ступенів 

 

Керівник заходу  
____________ 

підпис 

____________ 

ПІБ 

 

Додаток 12 
Довідка 

видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, 

__________________________ напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ 

групи  

 

про те, що він (вона) дійсно є членом спортивно – оздоровчої секції, збірної команди  

№

 п/п 

Спортивно-оздоровча 

секція/Рівень збірної команди1 

Вид спорту 

   

   

   
 

Примітки:  
1університету, міста, області,України 

 

Завідувач кафедри фізичного 

виховання 

____________ 

підпис 

____________ 

ПІБ 
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Додаток 13 

 

Довідка 
видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, 

__________________________ напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ 

групи  

 

про участь у нижчезазначених спортивних змаганнях  

Рів

ень 

змагань1 

Назва 

змагань 

Дата 

проведення 

змагань 

Зайняте 

місце (особисте 

та або командне) 

Сума балів 

згідно академічного 

рейтингу студентів 

     

     

 

Примітки: 
1 

гуртожитку, університету (в складі збірної факультету), університету (в складі збірної команди 

університету), України (в складі збірної команди університету), Міжнародні  змагання за межами України, 

чемпіонати,  кубки Європи та Світу (в складі збірної команди України) 

 

Завідувач кафедри фізичного 

виховання 

____________ 

підпис 

____________ 

ПІБ 

Додаток 14 

 
Довідка 

видана____________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

студенту (ці) _______________________________ факультету, 

__________________________ напряму підготовки (спеціальності), _______курсу, _________ 

групи  

 

про те, що йому (їй) дійсно присвоєно спортивне звання  

 

№

 п/п 

Класифі

кація 

спортивного 

звання1 

Вид спорту  

Документ що 

підтверджує наявність 

спортивного звання 

    

    

    

 

Примітки: 
1 КМС, МС, МСМК. 

 

Завідувач кафедри фізичного 

виховання 

____________ 

підпис 

____________ 

ПІБ 
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Інструкція з діловодства  

Мукачівського державного університету 

 

 
І. Загальні положення 

1.1. Інструкція з діловодства в Мукачівському державному університеті (далі - 

Інструкція) встановлює єдині вимоги документування управлінської інформації та 

організації роботи з документами в Мукачівському державному університеті (далі МДУ, 

університет) незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в 

документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням. 

1.2. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного 

цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві університету, 

здійснення діловодства стосовно документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, 

здійснення діловодства за запитами на інформацію за зверненнями громадян визначаються 

окремими нормативно-правовими актами. 

1.3. Викладені в Інструкції правила і рекомендації щодо порядку здійснення діловодних 

процесів у МДУ розроблені відповідно до Інструкції з діловодства в Міністерстві освіти і 

науки України, затвердженої наказом МОН України від 09.04.2013 р. № 424, також Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5. 

1.4. Відповідно до документообігу в університеті застосовується децентралізована 

система реєстрації документів. 

Застосування децентралізованої системи діловодства в університеті передбачає ведення 

поточного діловодства, формування і оперативне зберігання справ у межах кожного 

структурного підрозділу до передачі справ в архів університету. 

1.5. Відповідальність за організацію діловодства в університеті покладається на 

ректора. 

1.6. Організація ведення діловодства в університеті, відповідно до вимог державних 

стандартів та цієї Інструкції, покладається на структурний підрозділ «Відділ виконання та 

контролю діловодства» (далі – служба діловодства), секретарів керівництва і працівників, 

відповідальних за діловодство в структурних підрозділах. 

1.7. Відділ виконання та контролю діловодства здійснює контроль за строками 

виконання документів, що надходять від вищестоящих державних органів. 

1.8. Основними завданнями служби діловодства є встановлення в університеті єдиного 

порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням 

сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням 

установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах.  

Відділ виконання та контролю діловодства університету відповідно до покладених на 

нього завдань: 

- розробляє інструкцію університету з діловодства та зведену номенклатуру справ 

університету; 

- здійснює реєстрацію та веде облік документів вхідної та вихідної кореспонденції; 

- організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі 

до архівного підрозділу університету (далі - архів університету); 

- забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами 

університету вимог Інструкції, регламенту та національних стандартів; 

- у межах компетенції вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в 

університеті та його структурних підрозділах; 

- проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних підрозділах 

університету; 
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- бере участь у впровадженні та використанні інформаційно-телекомунікаційної 

системи діловодства в університеті; 

- у межах компетенції здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням 

документів у університеті; 

- забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації 

роботи з ними в умовах електронного документообігу; 

- проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття 

управлінських рішень; 

- організовує збереження документаційного фонду університету та користування ним; 

- ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників університету 

з питань діловодства; 

- засвідчує печаткою документи, підписані керівництвом університету. 

1.9. Відповідальність за організацію діловодства в структурних підрозділах 

університету, дотримання правил цієї Інструкції всіма працівниками структурних 

підрозділів, а також за збереження документів з моменту їх створення або надходження і до 

відправлення або передачі до архіву університету покладається на керівників структурних 

підрозділів. 

Ведення діловодства в структурному підрозділі покладається на одного або декількох 

працівників структурного підрозділу, відповідно до функціональних обов'язків. 

Керівники структурних підрозділів повинні своєчасно інформувати відділ виконання та 

контролю діловодства університету про зміну у персональному складі працівників, 

відповідальних за ведення діловодства в структурних підрозділах.  

Керівники структурних підрозділів з питань діловодства зобов'язані: 

- забезпечувати своєчасне і правильне виконання розпорядчих документів і доручень 

органів вищого рівня, керівництва і вченої ради університету, а також виконання інших 

документів; 

- вживати необхідних заходів до скорочення службового листування; 

- проводити регулярну перевірку стану діловодства у підлеглому структурному 

підрозділі (не рідше, як раз на рік); 

- вимагати від працівників підрозділу обов'язкового додержання вимог щодо 

складання, оформлення документів і організації діловодних процесів, передбачених 

державними стандартами та цією Інструкцією; 

- всебічно сприяти раціоналізації, механізації та автоматизації діловодних процесів з 

використанням персональник комп’ютерів. 

1.10. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що 

розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах та дорученнях 

Президента України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем'єр-міністра 

України, актах Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим (далі - акти державних органів), Міністерства освіти і науки України, а 

також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих 

рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету 

Міністрів України (далі - запити, звернення, а також кореспонденція Верховної Ради 

України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України), погодження 

проектів нормативно-правових актів відповідають проректори університету згідно з 

розподілом функціональних обов’язків. 

За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а 

також організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах 

університету відповідають їх керівники. 

1.11. Додержання вимог цієї Інструкції є обов'язковим для всіх працівників 

університету (деканатів, кафедр та відділів), які за своїми службовими обов’язками причетні 

до підготовки, оформлення, реєстрації, відправлення і зберігання документів.  

1.12. При звільненні працівника, який виконує діловодні функції у структурному 
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підрозділі, а також, у разі його відпустки чи відрядження, усі неоформлені службові 

документи за вказівкою керівника структурного підрозділу передаються особі, яка його 

заміщає. 

 

2. Документування управлінської інформації. Загальні вимоги до створення 

документів 

2.1. Документування управлінської інформації полягає у створенні документів, в яких 

фіксується з дотриманням установлених правил інформація про управлінські дії. 

2.2. Право видання документів, їх підписання, погодження, затвердження 

регламентується Статутом Мукачівського державного університету, наказом ректора 

університету про розподіл функціональних обов'язків між ректором, проректорами та 

головним інженером університету, положеннями про структурні підрозділи університету та 

посадовими інструкціями працівників. 

Підставою для створення документів у університеті є необхідність засвідчення 

наявності і змісту управлінських дій, передавання, зберігання й використання інформації 

протягом певного часу або постійно. 

2.3. Управлінська діяльність МДУ здійснюється шляхом видання документів: 

- організаційно-правових (статут, положення структурних підрозділів, штатні розписи, 

інструкції, правила, пам'ятки і т.п.); 

- організаційно-розпорядчих (накази, розпорядження); 

- довідково-інформаційних (акти, протоколи, довідки, пояснювальні та службові 

записки, службові листи, плани і графіки, звіти, відгуки, рецензії, висновки і т.п.). 

Документи організаційно-розпорядчої та довідково-інформаційної групи створюються 

(складаються) на підставі організаційно-правової документації. 

2.4. Організаційно-правові документи містять положення суворо обов'язкові для 

виконання, вони реалізують норми адміністративного права і виступають правовою основою 

діяльності університету. Ці документи в обов'язковому порядку проходять процедуру 

затвердження уповноваженим на це органом - вищою організацією, ректором університету 

або колегіальним органом (наприклад, вченою радою університету). 

Організаційно-правові документи відносяться до безстрокових і діють до їх відміни або 

до затвердження нових. Зміни і доповнення до Статуту університету вносять за наказом 

МОН України з обов'язковим інформуванням органу, який здійснює державну реєстрацію. 

Зміни до штатного розкладу вносяться наказом ректора. 

Організаційно-правова документація оформлюється на стандартному аркуші паперу з 

обов'язковим нанесенням всіх необхідних реквізитів: назва установи, найменування 

документа, дата, номер документа, заголовок до тексту, підпис, гриф затвердження, візи, 

тощо. 

Текст організаційно-правових документів складається із розділів, які мають власні 

заголовки і поділені на пункти, що пронумеровані цифрами. 

Організаційно-правові документи в обов'язковому порядку проходять процедуру 

візування (погодження) з усіма зацікавленими особами та юридичною службою. 

Датою набуття чинності організаційно-правового документа є дата його затвердження 

або реєстрації. 

2.5. Організаційно-розпорядчі документи містять рішення, які йдуть зверху вниз по 

системі управління (від ректора університету до керівника структурного підрозділу, 

працівників університету; від керівників підрозділу до його працівників і. т.п.). 

Право видання організаційно-розпорядчих документів належить ректору, проректорам, 

а також керівникам тих структурних підрозділів, яким воно надано Положенням про 

структурний підрозділ. 

Організаційно-розпорядчі документи, що надходять до університету від органів вищого 

рівня (постанови, накази, розпорядження, рішення, ухвали і.т.п.) доводяться до структурних 

підрозділів шляхом видання внутрішніх організаційно-розпорядчих документів або 
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розсилання копій чи виписок надісланих документів. 

Документи, що видаються на підставі організаційно-розпорядчих документів 

вищестоящих державних органів, повинні мати посилання на них із зазначенням 

найменування цих документів, дати, їх номерів та заголовків. 

2.6. Довідково-інформаційні документи не містять доручень, не зобов'язують їх 

виконувати, як організаційно-розпорядчі документи, а повідомляють дані, на підставі яких 

приймаються відповідні рішення. 

Особливість цих документів полягає в тому, що вони направляються знизу вверх по 

системі управління: від працівника до керівника структурного підрозділу, від керівника 

структурного підрозділу до ректора університету, від підвідомчої установи до вищої. 

2.7. Крім позначених вище документів, в структурних підрозділах ведуться облікові 

документи, які містять інформацію, необхідну для прийняття рішень керівником (журнали, 

книги обліку, зведені відомості тощо). 

2.8. Діловодство в університеті здійснюється державною мовою. Документи 

складаються державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством про мови в 

Україні 

Документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюються українською мовою 

або мовою держави-адресата, або однією з мов міжнародного спілкування. 

2.9. Оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів, 

здійснюється відповідно до вимог, зазначених у додатку 1 Інструкції. 

2.10. Внутрішні документи (заяви працівників, доповідні записки, довідки тощо), 

авторами яких є посадові особи, дозволяється оформлювати рукописним способом, не на 

бланках. 

2.11.З метою прискорення опрацювання документів (реєстрації, постановки на 

контроль, формування у справи, направлення на виконання), документ повинен містити одне 

питання. 

Винятком є складання протоколів, наказів, планів, звітів та узагальнюючих документів. 

2.12. Відповідальність за зміст, правильну підготовку та оформлення документів 

покладається на керівників структурних підрозділів університету, де створено документ. 

Відповідальність за якість підготовки документів і достовірність даних, які вони 

містять, покладається на осіб, які готували, візували і підписували документи. 

Відповідальність за зміст документа, який візується кількома особами, несуть 

однаковою мірою всі ці особи. 

2.13. Тільки перша сторінка документа друкується на бланку, друга і наступні - на 

чистих аркушах паперу. Якщо текст документа займає не одну сторінку, то на другу сторінку 

не можна переносити тільки підпис. На другій сторінці має бути не менше двох рядків 

тексту. 

2.14. У документах, оформлених на двох і більше аркушах паперу, нумерація сторінок 

починається з другої. 

Якщо текст документа друкується з одного боку аркуша, номери проставляються 

посередині верхнього поля аркуша. 

Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то непарні сторінки позначаються у 

правому верхньому кутку, а парні - у лівому верхньому кутку аркуша. 

 

3. Формуляр і бланк документа 

3.1. Документ набуває юридичної сили при додержані формуляра документа. Формуляр 

документа - це сукупність реквізитів документа та схема їх розміщення на документі. 

3.2. Нормативні вимоги щодо цього містяться у ДСТУ 4163-2003. Цей стандарт 

установлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташування реквізитів 

документів; вимоги до бланків та оформлення документів. ДСТУ 4163-2003 встановлює 32 

основні реквізити для управлінського документа (додаток 2 Інструкції). 

3.3. Документи, що створюються в університеті, повинні мати на бланках наступні 
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обов'язкові реквізити: зображення Державного Герба України (01), назва Міністерства (06), 

назва університету (07), назва виду документа (10), дата (11), реєстраційний індекс 

документа (12), заголовок до тексту документа (19), текст документа (21), підпис (23). На 

службових листах назву виду документа не вказують. 

3.4. На документах, що створюються в структурних підрозділах університету за 

підписом їх керівників зазначаються наступні реквізити: назва університету (07), назва 

структурного підрозділу університету (08), назва виду документа (10), дата (11), 

реєстраційний індекс документа (12), заголовок до тексту документа (19), текст документа 

(21), підпис (23). 

3.5. Склад обов'язкових реквізитів може бути доповнений іншими реквізитами, якщо 

цього вимагає призначення документа або його обробка (емблема, адресування, гриф 

затвердження, резолюція тощо). 

3.6. Розміщення у певній послідовності реквізитів документа, які складають його 

формуляр, відбувається на бланку документа. 

Організаційно-розпорядчі документи оформлюються на бланках університету, що 

виготовляються згідно з вимогами цієї Інструкції. 

3.7. Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 (210 х 297 

міліметрів) та А5 (210 х 148 міліметрів). Дозволено використовувати бланки формату А3 

(297 х 420 міліметрів) - для оформлення документів у вигляді таблиць і А6 (105 х 148 

міліметрів) - для резолюцій (доручень). 

3.8. Бланки документів повинні мати такі поля (міліметрів): 

30 - ліве; 

10 - праве; 

20 - верхнє та нижнє. 

Деякі внутрішні документи (заяви працівників, окремі службові довідки тощо) 

оформлюються не на бланках. 

3.9. Бланки кожного виду виготовляються на основі повздовжнього розміщення 

реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка 

реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів) або прапоровим 

(кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів) способом. 

(додаток 3 Інструкції). 

3.10. Всі службові документи повинні оформлюватися на бланках університету. 

В МДУ застосовують такі види бланків:  

бланки для листів (додаток 4 Інструкції); 

бланк конкретного виду документа (із зазначенням на бланку назви виду документа) 

(додатки 5,6 Інструкції). 

3.11. Бланки структурного підрозділу створюються у разі, коли начальник 

структурного підрозділу чи посадова особа мають право підписувати документи в межах їх 

повноважень, зазначених у пункті 51 цієї Інструкції. 

3.12. В університеті для листування з іноземними кореспондентами, на реквізитах 

бланків зазначаються дві мови: ліворуч - українська, праворуч - іноземна. Державний Герб 

України на таких бланках проставляються у центрі верхнього поля. Бланки, що містять 

реквізити, викладені іноземною мовою, використовувати в межах України не 

рекомендується. 

Бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері або папері 

світлих тонів фарбами насиченого кольору. 

 

4. Зображення Державного герба України 

Зображення Державного герба України розміщується на бланках документів відповідно 

до Постанови Верховної Ради України від 19.02.1992 р. № 2137-ХІІ "Про Державний герб 

України". 

Зображення Державного герба України розміщується на верхньому полі бланка з 
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кутовим розташуванням реквізитів над серединою найменування назви університету, а на 

бланках із поздовжнім розташуванням реквізитів - у центрі верхнього поля. Розмір 

зображення: висота - 17 міліметрів, ширина - 12 міліметрів. 

 

5. Коди 

5.1. Код Мукачівського державного університету проставляється згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). 

На бланках для листів зазначений код розміщується після реквізиту "Довідкові дані про 

установу". 

5.2. Код форми документа (за наявності) розміщується згідно з державним 

класифікатором управлінської документації (ДКУД) вище назви виду документа. 

 

6. Найменування  МДУ 

Найменування «Мукачівський державний університет» на бланках документації 

університету повинне відповідати найменуванню, зазначеному в Статуті про нього. 

Скорочене найменування МДУ вживається у разі, коли воно офіційно зафіксовано в 

зазначеному документі. Скорочене найменування розміщується (у дужках або без них) 

нижче повного окремим рядком посередині строки. 

Найменування установи вищого рівня зазначається у скороченому вигляді, а у разі 

відсутності офіційно визначеного скорочення — повністю. На бланках установи, яка має 

подвійне або потрійне підпорядкування, зазначаються найменування усіх установ вищого 

рівня. 

Найменування факультету або структурного підрозділу університету зазначається тоді, 

коли вони є авторами документа, і розміщується нижче найменування установи. 

 

7. Довідкові дані про Мукачівський державний університет 

Довідкові дані про Мукачівський державний університет містять: поштову адресу, 

номери телефонів, телефаксів, адресу електронної пошти, код ЄДРПОУ тощо. Довідкові дані 

розміщуються нижче найменування установи або структурного підрозділу. 

Реквізити поштової адреси зазначаються в такій послідовності - назва вулиці, номер 

будинку, назва населеного пункту, області, поштовий індекс. 

 

8. Назва виду документа 

Назва виду документа (наказ, розпорядження, рішення, доповідна записка тощо) 

зазначається на загальному бланку друкованим чи машинописним способом і повинна 

відповідати назвам, передбаченим ДКУД. 

 

9. Дата документа 

9.1. Датою документа є відповідно дата його підписання, затвердження, прийняття, 

реєстрації або видання. Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій 

послідовності: число, місяць, рік. Дата оформляється цифровим або словесно-цифровим 

способом. У разі оформлення дати цифровим способом число і місяць проставляються двома 

парами цифр, розділеними крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться. 

Наприклад: 02.03.2011 

9.2. У текстах нормативно-правових актів та посиланнях на них і документах, що 

містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб 

зазначення дат з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, 

наприклад: 02 квітня 2011 року. Дозволяється вживати слово "рік" у скороченому варіанті 

"р.", наприклад: 03 червня 2011 р. 

9.3. Якщо документ складено не на бланку, дата зазначається нижче підпису ліворуч. 

Дата документа проставляється посадовою особою, яка його підписує або затверджує. 

9.4. Обов'язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на 
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документах, пов'язані з їх проходженням та виконанням (резолюції, погодження, візи, 

відмітки про виконання документа і направлення його до справи). 

9.5. На документі, виданому двома або більше установами, зазначається одна дата, яка 

відповідає даті останнього підпису. 

9.6. Документи набувають чинності з моменту їх підписання (або затвердження), якщо 

у тексті або законодавством не передбачена інша умова набуття чинності. Спільні 

нормативно-правові акти повинні мати єдину дату підписання документа. 

Нормативно-правові акти, які занесені до Державного реєстру нормативно-правових 

актів міністерств та інших органів виконавчої влади, набирають чинності з дня їх офіційного 

опублікування, якщо інше не встановлено актами, але не раніше дня їх офіційного 

опублікування. 

 

10. Реєстраційний індекс 

10.1. Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних позначень - індексів, які 

надаються документам під час їх реєстрації. 

10.2. Документи реєструються в межах груп у залежності від кореспондента на підставі 

номенклатури. Наприклад, окремо реєструються урядові документи Міністерства освіти і 

науки України накази, розпорядження по університету з основної діяльності, накази з 

особового складу працівників, накази по контингенту студентів, листування з установами, 

організаціями з питань освіти та ін. 

10.3. При реєстрації вихідного листа йому надається реєстраційний індекс, який 

складається з індексу підрозділу (відділ виконання та контролю діловодства), що реєструє 

документ та порядкового номера по журналу реєстрації вихідної кореспонденції. 

 Приклад: 

 1-181, 

 де 1 - індекс структурного підрозділу університету; 

 181 - порядковий номер по журналу реєстрації вихідної кореспонденції. 

10.4. З метою розрізнення груп документів до реєстраційного індексу може додаватися 

відмітка, яка складається з літер, наприклад: 15-ДСК, де ДСК застосовується для позначення 

документів з грифом "Для службового користування". 

