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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Університету (далі Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про
працю України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших
нормативно-правових актів, Статугу Універентегу га іінинх нормативноправових актів Університету.
1.2. Правила є локальним нормативно-нравовіїм акгом, який визначає
трудовий розпорядок в розумінні законодавства про працю та організацію
освітнього процесу в розумінні законодавства про освіту в Луганському
національному агарному університеті (далі - Університет).
1.3. Метою них Правил с встановлення особливостей прийняття на робозу і
звільнення науково-недагогічних та інших працівників Університету;
визначення їх основних прав та обов’язків; установлення режиму їх робот,
особливостей організації праці в окремих структурних підрозділах та на
окремих посадах, забезпечення дисципліни праці іа встановлення
відповідальності працівників та здобувачів за невиконання без поважних
причин покладених на них обов’язків, забезпечення порядку у приміщеннях
Університету.
1.4. У цих Правилах терміни та їх визначення вживаються у відповідному
значенні, встановленому законодавством України про освіту га працю.
1.5. Ці Правила поширюються на всіх учасників освітнього процс'су
Університету, а саме: працівників (науково-педагогічних, педагогічних та
інших працівників) та здобувачів освіти.
II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
УНІВЕРСИТЕТУ
2.1. Працівники Університету приймаються на роботу за трудовим договором
або контрактом, в порядку, встановленому законодавством України про
працю. Законами України
«Про освіту», «Про вищу освіту» наказу
УІіністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. №1005 «Про
затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-недагогічних працівників та укладання
ними тр удо внх дою ворі в (ко нтр акті в)».
2.2. На посади науково-недагогічних працівників Університету приймаюті>ся
особи з високими моральними якостями, які мають науковіііі ступінь або вчене
звання, а також особи, які мають ступінь магістра. Під час заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників - завідувачів кафедр,
професорів, доцентів, старших викладачів та деяких інших науковопедагогічних працівників, укладенню трудового договору (контракту) передує
конкурсний відбір, порядок проведення якого в Університеті визначений
Положенням про конкурсний відбір та призначення на посади науковопедагогічних працівників Луганського національиог о аі рариого уиіверситеїу.
2.3. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати:

- ііаспортаоо інший документ, що гіосвідчусособу;
- довідку Державної фіскал ьноїелужби про присвоєння рсєсгранійного номера
облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
- документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);
- докумен гнро підвищення кваліфікації;
- про ста н зд о ро в' я;
- військовий квіток або гимчасове посвідчення для військовозобов’язаних або
посвідчення про приписку до призовноїдільниці та інші документи;
- довідку до акту огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації (для
осіб з інвалідністю).
Особи, які влаш говую'гься на науково-недагоі ічні посади, зобов’язані подагп
документи про науковий ступінь, вчене звання й сгшсок найбільш важливих
наукових публікацій.
Приймати на роботу без цих документів заборонено.
2.4. Прийняггя на роботу оформлюється наказом ректора Університету.
Працівник не може бути допушений до роботи без укладення трудового
договору, оформленого наказом ректора, та повідомлення цеп гральної о
органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації
державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування про прийнягтя працівника на роботу в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2.5. При укладанні трудового договору та з метою перевірки відповідності
працівника роботі, яка йому доручається, сторони можуть обумовнги термін
випробування (ст. 26-28 КЗпП України). Умова про випробування має бу ги
обумовлена в наказі про прийняття на роботу. Контроль за проходженням
випробування працівником покладається на безпосереднього керівника. Під
час проходження випробування за необхідності безпосередній керівник
складає та подає ректору доповідні записки. За результатами їх розгляду
працівнику пропонують надати письмові пояснення. Якщо протягом
випробування виявлено невідповідність працівника роботі, на яку його
прийнято, безпосередній керівник працівника подає ректору доповідну
записку не пізніше п’яти днів до закінчення випробування. Остаточне рішення
про відповідність (невідповідність) працівника приймає ректор. Якщо ректор
дійшов висновку про невідповідність працівника посаді (виконуваній робо їі),
він має право звільнити працівника протягом строку випробуг^ання, письмово
попередивши його про цс за три дні. Звільнення за результатами випробування
оформлюється наказом ректора на підставі пункту 1 1 ста гті 40 КЗпП України.
