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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета та предмет укладення колективного договору
Цей  Колективний  договір  є  нормативно-правовим  актом  соціального

партнерства,  на  підставі  якого  здійснюється  регулювання  трудових  відносин,
виробничих та соціально-економічних питань, що стосується інтересів найманих
працівників та здобувачів вищої освіти (далі – осіб, які навчаються) і адміністрації
Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу
«Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» (далі Інститут) .

Положення  та  норми  Колективного  договору  розроблені  основі  чинного
законодавства  України:  Кодексу  законів  про  працю  України,  Законів  України
«Про  колективні  договори  і  угоди»,  «Про  соціальний  діалог  в  Україні»,«Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; «Про оплату праці», «Про
зайнятість населення», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних
трудових  спорів  (конфліктів)»,  Положення  про  Криворізький  економічний
інститут  Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана». При укладанні Колективного
договору  враховувались  норми  Конституції  України,  положення  Генеральної
Угоди,  Галузевої  Угоди  між  Міністерством  освіти  і  науки  України  та  ЦК
профспілки  працівників  освіти  і  науки  України,  регіональної  угоди  між
департаментом  освіти  і  науки  Дніпропетровської  облдержадміністрацією  та
Дніпропетровським  обкомом  Профспілки  працівників  освіти  і  науки
України,Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, Положення про
первинну профспілкову організацію Криворізького економічного інституту. 

Сторонами колективного договору згідно зі  ст.  3 Закону України “Про
колективні договори і угоди ” є:

– представник  роботодавця  –  Криворізький  економічний  інститут
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет  імені  Вадима  Гетьмана»(далі  –  Сторона  роботодавця)  в  особі
директора або особи, яка виконує його обов’язки;

–  голова первинної профспілкової організації Криворізького економічного
інституту (далі – профспілкова Сторона), які відповідно до ст.247 КЗпП України,
ст. 4 Закону України “Про колективні договори і угоди” представляють інтереси
працівників Інституту у сфері праці, культури, побуту.

Конференція трудового колективу доручає профспілковій Стороні  укласти
колективний договір  зі  Стороною роботодавця,  а  також представляти  інтереси
колективу інституту у вирішенні питань, що є предметом цього договору.

Сторона  роботодавця  визнає,  що  має  повноваження,  визначені  чинним
законодавством,   Положенням  про  Криворізький  економічний  інститут
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет  імені  Вадима  Гетьмана»на  ведення  колективних  переговорів,



укладення колективного договору і виконання зобов’язань Сторони роботодавця,
визначених цим договором.

Профспілкова  Сторона  визнає,  що  має  повноваження,  визначені  чинним
законодавством,  Статутом  Профспілки  працівників  освіти  і  науки  України,
Положенням  про  первинну   профспілкову  організацію  Криворізького
економічного  інституту  на  ведення  колективних  переговорів,  укладення
колективного  договору  і  виконання  зобов’язань  профспілкової  Сторони,
визначених цим Колективним договором.

Колективний  договір  спрямований  на  об'єднання  зусиль  та  творче
співробітництво сторін і має за мету визначення основних напрямків договірного
регулювання соціально-економічних і трудових відносин. Його значення полягає
у вирівнюванні можливостей обох сторін, кожна з яких має обов’язки з виконання
зазначених у цьому Колективному договорі угод у межах своїх повноважень. 

У цьому Колективному договорі також знайшли відображення окремі правові
положення щодо надання додаткових соціальних гарантій, пільг та компенсацій
працівникам за рахунок коштів спеціального фонду Інституту залежно від його
фінансових умов і можливостей, що не суперечить чинному законодавству. 

Колективний договір визначає та унормовує взаємні права і обов’язки сторін,
які  забезпечують  належну  організацію  праці  працівників  Інституту,  навчання
здобувачів  освіти,  регламентують  оплату та умови праці,  а  також визначають
порядок наймання на роботу, відпочинку, соціальний захист та житлово-побутове
обслуговування. 

Положення  цього  колективного  договору  діють  безпосередньо  і  є
обов’язковими  для  дотримання  Стороною  роботодавця,  профспілковою
Стороною, всіма працівниками Інституту та особами, які навчаються, незалежно
від форми їх трудового договору та членства у Профспілці.

Жодна зі Сторін, що уклали цей Колективний договір, не може протягом
усього  строку  його  дії  в  односторонньому  порядку  приймати  рішення,  що
змінюють  норми,  положення,  зобов’язання  колективного  договору  або
припиняють їх виконання.

Розуміючи  важливість  і  необхідність  регулювання  відносин  трудового
колективу Інституту, сторони зобов’язуються дотримуватись визначених у цьому
Колективному договорі умов в повному обсязі в межах своєї компетенції. 

Даний Договір укладається відповідно до ст.ст.  10-20 Кодексу законів про
працю України. 

Роботодавець зобов’язується: 
-  забезпечувати  виконання  фундаментальних  та  прикладних  науково-

дослідних робіт, які сприяють удосконаленню навчального процесу та зростанню
професійної  майстерності  науково-педагогічного  персоналу;  розвивати
міжнародне  науково-освітнє  співробітництво,  стимулювати  участь  вчених  та
викладачів  Інституту  у  реалізації  міжнародних  проектів  і  програм,
удосконалюючи  на  цій  основі  навчальний  процес  та  науково-дослідницьку
роботу; 

-  постійно оновлювати зміст  та  організацію навчально-виховного процесу
відповідно  до  демократичних  цінностей,  ринкових  засад  економіки,  сучасних



наукових досягнень; забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців, які
володіють  професійними  компетенціями  у  сфері  економіки,  менеджменту  та
права;  формувати  нові  напрямки  їх  підготовки  відповідно  до  стратегічних
пріоритетів  розвитку  економіки  України;  розробляти  та  впроваджувати  у
навчальний процес інноваційні освітні продукти, новітні інформаційні технології
та засоби навчання; 