10.5. Якщо документ підготовлено двома чи більше установами, реєстраційний індекс 

включає індекси кожної з цих установ, які проставляються через правобічну похилу риску в 

послідовності, в якій документ підписано його авторами. 

10.6. У структурних підрозділах університету може використовуватись індексація 

вихідних документів відповідно до номенклатури справ відповідного структурного 

підрозділу. 

Місце розташування реєстраційного індексу на документі залежить від виду бланка та 

виду документа. 

 

11. Посилання на реєстраційний індекс 

Для вихідних документів посилання на реєстраційний індекс і дату документа включає 

в себе реєстраційний індекс і дату того документа, на який дається відповідь. Цей реквізит є 

обов'язковим і розташовується нижче або на рівні реєстраційного індексу у спеціально 

відведеному місці на бланку. 

 

12. Гриф обмеження доступу 

Гриф обмеження доступу до документа ("Для службового користування", "Таємно", 

"Цілком таємно", "Особливої важливості") оформляється згідно з відповідними 

нормативними актами і розташовується у правій частині верхнього поля документа вище 

реквізиту "Адресат" або "Гриф затвердження". 

 

13. Адресат 
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13.1 Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній 

посадовій особі. У разі адресування документа установі або її структурним підрозділам без 

зазначення посадової особи їх найменування наводяться у називному відмінку, наприклад: 

Національне агентство України  

з питань державної служби 

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи та її 

структурного підрозділу наводяться у називному відмінку, а посада і прізвище адресата - у 

давальному, наприклад: 

Міністерство освіти і науки України 

Управління міжнародного співробітництва 

Начальнику управління прізвище, ініціали 

У разі коли документ адресується керівникові установи або його заступникові, 

найменування установи входить до складу найменування посади адресата, яке наводиться у 

давальному відмінку, наприклад: 

Міністру освіти і науки України 

 прізвище, ініціали 

Якщо документ адресується кільком однорідним за характером діяльності установам, 

зазначається узагальнене найменування адресатів, наприклад: 

Ректорам (директорам) вищих 

навчальних закладів  

I-IV рівнів акредитації 

 13.2. Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово "копія" перед 

найменуванням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання 

документа більше ніж чотирьом адресатам складається список на розсилку із зазначенням на 

кожному документі тільки одного адресата. 

 13.3. Реквізит "Адресат" може включати адресу. Порядок і форма запису відомостей 

про адресу установи повинні відповідати Правилам надання послуг поштового зв'язку, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 

(Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 750). Повна адреса зазначається у разі 

надсилання документа разовим кореспондентам, наприклад: 

Міністерство юстиції 

вул. Городецького, 13 

м. Київ, 01001 

 13.4. У разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначається у називному 

відмінку прізвище, ім'я та по батькові (ініціали чи ініціал імені), потім поштова адреса, 

наприклад: 

Левченко Ю. М. 

вул. Мельникова, буд.49, кв.65 

м. Київ, 04050 

 13.5. У разі надсилання документа органам законодавчої та виконавчої влади, 

постійним кореспондентам їх поштова адреса на документах не зазначається. 

 

14. Гриф затвердження документа 

14.1 Документ затверджується ректором або проректорами, до повноважень яких 

належить вирішення питань, наведених у такому документі, або розпорядчим документом 

МДУ. Нормативно-правові акти (положення, інструкції, правила, порядки тощо) 

затверджуються наказом ректора університету. 

Затвердження певних видів документів здійснюється з проставленням грифа 

затвердження (додаток 7 Інструкції). 

14.2. Якщо документ затверджується конкретною посадовою особою, гриф 

затвердження складається із слова "ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування посади, підпису, 

ініціалів (ініціалу імені) і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження, 



184 

 

наприклад: 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Мукачівського 

державного університету 

підпис, ініціали, прізвище  

Дата 

14.3. У разі коли документ затверджується рішенням, наказом, розпорядженням, гриф 

затвердження складається із слова "ЗАТВЕРДЖЕНО", назви виду документа, яким 

затверджується створений документ, у називному відмінку із зазначенням його дати і 

номера,наприклад: 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Мукачівського державного 

університету  

15 липня 2011 року № 801 

 

 14.4. Гриф затвердження розміщується у правому верхньому кутку першого аркуша 

документа. 

У разі затвердження документа кількома посадовими особами грифи затвердження 

розташовуються на одному рівні, наприклад: 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ      ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Мукачівського державного університету   Міністр освіти і науки України 

Підпис Ініціали, прізвище      Підпис Ініціали, прізвище 

Дата      Дата 

 

15. Резолюція 

15.1. Резолюція - це напис на документі, зроблений ректором (проректором) 

університету, що містить вказівки щодо виконання документа. 

15.2. Резолюція складається з таких елементів: прізвище, ініціали виконавця 

(виконавців), зміст доручення, термін виконання, особистий підпис ректора або його 

заступників, дата. У разі коли доручення дано кільком посадовим особам, головним 

виконавцем є особа, зазначена у дорученні першою, якщо в документі не обумовлено інше. 

Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх 

роботу. 

Приклад: 

Прізвище, ініціали 

Прошу підготувати відповідь 

15.05.2010 

Підпис 

Дата 

15.3. На документах з термінами виконання, які не потребують додаткових вказівок, у 

резолюції зазначається: виконавець, підпис автора резолюції, дата. 

 15.4. Як правило, на документі повинно бути не більше однієї резолюції. Інші 

резолюції можливі тільки тоді, коли є необхідність деталізації порядку виконання документа. 

Резолюція проставляється безпосередньо на документі нижче реквізиту "Адресат" 

паралельно до основного тексту.  

Якщо місця для резолюції недостатньо, її можна проставляти на вільному від тексту 

місці у верхній частині першого аркуша документа з лицьового боку, але не на полі 

документа, призначеному для підшивання.  

У разі коли документ підлягає поверненню, визначається детальний порядок виконання 

документа або уточнюються виконавці, резолюція може оформлятися на окремих аркушах 

або спеціальних бланках із зазначенням реєстраційного індексу і дати документа, якого вона 
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стосується. 

 

16. Заголовок до тексту документа 

Заголовок до тексту документа повинен містити короткий виклад змісту документа і 

бути максимально стислим. Заголовок формулюється працівником, який створює документ. 

Заголовок, обсяг якого перевищує 150 знаків (5 рядків), дозволяється продовжувати до межі 

правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться. 

Заголовок відповідає на питання "про що?", "кого?", "чого?". Наприклад, наказ (про 

що?) про надання відпустки; лист (про що?) про організацію наради; протокол (чого?) 

засідання атестаційної комісії; посадова інструкція (кого?) головного спеціаліста. 

Без заголовка дозволяється складати короткі документи на бланках формату А5 (210 х 

148 міліметрів), зокрема супровідні листи, телеграми, телефонограми. 

 

17. Відмітка про контроль 

Відмітка про контроль означає, що документ узято на контроль для забезпечення його 

виконання в установлений строк. 

Відмітка про контроль робиться шляхом проставлення літери "К" чи слова "Контроль" 

(від руки або з використанням штампа) на лівому полі першої сторінки документа на рівні 

заголовка до тексту. 

У разі необхідності повернення документа установі-авторові або фізичній особі 

відмітка про взяття його на контроль проставляється на окремому аркуші для резолюції. 

 

18. Текст документа 

18.1. Текст документа містить інформацію, для фіксування якої його було створено. 

Інформація в тексті документа викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно. 

Документ не повинен містити повторів, а також слів і зворотів, які не несуть змістового 

навантаження. Під час складання документів вживається діловий стиль, для якого 

характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та 

індивідуальних авторських рис.  

Текст документа повинен стосуватися того питання, яке сформульоване в заголовку до 

тексту. 

Текст документа оформляється у вигляді суцільного зв'язного тексту або анкети чи 

таблиці, або шляхом поєднання цих форм. 

Суцільний зв'язний текст документа містить граматично і логічно узгоджену 

інформацію про управлінські дії. Така форма викладення тексту документа використовується 

під час складання положень, порядків, правил, розпорядчих документів і листів. 

Суцільний зв'язний текст, як правило, складається з двох частин. У першій (вступній) 

частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа, у другій 

(заключній) частині - висновки, пропозиції, рішення, прохання. В окремих випадках 

документ може після вступної частини містити мотивувальну частину, в якій 

обґрунтовується позиція установи. 

У тексті документа, підготовленого відповідно до документів інших установ або раніше 

виданих документів, зазначаються їх реквізити у такій послідовності: назва виду документа, 

найменування установи - автора документа, дата, реєстраційний номер, заголовок до тексту. 

Тексти складних і великих за обсягом документів (положення, правила, регламенти, 

інструкції, огляди, звіти тощо) поділяються на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. 

Пункти у тексті нумеруються арабськими цифрами з крапкою, а підпункти - арабськими 

цифрами з дужкою. 

В окремих випадках розділи можуть поділятися на глави, а також нумеруватися 

римськими цифрами. 

18.2. Форма анкети використовується у разі викладення у цифровому або словесному 

вигляді інформації про один об'єкт за певним обсягом ознак. Постійною інформацією в 
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анкеті є узагальнені найменування ознак, за якими проводиться опис об'єкта, а змінною - 

конкретні характеристики. 

18.3. Таблична форма документа використовується у разі викладення у цифровому або 

словесному вигляді інформації про кілька об'єктів за рядом ознак. Заголовки граф таблиці 

пишуться з великої літери, підзаголовки - з малої літери, якщо вони становлять одне ціле із 

заголовком, і з великої - якщо підзаголовок має самостійне значення. Крапки в кінці 

заголовків і підзаголовків граф не ставляться. Заголовки і підзаголовки граф та рядків 

таблиці повинні бути викладені іменником у називному відмінку однини. У заголовках і 

підзаголовках рядків і граф таблиці вживаються лише загальноприйняті умовні позначення і 

скорочення. Графи таблиці, які розміщуються на кількох сторінках, нумеруються. На другій 

та наступних сторінках таблиці зазначаються номери граф, а також у верхньому правому 

кутку - слова "Продовження додатка". 

 

19. Відмітки про наявність додатків 

19.1. Додатки до документів, крім додатків до супровідних листів, складаються з метою 

доповнення, пояснення окремих питань документа або документа в цілому. 

19.2. Додатки до документів можуть бути таких видів: 

 додатки, що затверджуються розпорядчими документами (положення, інструкції, 

правила, порядки тощо); 

 додатки, що доповнюють та/або пояснюють зміст основного документа; 

 додатки, що надсилаються із супровідним листом. 

19.3. На додатках, що затверджуються розпорядчими документами (положення, 

інструкції, правила, порядки тощо), проставляється гриф затвердження. У відповідних 

пунктах розпорядчої частини документа робиться посилання: "що додається" або 

"(додається)." 

На додатках до документів, що затверджуються розпорядчими документами, робиться 

відмітка у верхньому правому кутку першого аркуша додатка, наприклад: 

                Додаток 3 

           до Інструкції 

(пункт 5) 

19.4. Додатки довідкового або аналітичного характеру (графіки, схеми, таблиці, списки 

тощо) до основного документа повинні мати відмітку з посиланням на цей документ, його 

дату і номер, наприклад: 

Додаток 

до наказу Мукачівського  

державного університету 

від 20.04.2010 року №  337 

У тексті основного документа робиться відмітка про наявність додатків: "що 

додається", "згідно з додатком", "(додаток 1)"; "відповідно до додатка 2" або "(див. додаток 

3)". 

19.5. Додатки оформляються, як правило, на стандартних аркушах паперу. На другому і 

наступних аркушах додатка робиться відмітка: "Продовження додатка", "Продовження 

додатка 1". 

У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: 

Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак "№ " перед цифровим позначенням не ставиться. 

Усі додатки до документів візуються працівником, який створив документ, та 

керівником структурного підрозділу, в якому його створено. 

Додатки нормативно-правового характеру (положення, інструкції, правила, порядки 

тощо), що затверджуються розпорядчими документами, підписуються керівниками 

структурних підрозділів установи на лицьовому боці останнього аркуша додатка. 

19.6. У разі коли додатки надсилаються із супровідним листом, відмітка про наявність 

додатків розміщується після тексту листа перед підписом. 
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Якщо документ має додатки, повне найменування яких наводиться в його тексті, 

відмітка про наявність додатків оформляється за такою формою: 

Додаток: на 5 арк. у 2 прим. 

Якщо документ має додатки, повне найменування яких у тексті не наводиться, їх 

необхідно перелічити після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку та 

кількості їх примірників, наприклад: 

 Додатки: 1. Наказ МОН України на 2 арк. в 1 прим. 

       2. Пояснювальна записка на 3 арк. в 1 прим. 

Якщо до документа додається інший документ, який має додатки, відмітку про 

наявність додатка оформляють за такою формою: 

Додаток: лист МОН України від 20.09.2010 року № 1/9-632 і додаток до нього, 

всього на 20 арк. в 1 прим. 

Якщо додаток надсилається в електронному вигляді (електронними засобами зв'язку), 

про це робиться відповідний запис, наприклад: 

 Додаток: на 3 арк. в електронному вигляді. 

У разі коли документ містить більше десяти додатків, складається опис із зазначенням у 

документі такої відмітки: 

 Додаток: згідно з описом на 3 арк. 

Якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними в документі адресами, відмітка про 

наявність документа оформляється за такою формою: 

 Додаток: на 5 арк. у 2 прим. на першу адресу. 

 

20. Підпис 

20.1. Документи підписуються посадовими особами університету відповідно до 

повноважень, визначених у Статуті МДУ, положеннях про структурні підрозділи, посадових 

інструкціях, наказі про розподіл обов'язків між ректором та проректорами. У зазначених 

документах визначається також порядок підписання документів іншими особами у разі 

відсутності ректора МДУ та посадових осіб, які уповноважені їх підписувати. 

Документи, що надсилаються до органів державної влади, підписуються ректором або 

за його дорученням - проректорами університету 

Документи, що надсилаються підприємствам, установам, організаціям, громадянам, 

підписуються ректором або його проректорами згідно з розподілом повноважень або 

керівниками структурних підрозділів відповідно до їх повноважень. 

В МДУ документи підписують: 

- накази і документи, що надсилаються до Міністерства освіти і науки України та 

інших органів державної влади - ректор, за його відсутності - виконуючий обов'язки ректора; 

- документи, які пов'язані з витратами грошових коштів - ректор (проректори) і 

головний бухгалтер; 

- листи та інші документи на бланках університету і від імені університету - ректор 

або проректори; 

- розпорядження по факультету і кафедрі - відповідно декан факультету, завідувач 

кафедри. 

20.2. Внесення у підписані документи будь-яких виправлень та доповнень не 

допускається. 

20.3. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ (повне, 

якщо документ оформлено не на бланку, скорочене - на документі, оформленому на бланку), 

особистого підпису, ініціалів і прізвища. 

 

 

 

Приклад: 

Ректор Мукачівського    підпис   ініціали, прізвище 
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державного університету   

або 

Ректор      підпис   ініціали, прізвище 

 

Реквізит розміщують під текстом документа або під відміткою про наявність додатків. 

20.4. Коли документ надсилається одночасно кільком державним органам ректор 

підписує всі його примірники. 

20.5. У разі надсилання документа одночасно кільком структурним підрозділам 

підписується тільки оригінал, який залишається у справі університету, а на місця 

розсилаються копії. 

20.6. Відділом виконання та контролю діловодства засвідчується один екземпляр 

ксерокопії документа, який передається виконавцеві для розмноження та подальшого 

направлення на інші адреси. 

20.7. Як правило, документи підписуються однією посадовою особою. Два або більше 

підписів проставляються у тому випадку, коли за зміст документа несуть відповідальність 

кілька осіб (акти, фінансові документи тощо). При цьому їх підписи розміщують один під 

іншим, у послідовності відповідно до посади: 

Ректор   

 

Підпис ініціали, прізвище 

Головний бухгалтер Підпис ініціали, прізвище 

При підписанні документа кількома особами, які займають однакові посади, підписи 

розміщуються на одному рівні і скріпляються гербовими печатками. 

 

Приклад: 

Ректор Мукачівського державного 

університету  

Ректор Одеського 

національного політехнічного 

університету  

підпис, ініціали, прізвище  

відбиток гербової печатки 

університету 

підпис, ініціали, прізвище 

відбиток гербової печатки 

університету 

20.8. У разі відсутності посадової особи, найменування посади, прізвище, ініціали 

(ініціал імені) якої зазначено на проекті документа, його підписує особа, що виконує її 

обов'язки, або її заступник. У такому разі обов'язково зазначаються фактична посада, 

ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять 

рукописним або машинописним способом, якщо документ неможливо передрукувати). Не 

допускається під час підписання документа ставити прийменник "За" чи правобічну похилу 

риску перед найменуванням посади. Додавання до найменування посади ректора слів 

"Виконуючий обов'язки" або "В. о." .", "Тимчасово виконуючий обов'язки" або "Т.в.о. "  

здійснюється у разі заміщення ректора за наказом (розпорядженням). 

20.9. Документи колегіальних органів підписують голова колегіального органу і 

секретар, наприклад: 

Голова комісії підпис     ініціали, прізвище 

Секретар комісії підпис ініціали, прізвище 

20.10. Засвідчення електронного документа здійснюється за допомогою електронного 

цифрового підпису згідно із законодавством. 

20.11. Факсимільне відтворення підпису посадової особи на організаційно-розпорядчих, 

фінансових, бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого копіювання 

не допускається. 

 

 

21. Візи та гриф погодження 
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21.1. У разі виникнення потреби у проведенні оцінки доцільності створення документа, 

його обґрунтованості та відповідності законодавству здійснюється погодження проекту 

документа. 

21.2. Погодження може здійснюватись як в університеті посадовими особами, які 

відповідно до їх компетенції вирішують питання, порушені в проекті документа (внутрішнє 

погодження), так і за його межами іншими заінтересованими установами (зовнішнє 

погодження). 

21.3. Внутрішнє погодження оформлюється шляхом проставляння візи. Віза включає: 

особистий підпис, ініціали (ініціал імені) і прізвище особи, яка візує документ, дату 

візування із зазначенням у разі потреби найменування посади цієї особи. 

21.4. Віза проставляється як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша 

проекту документа, якщо місця для візування на лицьовому боці останнього аркуша 

документа недостатньо. Візи проставляються на примірниках документів, що залишаються в 

університеті. 

21.5. Зауваження і пропозиції до проекту документа викладаються на окремому аркуші, 

про що на проекті робиться відповідна відмітка: 

 

Начальник відділу 

підпис, ініціали, прізвище 

Зауваження і пропозиції додаються. 

Дата 

Про наявність зауваження обов'язково повідомляють особі, яка підписує документ. 

21.6. Перелік посадових осіб, які повинні завізувати документ, визначає працівник, 

який створює документ, виходячи з його змісту. 

21.7. За зміст документа, який візується кількома особами, такі особи відповідають 

згідно з компетенцією. 

21.8. Якщо під час візування з'ясується, що у підготовлений до підписання документ 

необхідно внести істотні зміни, він потребує повторного візування. 

21.9. Зовнішнє погодження проектів документів оформляється шляхом проставлення на 

них грифа погодження, який включає в себе слово "ПОГОДЖЕНО", найменування посади 

особи та установи, з якою погоджується проект документа, особистий підпис, ініціали, 

прізвище і дату або назву документа, що підтверджує погодження, його дату і номер 

(індекс), наприклад: 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Міністра освіти і науки України 

підпис, ініціали, прізвище 

Дата 

 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання 

Центральної експертно-перевірної 

комісії Укрдержархіву 

  

Дата №   

 

21.10. Гриф погодження ставиться нижче підпису на лицьовому боці останнього 

аркуша проекту документа, відступ від межі лівого поля визначено в додатку 1 Інструкції. 

21.11. У разі коли зміст документа стосується більше ніж трьох установ, складається 

"Аркуш погодження", про що робиться відмітка у документі на місці грифа погодження, 

наприклад: 

Аркуш погодження додається. 
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Аркуш погодження оформляється за такою формою: 

 

  АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Назва проекту документа 

  

Наймен

ування посади 

підпис ініціали, прізвище 

Дата 

 

Підпис посадової особи скріплюється гербовою печаткою відповідної установи. 

21.12. Зовнішнє погодження у разі потреби, визначеної законодавством, здійснюється в 

такій послідовності: 

 з установами однакового рівня та іншими установами; 

 з громадськими організаціями; 

 з органами, які здійснюють державний контроль в певній сфері;  

 з установами вищого рівня. 

 

22. Відбиток печатки 

22.1. На документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких 

фіксується факт витрат грошових коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, 

підпис посадової (відповідальної) особи скріплюється гербовою печаткою. 

Гербова печатка ставиться також на Статуті університету, договорах, посвідченнях, 

дорученнях. 