2.6. Працівник допускається до роботи лише після проведення попереднього
інструїсгажу з охорони праці та пожежної безпеки і перевірки відповідних
знань у випадках, передбачених чинним законодавством.
2.7. До початку роботи за укладеним трудовим договором Університет
зобов’язаний:
- роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під підпис
про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працюват,

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі
наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за робо ту в
таких умовах відповідно до чинного законодавства;
- ознайомити працівника з наказом про приііпяття па роботу. Статутом, ціімп
Правилами, посадовою інструкцією. Пам'яткою Луганського національного
аграрного університету щодо запобігання і протидії корупції під час
виконання посадових обов’язків, документом, що встановлює загальні стичні
стандарти і моральні принципи поведінки в Університеті, та іншими
локальними нормативно-правовими актами, які встановлюють його права та
обов’язки.
2.8. Працівники Університету можуть працювати за сумісництвом відповідно
до чинного законодавства. На умовах сумісппцтва працівники можуть
працювати в Університеті або па іншому підприємстві, установі, оргапізаціїу
вільний від основної роботи час.
2.9. Керівник відповідного структурного підрозділу зобов’язаний додатково
роз’яснити працівникові умови праці, наявнісгь на робочому місці
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, визначити працівникові
робоче місце, забезіїечиги його необхідними для роботи засобами,
проінструктувати працівниказ питань техніки безпеки.
2.10. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах і у
порядку, встановлених чинним законодавством.
У день звільнення роботодавець видає працівнику належно оформзену
трудову книжку (із записом про звільнення) і здійснює повппГі розрахунок із
ним. Якщо працівник відсутній на роботі удень звільнення, відділ кадрів цього
ж дня надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про
необхідність отримання трудової книжки. Трудову книжку може бути
надіслано рекомендованим листом із повідомленням про вручення на піде гаві
заяви працівника із зазначенням поштової адреси, на яку слід переслати
трудову книжку. Пересилання трудової книжки за кордон заборонено.
Трудову книжку звільненого працівника може бути видано іншій особі на
підставі паспорта за нотаріально посвідченої довіреності.
Працівникам, які розміщуються на терігюріїЛуганської, Донецькоїобласіеп,
а саме: у с. Веселе Старобільського р-ну Луганської області, м. Слов'янськ
Донецької області, м. Костянтинівка Донецької області та у с. Докучаєвське
Харківської області, рекомендовано разом із заявою про звільнення надсилати
заяву про відправлення трудової книжки поштою. Записи про причини
звільнення в трудові книжки вносять у точній відповідності формулюванням
чинного законодавства. Днем звільнення вважають останній день робот.
2.11. У разі звільнення з ініціативи роботодавця працівнику видаьоть
засвідчену копію наказу про звільнення.
В інших випадках засвідчену копію наказу про звільнення видають на вимогу
працівника.
2.12. У разі переведення на іншу посаду або звільнення працівник має
передати справи іішіому працівнику, визначеному безпосереднім керівником
або ректором.

Передавання справ і майна засвідчують актом, який складаюгь у двох
примірниках. Один примірник акта видають працівнику, який звільняється чи
переводиться на іншу посаду, інший — зберігають у справах структурного
підрозділу.
2.13. Особливості порядку звільнення матеріально відповідальних осіб
визначається чинним законодавством. Матеріально відповідальні особи до
моменту звільнення зобов’язані передати матеріальні ціппості уповноваженій
особі. Передача ТМЦ від однієї матеріально відповідальної особи до іншої
здійснюється
за
підсумками
інвентаризації,
яка
проводмті>ся
інвентаризаційної комісією, призначеною наказом ректора Університету. За
результатами передачі матеріальних цінностей складається акт прийманняпередавання ТМЦ від особи, що звільняється, до іншого працівника, який
складається удвох примірниках.
III. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Колектив Університету складається з науково-недаї огічних, педагогічних
та інших працівників.