-  здійснювати регулярну та своєчасну виплату основної та додаткових форм
заробітної плати інших видів матеріального стимулювання науково-педагогічним
та  іншим  працівникам  Інституту,  виплату  стипендії  та  матеріального
забезпечення  студентам,  згідно  діючого  законодавства  та  умов  Колективного
договору,  а  також  враховуючи  персональний  внесок  кожного  працівника  у
досягнення Інститутом високого конкурентного статусу; 

-  створювати  необхідні  умови  для  реалізації  трудових  та  соціально-
економічних прав працівників  та осіб,  які  навчаються,  передбачених трудовим
законодавством  України,  Положенням про  Криворізький  економічний інститут
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет  імені  Вадима  Гетьмана»  та  цим  Колективним  договором;
забезпечувати  вирішення  питань  соціального  розвитку  трудового  колективу,
поліпшення  умов  його  праці,  матеріально-побутового  обслуговування
працівників; забезпечувати захист майнових прав Інституту, його працівників та
осіб,  які  навчаються;  контролювати  дотримання  трудової  та  навчальної
дисципліни,  згідно  діючого  законодавства  України  та  Правил  внутрішнього
трудового розпорядку; 

-  забезпечувати оновлення матеріально-технічної бази Інституту; створювати
працівникам  інституту  та  особам,  які  навчаються  належні  організаційно-
економічні  умови  для  високопродуктивної  праці  та  навчання;  забезпечувати
Інститут необхідним науковим обладнанням та новітніми засобами навчання для
ефективної його діяльності як навчального та наукового закладу, діяльність якого
інтегрована у національну та європейську інноваційні системи; 

-  створювати  трудовому  колективу  та  особам,  які  навчаються  необхідні
умови для їх участі в роботі органів самоврядування інституту; 

- щорічно  інформувати  трудовий  колектив  про  результати  фінансово-
господарської діяльності, виконання соціальних програм та перспективи розвитку
Інституту. 

Працівники Інституту зобов’язуються: 
-  з боку науково-педагогічного персоналу забезпечувати високий науково-

теоретичний  і  методичний  рівень  викладання  дисциплін  у  повному  обсязі
освітньої  програми  відповідної  спеціальності,  постійно  підвищувати  свій
професійний рівень, кваліфікацію, педагогічну майстерність та науковий статус;
розвивати міжнародну складову у науково-освітній діяльності; проводити наукову
і дослідницьку роботу з метою отримання національних та міжнародних грантів,
наукових стипендій, премій тощо; 

-  дотримуватись  норм  педагогічної  етики,  моралі,  поважати  гідність
студентів,  формувати  відносини  між  студентами  та  працівниками  на  засадах
партнерства, толерантності, взаємної поваги, прищеплювати студентам любов до



України,  виховувати  в  дусі  патріотизму  і  поваги  до  Конституції  України,
підтримувати  авторитет  і  престиж  Криворізького  економічного  інституту
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана», не допускати дій, що завдають шкоди його
іміджу; 

-  сумлінно  і  вчасно  виконувати  доручену  роботу,  суворо  дотримуватись
трудової і виробничої дисципліни, якісно і своєчасно виконувати функціональні
обов’язки  та  вимоги  з  безпеки  праці  та  охороні  навколишнього  середовища
відповідно до посадових інструкцій, Правил внутрішнього трудового розпорядку,
Положення  про  Криворізький  економічний  інститут  Державного  вищого
навчального  закладу  «Київський  національний  економічний  університет  імені
Вадима Гетьмана», умов трудового договору (контракту); 

-  бережливо ставитись до майна Інституту, утримувати своє робоче місце,
устаткування  та  прилади в  порядку,  чистоті  і  справному стані;  дотримуватися
чистоти й порядку у приміщеннях Інституту та  на його території;  економно й
раціонально  використовувати  матеріали,  електроенергію  та  інші  матеріальні
ресурси,  додержуватись  встановленого  порядку  зберігання  матеріальних
цінностей і документів; компенсувати матеріальну шкоду, якщо вона здійснена з
вини працівника (у розмірах та порядку, передбачених чинним законодавством); 

-  виконувати  правила,  діючі  стандарти  та  інструкції  з  охорони  праці  й
пожежної безпеки, дотримуватися встановлених вимог щодо експлуатації машин,
механізмів  і  пристроїв,  обов’язково  користуватися  засобами  колективного  й
індивідуального  захисту;  дбати  про  особисту  безпеку  і  здоров’я,  а  також про
безпеку і здоров’я оточуючих людей; не допускати паління в приміщеннях та на
території Інституту (окрім спеціально відведених для цього місць); 

-  за  умови  виконання  роботодавцем  зобов’язань  за  цим  колективним
договором утримуватися від страйків та інших акцій, пов’язаних з невиконанням
своїх  обов’язків,  вирішувати  спірні  питання  шляхом  колективних  переговорів,
консультацій і соціального діалогу. 

Інтереси  трудового  колективу  у  відносинах  з  роботодавцем  представляє
Первинна профспілкова організація Інституту, яка зобов’язується:

-  мобілізовувати спільно з роботодавцем трудовий колектив на виконання
програмних документів, що визначають стратегічний розвиток Інституту; 

-  захищати трудові та соціально-економічні права працівників Інституту та
осіб,  які  навчаються;  забезпечувати  контроль  за  своєчасним  виконанням
Колективного  договору,  інформувати  директорат  та  звітувати  Конференції
трудового  колективу  про  хід  його  виконання;  заслуховувати  звіти  осіб,  які
відповідають  за  своєчасне  виконання  заходів,  передбачених  цим  Колективним
договором,  а  в  разі  порушення  або  невиконання  зобов’язань,  ставити  питання
перед роботодавцем про притягнення винних до відповідальності; 

-  здійснювати  громадський  контроль  за  своєчасністю  та  правильністю
виплати  заробітної  плати,стипендії,  дотриманням  законодавства  про  працю  та
охорону праці, за створенням в Інституті безпечних і нешкідливих умов праці та
навчання,  належних  виробничих  та  соціально-побутових  умов,  а  також
забезпеченням працівників засобами індивідуального та колективного захисту; 