Перелік інших документів, підписи на яких необхідно скріплювати гербовою печаткою, 

визначається в університеті на підставі нормативно-правових актів та примірного переліку 

документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою (додаток 8 Інструкції). 

Перелік осіб, підписи яких засвідчуються гербовою печаткою, визначає ректор 

(додаток 9 Інструкції). 

22.2. Відбиток печатки, на якій зазначено найменування Мукачівського державного 

університету або структурного підрозділу (без зображення герба), ставиться також на копіях 

документів, що надсилаються в інші установи, та на розмножених примірниках розпорядчих 

документів у разі розсилання. 

Підписи співробітників засвідчує відділ кадрів. Підписи професорів і доцентів 

університету на відгуках і рецензіях на дисертації і автореферати дисертацій засвідчує 

учений секретар вченої ради університету. 

Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер 

найменування посади особи, яка підписала документ, але не підпис посадової особи, або на 

окремо виділеному для цього місці з відміткою "МП". 

22.3. Наказом (розпорядженням) ректора визначається порядок використання, місце 

зберігання гербової печатки і посадова особа, відповідальна за її зберігання, а також перелік 

осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою. 

Гербова печатка, кругла печатка "Відділ виконання та контролю діловодства" і кутовий 

штамп університету зберігаються в відділі виконання та контролю діловодства. За їх 

правильне застосування відповідає начальник відділу. 

Печатки і штампи структурних підрозділів зберігаються у співробітників, що 

відповідають за діловодство у підрозділі і вони відповідають за їх правильне застосування. 

Печатки і штампи зберігаються у сейфах або металевих шафах (скринях), що 

замикаються. 

23. Відмітка про засвідчення копій документів 

23.1. Копія документа виготовляється й видається з дозволу ректора університету або 

керівника структурного підрозділу. 

Університет може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в самому 

університеті. 
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При вирішенні питань, що стосуються прийому громадян на роботу, навчання, 

засвідчення їх трудових, житлових та інших прав, при формуванні особових справ посадових 

осіб університет може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії 

дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо). 

23.2. Копія з документа відтворюється засобами оперативної поліграфії. 

Відмітка "копія" проставляється у верхній частині лицьового боку першого аркуша 

документа праворуч. 

Засвідчуваний напис складається зі слів "З оригіналом згідно", назви посади, 

особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення 

копії і проставляється нижче реквізиту документа "підпис". 

 

Приклад: 

З оригіналом згідно 

Начальник відділу виконання та   

контролю діловодства    підпис  ініціали, прізвище 

Дата 

 

Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою із зазначенням на ній 

найменування університету (без зображення герба) або печаткою структурного підрозділу 

(відділу виконання та контролю діловодства, кадрової служби тощо) університету. 

23.3. На копіях вихідних документів, що залишаються у справах університету, текст 

бланків не відтворюється, зазначається лише дата підписання документа та його 

реєстраційний індекс, посада особи, яка засвідчила копію, її підпис та дата засвідчення копії 

документа. 

 

Приклад: Дата, 

реєстраційний індекс 

Посада ініціали, прізвище 

 

З оригіналом згідно 

Посада підпис ініціали, прізвище 

Дата 

 Копії вихідних документів повинні мати візи посадових осіб, з якими вони погоджені, 

та візи виконавців; засвідчувальний напис завіряється печаткою відділу виконання та 

контролю діловодства університету. Копії документів повинні мати всі виправлення, 

зроблені на оригіналі. Копія тексту документа повинна відповідати оригіналу. 

23.4. Видача копій або виписок з наказів, рішень вченої ради та інших документів, які 

підписані ректором (проректором), здійснюється керівниками структурних підрозділів, у 

яких зберігаються оригінали цих документів. Копії засвідчуються підписом керівника 

структурного підрозділу і печаткою підрозділу.  

23.5. Копії особових документів, які розміщуються в особовій справі співробітників 

університету (посвідчення про одруження, народження, зміну прізвища, імені та по-батькові 

тощо), засвідчуються начальником відділу кадрів і печаткою цього відділу. 

 

24. Відмітки про створення, виконання документа, наявність його в електронній 

формі та надходження до МДУ 

24.1. Прізвище працівника, який створив документ, і номер його службового телефону 

зазначаються на лицьовому боці в нижньому лівому кутку останнього аркуша документа, 

наприклад: 

 

Іванова 481 18 12 

24.2. Після завершення роботи з документом проставляється відмітка про його 
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виконання. Відмітка про виконання документа свідчить про те, що роботу над документом 

завершено і його можна долучити до справи. 

Відмітка може містити слова "До справи", номер справи, посилання на дату і 

реєстраційний індекс документа, який засвідчує його виконання, найменування посади, 

підпис і дату. Якщо документ не потребує письмової відповіді, зазначаються короткі 

відомості про виконання. Підпис і дату відмітки проставляє працівник, який створив 

документ, або керівник структурного підрозділу. Зазначений реквізит проставляється від 

руки у лівому кутку нижнього поля на лицьовому боці першого аркуша, наприклад: 

 

До справи № 01-09 До справи № 01-10 

Лист-відповідь від 20.05.2011  

№ 1/12-2679 

Питання вирішено позитивно під час 

телефонної розмови 04.03.2011 

посада, підпис, ініціали, прізвище 

21.05.2011 

посада, підпис, ініціали, прізвище 

05.03.2011 

24.3. Відмітка про наявність копії документа в електронній формі містить повне ім'я 

файла і його місце зберігання, код оператора та інші пошукові дані. Відмітка ставиться на 

лицьовому боці у центрі нижнього поля першого аркуша документа, наприклад: 

c:/viddil/proekt/2015/instr_1.doc.; \\FS\doc\Нормативні документи МДУ_ 2016 

24.4. Відмітка про надходження документа до МДУ проставляється за допомогою 

штампа на лицьовому полі у правому кутку нижнього поля першого аркуша оригіналу 

документа. Елементами зазначеного реквізиту є найменування університету, реєстраційний 

індекс, дата (у разі потреби - година і хвилини) надходження документа. 

Відмітка про надходження документа проставляється на конверті, якщо він має напис 

"Особисто". 

У разі надходження зброшурованих документів разом із супровідним листом відмітка 

ставиться на супровідному листі. 

У разі коли установа - автор документа подає документ разом з його копією, на копії 

документа, що повертається установі-авторові, реєстраційний штамп не проставляється. 

 

25. Складення деяких видів документів 

25.1. Накази 

25.1.1. Накази (розпорядження) видаються як рішення організаційно - розпорядчого чи 

нормативно-правового характеру. 

 За змістом управлінської дії накази видаються з основної діяльності МДУ, кадрових 

питань (особового складу, про прийняття на роботу, звільнення, надання відпустки, тощо), з 

особового складу студентів (про зарахування, переведення, заохочення, стягнення, 

відрахування) накази про відрядження,  

25.1.2. Відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 

організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 12.04.2012 №578/5 та напрямками діяльності 

університетом видаються такі накази: 

 -  з основної діяльності; 

 - кадрові з особового складу працівників (про прийняття на роботу, переведення, 

стажування, звільнення, заохочення, стягнення тощо); 

 - по контингенту студентів (про зарахування, переведення, заохочення, стягнення, 

відрахування); 

- про відрядження.  

25.1.3. Проект наказу з основної діяльності розробляється структурним підрозділом 

університету за дорученням керівництва або за власною ініціативою. 

Проекти наказів з основної діяльності та додатки до них візуються працівником, який 

створив документ, керівником структурного підрозділу, в якому його створено, посадовими 
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особами, які визначені у проекті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, 

начальником юридичного відділу, іншими посадовими особами, яких стосується документ. 

25.1.4. Проект наказу з кадрових питань готується начальником відділу кадрів на 

підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв працівників та інших 

документів. Проект наказу візується виконавцем, начальником відділу кадрів, у разі потреби 

- керівниками інших структурних підрозділів університету, проректорами університету 

відповідно до розподілу повноважень. 

25.1.5. Юридичним відділом обов'язково візуються всі проекти  наказів по 

університету. 

25.1.6. Проекти наказів, що надаються для підписання ректору університету, візуються 

проректорами відповідно до розподілу функціональних обов'язків.  

Якщо в процесі погодження до проекту наказу вносяться істотні зміни, він підлягає 

повторному погодженню. 

25.1.7. Наказ підписує ректор, а у разі його відсутності – заступник ректора, який 

виконує його обов'язки.  

Після підписання наказу зміни до нього вносяться лише шляхом видання нового наказу 

про внесення змін. 

25.1.8. Наказ друкується на бланку установленого зразка, який має такі обов'язкові 

реквізити: Герб України, найменування міністерства і університету, назва виду документа, 

дата, місце видання документа, номер, заголовок до тексту, текст, підпис, проект внесено, 

візи (додаток 10 Інструкції). 

25.1.9. Зміст наказу коротко викладається в заголовку, який починається з прийменника 

"Про" і складається за допомогою віддієслівного іменника ("Про затвердження...", "Про 

введення...", "Про створення...", "Про внесення змін...") або іменника, що вказує на предмет 

("Про підсумки...", "Про заходи..."). 

25.1.10. Текст наказу складається з двох частин: констатуючої (преамбули) і 

розпорядчої. 

У констатуючій частині зазначають підставу, обґрунтування або мету видання наказу. 

Вона може починатися словами "На виконання", "З метою" тощо. Якщо документ видається 

на підставі іншого розпорядчого документа, то у констатуючій частині зазначають назву 

цього документа, його автора, дату, номер та заголовок. Крапка в кінці констатуючої частини 

не ставиться. 

Розпорядчу частину наказу починають зі слова "НАКАЗУЮ", яке друкується з нового 

рядка, великими літерами, без відступу від лівого берега і лапок, після нього ставлять 

двокрапку. 

Розпорядчу частину розбивають на пункти і підпункти, які нумерують арабськими 

цифрами. У кожному пункті мають бути зазначені виконавці (структурні підрозділи або 

конкретні посадові (службові) особи, викладені конкретні завдання (доручення) і строки їх 

виконання. Виконавці можуть бути названі й узагальнено, наприклад: "керівникам 

структурних підрозділів". 

Слід уникати неконкретних доручень, наприклад: "прискорити", "поліпшити", 

"активізувати", "звернути увагу" тощо. Такі доручення не можуть бути об'єктом контролю, 

оскільки їх виконання важко перевірити. 

 Останній пункт розпорядчої частини повинен містити відомості про підрозділ або 

посадову особу, на яку покладається контроль за виконанням наказу. 

У випадку коли наказ скасовує (відміняє), змінює чи доповнює попередній розпорядчий 

документ або окремі його положення, то один із пунктів розпорядчої частини наказу 

повинен містити посилання на документ (пункт), що відміняється, із зазначенням дати, 

номера і заголовка. Текст пункту повинен починатися словами "Визнати таким, що втратив 

чинність, ...". 

Зміни, що вносяться до наказу, оформлюються окремим наказом, який повинен мати 

такий заголовок: "Про внесення змін до наказу ..." із зазначенням дати, номера, назви виду 
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розпорядчого документа, до якого вносяться зміни. Розпорядча частина наказу починається з 

такого пункту: 

"1. Внести зміни до наказу (розпорядження)". 

Далі окремими підпунктами формулюються зміни до розпорядчого документа, 

наприклад: 

 "1) пункт 2 викласти в такій редакції: ..."; 

 "2) пункт 3 виключити"; 

 "3) абзац другий пункту 3 доповнити словами ...". 

Якщо зміни до розпорядчого документа оформлюються на окремому аркуші (аркушах), 

в першому пункті розпорядчої частини наказу (розпорядження) зазначається: 

 "1) Внести зміни до... (додаються)". 

До наказів не можна включати пункт "Наказ довести до відома...".  

Заклади, установи, структурні підрозділи, посадові (службові) особи, до відома яких 

доводиться наказ, зазначаються на зворотному боці останньої сторінки наказу (розрахунок 

розсилки). 

25.1.11. Якщо до наказу додаються таблиці, графіки, форми, схеми, інструкції тощо, то 

їх оформлюють на окремих аркушах як додатки, а у відповідних пунктах наказу дають 

посилання на ці документи. При цьому реквізит "Відмітка про наявність додатків" після 

тексту не оформлюють. Усі додатки повинні бути пронумеровані. На кожному додатку у 

верхньому правому куті першого аркуша роблять відповідну відмітку з посиланням на наказ, 

його дату і реєстраційний індекс. 

Додатки до наказу підписує або візує керівник структурного підрозділу, що підготував 

проект наказу. 

25.1.12. Спільний наказ установ одного рівня оформлюється на чистих аркушах паперу 

формату А4 (210 х 297 мм). Державний герб України під час оформлення таких наказів не 

відтворюється. Найменування установ розміщуються на одному рівні, назва виду документа 

– посередині. 

Дата спільного наказу – єдина, відповідає даті останнього підпису, а реєстраційний 

номер документа складається із реєстраційних номерів, які проставляють через правобічну 

похилу риску в послідовності підписання наказу керівниками установ. 

Розпорядча частина починається словом "НАКАЗУЄМО". 

Підписи керівників розташовують нижче тексту на одному рівні і засвідчуються 

гербовими печатками цих установ. 

Кількість примірників спільних наказів повинна відповідати кількості установ, що їх 

видають. 

25.1.13. Накази з особового складу працівників оформлюють у вигляді індивідуальних і 

зведених. В індивідуальних наказах міститься інформація лише про одного співробітника, у 

зведених – про кількох незалежно від того, під які управлінські дії вони підпадають 

(прийняття на роботу, переведення на іншу посаду (роботу), звільнення тощо). 

Зміст індивідуального наказу з особового складу стисло викладається в заголовку, який 

починається з прийменника "про" і складається за допомогою віддієслівного іменника, 

наприклад: "Про призначення... ", "Про прийняття...". У зведених наказах може 

застосовуватись узагальнений заголовок, наприклад: "Про особовий склад", "Про кадрові 

питання". 

У тексті наказів з особового складу, як правило, відсутня констатуюча частина та слово 

НАКАЗУЮ. Розпорядчу частину наказу починають дієсловом, що точно позначає дію: 

ПРИЙНЯТИ, ПРИЗНАЧИТИ, ПЕРЕВЕСТИ, ЗВІЛЬНИТИ, ВІДРЯДИТИ, НАДАТИ, 

ОГОЛОСИТИ тощо. 

Ці слова друкують великими літерами без відступу від межі лівого берега, після них 

ставлять двокрапку. У зведених наказах з особового складу пункти розпорядчої частини 

наказу друкують у такій послідовності: прийняття на роботу, переведення, звільнення. 

Із нового рядка друкують великими літерами прізвище працівника, на якого 
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поширюється дія наказу, і далі рядковими – ім'я, по батькові та текст наказу. 

У наказі про призначення або звільнення працівника зазначається повна дата (число, 

місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу (припинення трудових відносин), 

розміри його посадового окладу відповідно до штатного розпису, надбавок та доплат. 

У зведених наказах з особового складу  до розпорядчої частини включається 

інформація, що розміщується у такій послідовності: прийняття на роботу, переведення, 

звільнення. При цьому до одного зведеного наказу не може включатися інформація, яка 

згідно із законодавством має різні строки зберігання. 

До кожного пункту зазначається підстава щодо його складання (заява працівника, 

контракт, доповідна записка, рішення атестаційної комісії тощо). Слово "Підстава" друкують 

від межі лівого берега, а текст - через один міжрядковий інтервал. 

Під час ознайомлення з наказом (розпорядженням) згаданими у ньому особами на 

першому примірнику наказу чи на спеціальному бланку проставляються їх підписи із 

зазначенням дати ознайомлення. 

25.1.14. Накази нормативно-правового характеру підлягають державній реєстрації в 

установленому законодавством порядку. 

25.1.15. Наказ набуває чинності з моменту його підписання та реєстрації, у визначених 

випадках - опублікування, оприлюднення. 

Термін набуття чинності може зазначатися в самому розпорядчому документі. 

25.1.16. Накази реєструються за порядком номерів у межах календарного року. 

Оригінали наказів з основної діяльності, по контингенту студентів, накази про відрядженням 

працівників, реєструються і зберігаються у відповідних номенклатурних справах у 

хронологічному порядку згідно з реєстраційними номерами у відділі виконання та контролю 

діловодства, а з кадрових питань (особового складу працівників) у відділі кадрів. 

25.1.17. Копії наказів з кадрових питань (особового складу працівників) виготовляються 

та завіряються відділом кадрів. 

25.1.18. Копії наказів з основної діяльності університету засвідчуються печаткою 

відділу виконання та контролю діловодства. 

 

25.2. Розпорядження 

25.2.1. Розпорядження видаються ректором, проректорами університету керівниками 

структурних підрозділів (деканами факультетів) для рішення оперативних питань 

управління у межах своєї компетенції. 

Розпорядження має такі реквізити: найменування університету, найменування 

структурного підрозділу, назва виду документа – РОЗПОРЯДЖЕННЯ, дата, місце видання, 

реєстраційний номер, підпис, виконавець, візи. 

25.2.2. Текст розпорядчої частини розпорядження починається зі слова "ПРОПОНУЮ", 

"ЗОБОВ'ЯЗУЮ", яке друкується від межі лівого поля великими літерами (жирним 

шрифтом). 

25.2.3.Реєструються розпорядження наскрізною нумерацією в межах календарного 

року. 

 

25.3. Телефонограми 

25.3.1. З метою оперативного рішення службових питань у необхідних випадках 

передаються телефонограми (додаток 12 Інструкції). Телефонограми друкують в одному 

примірнику. Їх візує виконавець, підписує ректор або проректор і секретар ректора 

(проректора) передає телефоном. Телефонограму реєструє секретар у журналі вихідної 

кореспонденції. 

На телефонограмі після передачі повинні бути позначені час передачі (дата, година, 

хвилина), прізвище осіб, які передавали та приймали телефонограму, їх службові телефони. 

25.3.2.Текст прийнятої телефонограми записується у журнал, докладається ректору 

(проректору) і доводиться під розпис до виконавця. 
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25.4. Протоколи 

25.4.1. У протоколах фіксується інформація про хід ведення засідань, прийняття рішень 

комісіями, зборами тощо. Протокол складається на підставі записів, зроблених 

безпосередньо під час засідань, поданих текстів та тез доповідей і виступів, довідок, проектів 

рішень тощо. 

25.4.2. Протоколи можуть складатися в повній або стислій формі. У протоколах, 

складених у стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, а не хід обговорення 

питання. 

25.4.3. Протокол оформляється на бланку протоколу (за наявності такого бланка) або на 

загальному бланку установи, а у разі, коли бланки не передбачені, - на чистому аркуші 

паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів). 

25.4.4. Датою протоколу є дата проведення засідання. Якщо засідання тривало кілька 

днів, то через тире зазначаються перший і останній день засідання. 

25.4.5. Номер (індекс) протоколу повинен відповідати порядковому номеру засідання. 

Нумерація протоколів ведеться в межах календарного (навчального) року окремо за кожною 

групою протоколів засідання відповідного колегіального органу: технічних, наукових, 

експертних комісій, рад тощо. У реквізиті "місце засідання" зазначається назва населеного 

пункту, в якому відбулося засідання. 

25.4.6. Заголовок до тексту протоколу повинен відображати вид засідання (нарада, 

збори, конференція тощо) або колегіальної діяльності (комісія, рада, робоча група тощо) і 

включати назву виду документа. 

25.4.7. Текст протоколу складається з вступної та основної частин. 

25.4.8. У вступній частині протоколу зазначаються прізвища та ініціали  голови або 

головуючого, секретаря, запрошених, а також присутніх осіб. 

У списку присутніх зазначаються в алфавітному порядку спочатку прізвища та ініціали 

присутніх постійних членів колегіального органу без зазначення посад, потім - запрошених 

осіб із зазначенням посад та у разі потреби найменувань установ. Якщо кількість присутніх 

перевищує 15 осіб, зазначається їх загальна кількість з посиланням на список присутніх, що 

додається до протоколу. 

Вступна частина включає порядок денний - перелік розглянутих на засіданні питань, 

що розміщені у порядку їх значущості, із зазначенням доповідача з кожного питання. 

Порядок денний наводиться наприкінці вступної частини. 

Слова "Порядок денний" друкуються від межі лівого поля, після них ставиться 

двокрапка. Кожне питання нумерується арабськими цифрами і друкується з абзацу. 

Формування питань у порядку денному починається з прийменника "Про". 

25.4.9. Основна частина протоколу складається з розділів, які повинні відповідати 

пунктам порядку денного. Розділи нумеруються арабськими цифрами і будуються за такою 

схемою: 

 СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ). 

Зазначені слова друкуються великими літерами без відступу від межі лівого поля. Після 

слів ставиться двокрапка. 

25.4.10. Після слова "СЛУХАЛИ" зазначається текст виступу основного доповідача. 

Прізвище та ініціали кожного доповідача друкуються з нового рядка. Текст виступу 

викладається у третій особі однини. 