3.1.1. Працівники Університету мають право на:
- належні умови для здійспеппя професійної діяльності;
- правовий та соціальний захист;
- участь в обговоренпі та вирішенні найважливіших іінгаїїь діяльноезі
Університету на загальних зборах трудового колективу;
- ознайомлення з нормативними, інформаційними та іншими матеріалами, що
видаюгься в Університеті;
- отримання надбавок, інщих доплат до посадових окладів згідно із
законодавством залежно від особистого внеску кожного працівника взагалміі
результати роботи Університеті;
- захист професійної гідності та честі;
- відпустки згідно з чинним законодавством;
- інщі права, передбачені чинним законодавством України.
Науково-педагогічні працівники, крім того, мають право:
- на академічну мобільність для провадження нрофссійноїдіяльності;
- брати участь в управ^зінні Університетом, у тому числі обирати та бути
обраним до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради
Університету чи його структурного підрозділу;
- обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість
освітнього процесу;
- на забезпеченля створення відповідних умов праці, нідвищешія свого
професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених
законодавством,
нормативними
аісгами
Університету,
умовами
індивідуального трудового договору;

- безоплаїно користуватися бібліогечиими, інформаційними ресурсами,
по сл у га ми па вчал ь 11иX, 11а у ко вих, спо р ти в11их, кул ітгур 11о -ос ві гі ііх 11ід р озділів
Університету в порядку та на умовах, визначених Університетом;
- на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одної о разу на п'ять
років;
- на соціальне забезпечення в установленому законодавсгвом порядку.
3.2. Працівники Університету мають виконувати наступні обов'язки;
- найперше правило кожного члена колективу Університету - належним чином
виконувати трудові обов'язки та вимоги навчального плану;
- дотримуватися вимог, встановлених законодавством про працю. Статутом га
іншими нормативно-правовими актами Університету, цими Правилами,
посадовою інструкцією;
- працювати чесно й сумліппо, дотримуватися дисципліни праці, вчасно і
точно виконуваги розпорядження керівниціва Універеіггегу та керівників
відповідних структурних підрозділів;
- виконувати обов’язки (функції), визначені посадовими інструкціями;
- постійно вдосконалювати організацію своєї праці, нідвищуваги свій
професійний рівень, ділову кваліфікацію;
- дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,
протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами га
інструкціями;
- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, які перешкоджають
нормальній роботі або ускладнюють її, інформувати про це керівництво
Університету;
- підтримувати па своєму робочому місці чистоту й порядок, не палити в
сл ужб о виXпр им іщен няX;
- ефекгивно викорис'говувати обчислювальну та ініиу орггехніку, дбайливо
ставитися до майна, економити і раціонально витрачати матеріали,
електроенергію та інші матеріальні ресурси;
- уважно ставитися до колег, сприяти створенню нормального психологічного
мікроклімату в колективі Університету;
- дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність учасників
освітнього процесу та інших працівників Університету.
3.2.1. Науково-педагогічні працівники додатково мають виконувати
обов’язки, передбачені законодавством про працю та ст. 58 Закону України
«Про вишу освіту»;
забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і
методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої проірами за
спеціальністю;
- підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову
кваліфікацію;
- здійснювати наукові дослідження і бра ги участь у впровадженій результаїїв
цих досліджень, виконувати науково-дослідну роботу у встановлені терміни
иа відповідному науковому рівні;

- брати активну участь у іірофорієнтаційній роботі га залучати молодь до
навчання в Університеті:
- прищеплювати особам, які навчаються в Університеті, любов до України,
виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Копституції України
та дер жа вних си мвол ів Укр аїни;
- до гримуватися вимог Закону України «Про забезпечення (рункніонування
української мови як державної» щодо застосування у навчальному процесі
української мови та, згідно освітньої програми, іноземної мови або мови
на ці о нал ь ниXмєн нІин;
- розвивати у осіб, які навчаються в Університеті, самостійність, ініціативу,
творчі здібності;
- запобігати будь-якому насильству, булінгу, проявам сснарагіїзму, вживанню
алкоголю, наркотичних речовин, іншим шкідливим звичкам,утримуватись від
вчинення аморальних проступків;
- своєю поведінкою усіляко пропагувати Університстта його досягнення, ідеї
та принципи єдності України.