-  спільно  з  роботодавцем  вирішувати  питання  робочого  часу  та  часу
відпочинку,  погоджувати  графіки  надання  відпусток;  здійснювати  постійний
моніторинг  ергономічних  умов  професійної  діяльності  викладачів  та
співробітників Інституту; 

-  організовувати оздоровлення та відпочинок працівників Інституту та  осіб,
які навчаються; 

-  брати участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань
і  аварій,  роботі  комісії  з  питань  охорони  праці,  здійсненні  контролю  за
відшкодуванням  шкоди,  заподіяної  працівникам  Інституту,  пов’язаної  із
здійсненням ними трудових обов’язків; 

-  представляти  за  дорученням  працівників  їх  інтереси  при  розгляді
індивідуальних та колективних трудових спорів, сприяти їх вирішенню шляхом
переговорів; 

- безоплатно  надавати  членам  профспілкової  організації  консультації  з
питань  трудового  законодавства  України  шляхом залучення  до  цього  осіб,  які
мають відповідну юридичну освіту. 

Сторони  визнають  взаємні  повноваження,  положення  відповідних  сторін
галузевої  та  регіональної  угод  і  зобов’язуються  дотримуватися  принципів
соціального  діалогу:  паритетності  представництва,  рівноправності  сторін,
взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості щодо укладення
колективного  договору,  внесення  змін  і  доповнень  до  нього,  вирішення  всіх
питань, що є предметом цього колективного договору.

Сторони оперативно вживатимуть заходів, передбачених цим колективним
договором щодо усунення передумов виникнення індивідуальних і колективних
трудових спорів, конфліктів у ході реалізації зобов’язань і положень колективного
договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань через проведення
консультацій, переговорів і примирних процедур тимчасово створеною комісією
за участю представників Сторін відповідно до чинного законодавства.

Сторони домовилися: накази і  розпорядження, що погіршують становище
працівників  порівняно  з  трудовим  законодавством,  або  такі,  що  прийняті  без
дотримання  передбаченого  в  нормативних  актах  України  порядку  урахування
думки представницького органу працівників, вважати недійсними.

Сторона  роботодавця  і  профспілкова  Сторона  мають  рівні  права  щодо
скликання Конференції трудового колективу з обговорення та вирішення питань
Колективного договору. 

Невід’ємною  частиною  колективного  договору  є  додатки  до  нього,  які
включають:

Додаток 1. Склад робочої комісії з контролю за виконанням колективного
договору.

Додаток  2.  Положення   про  організацію  освітнього  процесу  у
Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗ  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Додаток 3.  Порядок про призначення і виплати академічних стипендій у
Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗ  «Київський  національний



економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Додаток 4.  Порядок про призначення і  виплати соціальних стипендій у

Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗ  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Додаток  5.  Положення  про  переведення  студентів  у  Криворізькому
економічному  інституті  ДВНЗ «Київський  національний  економічний
університет  імені  Вадима  Гетьмана»  з  навчання  за  рахунок  коштів  фізичних,
юридичних  осіб  (за контрактом)  на  навчання  за  рахунок  коштів  державного
бюджету.

Додаток 6.  Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним
графіком  у  Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗ  «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Додаток  7.  Правила  внутрішнього  трудового  розпорядку  Криворізького
економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана».

Додаток 8.  Положення про кадрову комісію Криворізького економічного
інституту  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний  університет  імені
Вадима Гетьмана».

Додаток 9.  Положення про порядок проведення конкурсного відбору при
заміщенні  вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  та  укладання  з
ними строкових трудових договорів (контрактів) у Криворізькому економічному
інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана».

Додаток 10. Положення про застосування підсумованого обліку робочого
часу у Криворізькому економічному інституті  ДВНЗ  «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Додаток  11.  Перелік  посад  працівників,  яким  надається  право  на
додаткову  оплачувану  відпустку  понад  норми,  визначені  законодавством  за
ненормований робочий день.

Додаток 12. Положення про оплату праці, встановлення надбавок, доплат
та  преміювання  у  Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗ  «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Додаток  13.  Положення  про  заохочувальні  відзнаки  Криворізького
економічного  інституту  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний
університет імені Вадима Гетьмана».

Додаток  14.  Положення  про  порядок  та  умови  надання  матеріальної
допомоги працівникам Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Додаток 15. Положення про порядок та умови надання грошової допомоги
членам  первинної  профспілкової  організації  Криворізького  економічного
інституту.

Додаток  16.  Кількість  робочих  місць  прибиральниць  службових
приміщень,  двірників,  які  використовують,  в  роботі   дезінфікуючі  засоби  та
мають право на доплату в розмірі до 10% посадового (місячного) окладу.



Додаток  17.  Склад  комісії  з  питань  охорони  праці  Криворізького
економічного  інституту  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний
університет імені Вадима Гетьмана».

Додаток  18.  Положення  про  комісію  з  питань  охорони  праці
Криворізького  економічного  інституту  ДВНЗ  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Додаток  19.  Комплексні  заходи  щодо  досягнення  встановлених
нормативів  безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого  середовища,  підвищення
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму,
професійним захворюванням, аваріям і пожежам у 2017 р.

Додаток  20.  Перелік  професій  та  посад  працівників,  яким  видається
безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

Додаток 21. Перелік посад та професій робітників, робота яких пов’язана
із забрудненням та можливим впливом на шкіру шкідливо діючих речовин і яким
безкоштовно видається мило та інші змиваючи та знешкоджуючі засоби.

Додаток 22. Перелік професій та посад, для яких необхідний обов’язковий
періодичний медичний огляд.

Термін  дії  колективного  договору  та  набуття  ним  чинності. Цей
колективний договір укладено на 2017–2020 роки. Він схвалений конференцією
трудового  колективу,  набирає  чинності  з  дня його  підписання  представниками
Сторін  та  діє  до  укладання  нового  договору,  але  не  більше  п’яти  років.  Усі
положення Колективного договору мають пряму дію. Дія договору поширюється
на всіх працівників Інституту, незалежно від членства в профспілках.