 Тексти або тези доповіді та виступів, оформлені як окремі документи, до тексту 

протоколу не включаються. Після відомостей про доповідача ставиться тире і зазначається: 

"Текст доповіді (виступу) додається до протоколу". 

25.4.11. Після слова "ВИСТУПИЛИ" фіксуються виступи тих осіб, які взяли участь в 

обговоренні доповіді. Виступи оформлюються у протоколі із зазначенням посад, прізвищ та 

ініціалів промовців у називному відмінку, а також з викладенням змісту питання та 

відповідей на нього. Зміст виступів викладається від третьої особи однини. 

25.4.12. Після слова "ВИРІШИЛИ" ("УХВАЛИЛИ", "ПОСТАНОВИЛИ") фіксується 
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прийняте рішення з обговорюваного питання порядку денного. Рішення повинне бути 

конкретним і включати складові, що відповідають на такі питання: кому, що зробити і в який 

строк. 

Рішення, що містять кілька питань, поділяють на пункти і підпункти, які нумеруються 

арабськими цифрами. Підпункти нумеруються цифрами з дужкою. 

25.4.13. У разі коли на засіданні приймається рішення про затвердження документа, 

який обговорювався на засіданні, цей документ додається до протоколу і в ньому робиться 

посилання на номер і дату протоколу. За наявності інших документів, що розглядалися на 

засіданні та факт обговорення яких було зафіксовано у тексті протоколу, вони нумеруються 

арабськими цифрами (Додаток 1, Додаток 2). У відповідних пунктах протоколу робиться 

посилання на ці додатки. 

Реквізит "Відмітка про наявність додатків" наприкінці тексту протоколу не 

зазначається. 

25.4.14. Протокол підписується головуючим на засіданні колегіального органу та 

секретарем. 

25.4.15. Деякі протоколи засідань (технічних комітетів, методичних, експертних, 

наукових рад і комісій тощо) підлягають затвердженню. У такому разі протокол повинен 

мати гриф затвердження. 

25.4.16. Копії протоколів або витяги з них засвідчуються печаткою служби діловодства 

і надсилаються у разі потреби заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам. 

Список розсилки складає і підписує секретар колегіального органу. 

 

25.5. Службові листи 

25.5.1. Службові листи складаються з метою обміну інформацією між установами як: 

 відповіді про виконання завдань, визначених в актах органів державної влади, 

дорученнях вищих посадових осіб; 

 відповіді на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України; 

 відповіді на виконання доручень установ вищого рівня; 

 відповіді на запити інших установ; 

 відповіді на звернення громадян; 

 відповіді на запити на інформацію; 

 ініціативні листи; 

гарантійні листи; 

інформаційні листи; 

 супровідні листи. 

25.5.2. Службовий лист друкується на спеціальному для листів бланку формату А4 (210 

х 297 міліметрів) (додаток 13 Інструкції). 

25.5.3. Лист має такі реквізити: найменування міністерства, університету, поштова 

адреса університету, номери телефонів, дата, реєстраційний індекс, посилання на 

реєстраційний індекс і дату документа, на який дається відповідь, адресат, заголовок до 

тексту, текст, відмітка про наявність додатків (у разі потреби), підпис, відмітка про 

виконавця (у лівому нижньому куті службового листа 10-м кеглем зазначається прізвище і 

номер контактного телефону). 

Датою листа є дата його підписання, яка повинна збігатися із датою реєстрації вихідної 

кореспонденції у відділі виконання та контролю діловодства. 

Лист, оформлений на бланку формату А4 (210 х 297 міліметрів), повинен мати 

заголовок до тексту, що відповідає на питання "про що?". 

25.5.4. Основним реквізитом службового листа є текст, що, як правило, складається з 

двох частин. У першій частині зазначається причина, підстава або обґрунтування підготовки 

листа чи наводяться посилання на документи, що були підставою для його складення. Друга 

частина включає висновки, пропозиції, прохання, рішення тощо, які розміщуються з абзацу. 

25.5.5. Як правило, у листі порушується одне питання. 



198 

 

Текст листа викладається від першої особи множини з використанням слів: "просимо 

повідомити..." "роз'яснюємо, що..." або від третьої особи однини - "університет інформує...", 

"університет вважає за доцільне", або від першої особи однини - "прошу...", "пропоную...". 

Службові листи підписуються відповідно до графи 20 цієї Інструкції. Гербовою 

печаткою засвідчуються лише гарантійні листи. 

25.5.6. Внутрішньоуніверситетське листування на бланках не оформляється. 

 

25.6. Доповідні  (службові) записки. 

25.6.1. Доповідні (службові) записки складаються з метою повідомлення ректора 

(проректорів) або іншої посадової особи про певний факт чи подію, а також для доповіді 

відомостей про результати обстежень, відряджень тощо. Текст таких документів складається 

з двох частин. У першій - сповіщаються, факти, які є підставою для складання документа. У 

другій - висновки, пропозиції, прохання. викладеної в них інформації. 

В службовій - викладається інформацію службового характеру, наприклад "Прошу 

преміювати начальника відділу кадрів за довголітню та сумлінну працю та в зв'язку з 95 - 

літнім ювілеєм університету." 

В доповідній - доповідається про наслідки що настали після здійснення тих чи інших 

поступків, наприклад, "доводжу до Вашого відома (керівнику), що в результаті проведених 

перевірок в гуртожитках університету дисциплінарних порушень не виявлено і т.д.» 

25.6.2 Реквізити доповідних записок: найменування університету, структурного 

підрозділу, вид документа (доповідна /службова/ записка), дата, кому адресована, текст, 

підпис (додаток 14 Інструкції). 

25.6.3. Доповідні записки від імені структурного підрозділу підписує його керівник, а 

які подає окрема особа - їх виконавець. 

25.6.4. Доповідні записки, які подають на адресу Міністерства освіти і науки України та 

в інші державні установи, друкуються на бланках, а ті, що застосовуються усередині 

університету - оформляються на аркушах паперу формату А4. 

 

25.7. Акти 

25.7.1. Акт є документом, яким підтверджуються які-небудь факти, події або дії і має 

різні призначення. 

25.7.2. Акти складаються при інвентаризаціях, прийманні і здачі матеріальних 

цінностей, при проведенні іспитів нових виробів, списанні і знищенні документів тощо. 

25.7.3. Акти складаються, як правило, комісіями, які затверджені наказом ректора або 

розпорядженням інших керівників. 

25.7.4. Формуляр кожного акту вміщує такі реквізити: найменування міністерства, 

університету, структурного підрозділу, вид документа (акт), місце складання, дата, індекс, 

гриф затвердження, заголовок до тексту, текст, підписи. 

25.7.5. Акт підписується особами, які приймали участь у його складанні і 

затверджується ректором або проректором (додаток 15 Інструкції). 

 

25.6. Витяги з наказів 

 25.6.1. Витяг із наказу може бути оформлений на загальному чи спеціальному бланку 

або на чистому аркуші паперу формату А4 або А5 залежно від обсягу тексту з відтворенням 

таких обов'язкових реквізитів: найменування університету, назва виду документа (ВИТЯГ ІЗ 

НАКАЗУ), дата документа, реєстраційний індекс документа, місце складання або видання 

документа, гриф обмеження доступу до документа (за наявності цього реквізиту в наказі), 

заголовок до тексту документа, текст документа, підпис, відмітка про засвідчення копії 

(додаток 16 Інструкції). 

25.6.2. Під час оформлення витягу з наказу слід мати на увазі, що: 

- із відповідного наказу до витягу без будь-яких змін, скорочень чи доповнень 

переносять такі реквізити: «Назва підприємства», «Дата документа», «Реєстраційний індекс 
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документа», «Місце складення документа», «Заголовок до тексту документа»; 

- реквізит «Підпис» оформлюють особливим чином. З оригіналу наказу у витяг 

переносять назву посади керівника, його ініціал(и) та прізвище. Сам керівник особисто 

підписувати витяг із наказу не повинен; 

- відмітка про засвідчення витягу з наказу є обов'язковим реквізитом цього документа, 

саме вона надає йому юридичної сили; 

- підпис особи, яка оформила відмітку про засвідчення витягу з наказу, має бути 

засвідчений відбитком простої круглої печатки університету (як правило, печатки служби 

діловодства, відділу кадрів або іншого структурного підрозділу, в якому працює відповідна 

службова особа). 

 

25.7. Доручення, довідки, заяви 

25.7.1. Доручення є письмове повноваження, яке видається університетом посадовій 

особі або окремою особою іншій особі для представлення їх інтересів в якійсь установі чи 

третій особі. 

Бланки доручення на матеріальні цінності є бланками суворої звітності, обліковуються 

в бухгалтерії університету. Доручення підписуються ректором (проректором) і головним 

бухгалтером та засвідчуються гербовою печаткою. 

Підписи співробітників університету на дорученнях засвідчуються начальником відділу 

кадрів. 

25.7.2. Довідка - документ, який містить опис або підтвердження яких- небудь фактів чи 

подій. 

Реквізити довідки: адресат (назва міністерства, університету, підрозділу), назва 

документа (Довідка), дата, місце складання документа, заголовок до тексту, текст, посада, 

підпис, ініціали й прізвище особи, яка підписала довідку, печатка. 

Довідки діляться на дві групи: 

- особисті, що підтверджують біографічні чи юридичні факти конкретної особи 

(підтвердження факту роботи чи навчання, дані про займану посаду, розмір заробітної плати, 

місце проживання, тощо). Такі довідки часто виготовляються на трафаретних бланках. 

- службові, що містять інформацію про факти й події службового характеру. У довідці 

констатуються тільки факти (без висновків і пропозицій). Довідку, що подається посадовій 

особі університету, підписує укладач, організації вищого рівня - ректор (проректор). 

Довідки першого виду мають такий же склад реквізитів, що й доповідні записки (п.25.6. 

Інструкції). Якщо довідка містить відомості з кількох питань, її текст розподіляється на 

розділи. Текст довідки можна оформляти таблицею. 

Довідки з особового складу містять дані про місце роботи, спеціальність, кваліфікацію, 

посаду, розмір заробітної плати тощо. Текст довідки починають із указівки в називному 

відмінку прізвища, імені, по батькові особи, про яку подають відомості. У кінці тексту 

необхідно вказати установу, до якої цю довідку надають (якщо є адресат, наприкінці тексту 

не вказують, куди направляють довідку). 

У тексті довідки не повинно бути архаїчних зворотів: «Дійсна довідка», «Дійсно 

проживає», «Дійсно працює»; слід писати: «Видано для подання в ...» 

Довідки співробітникам про місце роботи і посаду на яку вони призначені, видаються 

відділом кадрів за підписом ректора та начальника відділу кадрів. 

Довідки про заробітну плату видаються бухгалтерією за підписом ректора (проректора) 

і головного бухгалтера. 

Довідки студентам видаються деканатами за підписом декана факультету та ректора. 

25.7.3. Заяви про приймання на роботу, звільнення, переведення на іншу посаду, 

подання матеріальної допомоги тощо - пишуть самі заявники на ім'я ректора. 

На заявах має бути віза безпосередніх керівників, а при необхідності і керівників 

профспілок з викладенням позитивної чи негативної думки. Реквізитами заяви є: "Адресат" - 

зазначається посада, прізвище і ініціали керівника, якому спрямована заява; "Найменування 
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автора" - посада, прізвище та ініціали заявника; вид документа - "ЗАЯВА"; текст; підпис і 

дата. 

 

25.8.Документи до засідань колегіальних органів 

25.8.1. Підготовка та оформлення документів до засідань колегіальних органів 

проводяться з метою здійснення повноважень, передбачених положеннями про ці колегіальні 

органи. 

25.8.2. Засідання колегіальних органів проводяться відповідно до затверджених планів 

їх роботи та у разі потреби. 

У плані роботи колегіального органу зазначаються питання, що повинні розглядатися, 

дата розгляду, прізвище, ініціали (ініціал імені) доповідача та найменування структурного 

підрозділу апарату колегіального органу, який готує документи для розгляду питання 

колегіальним органом, строк подання документів. 

Проект плану роботи колегіального органу складається секретарем цього органу або 

іншою посадовою особою, яка відповідно до своїх повноважень забезпечує організацію 

роботи цього органу з урахуванням пропозицій структурних підрозділів. 

Керівники структурних підрозділів завчасно подають для включення до плану роботи 

колегіального органу перелік питань, які вони вважають за необхідне розглянути на його 

засіданні. До переліку додається довідка з обґрунтуванням підстав внесення питання на 

розгляд колегіального органу. 

Затверджений колегіальним органом план роботи доводиться до відома членів 

колегіального органу і керівників структурних підрозділів. Додаткові питання до 

затвердженого плану роботи колегіального органу можуть бути включені за рішенням його 

голови. Секретар колегіального органу або інша посадова особа, яка відповідно до своїх 

повноважень забезпечує організацію роботи такого органу, інформує всіх членів 

колегіального органу та відповідальних виконавців про внесені до плану зміни. 

25.8.3. Документи з питань, що вносяться на розгляд колегіального органу, повинні 

подаватися не пізніше ніж за п'ять днів до засідання, а у разі проведення позачергового 

засідання - не пізніше ніж за один день. Зазначені документи містять: 

-  доповідну записку, адресовану колегіальному органу (у разі потреби), в якій 

ґрунтовно викладені питання з висновками і пропозиціями; 

- проект рішення (розпорядження, постанови) колегіального органу, 

завізований керівниками заінтересованих структурних підрозділів, та документи до 

нього (аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо), завізовані їх керівниками, а у разі 

потреби - проект наказу; 

- довідку про погодження проекту рішення (розпорядження, постанови) із 

заінтересованими структурними підрозділами університету та іншими установами; 

-  список осіб, які запрошуються на засідання колегіального органу; 

-  інші документи, необхідні для розгляду питань. 

25.8.4. Документи, підготовлені для розгляду колегіальним органом, а також один 

примірник їх копій зберігаються у секретаря колегіального органу або іншої посадової 

особи, яка відповідно до своїх повноважень забезпечує організацію роботи такого органу, 

або в протокольній частині колегіального органу окремо з кожного засідання. 

25.8.5.  У разі проведення закритого засідання колегіального органу (закритого 

обговорення окремих питань) підготовка документів здійснюється з дотриманням порядку 

роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом. 

25.8.6.  За своєчасну та належну підготовку документів для проведення засідань 

колегіального органу відповідають керівники заінтересованих структурних підрозділів. 

25.8.7. Секретар колегіального органу або інша посадова особа, яка відповідно до своїх 

повноважень забезпечує організацію роботи такого органу, здійснює контроль за своєчасним 

поданням документів на розгляд та перевіряє їх на наявність у повному обсязі та 
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правильність оформлення. 

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не 

приймаються. 

25.8.8. Протокол кожного засідання колегіального органу складається з урахуванням 

вимог, зазначених у пунктах 25.4.1. – 25.4.16 цієї Інструкції. 

25.8.9. Рішення засідань реалізуються шляхом видання наказів (розпоряджень) 

ректора (проректорів) університету, якими вони вводяться в дію. У разі потреби виконавцям 

та установам можуть надсилатися копії протоколів або витягів з них. Витяги з протоколів 

оформлюються на відповідному бланку і засвідчуються печаткою університету. 

 

25.9. Документи про службові відрядження 

25.9.1. У разі виникнення потреби у направленні працівника у відрядження, керівником 

структурного підрозділу, в якому працює працівник, готується службова записка на ім’я 

ректора або проректора університету, в якій зазначається про те, куди, на який строк, з якою 

метою відряджається працівник не пізніше ніж за три доби до початку відрядження. 

 Посвідчення про відрядження  та проект наказу про відрядження оформляються у 

відділі виконання та контролю діловодства на підставі візованих ректором (проректором) 

службових записок на відрядження. 

25.9.2. Для реєстрації відряджень ведеться відповідний журнал (додаток 17 Інструкції). 

Після повернення з відрядження працівник у триденний строк доповідає керівнику 

структурного підрозділу про виконання одержаного завдання і подає авансовий звіт за 

встановленою формою.  

25.9.3. Керівник підрозділу підтверджує виконання завдання і візує авансовий звіт, 

який здається до бухгалтерії. 

25.9.4. Особам, які прибули у відрядження до університету відмітки про прибуття та 

відбуття в їх посвідченнях про відрядження робляться у відділі виконання та контролю 

діловодства і засвідчуються печаткою відділу. 

 

26. Організація документообігу та виконання документів. 

Вимоги щодо раціоналізації документообігу 

26.1. Документообіг університету – це проходження документів у університеті з 

моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення. 

Документи незалежно від способу фіксації та відтворення інформації проходять і 

опрацьовуються в університеті на єдиних організаційних та правових засадах організації 

документообігу. 

26.2. Ефективна організація документообігу передбачає: 

-  проходження документів в університеті найкоротшим шляхом; 

- скорочення кількості інстанцій, до яких повинні надходити документи (наприклад, під 

час погодження); 

- одноразовість операцій з опрацювання документів, уникнення дублювання під час 

роботи з ними; 

-  централізацію, зосередження здійснення однотипних операцій з документами в 

одному місці; 

-  раціональне розташування в університеті структурних підрозділів і робочих місць. 

26.3. Порядок документообігу регламентується цією Інструкцією, Регламентом роботи 

університету, положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями працівників 

відповідних структурних підрозділів. 

 

 

27. Облік обсягу документообігу 

27.1. Обсяг документообігу університету – це сумарна кількість отриманих (вхідних) і 

створених в університеті (внутрішніх, вихідних) документів за певний період (квартал, рік). 



202 

 

27.2. Підрахунок кількості документів здійснюється за реєстраційними формами в 

місцях їх реєстрації та в структурних підрозділах університету. 

За одиницю обліку береться документ. Облік документів може здійснюватися як за 

університетом в цілому, так і за кожним структурним підрозділом, за групою документів. 

Окремо підраховуються звернення громадян, запити на інформацію. 

Результати обліку документів узагальнюються відділом виконання та контролю 

діловодства і подаються керівництву університету для вжиття заходів для удосконалення 

роботи з документами (додаток 18 Інструкції). 

 

28. Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до 

університету 

 

28.1. Приймання документів 

28.1.1. Доставка документів до університету здійснюється, як правило, з використанням 

засобів поштового зв'язку і електрозв'язку, а також кур'єрською та фельд'єгерською 

службами. 

Поштою та через кур'єрську службу доставляється письмова кореспонденція, поштові 

картки, бандеролі, дрібні пакети, а також періодичні друковані видання. 

Фельд'єгерською службою доставляється спеціальна кореспонденція. Каналами 

електрозв'язку доставляються: телеграми (телетайпограми), факсограми, телефонограми, 

електронні документи із застосуванням електронного цифрового підпису та документи в 

електронній формі без електронного цифрового підпису (у сканованій формі). 

28.1.2. Всі документи, що надходить до університету, приймаються централізовано 

відділом виконання та контролю діловодства. У разі надходження документів у неробочий 

час, вони приймаються черговим працівником адміністративного корпусу. 

Кореспонденція, яка одержана співробітниками університету при особистому прийомі 

громадян або відвідуванні інших установ та навчальних закладів, має бути передана у той же 

день для відповідного оформлення у відділ виконання та контролю діловодства. 

Робота з незареєстрованими документами не дозволяється. 

28.1.3. Документи надходять до відділу виконання та контролю діловодства через 

поштове відділення. Представникам підприємств, установ та організацій документи подати 

особисто можна при наявності реєстру передачі документів. 

У поштовому реєстрі працівником відділу виконання та контролю діловодства 

проставляється відмітка про приймання кореспонденції. 

Відмітка про приймання кореспонденції на копіях документів не ставиться. 

Довідкова інформація про надходження, реєстрацію та подальший рух документів 

надається по телефону. 

28.1.4. Вся кореспонденція, що надійшла від юридичних осіб або фізичних осіб 

розкривається і реєструється у відділі виконання та контролю діловодства. 

Пакети, що мають напис "особисто", передаються безпосередньо адресату в 

нерозкритому стані. 

28.1.5. Електронні носії інформації обов'язково передаються із супровідним листом. Під 

час приймання таких документів опрацьовується тільки супровідний лист. 

28.1.6. У разі надходження документів, надісланих телефаксом, перевіряється загальна 

кількість аркушів та відповідність їх тій кількості, що зазначена на першому аркуші, а також 

належна якість друку. У разі одержання факсимільного повідомлення не в повному обсязі 

або за наявності тексту неналежної якості документ не реєструється і про це обов'язково 

інформують відправника. 

При розкритті конвертів перевіряється їх цілісність та відповідність номерів на 

документах і конвертах. Якщо виявлено відсутність документа або додатків до нього, 

невідповідність номера на конверті номеру документа, відсутність підпису, складається акт у 

двох примірниках, один з яких надсилається відправнику, а другий залишається у відділі 
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виконання та контролю діловодства. 

У разі пошкодження конверта робиться відмітка у поштовому реєстрі та на конверті. 