3.2.2. Науково-педагогічним працівникам забороняється змінювати на свій
розсуд розклад заняіь і графік роботи, подовжувати або скорочувані
тривалість занять і перерв між ними, передоручати виконання своїх трудових
обов'язків іншим викладачам.
3.3. Коло конкретних обов’язків (робіт), які виконує кожний працівник за
своєю професією, спеціальністю, кваліфікацією й посадою, визначається
положсинями та посадовими інструкціями, затвердженнмн ректором
Університету, а також довідниками кваліфікаційних характсриспік
пр а ців11иків, тр удо вим д о го воро м (ко іітр а ктом).
3.4. Праї пвники повинні дотримуватися принципів і вимог ангикорупційного
законодавства, а також вживати заходи щодо запобігання корупції.
3.5. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
- вибір форми навчання;
- участь у студентському самоврядуванні;
- безпечні та нешкідливі умови навчання та побуту;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
користування навчальною, науковою, виробничою, культурною,
спортивною, побутовою, оздоровчою базами Університету;
- участь у науково-дослідних, науково-технічних, дослідно-конструкторських
роботах;
- участь у конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, круглих столах,
представлення своїх робіт для публікації;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення осві гнього процесу,
науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організацію дозвізля,
побуту,оздоровлення;
- участь в об'єднаннях громадян (за умови виконання громадських обов'язків
тільки у вільний від навчання час);
- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою
програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, шо становить не менш як

25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного
рівня внндоїосвіти;
- навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох
вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за
кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну
участь у науково-дослідній роботі та громадському житлі Університету або
ного підрозділів;
- канікулярні відпустки загальною тривалістю не менше, ніж вісім
календарних тижнів упродовж навчального року;
- безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, заіаадах
та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих
функцій згідно з чинним законодавством;
- забезпечення гуртожитком у порядку, визначеному Статутом іа
відповідними положеннями Університету;
-оскарження дій органів управління Уиіверсигеїу та їх посадових осіб,
педагогічних і науково-педагогічних працівників.
3.6. Особи, які здобувають освіту в Університеті, мають виконувати наступні
обов’язки:
-дотримуватися Статуту Університету, Положення про організацію осві гиього
процесу, інших нормативних актів Університету, Правил внутрішнього
розпорядку в студентських гуртожитках, цих Правил, законодавства України
тощо;
- системагично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі
спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свою освїгньош,
наукового та загальнокультурного рівня;
- виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком
організації освітнього процесу;
- відвідувати навчальні заняття, контрольні заходи передбачені графіком
освітнього процесу та виконувати вимоги індивідуальних планів га графіків
навчання;
- своєчасно інформувати деканат (директорат) про неможливість через
поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки,
контрольні роботи тощо. Не пізніше трьох робочих днів після виходу на
заняття подавати підтверджу вальні доку.менти, оформлені належним чином;
- брати участь у роботах із самообслуговування в аудиторіях, навчальних
приміщеннях, навчсгпьних корпусах та гур гожитках, допомагати підтр имувати
належний порядок па територіях, прилеглих до навчальних корпусів,
студмістечка, інших культурно-побутових об’єктів Університету;
- самостійно, у п’ятиденний строк з дати видання наказу «Про зарахування
особи на навчання за кошти фізичних та горидичних осіб», але не пізніше 09
вересня поточного року, особисто з’явитися до посадової особи (призначеної
у встановленому порядку), відповідальної за укладання договорів та укласги

Договір про надання освітніх послуг в Луганському національному аграрному
університеті (для здобувачів (одержувачів) віпцої освігн (абітурієнтів,
студентів), які ветунили до навчання за рахунок коштів фізичних чн
юридичних осіб в Університеті);
- самостійно, у п'ятиденний строк з дати видання наказу «Про
нереведення/ноновлення», особисто з ’явитись до посадової особи
(призначеної у встановленому порядку), відповідальної за укладання
договорів та укласти Договір про надання освітніх послуг в Луганському
національному аграрному університеті (для здобувачів (одержувачів) вищої
освіти (абітурієнтів, студентів), які переводяться до Університету з іншнх ЗВО
або поновлюються до навчання в Університеті за рахунок коштів фізичних чн
юридичних осіб);
- суворо дотримуватись режимів роботи, правил, дисциплінарних та інших
правил, встановлених в адміністративних будівлях, навчальних корпусах,
гуртожитках, що належать Університету на праві господарського відання або
на правах оренди;
- підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних
корпусів, інших культурно-побутових об’єктів;
- дбайливо та охайно ставитися до майна Університету (приміщень, меблів,
обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів тощо);
- виконувати розпорядження ректора чи керівника структурного підрозділу.