Переговори з укладення нового колективного договору Сторони починають
не пізніше трьох місяців до закінчення строку дії договору.

Для  підготовки  проекту  нового  Колективного  договору  з  представників
Сторін  на  паритетній  основі  створюється  Робоча  комісія,  склад  якої
затверджується  наказом  директора  та  рішенням  профспілкової  організації.
Спільна Робоча комісія готує згідно чинного законодавства проект Колективного
договору на новий період з урахуванням пропозицій від трудових колективів всіх
структурних  підрозділів  інституту,  забезпечує  широке  ознайомлення  з  його
змістом та виносить схвалений проект Колективного договору на затвердження
Конференції трудового колективу Інституту. 

Представники Сторін, які беруть участь у переговорах, а також спеціалісти,
запрошені для участі в роботі комісій, при необхідності на період переговорів та
підготовки проекту звільняються від основної роботи зі збереженням середнього
заробітку (ст. 12 Закону України “Про колективні договори і угоди ”).

Колективний договір продовжує діяти в разі:
- реорганізації Інституту – протягом строку, на який його укладено, або

може бути переглянутим за згодою Сторін;
- ліквідації Інституту – протягом усього строку проведення ліквідації;
- зміни  власника  –  протягом  строку,  на  який  його  укладено,  але  не

більше одного року.  У цей період Сторони повинні  розпочати переговори про
укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.



Порядок внесення змін та доповнень до колективного договору.
Установлено такий порядок внесення змін та доповнень до колективного

договору:
- жодна  зі  Сторін,  що  уклали  цей  Колективний  договір,  не  може

протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення
про зміну діючих норм, положень, зобов’язань за цим Колективним договором
або призупинку їх виконання;

- внесення  змін  та  доповнень  до  цього  колективного  договору  є
обов’язковими, якщо вони обумовлені змінами чинного законодавства України,
Генеральної, галузевої,  регіональної угод з питань, які є предметом договору, з
ініціативи однієї зі Сторін;

- зміни  і  доповнення  можуть  вноситися,  якщо  вони  поліпшують
становище працівників Інституту, або передбачають більші, порівняно з чинним
законодавством, норми та гарантії, пільги та компенсації;

- Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово
повідомляє іншу Сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та
надсилає свої пропозиції;

- пропозиції  кожної  зі  Сторін  щодо  внесення  змін  і  доповнень  до
Колективного  договору  розглядають  спільно.  Відповідні  рішення приймають  у
10-денний строк з дня їх отримання іншою Стороною;

- за наявності взаємної згоди Сторін зміни та доповнення затверджують
на засіданні  робочої  комісії  з  контролю за  виконанням колективного договору
(додаток 1), яка є постійно діючим органом, що представляє інтереси Сторін; 

- за  відсутності  взаємної  згоди  Сторін,  після  проведення  робочою
комісією  попередніх  консультацій  та  переговорів,  зміни  та  доповнення  до
колективного  договору  розглядаються  та  затверджуються  конференцією
трудового  колективу;  вони  вступають  в  дію  з  моменту  підписання
представниками Сторін;

- після  схвалення  проекту  колективного  договору  конференцією
трудового колективу Інституту уповноважені представники Сторін у термін до 5
робочих днів підписують його.

Повідомна реєстрація колективного договору.
Протягом  10  календарних  днів  після  підписання  Колективного  договору

уповноваженим  представником  Сторони  роботодавця  Колективний  договір
подається на повідомну реєстрацію до виконкому Центрально-міської районної в
місті Ради.

Порядок  і  строки  доведення  змісту  колективного  договору  до
працівників інституту.

Сторона роботодавця протягом десяти днів з моменту повідомної реєстрації
Колективного договору доводить його зміст до відома працівників Інституту та
осіб, які в ньому навчаються шляхом оприлюднення його на сайті Інституту.

Щойно  прийнятих  на  роботу  працівників  відділ  кадрів  під  підпис
ознайомлює  з  колективним договором  одночасно  з  наказом  про  прийняття  на
роботу (ст. 9 Закону України “Про колективні договори і угоди ”). 



Сторона  роботодавця  зобов’язана  у  20-денний  термін  після  повідомної
реєстрації  забезпечити  тиражування  і  розсилку  колективного  договору  за
узгодженим Сторонами переліком розсилки. Керівники  структурних підрозділів
Інституту зобов’язані довести текст колективного договору до відома працівників.

Контроль за виконанням колективного договору
Директор або особа, яка виконує його обов’язки контролює та відповідає за

виконання Колективного договору.
Профспілкова Сторона контролює та відповідає за виконання Колективного

договору.
Сторони  забезпечують  систематичну  перевірку  виконання  Колективного

договору протягом терміну його дії, результати якої обговорюються на спільних
засіданнях  директорату  і  профспілкового  комітету,  Конференції  трудового
колективу.  Сторони  щорічно  звітують  конференції  трудового  колективу  про
виконання  своїх  зобов’язань,  визначених  чинним  колективним  договором.
Сторони  інформують  трудовий  колектив  про  хід  виконання  колективного
договору.

РОЗДІЛ І. Навчальна, наукова та міжнародна діяльність

Сторона роботодавця зобов’язана:
1.1.  Забезпечувати  освітній  процес  в  Інституті  відповідно  до  Положення

про  організацію  освітнього  процесу  у  Криворізькому  економічному  інституті
ДВНЗ  «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима
Гетьмана» (додаток 2).

Відповідальні:директор або особа яка виконує його обов’язки, заступники
директора.

1.2.  Розвивати  систему  прогнозування  напрямів  і  масштабів
фундаментальних і  прикладних  наукових досліджень  Інституту,  обґрунтування
відповідних науково-дослідних проектів  з  їх  постійним внутрішнім аудитом та
моніторингом. 

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, заступники
директора.

1.3.  Створювати  організаційні  умови  для  ефективного  використання
можливостей  традиційних  структур,  форм  і  методів  наукової  діяльності
Інституту.  Здійснювати  системні  стимулюючі  заходи для  проведення  наукових
досліджень  окремими  вченими,  творчими  колективами,  кафедрами  за
визначеними Вченою радою Інституту пріоритетними напрямами та зовнішніми
замовленнями. 