Конверти зберігаються і додаються до документів у тих випадках, коли лише за 

конвертом можна встановити адресу відправника, час відправлення і одержання документа 

або коли у конверті відсутні окремі документи чи встановлено невідповідність номерів 

документів номерам на конверті. Конверти обов'язково додаються до судових справ, 

позовних, апеляційних, касаційних заяв та в порядку нагляду за скаргами громадян. 

28.1.7. Неправильно оформлені (не підписані, не засвідчені), пошкоджені або надіслані 

не за адресою документи повертаються відправнику або пересилаються адресатові. 

 

28.2. Попередній розгляд документів 

28.2.1. Уся кореспонденція, що надійшла до університету, підлягає обов'язковому 

попередньому розгляду. 

Попередній розгляд документів здійснюється начальником відділу виконання та 

контролю діловодства або іншою визначеною особою відповідно до функціональних 

обов'язків. 

28.2.2. Метою попереднього розгляду документів є розподілення їх на такі, що 

потребують обов'язкового розгляду ректором університету, проректорами університету і 

такі, що передаються безпосередньо структурним підрозділам, визначення необхідності 

реєстрації документів, а також встановлення строків виконання документів. 

Обов'язковому розгляду ректором університету підлягають акти органів державної 

влади, доручення вищих посадових осіб, запити, звернення, а також кореспонденція 

Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 

крім того, кореспонденція, що надходить від установ вищого рівня; рішення органів 

місцевого самоврядування, а також найважливіші документи, які містять інформацію з 

основних питань діяльності університету і потребують вирішення безпосередньо ректором. 

Інші документи передаються проректорам або структурним підрозділам (виконавцям) 

відповідно до їх функціональних обов'язків. 

28.2.3. Попередній розгляд документів повинен здійснюватись у день їх одержання або 

в перший робочий день у разі надходження їх у неробочий час. Термінові доручення 

вищестоящих державних органів, телеграми, телефонограми розглядаються й передаються 

ректорові університету негайно. 

28.2.4. При попередньому розгляді документів слід керуватися Статутом МДУ, 

положеннями структурних підрозділів, наказами, посадовими інструкціями, номенклатурою 

справ, схемами проходження документів. 

 

28.3. Реєстрація документів 

28.3.1. Реєстрація документів - це фіксація факту створення або надходження 

документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з 

подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ. 

Реєстрація документів провадиться з метою забезпечення їх обліку, контролю за 

виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації. 

28.3.2. Реєстрація кореспонденції Верховної Ради України, Адміністрації Президента 

України, Кабінету Міністрів України, вхідної кореспонденції від Міністерства освіти і науки 

України та інших державних органів влади, юридичних осіб, а також звернень, пропозицій, 

скарг, запитів на інформацію громадян здійснюється відділом виконання та контролю 

діловодства університету. 

Інші документи, що стосуються напрямів діяльності структурних підрозділів 

університету, можуть реєструватися в цих структурних підрозділах. 

28.3.3. Реєстрації підлягають всі документи, що потребують обліку, виконання й 

використання з довідковою метою (розпорядчі, планові, звітні, обліково-статистичні, 
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бухгалтерські, фінансові тощо), як ті, що створюються і використовуються в університеті 

(довідки, службові записки, заяви тощо), так і ті, що надходять. 

Реєстрації підлягають як традиційні машинописні (рукописні) документи, так і створені 

за допомогою ПК. 

Документи, що передаються електронною поштою у сканованій формі без 

електронного цифрового підпису, реєструються окремо від інших документів із зазначенням 

електронної адреси відправника та адресата. 

Оригінал документа, який надійшов відразу після факсограми або електронною 

поштою в сканованій формі, реєструється у відповідних реєстраційних формах. 

Не підлягають реєстрації у відділі виконання та контролю діловодства документи, 

зазначені у додатку 19 Інструкції. 

На документах, які надійшли до університету, проставляється вхідний номер. Він має 

вигляд реєстраційного штампа, який проставляється на нижньому полі першого аркуша 

документа праворуч. 

Основним принципом реєстрації документів є однократність. 

Кожний документ реєструється в університеті лише один раз: вхідні - у день 

надходження або на наступний день, створені - у день підписання або затвердження. 

28.3.4. В  університеті може застосовуватися одна з трьох форм реєстрації 

документів - журнальна, карткова та автоматизована (з використанням спеціальних 

комп'ютерних програм). 

28.3.5. Використання журнальної форми реєстрації документів допускається в 

установах з обсягом документообігу до 600 документів на рік (додатки 20, 21Інструкції). 

28.3.6. Основним принципом реєстрації документів за картковою формою є принцип 

одноразовості, тобто кожен документ реєструється в університеті лише один раз. 

Кількість примірників карток визначається університетом і залежить від рівня 

централізації організації діловодства, кількості виконавців документа та кількості картотек в 

університеті. Як правило, роздруковуються три примірники карток: два - розміщуються в 

довідковій і контрольній картотеках, один - передається виконавцю разом із документом. 

Картки виготовляються на щільному папері формату А5 (210 х 148 міліметрів) або А6 

(105 х 148 міліметрів). 

28.3.7. У разі впровадження автоматизованої форми реєстрації документів 

формується банк реєстраційних даних в електронному вигляді, а за наявності локальної 

мережі - центральний банк реєстраційних даних. За допомогою автоматизованих 

реєстраційних банків даних працівники забезпечуються інформацією про всі документи і 

місце їх розташування. 

28.3.8. У разі застосування карткової або автоматизованої форми реєстрації всіх 

категорій документів (вхідних, вихідних, внутрішніх) оформлюється реєстраційно-

контрольна картка (додаток 22 Інструкції) із зазначенням обов'язкових реквізитів (додаток 23 

Інструкції). 

Перелік обов'язкових реквізитів реєстраційно-контрольної картки у разі потреби може 

бути доповнений іншими реквізитами. Порядок розміщення реквізитів в реєстраційно-

контрольній картці може визначатися університетом. 

 

28.4. Організація передачі документів та їх виконання 

28.4.1. Відразу після реєстрації на розгляд ректору передаються акти органів державної 

влади та доручення вищих посадових осіб, запити, звернення, а також кореспонденція 

Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 

кореспонденція, що надходить від установ вищого рівня. 

28.4.2. Документи, що отримані до 16:00, реєструються, обробляються і доставляються 

за призначенням у той же день або на наступний. Документи, отримані після 16:00, - на 

другий день, термінові - негайно. 
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28.4.3. Після розгляду керівниками, документи повертаються до відділу виконання та 

контролю діловодства. Результати розгляду документа керівництвом відображаються у 

резолюції (п. 15 Інструкції) . 

28.4.4. Зареєстрований документ передається виконавцю або виконавцям визначених в 

резолюції в електронній формі шляхом сканування і відправленням засобами електронної 

пошти Microsoft Outlook з використанням програмного забезпечення Office 365. 

Якщо питання, викладені в листі, не відносяться до компетенції структурного 

підрозділу, зазначеного у резолюції, то документ передається через службову записку на ім'я 

ректора або проректорам ректора, які за розподілом функціональних обов'язків відповідають 

за дане питання, або за домовленістю керівників структурних підрозділів. 

28.4.5. Факт передачі документа фіксується у відділі виконання та контролю 

діловодства, для відображення інформації про виконавців, яким передано оригінал 

документа та його копії. 

28.4.6. При передачі для виконання зареєстрованого документа з одного структурного 

підрозділу в інший він повторно не реєструється. 

28.4.7. Передача документів у межах структурного підрозділу здійснюється через 

особу, відповідальну за діловодство в структурному підрозділі. 

28.4.8. Керівники структурних підрозділів університету забезпечують оперативний 

розгляд документів, доведення їх до виконавців в день їх надходження, контроль за строками 

та якісним виконанням документів по суті питань. 

28.4.9. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у 

розпорядчому документі, резолюції ректора університету та працівники, яким безпосередньо 

доручено виконання. 

28.4.10. Відповідальний виконавець несе персональну відповідальність за повноту та 

достовірність інформації, що використовувалась при підготовці документа. 

28.4.11. Структурний підрозділ чи посадова особа, визначена у резолюції, одержує 

документи у день їх реєстрації або на наступний день. Термінові документи передаються 

негайно. 

Головний виконавець організовує роботу співвиконавців, зокрема визначає строки 

подання ними пропозицій, порядок погодження і підготовки проекту документа. 

Співвиконавці відповідають за підготовку на належному рівні та своєчасне подання 

головному виконавцю пропозицій. У разі несвоєчасного подання пропозицій 

співвиконавцями головний виконавець інформує про це керівника, який надав доручення. 

28.4.12. Виконання документа передбачає збирання та опрацювання необхідної 

інформації, підготовку проекту відповіді на документ чи нового документа, його 

оформлення, узгодження, подання для підписання (затвердження) ректору МДУ, а у деяких 

випадках - проректорам, а також у разі потреби - підготовку для пересилання адресату. 

28.4.13. Перед поданням проекту документа на підпис відповідному керівникові 

працівник, який підготував документ, зобов'язаний перевірити правильність його складення 

та оформлення, посилання на нормативно-правові акти, уточнити цифрові дані, наявність 

необхідних віз і додатків. 

Документ подається на підпис разом з документами, на підставі яких його було 

складено. 

28.4.14. Виконавець визначає необхідну кількість екземплярів документа, передає 

документ на тиражування. На документ, що розсилається більше ніж у чотири адреси, 

виконавець готує список для розсилки. 

28.4.15. При оперативному вирішенні питань без складання додаткових документів 

виконавець проставляє відмітки на документі: про дату надходження, про дати проміжного 

виконання (запит відомостей, телефонні переговори тощо), про дату й результати 

остаточного виконання. 

Усі відмітки розміщуються на зворотному боці останнього аркуша документа ліворуч. 

28.4.16. Працівник, відповідальний за виконання документа, у разі відпустки, 
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відрядження, звільнення зобов'язаний передати іншому працівникові за погодженням із 

своїм безпосереднім керівником усі невиконані документи. 

 

29. Розмноження документів 

29.1. Необхідність розмноження документів, що стосуються службової діяльності 

університету, визначається керівниками структурних підрозділів. 

29.2. Розмноження документації повинно здійснюватись в редакційно-видавничому 

відділі за такими правилами: 

 - для виконання розмножувальних робіт виконавець готує службову записку 

(замовлення), яку підписує керівник структурного підрозділу і погоджує перший проректор 

університету; 

 - документи на розмноження передаються разом із замовленням; 

 - замовлення реєструється у спеціальному журналі (додаток 24 Інструкції). 

При одержанні розмноженого матеріалу посадова особа, яка його одержує, 

розписується на замовленні і зазначає дату одержання. Оригінали документів після зняття з 

них копій повертаються за належністю. 

 

30. Організація контролю за виконанням документів 

30.1. Загальні положення 

30.1.1. Контроль за виконанням документів здійснюється з метою забезпечення 

своєчасного та належного їх виконання. 

30.1.2. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких 

встановлено завдання, внутрішніх розпорядчих документів  керівництва університету. 

Обов'язковому контролю підлягає виконання: 

- законів України, постанов Верховної Ради України, указів, розпоряджень та 

доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, 

запитів та звернень народних депутатів України; 

- наказів, інструктивних листів, рішень Колегії та інших документів Міністерства 

освіти і науки України, а також документів, які надійшли з місцевих органів влади та 

потребують виконання і відповіді; 

- накази (розпорядження) ректора та проректорів; 

- завдання і доручення структурним підрозділам; 

- найбільш важливі і термінові документи з установ та навчальних закладів, які 

поставлені ректором (проректором) на контроль, а в підрозділах - їх керівниками; 

- вихідні документи, за якими очікується одержання відповіді. 

30.1.3. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у 

розпорядчому документі (наказі, розпорядженні тощо), резолюції керівника та безпосередні 

виконавці. 

30.1.4. Контроль за виконанням здійснюють: 

- документів, що надійшли з державних органів влади, Міністерства освіти і науки 

України та інших вищих органів та поставлені на контроль ректором здійснюють 

проректори університету (відповідно до розподілу функціональних обов'язків); 

- документів, що надійшли у підрозділи безпосередній контроль за їх виконанням 

здійснює керівник підрозділу або особа, визначена керівником структурного підрозділу; 

- рішень вченої ради університету - ученим секретарем вченої ради університету; 

- рішень ректорату - помічником ректора, секретарем ректорату. 

30.1.5. Здійснення контролю за строками виконання в  університеті покладається на 

відділ виконання та  контролю діловодства. 

У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням документів здійснює 

керівник підрозділу. 
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30.2. Строки виконання завдань 

30.2.1. Строк виконання документа може встановлюватися у самому документі, 

нормативно-правовому акті, розпорядчому документі або резолюції ректора університету. 

Строки виконання внутрішніх документів обчислюються в календарних днях, починаючи з 

дати підписання (затвердження). 

Якщо останній день строку виконання документа припадає на неробочий день, 

останнім днем строку виконання документа вважається перший день після неробочого дня. 

30.2.2. Строки можуть бути типовими або індивідуальними. 

Типові строки виконання документів установлюються законодавством. Строки 

виконання основних документів наводяться у додатку 24 Інструкції. 

Індивідуальні строки встановлюються керівництвом університету. Кінцевий строк 

виконання зазначається у тексті документа або резолюції. 

Індивідуальний строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою 

посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності - посадової особи, яка її заміщає. 

30.2.3. Документи, в яких не зазначено строк виконання, повинні бути виконані не 

пізніше ніж за 30 календарних днів. 

Якщо завдання потребує термінового виконання, обов'язково зазначається конкретний 

кінцевий строк виконання. 

Доручення без зазначення строку виконання з позначкою "терміново" повинні бути 

виконані протягом 7 календарних днів. 

30.2.4. У разі потреби строк виконання документа може бути продовжено за письмовим 

обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше ніж за п'ять робочих днів до 

закінчення встановленого строку, а щодо документа, в якому не зазначено строк, - до 

закінчення тридцятиденного строку. 

 

30.3. Організація виконання завдань 

30.3.1. Відповідальність за виконання доручення, його проходження, зміст, якість 

підготовки та оформлення на належному рівні матеріалів несе структурний підрозділ та/або 

посадова особа, визначена у самому документі, нормативно-правовому акті, розпорядчому 

документі або резолюції керівництва університету. 

Якщо виконання завдання покладається на кілька структурних підрозділів чи посадових 

осіб, відповідальним за організацію виконання є структурний підрозділ та/або посадова 

особа, які визначені першими  (далі – головний виконавець). 

30.3.2. При визначені структурного підрозділу головним виконавцем завдання, яке не 

відповідає функціональним повноваженням підрозділу, головний виконавець повинен 

негайно порушити питання про уточнення або заміну головного виконавця перед посадовою 

особою, яка доручила виконання доручення, завдання. 

30.3.3. Головний виконавець при зміні резолюції або строків виконання повинен 

негайно довести зазначену інформацію до відома відділ виконання та контролю діловодства. 

30.3.4. Головний виконавець зобов'язаний забезпечити надання іншим зазначеним у 

резолюції структурним підрозділам чи посадовим особам (далі - співвиконавцям) копій 

документів, необхідних для виконання встановленого завдання, визначити зміст завдання 

для кожного співвиконавця, форму та строки подання матеріалів. 

30.3.5. Співвиконавці відповідають за підготовку на належному рівні та своєчасне 

подання головному виконавцю пропозицій. 

30.3.6. Якщо у дорученні не встановлено строки подання пропозицій головному 

виконавцю, співвиконавці зобов'язані обов'язково подавати пропозиції протягом першої 

половини строку, відведеного для виконання. 

30.3.7. Головному виконавцю надається право координувати роботу співвиконавців, 

зокрема визначати строки подання співвиконавцями пропозицій, порядок погодження і 

підготовки проекту документа. 

У разі необхідності головним виконавцем розробляється план організації виконання 
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завдання (наказ, розпорядження), що містить інформацію про зміст кожного конкретного 

пункту, його виконавця та строки виконання. Копія плану в обов'язковому порядку 

передається головним виконавцем до відділу виконання та контролю діловодства . 

30.3.8. У разі несвоєчасного подання одним із співвиконавців своєї частини завдання з 

його особистої вини на нього за письмовою вказівкою посадової особи, яка доручила 

виконання завдання, може бути покладено обов'язок продовження строку виконання, 

підготовки, візування та подання на підпис загальної відповіді. При цьому необхідно мати на 

увазі, що строки виконання завдань установ вищого рівня можуть бути продовжені у 

виняткових випадках лише тими ж установами, що визначили завдання, та при наявності 

поважних причин. 

 

30.4. Здійснення контролю за строками виконання 

30.4.1. Взяття документа на контроль здійснюється на підставі резолюції ректора та 

проректорів університету. 

30.4.2. Контроль за виконанням документів включає взяття документів на контроль, 

облік контрольних завдань, визначення форм і методів контролю, перевірку ходу 

своєчасного доведення документів до виконавців, контроль за станом виконання, зняття 

документів з контролю, узагальнення та аналіз результатів виконання документів, 

інформування ректора про хід та результати їх виконання, проведення перевірок стану 

виконавської дисципліни у структурних підрозділах університету. 

30.4.3. Контроль за виконанням документів здійснюється за допомогою реєстраційно-

контрольної картки (далі - РКК), один з примірників якої виготовляється при реєстрації 

документа та постановці завдань на контроль, та автоматизованої інформаційної системи 

(бази даних). 

30.4.4. Під час взяття документа на контроль на ньому проставляється позначка 

"Контроль" на правому нижньому полі першої сторінки документа та на РКК із зазначенням 

строку виконання. 

30.4.5. На один контрольований документ може бути заведено кілька РКК, кількість 

яких визначається залежно від кількості завдань, виконавців або строків виконання окремих 

завдань, зазначених у документі. 

30.4.6. У разі коли визначено кілька виконавців, але відповідальність покладається на 

одного з них, РКК складається тільки на головного виконавця. 

30.4.7. Після визначення строку виконання завдання передається головному 

виконавцеві, а додатковий примірник (чи додаткові примірники) РКК переносяться до 

контрольної картотеки. З додаткових примірників РКК формується контрольна картотека у 

відділі виконання та контролю діловодства. 

РКК документів, що перебувають на контролі, групуються в картотеці за строками 

виконання завдань. 

30.4.8. У разі зміни строків виконання проставляються новий строк, дата і підпис. 

Відповідні зміни вносяться до РКК. 

30.4.9. Дані про хід виконання документа, одержані шляхом запиту по телефону або під 

час перевірки головного виконавця, вносяться до РКК. При цьому попередні записи не 

закреслюються. 

30.4.10. Автоматизований контроль за виконанням документів виключає пошук 

необхідної інформації, який здійснюється з урахуванням вихідних, вхідних реєстраційних 

індексів, видів документів, дати, номера документа, виконавця, кореспондента, строку 

виконання, змісту тощо. 

30.4.11. Перевірка ходу виконання документів проводиться на всіх етапах проходження 

документа до закінчення строку його виконання (попереджувальний контроль за допомогою 

нагадувань) у такому порядку: 

завдань на наступний рік - не рідше одного разу на рік; 

завдань на наступні місяці поточного року - не рідше одного разу на місяць; 
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завдань на поточний місяць - кожні десять днів і за п'ять днів до закінчення строку або 

за запитами. 

Якщо в установі функціонує система електронного документообігу, виконавцю 

надсилається електронне повідомлення про планову дату виконання документа. 

 

30.5. Зняття з контролю 

30.5.1. Після виконання документ знімається з контролю. Документи вважаються 

виконаними і знімаються з контролю після виконання завдань, запитів, повідомлення про 

результати заінтересованим установам і особам або іншого підтвердження виконання. 

Зняти документ з контролю може тільки ректор або проректор університету, які 

встановили контрольний строк у резолюції, або за їх дорученням відділ діловодства. 

Документи з типовими строками виконання знімаються з контролю за рішенням відділу 

діловодства. 

Дані про виконання документа і зняття його з контролю вносяться до реєстраційно-

контрольної картки. 

30.5.2. Днем виконання завдань, визначених в актах органів державної влади, 

дорученнях вищих посадових осіб, та виконання запитів, звернень, а також кореспонденції 

Верховної Ради України вважається день реєстрації в університеті вихідних документів про 

виконання завдань. 

30.5.3. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів 

узагальнюється станом на перше число кожного місяця і подається ректору університету у 

вигляді зведень про виконання документів (додаток 25 Інструкції). 

Автоматизований контроль за виконанням документів передбачає автоматичне 

формування відомостей про їх виконання. 

30.5.4. .В установі з обсягом документообігу понад 25 тис. документів на рік 

періодично у строки, передбачені інструкцією установи, складаються і надсилаються до 

структурних підрозділів - виконавців переліки документів, не виконаних у встановлений 

строк (додаток 26 Інструкції). Після заповнення відповідних граф переліки повертаються до 

відділу діловодства. 

 

30.6. Узагальнення інформації про виконання завдань 

30.6.1. Інформація про виконання взятих на контроль завдань щотижнево  

узагальнюється відділом виконання та контролю діловодства і подається керівникам 

структурних підрозділів у вигляді зведень (переліків) невиконаних завдань та завдань, 

виконаних з порушенням строків, за звітний період. 