Університету, куратора у межах їхніх повноважень;
- дбати про честь та авторитет Університету, не допускати гіротинравннх га
аморсільних учинків, бути дисциплінованим в Універсигепі й інших
гр о мад сь киXм ісця X;
-дотримуватись академічної доброчесності;
-дотримуватись вимогантикорунційного законодавства України;
- дотримуватися етики ділового спілкування, культури висловлювань, не
допускати вживання експресивних га/або непристойних виразів та жестів,
нено р ма тнвної лексики;
- дотримуватися санітарно-гігієнічних правил і норм.
3.7. Учасникам освітнього процесу в робочий час та часи навчання
забороняється:
- вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх
аналоги;
- курити в приміщеннях та на території Університету тютюнові та інші вироби,
в тому числі електронні сигарети тощо;
- знаходитись в Університеті та громадських місцях у стані алкогольного,
наркотичного або іншогосп’яніння;
- порушувати тишу під час проведення занять;
- грати в азартні ігри;
- користуватись .мобільними телефонами та інтпн.ми пристроями, що не мають
відношення до навчального процесу, під час занять;

- без дозволу керівництва Універеигету, директора інсгитуту. декана
факультету, керівника структурного підрозділу внносітгн речі та будь-яке
обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень.
-застосовувати фізичне насилля, психологічний тиск, наноситн тілесні
ушкодження;
-наноситн на стіни, столи га/або інші місця в приміщеннях та на гернгорії
будь-які написи та/або малюнки без дозволу відповідальної особи.
IV. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ, РЕЖИМ РОБОТИ ТА
НАВЧАННЯ
4.1. Робочий часі його використання:
4.1.1. Для науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників
Університету, установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома
вихідними днями —субота і неділя. При змінному характері роботи гра(1)іки
змінності затверджуються рекгором за погодженням з нредсіавніїком
трудового колективу з додержанням нормальної тривалості робочого дня.
У струкгурних підрозділах, де за умова.ми роботи запровадження
п’ятиденного робочого тижня є недоцільним (забезпечення навчального
процесу згідно з розкладом занять, іспитів, забезпечення культурно-масових
та
спортивних заходів, забезпечення
господарської діяльносгі),
встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.
4.1.2. Відповідно до ст. 56 Закону України «Про вищу освіту» робочий час
науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена
тривалість робочого часу).
Робочий час науково-педагогічного працівника включає виконання ним
навчальної, методичної, наукової, оріанізаційної роботи га інших грудових
обов’язків. Виконання науково-педагогічними працівниками методичної та
наукової роботи може здійснюватися за межами робочого часу, встановленого
в Університеті.
4.1.3. Підвищена іцтеїісивіїість праці науково-педагогічініх працівників,
відповідно до законодавства, компенсується подовженою оплачуваною
відпусткою тривалістю 56 календарних днів. Види навчальної роботи
педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад
встановлюються ректором Університету.
4.1.4. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науковопедагогічного працівника не .може перевищувати 600 годин на навчальний рік.
4.1.5. Максимальне навантаження за всіма видами роботи (навчальної,
методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов'язків) не
може перевищувати 1548 годин на навчальний рік. Залучення науковопедагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, непередбаченої
трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою у випадках,
передбачених чинним законодавством.
4.1.6. Для інших працівників Університету тривалість робочого часу не може
перевищувати 40 годин на тиждень.

4.1.7. Керівник структурного підрозділу зобов’язаний організувати облік
робочого часу підлеглих працівників.