Відповідальні: заступники директора, начальник відділу кадрів.
1.4.  Забезпечувати  умови  для  практичного  впровадження  результатів

науково-дослідних  робіт  у  навчальному  процесі  та  виробництві.  Сприяти
диверсифікації науково-дослідних робіт за основними напрямами конкурентних
міждисциплінарних досліджень, комерціалізації на основі трансферту технологій
через Інститут при належному захисті прав інтелектуальної власності на найбільш
перспективні і міждисциплінарні наукові розробки. 



Відповідальні: заступники  директора  за  розподілом  функціональних
обов’язків, декани факультетів, завідувачі кафедр.

1.5.  Сприяти  формуванню  власних  емпіричних  баз  даних  Інституту  та
інформаційного  репозитарію  публікацій  науковців  Інституту,  забезпечити
підключення наукових видань Інституту  до міжнародних науко метричних баз
даних та світових інформаційно-бібліотечних ресурсів. 

Відповідальні: заступники  директора  за  розподілом  функціональних
обов’язків, завідувач бібліотеки.

1.6.  Створювати  організаційні  умови  для  належного  позиціонування
наукових шкіл Інституту у національному та міжнародному науковому просторі
на  основі  ефективного  брендінгу  та  широкого  представництва  у  спеціальних
наукових виданнях, мас-медіа, Інтернеті. 

Відповідальні: заступники  директора  за  розподілом  функціональних
обов’язків 

1.7.  Забезпечувати  умови  для  повномасштабної  реалізації  в  Інституті
концепції  підготовки  докторів  філософії  та  міжнародних  проектів  у  сфері
інтеграції  докторських  програм  з  економіки,  менеджменту  та  бізнес-
адміністрування. 

Відповідальні: заступники  директора,  декани  факультетів,  завідувачі
кафедр.

1.8. Здійснювати політику активізації молодіжної і студентської науки через
підтримку  та  заохочення  найбільш  обдарованих  креативних  молодих  вчених,
залучення студентів до виконання науково-дослідних тем та проектів, збільшення
кількості міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських олімпіад і
конкурсів, які проводяться в Інституті. 

Відповідальні: заступники  директора,  декани  факультетів,  завідувачі
кафедр. 

1.9.  Створювати  умови  для  реалізації  комплексу  заходів  правового,
організаційного та фінансового характеру щодо розширення доступу викладачів і
студентів до міжнародних інформаційних джерел та баз даних. 

Відповідальні: заступники директора, декани факультетів. 
1.10.  Ефективно  використовувати  переваги  міжнародної  академічної

мобільності  викладачів,  студентів  та  персоналу  Інституту.  Поглиблювати
співпрацю  з  провідними  університетами  світу,  державними,  міжнародними
організаціями, розширювати свою участь в глобальних дослідницьких мережах.
Активізувати  участь  кафедр,  факультетів,  науково-дослідних  інститутів  щодо
підготовки заявок на отримання міжнародних грантів. 

Відповідальні: заступники  директора,  декани  факультетів,  завідувачі
кафедр. 

1.11. Активно розвивати англомовні бакалаврські, магістерські програми.
Здійснювати  в  ході  їхньої  реалізації  обмін викладачами і  студентами,  а  також
навчально-методичними,  науковими  комплексами  та  іншими  дидактичними
матеріалами  з  університетами-партнерами.  Стимулювати  участь  співробітників
Інституту у вітчизняних та міжнародних асоціаціях, кластерах, науково-освітніх
мережах. 



Відповідальні:  заступники  директора,  завідувач  навчально-методичного
відділу, декани факультетів, завідувачі кафедр. 

1.12.  Сприяти  впровадженню  Корпоративного  етичного  кодексу  ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Відповідальні: заступники директора.
1.13.  Забезпечувати  підвищення  кваліфікації  та  стажування  науково-

педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п’ять років із збереженням
середньомісячної  заробітної плати (п. 9 ч.  1 ст.  57 Закону України «Про вищу
освіту»).

Відповідальні:  заступники  директора,  головний  бухгалтер  завідувач
навчально-методичного відділу, декани факультетів, завідувачі кафедр. 

1.14.  Надавати,  в  разі  письмового  звернення,  студентам  можливість
навчатися за індивідуальним графіком за погодженням з деканатом і кафедрою,
згідно з Положенням про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком
у  Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗ  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»(додаток 6).

Відповідальні:  заступник  директора  з  науково-педагогічної  та  виховної
роботи, завідувач навчально-методичного відділу, декани факультетів, завідувачі
кафедр.

1.15. Здійснювати переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів
фізичних,  юридичних  осіб  (за  контрактом),  на  навчання  за  рахунок  коштів
державного  бюджету  здійснювати  відповідно  до  Положення  про  переведення
студентів Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» з навчання за рахунок коштів
фізичних,  юридичних  осіб  (за контрактом)  на  навчання  за  рахунок  коштів
державного бюджету (додаток 5).

Відповідальні:  директор або особа, яка виконує його обов’язки, завідувач
навчально-методичного відділу, декани факультетів, завідувачі кафедр.

1.16. За  порушення  академічної  доброчесності,  особи,  які  навчаються  в
Інституті  можуть  бути  притягнуті  до  академічної  відповідальності  у  вигляді
відрахування  із  Інституту.  Вичерпний  перелік  порушень  академічної
доброчесності визначений ч.4 ст.42 Закону України «Про освіту» (додаток 7).

1.17. Виплачувати особам, які навчаються в Інституті за держзамовленням
і  мають на це право,  стипендію у грошовому вираженні  один раз на місяць –
академічну  стипендію  до  23  числа  кожного  місяця,  а  соціальну  стипендію  –
протягом двох днів після надходження коштів від  органів  соціального захисту
населення на поточний рахунок Інституту (додатки 3,4).

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

1.18. Призначення та припинення виплати академічних стипендій особам,
які  навчаються в Інституті,  здійснюються згідно з порядком  про призначення і
виплати академічних стипендій у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ
«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»
(додаток 3).