Інформація про причини порушення строків виконання зазначених у переліку завдань 

заповнюється структурними підрозділами та направляється до відділу виконання та 

контролю діловодства протягом поточного тижня для узагальнення інформації та подання 

керівництву університету або за вимогою керівництва університету. 

30.6.2. На підставі відомостей комп'ютерної бази даних відділ виконання та контролю 

діловодства періодично формує звіти та складає аналітичні довідки щодо стану виконавської 

дисципліни в університеті та надає їх на розгляд керівництву університету. 

 

31. Інформаційно-довідкова робота з документами 

31.1. Інформаційно-довідкова робота з документами полягає в пошуку необхідних 

документів або автоматизованих банків реєстраційних даних. 

31.2. Пошук конкретного документа здійснюється за реквізитами (заголовок, назва виду 

документа, дата прийняття, вхідний та вихідний номер документа, кореспондент, короткий 

зміст тощо) або за контекстом (ключовим словом або фразою). Пошуковий запит може мати 

будь-яку комбінацію реквізитів. 
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32. Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів 

32.1. Вихідна кореспонденція, у тому числі створена за допомогою ПК, обробляється й 

відправляється централізовано в день її одержання від структурних підрозділів або на 

наступний робочий день. 

Не допускається відправлення або передача кореспонденції без обліку у відповідних 

журналах вихідної кореспонденції. 

32.2. Опрацювання документів для відправлення поштовим зв'язком здійснюється 

відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку.  

32.3. Передача факсограм, телефонограм, електронних документів із застосуванням 

електронного цифрового підпису, документів у сканованій формі без електронного 

цифрового підпису здійснюється у прийомній ректора  або у структурних підрозділах 

університету. 

32.4. У разі надсилання факсограм і документів у сканованій формі без електронного 

цифрового підпису надсилається також оригінал документа в паперовій формі. 

32.5. Під час приймання від виконавців вихідних документів працівником відділу 

виконання та контролю діловодства перевіряється: 

 правильність оформлення документа і розміщення на ньому всіх реквізитів; 

 наявність і правильність зазначення адреси кореспондента; 

 наявність необхідних підписів на документі; 

 наявність на документі відмітки про додатки; 

 наявність і повноту додатків; 

 наявність прізвища виконавця та номера телефону; 

 відповідність кількості примірників кількості адресатів. 

Особи, відповідальні за діловодство у структурних підрозділах, зобов'язані під час 

передачі вихідних документів на відправку до відділу виконання та контролю діловодства 

перевіряти наявність віз, копій вихідних документів, що залишаються у справах 

структурного підрозділу, повноту додатків, підпису на документі та наявність і правильність 

зазначення адреси. 

Всі вихідні документи, що надсилаються адресатам готуються і реєструються у двох 

примірниках: 1-й - адресату, 2-й. – відділу виконання та контролю діловодства з візою 

виконавця.  

Відповідальність за повноту додатків, підпису на документі та наявність і правильність 

зазначення адреси несе особа, зазначена виконавцем на документі. 

32.6. Документи, що оформлені неналежним чином, підлягають поверненню. 

32.7. Документи, що надсилаються одночасно одному і тому ж адресату, вкладаються в 

один конверт. 

32.8. Документи, що адресують постійним кореспондентам, відправляються у 

конвертах з адресою одержувача та відправника, що виготовляються заздалегідь 

друкарським або типографським способом. 

32.9. При надсиланні кореспонденції до інших міст, крім найменування установи, 

посади та прізвища адресата, слід зазначати точну поштову адресу. 

31.10. Документи, що доставляються до місця призначення особисто виконавцем, 

обліковуються у відповідних журналах вихідної кореспонденції "Нарочно". 

32.11. Досилання або заміна розісланого раніше документа здійснюється за вказівкою 

посадової особи, яка підписала документ. 

32.12. Вихідну кореспонденцію та інші поштові відправлення виконавці або 

уповноважені особи (діловоди) передають до  відділу виконання та контролю діловодства 

уповноваженій особі, що здійснює відправку документів, у конкретно визначені для цього 

години: 

 Відправка кореспонденції на адресу Адміністрації Президента України, Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України 
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здійснюється щоденно після 15 години. 

 

33. Систематизація та зберігання документів у діловодстві 

33.1. Складення номенклатури справ 

33.1.1. Номенклатура справ - це обов'язковий для кожної установи систематизований 

перелік назв (заголовків) справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків 

зберігання справ. 

33.1.2. Номенклатура справ призначена для встановлення в установі єдиного порядку 

формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів за їх змістом і 

видом, визначення строків зберігання справ і є основою для складення описів справ 

постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, а також для обліку справ тимчасового 

(до 10 років включно) зберігання. 

33.1.3. В університеті складаються номенклатури справ структурних підрозділів 

(додаток 27 Інструкції) зведена номенклатура справ університету (додаток 28 Інструкції). 

Номенклатура справ структурного підрозділу розробляється не пізніше 15 листопада 

поточного року посадовою особою, відповідальною за діловодство у структурному 

підрозділі, на підставі документів з усіх питань його діяльності із залученням фахівців, які 

працюють у підрозділі. 

Зведена номенклатура справ складається архівом університету на основі номенклатури 

справ структурних підрозділів. 

Методична допомога у складенні номенклатури справ надається архівом університету. 

33.1.4. Зведена номенклатура справ університету схвалюється експертною комісією 

архівного відділу виконавчого комітету Мукачівської міської ради та погоджується 

експертно-перевірною комісією Державного архіву Закарпатської області один раз на п'ять 

років або невідкладно у разі зміни форми власності, структури, функцій та характеру роботи 

університету, після чого затверджується ректором університету. 

33.1.5. Зведена номенклатура справ університету складається у чотирьох примірниках, 

на кожному з яких повинен бути заповнений гриф погодження з ЕПК Державного архіву 

Закарпатської області. Перший (недоторканний) примірник зведеної номенклатури справ 

зберігається у відділі виконання та контролю діловодства, другий -  використовується 

службою діловодства як робочий, третій - передається до архіву університету для здійснення 

контролю за формуванням справ у структурних підрозділах, четвертий - надсилається до 

архівного відділу виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 

Структурні підрозділи університету отримують витяги з відповідних розділів 

затвердженої зведеної номенклатури справ для використання в роботі. 

33.1.6. Зведена номенклатура справ МДУ щороку (не пізніше грудня)  уточнюється та 

вводиться в дію з 1 січня наступного календарного року. 

33.1.7. До номенклатури справ включаються назви справ, що формуються та 

відображають усі ділянки роботи, яка документується в університеті. До номенклатури справ 

вносяться також назви справ, що ведуться лише в електронній формі. 

33.1.8. Графи номенклатури справ заповнюються таким чином. 

 У графі 1 проставляється індекс кожної справи. Індекс справи структурного 

підрозділу складається з індексу структурного підрозділу університету (за штатним 

розписом або класифікатором структурних підрозділів) та порядкового номера справи в 

межах підрозділу. Наприклад: 06-12 де 06– індекс самостійного підрозділу, 12 – порядковий 

номер справи, або 04.1-07, де 04.1 –індекс відділу у складі університету, 07 – порядковий 

номер справи. 

За наявності у справі томів (частин) індекс ставиться на кожному томі, наприклад: т. 1, 

т. 2 тощо. 

У графу 2 включаються заголовки справ (томів, частин). 

Заголовок справи повинен чітко у стислій узагальненій формі відображати склад і зміст 

документів справи. 
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Не дозволяється вживання в заголовках справ неконкретних формулювань ("різні 

матеріали", "загальне листування", "вхідна кореспонденція", "вихідна кореспонденція" 

тощо), а також вставних слів і складних синтаксичних зворотів. 

Під час формулювання заголовків справ враховуються такі ознаки формування справ, 

як номінальна, авторська, кореспондентська, предметно-питальна, хронологічна, 

географічна. Документи формуються у справи на основі окремої ознаки або сполучення 

ознак. 

Заголовок справи складається з елементів, що розміщуються у такій послідовності: 

назва виду справи (листування, журнал, книга тощо) чи виду документів у справі (накази, 

протоколи, акти тощо); автор документів (найменування установи, структурного підрозділу); 

кореспондент або адресат (найменування установи, до якої адресовані або від якої надійшли 

документи); короткий зміст документів справи (питання, з якого формується справа); назва 

регіону (території), з якою пов'язаний зміст документа; дата (період), до якої належать 

документи справи; вказівки на наявність копій документів у справі (у разі потреби). 

У заголовках особових (персональних) та інших справ, що містять документи з одного 

питання, пов'язані послідовністю ведення процедур діловодства, вживається термін "справа", 

наприклад: "Особова справа", "Персональна справа". 

У заголовках справ, що містять документи з одного питання, не пов'язані послідовністю 

ведення процедур діловодства, вживається термін "документи", а після нього в дужках 

зазначаються основні види документів справи, наприклад: "Документи (плани, анкети, 

довідки, статистичні дані, заявки) про проведення огляду стану діловодства та архівної 

справи у вищих навчальних закладах". 

Термін "документи" вживається також у заголовках справ, що містять документи-

додатки до будь-якого нормативно-правового акта або розпорядчого документа установи. 

У заголовках справ, призначених для групування документів одного виду, зазначається 

вид документа у множині та автор документів, наприклад: "Протоколи засідань вченої ради 

МДУ". 

У заголовках справ, що містять листування, зазначаються кореспондент і короткий 

зміст документів, наприклад: "Листування з Міністерством освіти науки України про 

затвердження і зміну штатного розпису". 

У заголовках справ, що містять листування з кореспондентами, однорідними за 

характером діяльності, такі кореспонденти не перелічуються, а зазначається їх узагальнене 

найменування, наприклад: "Листування з органами місцевого самоврядування з питань 

забезпечення правової освіти населення" або "Листування про організацію семінару з 

підвищення кваліфікації працівників територіальних органів освіти". 

У заголовках справ, що містять планово-звітну документацію, зазначається період 

(місяць, квартал, півріччя, рік), в якому планується створення документів, або період їх 

фактичного виконання, наприклад: 

 1. План основних організаційних заходів МДУ на 2013 рік; 

 2. Звіт про використання бюджетних коштів МДУ за 2012 рік. 

Якщо справа складається з кількох томів або частин, формулюється загальний 

заголовок справи, а потім у разі потреби – заголовок кожної справи. 

Під час розміщення заголовків справ у номенклатурі враховується важливість 

документів, включених до справи, їх взаємозв'язок. На початку розміщуються заголовки 

справ щодо документів, які надійшли від органів вищого рівня, далі - щодо організаційно-

розпорядчої документації, планово-звітної документації, листування, обліково-довідкових 

видів документів. У кожній з цих груп документи також розміщуються з урахуванням 

важливості та строків зберігання. 

Графа 3 номенклатури заповнюється наприкінці календарного року. 

У графі 4 номенклатури зазначаються строки зберігання справ, номери статей за 

Переліком типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 
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строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерстві юстиції України від 12 

квітня 2012 року № 578/5 (зареєстрованим 17 квітня 2012 року за № 571/20884). 

 У графі 5 "Примітка" робляться позначки про перехідні справи; про справи, що 

ведуться в електронній формі; про посадових осіб, відповідальних за формування справ; про 

передачу справ до архіву університету чи інших установ для їх продовження тощо. 

33.1.9. Наприкінці року номенклатура справ закривається з підсумковим записом про їх 

кількість. 

 

33.2. Формування справ 

33.2.1. Формування справ - це групування виконаних документів у справи відповідно до 

номенклатури справ. 

33.2.2. Справи формуються в університеті децентралізовано, тобто в структурних 

підрозділах. 

33.2.3. Під час формування справ слід дотримуватися таких загальних правил: 

вміщувати у справи тільки виконані документи відповідно до заголовків справ в 

номенклатурі; групувати у справи документи, виконані протягом одного календарного року, 

за винятком перехідних справ (ведуться протягом кількох років), особових справ; вміщувати 

у справи оригінали або у разі їх відсутності - засвідчені в установленому порядку копії 

документів; не допускати включення до справ чорнових, особистих документів, 

розмножених копій та документів, що підлягають поверненню; окремо групувати у справи 

документи постійного і тимчасового зберігання; за обсягом справа не повинна перевищувати 

250 аркушів (30 - 40 міліметрів завтовшки). 

33.2.4. Документи групуються у справи в хронологічному порядку. 

33.2.5. Положення, правила, інструкції тощо, затверджені розпорядчими документами, 

групуються разом із зазначеними документами. 

33.2.6. Накази з питань основної діяльності університету, накази по контингенту 

студентів, накази про відрядження, групуються у різні справи. Накази з кадрових питань по 

особовому складу групуються відповідно до їх видів та строків зберігання. 

33.2.7. Документи засідань колегіальних органів групуються у дві справи: протоколи і 

документи до них (доповіді, довідки, проекти рішень тощо); документи з організації засідань 

(порядок денний, макет розміщення, список запрошених тощо). 

33.2.8. Протоколи засідань колегіальних органів групуються у справи в хронологічному 

порядку і за номерами. Документи до засідань зазначених органів систематизуються за 

датами та номерами протоколів, а в межах групи документів, що стосуються одного 

протоколу, - за порядком денним засідання. 

33.2.9. Доручення установ вищого рівня і документи, пов'язані з їх виконанням, 

групуються у справи за напрямами діяльності університету або за авторами ініціативних 

документів. Документи у невеликій кількості групуються в одну справу. У справі документи 

систематизуються за датами доручень. 

33.2.10. Затверджені плани, звіти, кошториси групуються у справи окремо від проектів 

цих документів. 

33.2.11. Листування групується за змістом та кореспондентською ознакою і 

систематизується в хронологічному порядку: документ-відповідь розміщується за 

документом-запитом. 

33.2.12. Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників університету 

систематизуються в межах року за прізвищами в алфавітному порядку, а відомості на 

виплату грошей (відомості нарахування заробітної плати) повинні бути сформовані 

щомісяця за рік. 

33.2.13 Методичне керівництво і контроль за формуванням справ в університеті та її 

структурних підрозділах здійснюється відділом виконання та контролю діловодства та 

архівом університету. 
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33.3. Зберігання документів в університеті 

33.3.1. Документи з часу створення (надходження) і до передачі до архіву університету 

зберігаються за місцем їх формування. 

Керівники структурних підрозділів університету і працівники, відповідальні за 

організацію діловодства в цих підрозділах, зобов'язані забезпечити зберігання документів і 

справ. 

33.3.2. У робочих кімнатах справи повинні зберігатися у вертикальному положенні в 

шафах, що закриваються. Для підвищення оперативності розшуку документів справи 

розміщуються відповідно до номенклатури справ. На корінцях обкладинок справ 

зазначаються індекси за номенклатурою. 

33.3.3. Магнітні стрічки та цифрові носії інформації з фонограмами засідань 

колегіального органу зберігаються у його секретаря. На стрічці і коробці робиться відмітка 

про дату засідання і час запису. Секретар колегіального органу відповідає за їх зберігання. 

33.3.4. Видача справ у тимчасове користування працівникам структурних підрозділів 

університету здійснюється з дозволу керівника структурного підрозділу, в якому було 

сформовано справу, іншим установам - з письмового дозволу ректора університету. На 

видану справу складається картка-замінник. У картці зазначаються найменування 

структурного підрозділу, індекс справи, заголовок справи, дата її видачі, особа, якій справу 

видано, дата її повернення, підписи осіб, які видали та прийняли справу. 

33.3.5. Надання справ у тимчасове користування здійснюється не більш як на один 

місяць. 

33.3.6. Вилучення документів із справи постійного зберігання забороняється. У 

виняткових випадках вилучення документів допускається з дозволу ректора університету з 

обов'язковим залишенням у справі засвідчених належним чином копій. 

 

34. Порядок підготовки справ до передачі для архівного зберігання 

34.1.Експертиза цінності документів 

34.1.1. Проведення експертизи цінності документів полягає у всебічному їх вивченні з 

метою внесення до Національного архівного фонду або вилучення з нього та встановлення 

строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до Національного архівного 

фонду. 

34.1.2. Для організації та проведення експертизи цінності документів в університеті (у 

разі потреби в структурних підрозділах) утворюються постійно діючі експертні комісії. 

34.1.3. Експертиза цінності документів проводиться щороку в структурних підрозділах 

університету безпосередньо особами, відповідальними за організацію діловодства в цих 

підрозділах, разом з експертною комісією під методичним керівництвом відділу виконання 

та контролю діловодства та архіву університету. 

34.1.4. Під час проведення експертизи цінності документів здійснюється відбір 

документів постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання для передачі до архіву 

університету, вилучення для знищення документів і справ за минулі роки, строки зберігання 

яких закінчилися. 

Вилучення документів для знищення без проведення попередньої експертизи їх 

цінності забороняється. 

34.1.5. Відбір документів постійного зберігання здійснюється на підставі типового 

переліку документів із строками зберігання, номенклатури справ Мукачівського державного 

університету шляхом перегляду кожного аркуша справи. Забороняється відбір документів 

для подальшого зберігання або знищення на підставі заголовків справ в описі або 

номенклатурі справ. 

34.1.6. За результатами експертизи цінності документів в університеті складаються 

описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового 

складу) та акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 

архівного фонду (додаток 15 Інструкції). 
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34.1.7. Зведені описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з 

кадрових питань (особового складу) та акт про вилучення для знищення документів, не 

віднесених до Національного архівного фонду, розглядаються експертною комісією МДУ 

одночасно. Такі акти разом з описами справ постійного зберігання, з кадрових питань 

(особового складу) подаються в установленому порядку на розгляд ЕК архівного відділу 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Погоджені акти затверджуються ректором 

університету, після чого їх можна знищувати. 

34.1.8. Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 

архівного фонду, складається, як правило, на справи всього університету. Якщо в акті 

зазначено справи кількох структурних підрозділів, їх найменування зазначаються перед 

групою заголовків справ цього підрозділу. 

 

34.2. Складення описів справ 

34.2.1. Опис справ - архівний довідник, призначений для обліку та розкриття змісту 

одиниць зберігання, одиниць обліку, закріплення їх систематизації у межах архівного фонду. 

34.2.2. Описи справ укладаються окремо на справи постійного та тривалого (понад 10 

років) зберігання та з кадрових питань (особового складу). 

 На справи тимчасового (до 10 років) зберігання описи не складаються. 

34.2.3. Описи справ структурного підрозділу складаються щороку за встановленою 

формою (додаток 29 Інструкції) посадовою особою, відповідальною за діловодство у 

структурному підрозділі, за методичної допомоги архіву університету. 

34.2.4. Номер опису справ структурного підрозділу повинен складатися з цифрового 

позначення структурного підрозділу за номенклатурою справ з додаванням початкової 

літери назви категорії документів, що включаються до опису, та чотирьох цифр року, в 

якому розпочато справи, включені до опису. 

Наприклад, описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та з 

кадрових питань (особового складу) структурного підрозділу    № 5, що обліковуються за 

номенклатурою справ і розпочаті у 2011 році, матимуть такі номери: 5 П - 2011; 5 Т - 2011; 5 

ОС - 2011. 

34.2.5. Під час складання описів справ слід дотримуватися таких вимог: кожна справа 

вноситься до опису під самостійним порядковим номером (якщо справа має кілька томів або 

частин, кожний том або частина вносяться до опису під окремим номером); графи опису 

оформлюються відповідно до відомостей, зазначених на обкладинці (титульному аркуші) 

справи; у разі внесення до опису кількох справ підряд з однаковим заголовком зазначається 

повністю лише заголовок першої справи, а всі інші однорідні справи позначаються словами 

"те саме", при цьому інші відомості про справи вносяться до опису повністю (на кожному 

новому аркуші опису заголовок відтворюється повністю); графа опису "Примітка" 

використовується для відміток про особливості фізичного стану справ, про передачу справ 

іншим структурним підрозділам вузу або іншій установі, про наявність копій документів у 

справі. 

34.2.6. Описи справ ведуться протягом кількох років з використанням єдиної наскрізної 

нумерації. Справи кожного року становлять річний розділ опису. 

34.2.7. У кінці опису робиться підсумковий запис із зазначенням кількості (цифрами і 

словами) справ, що обліковуються за описом, перший і останній номери справ за описом, а 

також обумовлюються особливості нумерації справ в описі (літерні та пропущені номери 

справ). У річний розділ опису справ вносяться також справи, не завершені протягом 

календарного року. У таких випадках у кінці річних розділів опису кожного наступного 

року, протягом якого справи продовжувались в діловодстві, зазначається: "Документи з 

цього питання див. також у розділі за ____ рік, № _____". 

34.2.8. Опис справ структурного підрозділу підписується укладачем із зазначенням його 

посади, погоджується працівниками архіву університету і затверджується керівником 

структурного підрозділу. За наявності в структурному підрозділі експертної комісії опис до 



216 

 

його затвердження розглядається та схвалюється експертною комісією. 