4.2. Режим робо ги:
4.2.1. Час початку і закінчення роботи встановлюється з 9.00 до 18.00 з перервою
для відпочинку та харчування з 13.00. до 13.45.
В п’ятницю робочніі день встановлюється з 9.00 до 16.45.
4.2.2. Працівники кафедр, які не відносяіься до науково-педагогічних
працівників, працюють згідно з графіками, затвердженими першим
проректором та погодженими із завідувачами кафедр.
4.2.3. Для окремих працівників або структурних підрозділів, на їх прохання,
ректор може встановлювати інший режим роботи.
4.2.4. Ректором за погодженням з нредезавником грудоііоі о колективу може
запроваджуватися гнучкий та/або дистанційний режим праці для працівників
Університету.
4.2.5. Гнучкий режим праці передбачає саморегулювання працівником часу
початку, закінчення і тривалості робочого часу впродовж робочого дня, з
дотриманням вимог законодавства про працьо, посадової інструкції та цих
Правил.
4.2.6. Дистанційний режим праці передбачає виконання працівником своїх
трудових обов’язків поза межами Університегу та/або його відокремлених,
відокремлених сгруктурних підрозділів впродовж робочого дня, з
дотриманням вимог законодавства про працю, посадової інструкції та шгх
правил.
4.2.7. Напередодні святкових і неробочих днів тривііпість роботи працівників
Університету з 40 годинним робочим тижнем скорочується на одну годину.
4.2.8. У разі відсутності працівника Університету на робочому місці, керівник
структурного підрозділу зобов’язаний забезнечітги складання відповідного
акту та заміну такого працівника.
4.2.9. Надурочна робота і робота у вихідні, святкові та неробочі дні, як
правило, не допускається.
4.2.10. Залучення окремих працівників до надурочної роботи в ус гановлені для
них вихідні дні, допускається у виняткових випадках, передбачених
законодавством, за наказом ректора та погоддсенням представником трудового
колективу. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням
сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій (|)ормі у подвійному
розмірі.
4.2.11. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою. Університет
залучає науково-педагогічних працівників до методичної та організаційної
роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до
початку канікул.
4.3. Режим навчання:
4.3.1. Навчальні заняття в Університеті проводяться за розкладом. Розіслад
забезпечує виконання навчального плану в повному обсязі.

4.3.2. Відвідування здобувачами всіх видів навчальних занять г обов’язковим.
Відмітка про відвідування занять здобувачами здійсніосться старостою в
журналі обліку навчальної роботи академічної труни в обов’язковому ііорядк7 .
4.3.3. Навчальні заняття в Університеті розпочинаються о
годині та
закінчуються о 20^^
4.3.4. Розклад навчальних занягь заіверджуггься наказом рекіора га у разі
потреби може бути змінений окремим розпорядженням.
V. :^АБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ ТА НАВЧАННЯ
5.1. Дисципліна праці в Університеті забезпечубться створенням для
працівників належних організаційних га економічних умов для нормальної
високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, мегодами
переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю та навчання.
У трудовому колективі створюється обстановка нетерпимості до порупіень
гр удової дисципліни, вимогливості до працівників, які несумлінно виконують
трудові обов'язки, порушують норми моралі і педагогічної етики. Щодо
порушників диецииліии застоеовуються в необхідних випадках заходи
дисцитіліиариого впливу та громадського виливу.
5.2. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу й бездоганну роботу га
інші досягнення в роботі працівники Університету заохочуються:
- лмстом-подякою;
- грамотою;
- почесною грамотою;
- нагрудним зпаком«За особистий внесок у розбудову Університету»;
- присвоєнням звання «Почесний професор Університету»;
- преміюванням;
- поданням кандидатури особи для відзначення міськими, регіональними,
галузевими, відомчими та/або державними нагородами України.
Допускається поєднання кількох заохочень.
5.3. За успіхи у иавчаїїиі, науково-дослідній роботі і громадській роботі, за
мистецькі, спортивні та інші досягнення здобувані виїцоїосві'і іі Університсіу
заохочуються:
- листом-подякою;
- грамотою;
- представленням до нагородження подяками та грамотами органів державної
влади і місцевого самоврядування.