Призначення  та  припинення  виплати  соціальних  стипендій  особам,  які
навчаються  в  Інституті,  здійснюються  згідно  з  порядком  про  призначення  і
виплати  соціальних  стипендій  у  Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗ
«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»
(додаток 4).

Студентам які навчалися за держзамовленням і перебувають в академічній
відпустці  за  медичними  показами,  відповідно  до  наказу  директора,  щомісяця
виплачувати  допомогу  в  розмірі  50%  ординарної  академічної  стипендії
(Постанова  КМУ  «Деякі  питання  стипендіального  забезпечення»  №1050  від
28.12.2016 р.)

З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні,
участь  у  громадській,  спортивній  і  науковій  діяльності  надавати  матеріальну
допомогу та заохочення особам які  навчаються в Інституті  за денною формою
навчання  за  рахунок  коштів  передбачених  в  кошторисі  Інституту  (Постанова
КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» №1050 від 28.12.2016 р.).

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

Профспілкова Сторона зобов’язана:
1.19.  Сприяти  організації  освітнього  процесу  в  Інституті.  Здійснювати

контроль за виконанням нормативно-правових актів з питань освітнього процесу,
науково-педагогічної діяльності працівників.

Відповідальні:  голова профкому, голови профбюро факультетів, комісія з
організаційної роботи.

1.20. Здійснювати контроль за своєчасною та у повному обсязі виплатою
академічних та соціальних стипендій.

Відповідальні:  голова профкому, голови профбюро факультетів, комісія з
питань соціального захисту членів профспілки

1.21. Брати участь у наданні роз’яснень  особам, які навчаються та членам
трудового колективу з питань реалізації освітнього процесу, науково-педагогічної
діяльності, виплати стипендій та їх прав і обов’язків.

Відповідальні:  голова профкому, голови профбюро факультетів, комісія з
організаційної роботи.

1.22. Сприяти дотриманню працівниками та студентами вимог нормативно-
правових  документів,положень  колективного  договору  з  питань  освітнього
процесу, сумлінному виконанню ними своїх обов’язків, дотримання навчальної та
трудової дисципліни, підвищенню науково-педагогічного рівня викладачів.

Відповідальні:  голова профкому, голови профбюро факультетів, комісія з
організаційної роботи.



РОЗДІЛ ІІ. Трудові відносини, режим праці й відпочинку

Сторона роботодавця зобов’язана:
2.1.  Укладати  з  працівниками  Інституту  трудові  договори  (контракти).

Трудовий договір може бути безстроковим,  укладеним на визначений строк та
таким,  що  укладається  на  час  виконання  певної  роботи,  згідно  чинного
законодавства України. 

Приймати  на  роботу  науково-педагогічних  працівників  на  умовах
строкового  трудового  договору  та  контракту  як  особливої  форми  трудового
договору на визначений строк, що встановлений за погодженням сторін. 

Укладенню  трудового  договору  (контракту)  передує  конкурсний  відбір.
Призначення науково-педагогічних працівників на посаду проводиться за умови
обрання  за  конкурсом  на  визначений  строк,  крім  науково-педагогічних
працівників,  що виконують роботу на умовах сумісництва,  а  також виконують
роботу на час тимчасової відсутності основного працівника. 

Відповідальні:  директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

2.2.  Прийнятих  на  роботу  працівників  ознайомлювати  під  підпис  з
посадовою  інструкцією,  Правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку,
Положенням  про  Криворізький  економічний  інститут  ДВНЗ  «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Колективним
договором. 

Відповідальні: начальний відділу кадрів.
2.3. Розірвання або припинення дії трудового договору здійснювати як за

ініціативою працівника  так  і  за  ініціативи  роботодавця  відповідно  до  чинного
законодавства.  Звільнення працівників за  ініціативою роботодавця  здійснювати
тільки  при  наявності  попереднього  погодження  з  первинною  профспілковою
організацією (якщо працівник є членом цієї профспілкової організації). Рішення
про зміни в  організації  виробництва  і  праці,  реорганізацію,  що призводить  до
скорочення чисельності або штату працівників, приймати не пізніше ніж за три
місяці до намічених дій та узгоджувати з первинною профспілковою організацією
і попереджувати працівників про наступне звільнення персонально не пізніше як
за два місяці до здійснення цих заходів. 

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

2.4. Переведення на іншу роботу допускати тільки за згодою працівника, за
винятком випадків, передбачених у ст.33 КЗпП України. 

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів..

2.5.  Навчальне  навантаження  наступного  навчального  року  доводити  до
відома  науково-педагогічного  працівника  наприкінці  поточного  навчального
року. В робочий час науково-педагогічного працівника включати час виконання
ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових
обов’язків. 



Максимальне  навчальне  навантаження  на  одну  ставку  науково-
педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. 

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, завідувач навчально-методичного відділу, завідувачі кафедр. 

2.6.  При  складанні  розкладів  навчальних  занять  уникати  нераціональних
витрат  робочого  часу  науково-педагогічних  працівників,  забезпечувати
безперервну послідовність проведення занять, не допускати тривалих перерв між
заняттями. 

Відповідальні:завідувач навчально-методичного відділу, завідувачі кафедр. 
2.7. Установити для працівників Інституту п’ятиденний робочий тиждень із

двома  вихідними  днями  (суботою та  неділею)  з  тривалістю робочого  часу  40
годин на тиждень; для науково-педагогічних працівників – шестиденний робочий
тиждень із тривалістю робочого часу 36 годин на тиждень (ст.ст. 50, 52, КЗпП
України, пп. 5.1.7, 5.3.3. Галузевої угоди).

Для  деяких  категорій  працівників  може  бути  запроваджена  організація
праці за графіком змінності та режимом підсумованого обліку робочого часу.

Початок  роботи  та  її  закінчення,  тривалість  обідньої  перерви
встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку Інституту. 

Скорочувати  на  одну  годину  тривалість  роботи  працівників  напередодні
святкових і неробочих днів(ст.53, КЗпП України, пп. 5.1.7. Галузевої угоди).