34.2.9. Опис справ структурного підрозділу складається у двох примірниках, один з 

яких передається разом із справами до архіву університету, а інший залишається як 

контрольний примірник у структурному підрозділі. 

34.2.10. На основі описів справ структурних підрозділів архів університету готує 

зведені описи справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань 

(особового складу). 

34.2.11. Зведений опис справ постійного зберігання складається у чотирьох 

примірниках, які після схвалення експертною комісією МДУ в установленому порядку 

подаються для схвалення експертною комісією архівного відділу виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради, після чого затверджуються ректором університету. Один 

примірник затвердженого опису подається до архівного відділу виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради. 

34.2.12. Зведені описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання складаються у двох 

примірниках, схвалюються експертною комісією МДУ і затверджуються ректором. 

34.2.13. Зведені описи справ з кадрових питань (особового складу) складаються у трьох 

примірниках, підписуються укладачем, схвалюються експертною комісією МДУ, 

погоджуються з експертною комісією архівного відділу виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради, після чого затверджуються ректором. Один примірник зведеного опису 

подається до архівного відділу виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 

34.2.14. Університет зобов'язано описувати документи постійного та тривалого (понад 

10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу), а також передавати документи 

постійного зберігання відповідно до затверджених описів справ до архівного відділу 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради у встановлені законодавством строки. 

 

34.3. Оформлення справ 

34.3.1. Оформлення справи постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання 

передбачає нумерацію аркушів у справі, складення (у разі потреби) внутрішнього опису 

документів справи, наявність засвідчувального напису справи про кількість аркушів і про 

особливості фізичного стану та формування справи, підшивання або оправлення справи, 

оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи. 

34.3.2. Документи тимчасового зберігання, сформовані у справи, не підшиваються, 

аркуші не нумеруються, уточнення елементів оформлення обкладинки не проводиться, за 

винятком первинної бухгалтерської документації. 

34.3.3. Справи з грифом "Для службового користування", особові та окремі групи справ 

постійного зберігання, назви яких не повністю розкривають зміст (справи, що містять 

постанови, розпорядження, накази, рішення тощо), повинні мати розміщений на початку 

справи внутрішній опис документів у справі. 

34.3.4. Після закінчення діловодного року до написів на обкладинках справ постійного і 

тривалого зберігання вносяться необхідні уточнення, перевіряється відповідність заголовків 

справ на обкладинці змісту підшитих документів, вносяться у разі потреби до заголовка 

справи додаткові відомості (проставляються номери наказів, протоколів, зазначаються види і 

форми звітності тощо). 

34.3.5. Дата на обкладинці справи повинна відповідати року початку і закінчення 

справи; у справі, що має документи за більш ранні роки, ніж рік утворення справи, під датою 

робиться напис: "є документи за... роки". 

34.3.6. На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин), проставляються 

дати першого і останнього документів кожного тому (частини). У разі зазначення точної 

календарної дати проставляється число, місяць і рік. Число і рік позначаються арабськими 

цифрами, місяць пишеться словом. 

34.3.7. На обкладинці справи проставляється номер справи за зведеним описом і за 

погодженням з архівом університету - номер опису і фонду. 
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34.3.8. У разі зміни найменування установи (її структурного підрозділу) протягом 

періоду, який охоплюють документи справи, або під час передачі справи до іншої установи 

(структурного підрозділу) на обкладинці справи зазначається нове найменування установи 

(структурного підрозділу), а попереднє береться в дужки. 

34.3.9. Написи на обкладинках справ постійного та тривалого (понад 10 років) 

зберігання робляться чітко чорним світлостійким чорнилом або пастою. Забороняється 

наклеювання титульного аркуша на обкладинку справи. 

 

34.4. Передача справ до архіву університету 

34.4.1. Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань 

(особового складу) через два роки після завершення їх ведення передаються до архіву 

університету в упорядкованому (прошитому) стані для подальшого зберігання та 

користування. 

Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання знаходяться у структурних 

підрозділах університету. 

34.4.2. Передача справ до архіву університету здійснюється за графіком, погодженим з 

керівниками структурних підрозділів і затвердженим керівництвом університету. 

34.4.3. Якщо окремі справи необхідно залишити у структурному підрозділі для 

поточної роботи, архів університету оформляє видачу справ у тимчасове користування. 

34.4.4. Приймання-передача кожної справи здійснюється працівником архіву 

університету в присутності працівника структурного підрозділу, який передає упорядковані 

та оформлені справи. 

34.4.5. Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання передаються до 

архіву університету за описами. 

У кінці кожного примірника опису працівник архіву університету розписується у 

прийнятті справ з обов'язковим зазначенням кількості (цифрами і словами) переданих справ і 

проставляє дату. Один примірник опису повертається структурному підрозділу, всі інші 

залишаються в архіві університету. 

34.4.6. Справи, що передаються до архіву університету, повинні бути зв'язані належним 

чином. 

34.4.7. У разі ліквідації або реорганізації структурного підрозділу особа, відповідальна 

за організацію діловодства в підрозділі, в період проведення ліквідаційних заходів формує 

всі документи у справи, оформлює справи і передає їх до архіву університету незалежно від 

строків зберігання. Передача справ здійснюється за описами справ і номенклатурою. 

Університет зобов'язане забезпечити зберігання архівних документів та передачу 

документів, що належать до Національного архівного фонду, після закінчення встановлених 

граничних строків їх зберігання в архіві університету для постійного зберігання до архівного 

відділу виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 
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   Додаток 1 

до пункту 2.9. Інструкції 

ВИМОГИ 

до оформлення документів, що виготовляються за допомогою 

друкувальних засобів 

1. Для друкування текстів службових документів використовується гарнітура Times 

New Roman, шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів. Дозволяється використовувати 

шрифт розміром 8-12 друкарських пунктів для друкування реквізиту "Прізвище виконавця і 

номер його телефону", виносок, пояснювальних написів до окремих елементів тексту 

документа або його реквізитів тощо. 

Під час друкування заголовків дозволяється використовувати напівжирний шрифт 

(прямий або курсив). 

2. Текст документів на папері формату А4 (210 х 297 міліметрів) рекомендовано 

друкувати через 1-1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 (148 х 210 міліметрів) - через 1 

міжрядковий інтервал. 

Текст документа, що подається для державної реєстрації Мін'юсту, друкується на 

папері формату А4 (210 х 297 міліметрів) з використанням гарнітури Times New Roman та 

шрифту розміром 14 друкарських пунктів, через 1,5 міжрядкового інтервалу. 

Реквізити документа (крім тексту), які складаються з кількох рядків, друкуються 

через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів "Адресат", "Гриф затвердження", 

"Гриф погодження" відокремлюються один від одного через 1,5 міжрядкового інтервалу. 

Реквізити документа відокремлюються один від одного через 1,5-3 міжрядкових 

інтервали. 

3. Назва виду документа друкується великими літерами. 

4. Розшифрування підпису в реквізиті "Підпис" друкується на рівні останнього 

рядка назви посади. 

5. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім реквізиту тексту) - 73 

міліметри (28 друкованих знаків). 

Якщо заголовок до тексту перевищує 150 знаків (5 рядків), його дозволяється 

продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться. 

6. Під час оформлення документів слід дотримуватися таких відступів від межі 

лівого поля документа: 

12,5 міліметра - для абзаців у тексті; 

92 міліметри - для реквізиту "Адресат"; 

104 міліметри - для реквізитів "Гриф затвердження" та "Гриф обмеження доступу до 

документа"; 

125 міліметрів - для розшифрування підпису в реквізиті "Підпис". 

7. Не робиться відступ від межі лівого поля для реквізитів "Дата документа", 

"Заголовок до тексту документа", "Текст" (без абзаців), "Відмітка про наявність додатків", 

"Прізвище виконавця і номер його телефону", "Відмітка про виконання документа і 

надсилання його до справи", найменування посади у реквізитах "Підпис" та "Гриф 

погодження", засвідчувального напису "Згідно з оригіналом", а також слів "СЛУХАЛИ", 

"ВИСТУПИЛИ", "ВИРІШИЛИ", "УХВАЛИЛИ", "НАКАЗУЮ", ЗОБОВ'ЯЗУЮ". 

8. За наявності кількох грифів затвердження і погодження вони розміщуються на 

одному рівні вертикальними рядками. Перший гриф - від межі лівого поля; другий - через 

104 міліметри від межі лівого поля. 
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Продовження додатка 1 

до пункту 2.9. Інструкції 

9. Якщо в тексті документа міститься посилання на додатки або на документ, що 

став підставою для його видання, слова "Додаток" і "Підстава" друкуються від межі лівого 

поля, а текст до них - через 1 міжрядковий інтервал. 

10. Під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та наступні 

сторінки повинні бути пронумеровані. 

Номери сторінок ставляться посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами 

без зазначення слова "сторінка" та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується. 

11. Тексти документів постійного зберігання друкуються на одному боці аркуша. 

Документи із строком зберігання до 5 років можна друкувати на лицьовому і зворотному 

боці аркуша. 
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Додаток 2 

до пункту 3.2. Інструкції 

 

 

ОСНОВНІ РЕКВІЗИТИ 

 для управлінського документа 

1 - зображення Державного Герба України 

2 - зображення емблеми організації або товарного знака 

3 - зображення нагород 

4 - код організації 

5 - код форми документа 

6 - назва організації вищого рівня 

7 - назва організації 

 - назва структурного підрозділу організації 

9 - довідкові дані про організацію 

10 - назва виду документа 

11 - дата документа 

12 - реєстраційний індекс документа 

13 - посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають 

відповідь 

14 - місце складення або видання документа 

15 - гриф обмеження доступу до документа 

16 - адресат 

17 - гриф затвердження документа 

18 - резолюція 

19 - заголовок до тексту документа 

20 - відмітка про контроль 

21 - текст документа 

22 - відмітка про наявність додатків 

23 - підпис 

24 - гриф погодження документа 

25 - візи документа 

26 - відбиток печатки 

27 - відмітка про засвідчення копії 

28 - прізвище виконавця і номер його телефону 

29 - відмітка про виконання документа і направлення його до справи 

30 - відмітка про наявність документа в електронній формі 

31 - відмітка про надходження документа до організації 

32 - запис про державну реєстрацію. 
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   Додаток 3 

до пункту 3.9. Інструкції 

Формуляр документа 

Схема розміщення реквізитів і меж зон на форматі А4 

 повздовжнього бланка 
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 Додаток 4 

до пункту 3.10. Інструкції 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 
 

вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, 89600,  телефон/факс (03131) 2-11-09 

E-mail:  www.msu.edu.ua,  info@msu.edu.ua, код ЄДРПОУ 36246368 

 

 

 

 Від _____________   № ________ 

 

На ______________ від _________ 

 

 

 

    Додаток 5 

до пункту 3.10. Інструкції 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З 
 

____  ___________ 20__ р.             м. Мукачево                   № ______ 

 

 

Додаток 6 

до пункту 3.10. Інструкції 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

____  ___________ 20__ р.             м. Мукачево                   № ______ 

 

 

http://www.msu.edu.ua/
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Додаток 7 

до пункту 14.1. Інструкції 

 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 
документів, що підлягають затвердженню 

з проставлянням грифа затвердження 
 1. Акти (перевірок і ревізій, прийому закінчених будівництвом об'єктів, 

списання; експертизи; передачі справ; ліквідації установ) 

2. Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; на 

проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт; технічні 

тощо) 

3. Звіти (про виборчу діяльність, відрядження, науково-дослідні роботи тощо). 

 4. Кошториси витрат (на утримання апарату управління, будинків, приміщень, 

споруд; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на капітальне будівництво 

тощо). 

         5. Нормативи  (витрачання  сировини,   матеріалів,  електроенергії; технологічного 

проектування; чисельності працівників тощо) Переліки (посад працівників з ненормованим 

робочим днем; типових документальних матеріалів, що створюються в установах із 

зазначенням строків зберігання документів, тощо). 

  6. Плани (виробничі; будівельно-монтажних, проектно-розвідувальних, науково-

дослідних робіт; впровадження нової техніки; кооперованих поставок продукції; розподілу 

продукції за встановленою номенклатурою; отримання прибутків житлово-комунальним 

господарством від капітального ремонту; роботи колегії, науково-технічної ради, наукової 

ради тощо). 

  7. Розцінки на виконання робіт. 

8. Посадові інструкції. 

9. Зведена номенклатура справ. 

10. Протоколи засідань колегіальних органів (за потреби). 

11. Програми (проведення робіт і заходів, відряджень тощо). 

12. Розцінки виконання робіт. 

13. Статути закладів, державних підприємств (об'єднань), установ, організацій. 

14. Структура і штатна чисельність. 

15. Форми уніфікованих документів. 

16.  Штатні розписи. 
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Додаток 8 

до пункту 22.1. Інструкції 

 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 

документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою 

 

 1. Акти (виконання робіт, списання, експертизи, фінансових перевірок; 

вилучення справ для знищення; передачі справ тощо). 

 2. Аркуші погодження проектів нормативно-правових актів. 

 3. Висновки і відгуки установ на дисертації та автореферати. 

 4. Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання бюджетних 

асигнувань на зарплату; про нараховану зарплату тощо). 

 4. Договори (про матеріальну відповідальність, науково-технічне 

співробітництво, підряди, оренду приміщень; про виконання робіт тощо). 

 5. Документи (довідки, посвідчення тощо), що засвідчують права громадян і 

юридичних осіб. 

 6. Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей, бюджетні, 

банківські, пенсійні, платіжні. 

 7. Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд, капітальне 

будівництво; технічні тощо). 

 8. Заяви (на акредитив; про відмову від акцепту тощо). 

 9. Заявки (на обладнання, винаходи тощо). 

 10. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право 

здійснювати фінансово-господарські операції. 

 11. Кошторис витрат (на утримання апарату управління; на підготовку та 

освоєння виробництва нових виробів; на калькуляцію за договором; на капітальне 

будівництво тощо). 

 12. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг тощо). 

 13. Зведена номенклатура справ. 

 14. Подання і клопотання (про нагородження орденами і медалями, про 

преміювання). 

 15. Протоколи (погодження планів поставок). 

 16. Реєстри (чеків, бюджетних доручень). 

  17. Специфікації (виробів, продукції тощо). 

 18. Спільні документи, підготовлені від імені двох і більше установ. 

 19. Посвідчення про відрядження. 

 20. Статути закладів, установ, підприємств. 

 21. Титульні списки. 

 22. Трудові книжки. 

 23. Штатні розписи. 
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Додаток 9 

до пункту 22.1. Інструкції 

 

 

Перелік посадових осіб,  

підписи яких засвідчуються печатками університету: 

1) відбиток гербової печатки: 

 ректор університету; 

 проректори університету; 

 учений секретар *; 

 голова спеціалізованої вченої ради*; 

 вчений секретар спеціалізованої вченої ради, 

 голова тендерного комітету. 

2) відбиток печатки "Відділ виконання та контролю діловодства": 

 начальник відділу виконання та контролю діловодства; 

3) відбиток печатки "Деканат": 

 декани факультетів; 

 заступники деканів; 

4) відбиток печатки "Бухгалтерія": 

 головний бухгалтер; 

 заступники головного бухгалтера; 

5) відбиток печатки "Відділ кадрів" : 

 начальник відділу кадрів; 

6) відбиток печатки "Приймальна комісія": 

 секретар (заступники) приймальної комісії; 

7) відбиток печатки "Бібліотека": 

 директор бібліотеки. 

8) відбиток печатки "Навчальна частина": 

 керівник навчального відділу. 

 

Примітка: *Гербова печатка університету ставиться на підписи: 

- ученого секретаря вченої ради університету (на атестаційні матеріали, які подаються до МОН України 

та на його підпис, що засвідчує підпис офіційного опонента дисертації, наукової роботи); 

- голови і секретаря спеціалізованої вченої ради університету (на документах атестаційних справ); 

- відповідального секретаря приймальної комісії (на екзаменаційних аркушах абітурієнтів); 
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Додаток 10 

до пункту 25.1.8. Інструкції 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З 
 

____  ___________ 20__ р.             м. Мукачево                   № ______ 

 
Про преміювання 

Іваненка І.І. 

 

За успіхи у науково-педагогічній  роботі, сумлінну працю у підготовці майбутніх 

фахівців, добросовісне виконання своїх службових обов’язків та з нагоди ювілею –  60 - 

річчя з дня народження  

НАКАЗУЮ: 

Преміювати в розмірі місячного посадового окладу кандидата економічних наук, 

доцента кафедри фінансів Іваненка Івана Івановича. 

Премію виділити за рахунок спеціального фонду. 

Підстава: «Положення про преміювання працівників Мукачівського державного 

університету». 

 

 

Ректор      Підпис   Ініціали, 

прізвище 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи 

та економічних питань – головний бухгалтер _________  _______________ 

          підпис           Ініціали, прізвище 

Начальник планово-фінансового відділу              _________  _______________ 

                       підпис           Ініціали, прізвище 

Начальник юридичного відділу                ________  _______________ 

                       підпис           Ініціали, прізвище 

Проект наказу вносить: 

Начальник відділу кадрів         ________  _______________ 

                       підпис           Ініціали, прізвище 
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Додаток 11 

до пункту 25.3.1. Інструкції 

 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

____  ___________ 20__ р.    м. Мукачево   № 

______ 
 

У зв'язку з введенням Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 

29 квітня 2015 р. № 266) та з метою забезпечення набору студентів до Мукачівського 

державного університету у 2016 р. 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

1. Завідувачам кафедр до 18 січня 2016 року підготувати: 

- коротку інформацію про спеціальності, спеціалізації, освітні програми, напрями 

підготовки, за якими буде проводитися набір студентів у наступному форматі: коротка 

довідка про спеціальність; пакети прикладних програм, які використовуються в процесі 

навчання; перелік основних дисциплін фахової підготовки; ким і де випускники можуть 

працювати; 

- розгорнуту інформацію про спеціальності, спеціалізації, освітні програми, напрями 

підготовки, за якими буде проводитися набір студентів для оприлюднення її на офіційному 

сайті МДУ, стендах приймальної комісії, засобах масової інформації; 

2. Приймальній комісії до 20 січня 2016 року розробити графік публікації матеріалів 

на офіційному сайті МДУ. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на відповідального 

секретаря приймальної комісії (Прізвище, ініціали). 

 

 

 

Ректор   Підпис   Ініціали, прізвище 
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Додаток 12 

до пункту 25.3.1. Інструкції 

 

 

Зразок складання та оформлення телефонограми 

Від кого: Департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації 

Кому:  Ректору Мукачівського державного університету  

Зміст:  Прошу прискорити виконання нашого листа від 24.09.2015 р. вих. № 01-

20/2411 щодо надання інформації про виконання заходів з розвитку 

інноваційної діяльності та трансферу технологій 

 

Директор департаменту І.Г.Сопкова 

14 жовтня 2015 р. 

Передав:  (посада, прізвище, ініціали, № телефону) 

Прийняв: (посада, прізвище, ініціали, № телефону) 

Дата і час передачі-приймання: 14.10.2015 р., 13.00 



229 

 

Додаток 13 
до пункту 25.5.2. Інструкції 

 

Оформлення службового листа 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, 89600,  телефон/факс (03131) 2-11-09 

E-mail:  www.msu.edu.ua,  info@msu.edu.ua, код ЄДРПОУ 36246368 
 

 

 

 Від _____________   № ________ 

 

На ______________ від _________ 

 

Ректору Національного університету  

“Львівська політехніка” 

п. Іванчуку М.І.  

 

 

 
Про затвердження  

офіційним опонентом 

 

Шановний Миколо Івановичу! 

 

Спеціалізована вчена рада К 62.147.01. із захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук при Мукачівському державному університеті з Вашої 

усної згоди затвердила Вас офіційним опонентом дисертації Морської Тетяни Василівни на 

тему "Особливості розвитку сільських територій прикордонного регіону".  

Захист відбудеться 28 лютого 2015 року о 10 годині у Мукачівському державному 

університеті. 

Просимо Вас підтвердити свою згоду, ознайомитись з дисетацією і дати відгук на 

неї (у двох примірниках, засвідчений печаткою установи) у спеціалізовану вчену раду не 

пізніше як за 10 днів до захисту. 

 

 

Голова спеціалізованої   Підпис  Ініціали, прізвище 

вченої ради К 62.147.01. 

 

 

 

Вик. 

Прізвище, ініціали  

Телефон 

http://www.msu.edu.ua/
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Додаток 14 
до пункту 25.6.2. Інструкції 

 

Оформлення службової записки на преміювання 

 

Ректору Мукачівського 

державного університету 

Прізвище, ініціали  

Заступника директора  ГПК МДУ 

Прізвище, ініціали 

 

СЛУЖБОВА  ЗАПИСКА 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000р. № 898 та 

Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних 

закладів державної та комунальної форми власності адміністрація гуманітарно-педагогічного 

коледжу МДУ просить виділити щорічну грошову винагороду за сумлінну і наполегливу 

працю, високий професіоналізм, успіхи в роботі, та особистий внесок в загальні результати 

роботи директору коледжу ПІБ  в розмірі посадового окладу. 