5.4. Ректор Університету відповідно до діючого законодавства. Статуту та
інших нормативно-правових актів Університету визначає порядок,
встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги га
заохочення педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників
Університету.
5.5. За особливі трудові заслуги працівники Університету представляються до
нагороджеііия у встановленому законодавством порядку орденами, медалями,
почесними грамотами, нагрудними значками ідо присвоєння почесних звань.

5.6. Заохочення oi олошуються в наказі, доводя іься до відома всього колективу
в урочистій обстановці й заносяться до трудової книжки працівника.
5.7. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне
виконання працівником покладених иа нього трудових обов’язків без
поважних причин, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного
сгяі ненця та і ромадського впливу.
5.8.3а порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано
один з таких заходів стягнення:
- догана;
- звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосовано відповідно до
пунктів З, 4, 7, 8 ст. 40 та п. 1 ст. 41 КЗпП України.
5.9. Дисципліпарпі стягиеипя застосовуються ректором Уиіверситеїу у
порядку, встановленому законодавством про працю.
5.10. Дисцитілінарне стягнення оголошується в наказі й повідомляється
працівникові під підпис.
5.11. Якщо протягом року з дня наклахіения дисцииліиариоі о стягнення
працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він
вважається таким, що не мав дисциплінарного стяї нення. Якщо працівник не
допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний
працівник, то наказом ректора таке стягнення може бути знято до закінчення
одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи
заохочення до працівника ие застосовуються. Замість пакладеиия
дисциплінарного стягнення ректор Університет може передати питання про
порушення трудової дисципліни иа розгляд трудового колективу.
5.12. За порушення обов’язків та заборон, передбачених розділом III цих
Правил, до здобувачів вищої освізи застосовуватися заходи громадською
впливу - зауваження про недопустимість порушення цих Правил або один із
заходів стягиешія:
• догана;
• відрахування.
При виборі заходу стягнення враховуються гяжкісіь проступку, причини та
обставини, за яких його було вчинено, попередня поведінка порушника, його
психофізичний та емоційний стан на час вчинення проступку та інші істо тні
обставини.
Здобувані вищої освіти можуть бути відраховані відповідно до чинного
законодавства - за погодженням з органами студентського самоврядування.
Відрахування здобувана вищої освіти здійснюється наказом ректора.
До застосування дисциплінарного стягнення ректор або уповноважена особа
повинен зажадати від порушника письмові пояснення. У випадку відмови
порушника падати письмові пояснення складається відповідний акт.
Дисцииліііарпі стягнення застосовує ректор за поданням керівника
сгруктуриого підрозділу безпосередньо після виявлення порушення, але не
пізніше одного місяця від дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби

порушника або йоі о перебування на канікулах. Дисциплінарне стягнення не
може бути накладене пізніше ніж через шіеть міеяців від дня вчинення
порушення.
Дисциплінарне стягнення оголоніуетьея в наказі (розпорядженні) ректора і
доводиться порушнику під розписку. Відомості про диеципліиарие етягиеиия
заносяться до особової справи здобувана вищої освіти.
Якщо упродовж року від дня застосування дисциплінарного стягнення до
здобувана вищої освіти не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, він
вважається іаким, що не має дисцинлінарногоегягнення.
Якщо здобувай вищої освіти не допустив нового норушення дисципліни га
сумлінно виконує свої обов’язки, стягнення може бути зняте до закінчення
одного року.
Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до
здобувана вищої освіти не застосовуються.
Ректор має право замість накладення дисциплінарного сіяі нсння передати
питання про порушення дисципліни на розгляд органів студентського
самоврядування.
5.13. Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці за навчання, зокізема
порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме
обмеження прав працівників за здобувачів вищої освізи залежно від раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, езаті, тендериої
ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального га іноземного
походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри або наявності
захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного чи майнового стану, сімейних
обов'язків, місця проживання, членства в об'єднанні громадян, учасгі у
страйку, звернення або наміру звернення до суду або інших органів за
захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам та здобувачам
вищоїосвіти у захисті їх прав, за мовними або іишими ознаками.
VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРЯДКУ У ПРИМІЩЕННЯХ
6.1. Відповідальність за створення належних умов для роботи у навчальних
приміщеннях (придатні меблі, підзримания нормальної гсмисратури,
освіглення гощо) покладається на нрорекгора з науково-нсдагої ічної за
ад міністр аги вно-1 ос11од арсь кої р об оти Уііі вер си тез у.
6.2. Охорона будівель, споруд, іншого майна Універси гезу й відновідальнісгь
за протипожежний та санітарний стан покладається наказом ректора
Університету на відповідальних осіб.
6.3. У приміщеннях Університету заборонено:
- перебування у верхньому одязі, головних уборах;

- ік^рушуваі'и етичні га моральні норми (засгосовуватн нецензурну лаГпчу,
образливо та зневажливо ставитись до інших учасників осві гиього процесу та
т.і.)
- паління;
- вживання спиртних напоїв і наркотичних засобів;
- приносити та зберігати легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні
матеріали і речовини, що забруднюють пові тря;
- перебувати у неохайному вигляді, мати при собі одяг та речі, що можуть
забрудни!и інших осіб або нанести шкоду майну Університету (за виняіком
випадків проведення ремонтних, технічних та інших видів робити)
6.4. Сторонні особи, які тимчасово перебувають в приміщеннях та на території
Університету, зобов'язані суворо дотримуватися вимог цих І Іравил у частині,
що стосується правил поведінки в приміщеннях та на території Університету
\ 11. ПО РЯДО К д о вЕД ЕННя ІНФО Р.МА ЦІ ї У И Е РС ИТ Е ГУ ДО
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Інформування учасників освітнього процесу в Університеті може
здійснюватися шляхом особистого повідомлення під підпис, рекомендованим
поштовим відправленнямта/або електронною системою інформува!шя.
7.2. В Університеті використовується електронна система ін(|)ормування
учасників освітнього процесу, яка включає в себе створення та
функціонування офіційного веб-сайту, порталів Університету (структурних
під р озд іл ів) та ко р пор ати вної ел ектр он ної по іити.
7.3. Кожен учасник освітнього процесу в Університеті має особистиіі
обліковий запис, що включає в себе наявність власної електроьпюї поштової
скриньки.
Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій забезпечує
ознайомлення співробітників Університету з технологією роботи у
корпоративній мережі. Ознайомлення отримувачів освітніх послуг
здійснюється деканатом (директоратом) факультету (навчально-наукового
інституту).
7.4. Університет забезпечує своєчасне розміщення актуальної інформації, яка
стосується всіх учасників освітнього процесу на офіційному веб-сайті.
порталах Університету (структур!іих підрозділів).
7.5. Інформація, яка стосується конкретних осіб, може бути доведена до відома
особи шляхом направлення їй відповідіїпх лисіів (повідомлень) на його
електронну поштову скриньку особистого облікового запису.
7.6. Інформація, доведена до особи шляхом повідомлення під підпис та/або за
до по мо 1010 ел ектр 011мої систем и і1іфор му ваі 1ия, є (|)а кто м ін([)ор му ва ішя особи
належним чином.
Учасники освітнього процесу зобов’язані перевіряти паявпісгь інформації,
розміщеної в електронній системі інформування, не рідще одного разу на добу.
VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Правила € обов’язковими для виконання усіма учасниками освітнього
процесу Університету, а саме: працівниками (науково-педагогічними,
педагогічними та іншими працівниками)та здобувачами освіти.
8.2. Нсдотітимання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку е:
підставою для пртягнення працівників (науково-педаї огічиих, педагогічних
та інших працівників) та здобувачів освіти до відповідальності у порядку,
передбаченому чинним законодавством.
8.3. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку,
вирішуються ректором.
8.4. Правила доводяться до учасників освітнього процесу Університету під час
прийому на роботу/навчання під особистий підпис, розміщуються на сайті
Університету для ознайомлення з ними, вивішуються у відділах па видному,
доступному місці.
8.5. Правила затверджуються конференцією трудовоі о колективу, вводяться в
дію наказом ректора та узгоджуються з оріанами студентського
самоврядування.