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів.

2.8.  За  поданням  керівника  структурного  підрозділу  встановлювати
тривалість роботи жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда,
скорочувати на одну годину (ст. 51 КЗпП України).

За  угодою  між  працівником  і  керівником  структурного  підрозділу
встановлювати як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день
або  неповний  робочий  тиждень  (ст.  56  КЗпП  України).  На  прохання  вагітної
жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в
тому  числі  таку,  що  знаходиться  під  її  опікуванням,  або  здійснює  догляд  за
хворим  членом  сім'ї  відповідно  до  медичного  висновку,  встановлювати  їй
неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплату праці в цих випадках проводити пропорційно відпрацьованому часу
або залежно від виробітку.

Робота  на  умовах неповного робочого часу не  тягне  за  собою будь-яких
обмежень обсягу трудових прав працівників.

Відповідальні:  директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

2.9. Графіки щорічних основних відпусток затверджувати за погодженням із
профспілковою Стороною до 05 січня наступного року (ст.79 КЗпП України, ст.
10 ЗУ «Про відпустки», п. 5.3.18 Галузевої угоди).

При  складанні  графіків  відпусток  враховувати  інтереси  виробництва,
особисті  інтереси  працівників  та  можливості  для  їх  відпочинку,  а  також
ураховувати діяльність працівників, залучених до роботи у відбірковій комісії.

Видавати  наказ  про  надання  працівнику  щорічної  основної  відпустки  на



підставі графіка без оформлення заяви працівника. При зміні терміну відпустки,
встановленої  графіком,  працівник  подає  заяву  про  перенесення  відпустки  на
інший період за погодженням з керівником структурного підрозділу.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник
відділу  кадрів,  відповідальний  секретар  відбіркової  комісії,  керівники
структурних підрозділів.

2.10.  Мінімальну  тривалість  відпустки  різних  категорій  працівників
визначати відповідно до чинного законодавства  України.  Визначити тривалість
основної щорічної відпустки: 

-  для  керівних,  науково-педагогічних,  наукових  та  педагогічним
працівникам – відповідно до постанови КМУ від 14.04.1997 року №346;

- для інших працівників 24 календарних дні. 
Надавати основну щорічну відпустку інвалідам І та ІІ групи – тривалість 30

календарних  днів,  ІІІ  –  тривалістю  26  календарних  днів.  (ст.  6  ЗУ  «Про
відпустки»)

2.11.  Забезпечити  надання  щорічних  додаткових  відпусток  за  заявою
працівника разом як із щорічною основною відпусткою, так і окремо. 

Працівникам Інституту з  ненормованим робочим днем надавати  щорічну
додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів, згідно з переліком посад
працівників  визначених  цим  колективним  договором  на  підставі  ст.76  КЗпП
України  (додаток  11).  Право  на  додаткову  відпустку  настає  після  11  місяців
роботи в інституті. Тривалість щорічної додаткової відпустки визначає керівник
структурного підрозділу з урахуванням фактичного навантаження і пропорційно
часу  відпрацьованому на відповідній  посаді  у  погодженні  на  заяві  працівника.
Працівникам,  які  працюють  за  сумісництвом  та  з  неповним  робочим  днем,
додаткова відпустка за ненормований робочий день не надається. 

При  звільненні  компенсація  за  невикористану  додаткову  відпустку
розраховується із мінімальної тривалості від 1 до 7 календарних днів в залежності
від категорії працівника. 

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник
відділу  кадрів,  завідувачі  кафедр,  керівники  структурних  підрозділів,
відповідальний секретар відбіркової комісії.

2.12.  Установити  для  сторожів  підсумований  облік  робочого  часу  з
обліковим періодом тривалістю в один квартал за погодженням із профспілковою
Стороною  (ст.  61  КЗпП  України)  згідно  з  Положенням  про  застосування
підсумованого  обліку  робочого  часу  в  Криворізькому  економічному  інституті
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» (Додаток 10).

Відповідальні:  заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний бухгалтер, коменданти, завідувачі гуртожитків.

2.13. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускати
на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме
не менше 14 календарних днів. 



Відкликання  працівника  з  щорічної  відпустки  здійснювати  лише  за  його
згодою у випадках, передбачених чинним законодавством,  і  за погодженням із
профспілковою Стороною (ст. 12 ЗУ «Про відпустки»), а також у таких випадках:

- для забезпечення безперервного навчального процесу;
- для виконання невідкладної і непередбаченої роботи в межах посадових

обов’язків працівника.
Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник

відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів. 
2.14.  Працівникам  Інституту,  що  успішно  навчаються  без  відриву  від

виробництва у вищих навчальних закладах, надавати оплачувані відпустки згідно
чинного законодавства України.

Відповідальні: начальник  відділу  кадрів,  завідувачі  кафедр,  керівники
структурних підрозділів. 

2.15. За заявою жінки, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15
років, або дитину-інваліда,  або яка усиновила дитину, одинокій матері,  батьку,
який виховує дитину без  матері  (у тому числі  й у разі  тривалого перебування
матері  в  лікувальному  закладі),  а  також  особі,  яка  взяла  дитину  під  опіку,
надавати  щорічну  додаткову  оплачувану  відпустку  тривалістю 10  календарних
днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 19 ЗУ «про відпустки»).

При  наявності  декількох  підстав  для  надання  цієї  відпустки  її  загальна
тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Оскільки  додаткова  відпустка,  передбачена  ст.  19  ЗУ «Про відпустки»  є
соціальною і не належить до виду щорічних, то вона може надаватись у будь-який
час протягом календарного року незалежно від відпрацьованого часу.

Один  раз  протягом  календарного  року  на  підставі  заяви  працівника  та
посвідчення  учасника  бойових  дій  або  інваліда  війни  надавати  додаткову
оплачувану  вiдпустку працівникам, статус яких визначено ЗУ «Про статусдпустку  працівникам,  статус  яких  визначено  ЗУ  «Про  статус
ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту» тривалість14 календарних днів
(ст. 16-2 ЗУ «Про відпустки»)

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів. 