 

 

Дата            Підпис 
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Додаток 15  

        до пункту 25.7.5.; 34.1.6. Інструкції  

 

 

Мукачівський державний університет ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Ректор Мукачівського державного університету 

АКТ ___________    

_______________________________ 

   (підпис)         (ініціали, (ініціал імені) прізвище) 

            МП 

  

__________ № ____________ ___  _____________ 20___ р. 

_________________________ 

       (місце складення) 

 

Про вилучення для знищення  

документів, не внесених до  

Національного архівного фонду   

 

 

На підставі Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначеним строків зберігання, 

затверджений наказом Міністерства юстиції України від 14 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884 та зведеної номенклатури справ університету 

2016 р. відібрано для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне 

значення, документи справи  

(найменування справи) 

№  Заголовок 

справи або 

груповий 

заголовок 

справ 

Дата 

справи 

або 

останні 

дати 

справ 

Номери 

описів 

(номен-

клатур) 

за рік 

(роки) 

Індекс справи 

(тому, частини) 

за 

номенклатурою 

або номер справи 

за описом 

Кількість 

справ 

(томів, 

частин) 

Строк 

зберігання 

справи 

(тому, 

частини) і 

номери 

статей за 

переліком 

Приміт-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Продовження додатка 15 

      до пункту 25.7.5.; 34.1.6. Інструкції  

 
 
Разом____________________________________ справ за ___________ роки 
                           (цифрами і словами) 

Найменування посади 

особи, яка проводила експертизу 

цінності документів ____________ ______________________ 

___  __________ 20___ р. 
(підпис) (ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 

 
  

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО 

Протокол засідання експертно-перевірної 

комісії  

державного архіву 

Протокол засідання експертної комісії 

університету  

___________________ № _______ ____________________ № ________ 

 

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за ____________ роки схвалено, а з особового складу 

погоджено з експертно-перевірною 

комісією________________________________________________________________________  

                                     (найменування державного архіву) 

(протокол від ___  _____________ 20___ р. № ___________) 

 

Документи в кількості _________________________________________________ справ  

                                                                       (цифрами і словами) 

вагою ___________________ кілограмів здано в ______________________________________  

                                                                                                     (найменування установи) 

на переробку за приймально-здавальною накладною від _________ № ___ або знищено шляхом спалення. 

 

 

Найменування посади особи, яка 

здала (знищила) документи 

_______

__ ______________________ 

___  _____________ 20___ р. 
(підпис) (ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 
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Додаток 16  

до пункту 25.6.1. Інструкції 

Зразок оформлення витягів та їх засвідчення 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ 

 

03.11. 2015      м. Мукачево   № 231 

 

Про графік навчального процесу 

та роботи у І семестрі 2015/2016 н. р. 

 

У зв’язку із складною ситуацією в енергетичній галузі щодо теплопостачання та 

використання енергоносіїв в осінньо-зимовий період, з метою економічного використання 

енергоресурсів під час опалювального сезону, враховуючи графіки навчального процесу, 

керуючись вимогами п.3 ч. 3 ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» 

НАКАЗУЮ: 

1. Установити наступний графік навчального процесу та роботи у всіх структурних 

підрозділах університету у І семестрі 2015-2016 навчального року: 

- теоретичне навчання, практика, контрольні заходи згідно з графіком навчального 

процесу на 2015-2016 р.; 

- канікули у студентів згідно з графіком навчального процесу на 2015-2016 р.; 

- відпустки у науково-педагогічних працівників з 04.01.2016 по 19.01.2016р.; 

- відпустки у працівників з 11.01.16 по 15.01.16. 

 

2. Перенести робочі дні для працівників: 

- з понеділка 04.01.16 – на суботу 30.01.16; 

- з вівторка 05.01.16 – на суботу 13.02.16; 

- з середи 06.01.16 – на суботу 27.02.16; 

- з п’ятниці 08.01.16 – на суботу 12.03.16. 

Ректор (підпис) Ініціали, прізвище 

З оригіналом згідно. 

Посада(підпис)Ініціали, прізвище 

07.11.2015 р. 
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Додаток 17 

до пункту 25.9.2. Інструкції 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  реєстрації відряджень 

 

 

№№ 

п/п 

Прізвище, 

ініціали 

Місце 

роботи, 

посада 

Місце 

відрядження 

Дата, 

номер 

наказу 

Дата  

вибуття у 

відрядження 

Дата  

прибуття з 

відрядження 

 

 
 

Додаток 18 
до пункту 27.2. Інструкції 

 

 
ЗВІТ* 

про обсяг документообігу 

 

Начальник 

відділу виконання 

та контролю діловодства (підпис) (ініціали прізвище) 

 _________________ 20 __ р. 

* У разі потреби звіт може доповнюватися додатковими графами.

за ____________ 20 р. 

 

Документи 

Кількість документів 

оригінали копії усього 

Вхідні 

  

 

Вихідні 

  

 

Внутрішні 

  

 

Усього 
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Додаток 19 

до пункту 28.3.3. Інструкції 

 
 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 

документів, що не підлягають 

реєстрації службою діловодства* 

 

 

  

 1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки. 

 

 2. Зведення та інформація, надіслані до відома. 

 

 3. Навчальні програми (копії) 

 

 4. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо. 

 

 5. Прейскуранти (копії). 

 

 6. Норми витрат матеріалів. 

 

 7. Вітальні листи і запрошення. 

 

 8.Друковані видання (криги, журнали тощо). 

 

 9. Наукові звіти за темами. 

 

 10. Місячні, квартальні, піврічні звіти. 

 

 11. Форми статистичної звітності. 

 

 12. Договори. 
 

_______________ 

*Документи, зазначені у пунктах 1, 3, 8—12, підлягають спеціальному обліку у відповідних структурних 

підрозділах УНІВЕРСИТЕТУ (відділі бухгалтерії, відділі кадрів, бібліотеці т.і.). 
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Додаток 20 

до пункту 28.3.5. Інструкції 

 

ЖУРНАЛ  

реєстрації вхідних документів* 

 

 

Номер 

і дата 

реєстрації 

Номер 

і дата 

листа 

Корес-

пондент 

Короткий    

 зміст 

Термін 

виконання 

Кому 

адресовано 

підпис 

1 2 3 4 5 6 

 

 

____________ 

* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами. 

 

 

 
Додаток 21 

до пункту 28.3.5. Інструкції 

 

ЖУРНАЛ  

реєстрації вихідної кореспонденції  

 
  

№  

і дата 

листа 

Кореспондент 

(кому адресовано) 
Короткий    

зміст 

Викона

вець 

1 2 3 4 

 

_____________ 

* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами. 
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Додаток 22 

до пункту 28.3.8. Інструкції 

 

Лицьова сторона реєстраційно-контрольної картки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мукачівський державний університет 

  Реєстраційно-контрольна картка  

 

Підлягає поверненню до відділу виконання та контролю діловодства 

   

 

 

Кореспондент 

 

 

вид документа 

 

 

термін виконання 

 

 

вхідний номер 

 

 

дата реєстрації    

 

 

вихідний номер кореспондента 

 

 

          дата реєстрації 

 

 

аркушів 

 

 

 

 

 

 

Короткий зміст 

 

 

               кому адресований 

 

 

кому направлено 

■■ ■   '■■ ........................................................................      ..... 
 

 

                 відповідальний виконавець 

Резолюція  

  
—  - . ■ ■ ■ -                 - . . . . . - . . .  

  

 

розписка в отриманні документа 
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Формат 

А5 

         Продовження додатку 22 

до пункту 28.3.8. Інструкції 

 

Зворотна сторона реєстраційно-контрольної картки 
 

 Відмітка про ознайомлення з документом   

пріз

вище 
 дата отримання  підпис 

    
. ..:-;^-, =■■ -;•.-**■ ■  ■ * ■ ' . . ' . ' ■ . ■ ■ : : < . : ■ ■ 

     

     

     

 Відмітка про хід виконання  

 

•    ■ ■ •      . . . . .  
 

   

   

   

 

 

    

яким документом, ким і коли знято з контролю 
(знімає з контролю посадова особа, яка поставила документ на контроль) 

    

 

                                      дата__________________                         підпис _____________________ 

 

  

 

                                      фонд № _______________ опис № ______________  справа № ________ 
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Формат А5 

Додаток 23 

до пункту28.3.8. Інструкції 

Реквізити 

 

Пояснення до заповнення 

Назва виду документа Заповнюється відповідно до назви документа, що реєструється 

Кореспондент Під час реєстрації документа, що надійшов, зазначається 

найменування установи (особи) — автора документа. Допускається 

застосування скороченого найменування установи 

Дата реєстрації 

(вихідна дата) 

Дата, що проставляється на документі установою-автором, 

переноситься на реєстраційно-контрольну картку (далі — РКК) з 

використання цифр у такій послідовності: число, місяць, рік (число 

і місяць зазначаються двома парами арабських цифр, рік — 

чотирма арабськими цифрами) 

Вихідний номер 

кореспондента 

Індекс, присвоєний документу установою-автором, переноситься 

на картку з документа, що надійшов 

Дата реєстрації (вхідна 

дата) 

Дата надходження документа до університету переноситься на 

картку з реєстраційного штампа 

Вхідний номер Індекс, присвоєний вхідному документу в університеті, 

переноситься формується автоматизованою системою під час 

реєстрації 

Короткий зміст 

документа 

Переноситься заголовок, сформульований на документі. У разі 

відсутності заголовка на документі, він формулюється відповідно 

до правил 

Резолюція Містить вказівки щодо виконання документа 

Кому направлено Визначається підрозділ, до якого направляється документ на 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Прізвище, ініціали відповідального виконавця 

Термін виконання Проставляється число, місяць, рік (число і місяць зазначаються 

двома парами арабських цифр, рік — чотирма арабськими 

цифрами.  

Відмітка про хід  

виконання 

Короткий запис того, як вирішено питання по суті, або дата та 

індекс документа-відповіді.  
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Додаток 24 

до пункту 29.2. Інструкції 

 
 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації документів, що підлягають розмноженню 

 

 

Дата №№ 

п/п 

Назва 

структурного 

підрозділу 

Назва 

документа 

Кількість 

примірників 

та сторінок 

Прізвище, 

ініціали 

замовника 

Підпис 
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Додаток 24 

до пункту 30.2.2. Інструкції 

СТРОКИ 

виконання основних документів 

      1. Укази, розпорядження і доручення Президента України - у разі, коли в акті 

чи дорученні Президента України строк виконання завдання не визначено, його виконання 

здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим актом. 

 2. Запит народного депутата України - не пізніше ніж у п'ятнадцятиденний 

строк з дня його надходження або в інший установлений Верховною Радою України строк. 

Запит депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим - у п'ятнадцятиденний строк, 

депутата місцевої ради - в установлений зазначеною Радою строк. 

  Якщо запит народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутата місцевої ради) з об'єктивних причин не може бути розглянуто в 

установлений строк, надсилається відповідно до закону письмове повідомлення суб'єктам 

внесення запиту. 

  3. Звернення народного депутата України (депутата Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) - протягом не більш як 10 днів з дня 

надходження. 

  У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України (депутата 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) в установлений строк 

йому повідомляють про це офіційним листом із зазначенням причин продовження строку 

розгляду. Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням строку продовження не 

може перевищувати 30 днів з моменту його надходження. 

  4. Рішення Кабінету Міністрів України щодо доопрацювання проектів 

нормативно-правових актів - до 10 днів після розгляду проекту акта на засіданні Кабінету 

Міністрів України (якщо не встановлено інший строк). 

  5. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати - 15 днів з дня реєстрації 

документа в установі (якщо інший строк не встановлено у документі). 

  6. Погодження проектів актів Кабінету Міністрів України установами, яким ці 

проекти надіслано для розгляду - у строк, установлений їх головними розробниками. 

  7. Протест прокурора на акт, що суперечить закону, - у десятиденний строк після його 

надходження. Про наслідки розгляду протесту в той самий строк повідомляється прокурору. 

  Письмовий припис прокурора про усунення порушень закону - негайно, про 

що повідомляється прокурору. 

 Подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин цих 

порушень і умов, що їм сприяють, підлягає невідкладному розгляду. Не пізніше ніж у 

місячний строк слід вжити відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та 

умов, що їх спричиняють, і про наслідки повідомити прокурору.   

 Постанова прокурора про порушення дисциплінарного 

 провадження або провадження про адміністративне правопорушення - у десятиденний строк 

після її надходження, якщо інше не встановлено законом. 

  8. Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної особи, об'єднання громадян 

без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень (далі - запитувачі), та 

надання відповіді на запит на інформацію - не більше п'яти робочих днів від дня 

надходження запиту. 

  У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту 

життя чи свободи особи, про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, 

аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або 

можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 

ніж протягом 48 годин з дня надходження запиту. 
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 У разі коли запит стосується великого обсягу інформації або потребує пошуку 

інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк 

розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.  

 

Продовження додатку  24 

до пункту 30.2.2. Інструкції  

 

Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувачу в письмовій 

формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 

  Відстрочення в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, коли 

запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені строки у разі 

настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочення доводиться до відома 

запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. 

  9. Звернення громадян - не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, 

які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх 

надходження. 

  Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, 

керівник установи або його заступник встановлюють необхідний строк для його розгляду, 

про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення 

питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. 

  10. Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня - до зазначеного в 

них строку. 

 11. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового 

вирішення, - до двох днів, решта - протягом 10 днів. 
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Додаток 25 

до пункту 30.5.3. Інструкції 

 
 

 

ЗВЕДЕННЯ* 

про виконання документів, що підлягають 

 індивідуальному контролю, станом на  _____________20  р. 

 

№ 

п

п 

Найменува

ння  структурних 

підрозділів 

Документи на контролі 

В

сього 

Наді

йшло у 

попередньо

му місяці 

З них 

В

иконані 

Ви

конуютьс

я у термін 

З 

продовжени

м терміном 

виконання 

П

ростр

очені 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
 

 

Начальник відділу виконання підпис Прізвище, ініціали 

та контролю діловодства 

 __________ 20 __ р. 

* У разі потреби зведення може доповнюватися додатковими графами. 
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Додаток 26 

до пункту 30.5.4. Інструкції 

 

ПЕРЕЛІК* 

документів невиконаних у встановлений термін, станом на   ____________  20___ р 

 

(найменування структурного підрозділу) 

  

№ Найменуванн
я установи, 
що надіслала 
документ, 
номер і дата 
документа 

Короткий 

зміст 

Строк 

виконанн
я 

Прізвище і 
посада 
виконавця 

Причини 
невиконання в 
установлений 
строк 

Стан 
виконан
ня 

Очікувана 
дата 
виконання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

Начальник відділу виконання  

та контролю діловодства підпис           Прізвище, ініціали 

                    
 

 

 

* У разі потреби перелік може доповнюватися додатковими графами. 

** Графи шоста, сьома і восьма заповнюються у структурному підрозділі.
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Додаток 27 

до пункту 33.1.3. Інструкції 

 

Мукачівський державний університет 

Найменування структурного підрозділу 

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ 

_____________№____________ 

На__________рік 

_________________________________________________________________  
(назва розділу) 

 

Індекс 

справи 

Заголовок 

справи (тому, 

частини) 

Кількість справ 

(томів, частин) 

Строк  

зберігання справи 

(тому, частини) і 

номери статей за 

переліком 

Примітка 

1 2 3 4 5 

 

Найменування посади керівника  

структурного підрозділу __________ _______________________ 

___  ______________ 20___ р.  
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

  

 

СХВАЛЕНО  ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання експертної комісії* 

структурного підрозділу 

 Зав. архіву (особа,  

відповідальна за архів) університету 

___  __________ 20___ р. № _____   ________ _______________________ 
   (підпис)     (ініціали (ініціал імені), прізвище)  

___  __________ 20___ р. № _____  
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Продовження додатку  27 

до пункту 33.1.3. Інструкції 

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ______ році у 

структурному підрозділі 

 

За строками зберігання Разом У тому числі 

таких, що 

переходять 

з відміткою “ЕПК” 

Постійного    

Тривалого (понад 10 років)    

Тимчасового (до 10 років 

включно) 

   

____________ 

Усього 

   

 

Найменування посади особи, 

відповідальної за діловодство в 

структурному підрозділі __________ _______________________ 

___  _____________ 20___ р.  
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

* У разі наявності експертної комісії структурного підрозділу 
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Додаток 28 

до пункту 33.1.3. Інструкції 

 

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
          ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Ректор Мукачівського державного університету 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ ______________   

________________________________ 

     (підпис)          (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

               МП 

  

__________ № ___________ ___  ____________ 20___ р. 

На__________ рік  

  

  

Індекс справи Заголовок 

справи 

(тому, частини) 

Кількість справ 

(томів, частин) 

Строк 

зберігання 

справи (тому, 

частини) і 

номери статей 

за переліком 

Примітка 

1 2 3 4 5 

 

_________________________________________________________________ (назва розділу*) 

 

Нач. відділу виконання  

та контролю діловодства ______________ ______________________ 

___  ____________ 20___ р. 
(підпис) (ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 

 

 

Віза Зав.архівом (особи, відповідальної за архів) університету 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання експертної 

комісії університету 

 

 

________ № ________ 

 

ПОГОДЖЕНО  

Протокол засідання експертно-

перевірної комісії державного архіву 

 

________ № ________ 
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Продовження додатку  28 

до пункту 33.1.3. Інструкції 

 
 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ______ році в університеті 

 

За строками зберігання Разом У тому числі 

таких, що 

переходять 

з відміткою “ЕПК” 

Постійного    

Тривалого (понад 10 років)    

Тимчасового (до 10 років 

включно) 

   

___________ 

Усього 

   

 

Нач.відділу виконання та контролю 

діловодства 

_____________

_ 

(підпис) 

______________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

___  ____________ 20___ р.   

 

 

Підсумкові відомості передано в архів університету 

 

Найменування посади особи, 

відповідальної 

за передачу відомостей 

 

 

_____________

_ 

(підпис) 

 

 

______________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

___  ____________ 20___ р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

* Найменування структурного підрозділу (для установ, в яких немає структурних підрозділів, напряму 

діяльності). 
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Додаток 29 

до пункту 33.2.3. Інструкції 

 

_________________________________________________________________  

                                         (найменування установи) 

_________________________________________________________________  

                                   (найменування структурного підрозділу) 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор Мукачівського державного університету 

________      ________________________ 
    (підпис)   (ініціали (ініціал імені), прізвище)  

  ___  ____________ 20___ р. 

д 

ОПИС № _________ 

_________________________________________________________________  

(назва розділу) 

 

№  Індекс 

справи 

(тому, 

частини) 

Заголовок 

справи 

(тому, 

частини) 

Крайні 

дати справи 

(тому, 

частини) 

Кількість 

аркушів у 

справі (томі, 

частині) 

Строк 

зберігання 

справи (тому, 

частини), стаття 

за переліком* 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

У цей опис включено ____________________справ з № __________ по  

                                         (цифрами і словами) 

№ _____, у тому числі:  

літерні номери ___________________ 

пропущені номери ________________ 

 

Найменування посади укладача 

опису 

__________

_ ______________________ 

___  ____________ 20___ р. 
(підпис) (ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 

 

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО 

Нач. відділу виконання та контролю 

діловодства 

______  __________________________ 

Протокол засідання експертної 

комісії** структурного підрозділу 

 (підпис)      (ініціали (ініціал імені), прізвище) __________ № __________ 

___  ____________ 20___ р.  
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Продовження додатку  29 

до пункту 33.2.3. Інструкції 

 

 

Передав ________________________________________________ справ  

   (цифрами і словами) 

та __________________ реєстраційно-контрольних карток до документів***  

       (цифрами і словами) 

 

Найменування посади 

працівника структурного підрозділу ________________ _______________________ 

___  __________ 20___ р. 
(підпис) (ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 

 

Прийняв ________________________________________________ справ  

(цифрами і словами) 

та ___________________ реєстраційно-контрольних карток до документів.  

        (цифрами і словами) 

 

Зав. архіву (особа, 

відповідальна за архів) 

університету ________________ _______________________ 

___  __________ 20___ р. 
(підпис) (ініціали (ініціал імені), 

прізвище) 

 

 

 

 

_____________ 

*Графа шоста не заповнюється в описах справ постійного зберігання. 

** За наявності експертної комісії структурного підрозділу. 

***Передаються разом із справами служби діловодства. 
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Для нотаток 
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Віддруковано у редакційно-видавничому відділі МДУ 

89600 м. Мукачево 

вул. Ужгородська, 26 

тел. 2-11-09 

Свідоцтво про внесення суб`єкта видавничої справи до державного 

реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  

Серія ДК № 4916 від 16.06.2015 р. 