2.16. Сприяти працівникам Інституту у наданні або перенесенні їм чергової
відпустки  протягом  навчального  року  у  випадку  надання  первинною
профспілковою організацією путівок на санаторно-курортне лікування та в разі
самостійного придбання ними таких путівок у зв’язку з виникненням необхідності
термінового лікування за направленням медичного закладу.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів.

2.17. Не допускати переносу відпусток без поважних причин (ст.80 КЗпП
України, ст.11 ЗУ «Про відпуски»). У письмовому зверненні працівника з приводу
переносу  відпустки  вказувати  причину  цього  переносу.  Рішення  приймати  за
обов’язковим погодженням із профспілковою Стороною.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.



2.18.  Надавати  працівникам  інші  види  оплачуваних  відпусток  (п.5.3.11
Галузевої угоди):

- особам, які одружуються вперше – тривалістю до 3-х календарних днів;
- смерті близьких родичів (чоловіка, дружини, матері, батька, сина, доньки)

- тривалістю до 3-х календарних днів;
Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник

відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.
2.19.  Надавати  відпустку  без  збереження  заробітної  плати  за  заявою

працівника у разі (ст.25 ЗУ «Про відпустки»):
- для догляду за хворим родичем по крові або по шлюбу, який за висновком

медичного  закладу  потребує  постійного  стороннього  догляду  –  тривалістю  не
більше 30 календарних днів;

-  для  завершення  санаторно-курортного  лікування  –  кількість  днів
визначається за медичним висновком;

- особам, які одружуються – тривалістю до 10-ти календарних днів;
-  смерті  близьких  родичів  (чоловіка,  дружини,  матері,  батька,  мачухи,

вітчима,  сина,  доньки,  пасинка,  падчерки,  брата,  сестри)  -  тривалістю  до  7-х
календарних днів без урахування часу проїзду до місця поховання та назад, смерті
інших рідних - тривалістю до 3-х календарних днів без урахування часу проїзду
до місця поховання та назад;

- інвалідам І та ІІ груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
- матері або батькові для догляду за дитиною віком до 14 років на період

оголошення карантину на відповідній території;
- батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів

розташованих  в  іншій  місцевості  –  тривалістю  до  12-х  календарних  днів  без
урахування  часу,  необхідного  для  проїзду  до  місцезнаходження  навчального
закладу та у зворотному напрямі.

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

2.20.  За  сімейними обставинами та  з  інших причин надавати  працівнику
відпустку без збереження заробітної плати на термін не більше 15 календарних
днів на рік (ст. 26 ЗУ «Про відпустки», ч.2 ст. 84 КЗпП України).

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

2.21.  При  укладенні  трудового  договору  для  працівника  може  бути
встановлено  випробування  строком  до  трьох  місяців  з  метою  перевірки
відповідності працівника роботі, яка йому доручається.  В окремих випадках, за
погодженням з первинною профспілковою організацією до шести місяців. 

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

2.22.  У  разі  виникнення  суперечностей  зі  співробітником,  вирішення
спірних  питань,  пов’язаних  з  виконанням  функціональних  обов’язків,
здійснювати  за  участю  первинної  профспілкової  організації  інституту  згідно  з
чинним законодавством України. 



Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

2.23. Узгоджувати  з  профспілковою  Стороною  будь-які  зміни  тривалості
робочого часу,  режиму та умов праці,  запровадження нових графіків  роботи в
Інституті,  в  окремих  структурних  підрозділах,  для  категорій  або  окремих
працівників (ст.247 КЗпП України, п. 5.3.19 Галузевої угоди).

Задля раціонального використання робочого часу та створення сприятливих
умов для відпочинку працівників рішення (наказ) про перенесення вихідних днів
у випадках, коли вони збігаються зі святковими або неробочими днями, приймати
(видавати)  за  узгодженням  із  профспілковою  Стороною  за  два  місяці  до  їх
перенесення  (ст.  67  КЗпП  України,  п. 5.3.16  Регіональної  угоди).  Зміст
прийнятого рішення доводити до відома працівникам.

Відповідальні:  директор або особа яка виконує його обов’язки, начальник
відділу кадрів, завідувач канцелярії.

2.24.  Створити  в  Інституті  постійно  діючу  комісію  з  погодження  і
затвердження  посадових  і  робочих  інструкцій  працівників,  склад  яких
затверджувати  наказом  директора  з  обов’язковим  залученням  представників
профспілкової Сторони (п. 5.3.24 Галузевої угоди).

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором  керівнику
структурного підрозділу доводити до відома під підпис його посадову або робочу
інструкцію, Правила внутрішнього трудового розпорядку та колективний договір,
а  для  науково-педагогічних  працівників  –  ще  й  Положення  про  організацію
навчального  процесу  в  Криворізькому  економічному  інституті  Державному
вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет
імені  Вадима  Гетьмана»(додаток  2);  роз’яснювати  під  підпис  його  права,
обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в
особливих умовах відповідно до чинного законодавства (ст. 29КЗпП України). 

Контроль  за  ознайомленням  покласти  на  відділ  кадрів,  керівників
структурних підрозділів.

Відповідальні:  перший  заступник  директора  з  науково-педагогічної  та
навчальної роботи, заступник директора з науково-педагогічної і виховної роботи,
начальник  відділу  кадрів,  декани,  завідувачі  кафедр,  керівники  структурних
підрозділів.

2.25. Заміщення  вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників
проводити на основі конкурсного відбору шляхом укладення трудового договору
(контракту) згідно з Положенням про порядок проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з
ними строкових трудових договорів (контрактів) у Криворізькому економічному
інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» (додатки 8,9).

Залучати  до  викладацької  роботи  керівних,  педагогічних  та  інших
працівників  Інституту,  працівників  інших  ВНЗ  лише  за  умови  забезпечення
штатних науково-педагогічних працівників інституту навчальним навантаженням
при відповідності їх кваліфікації (п. 4.2.7 Регіональної угоди).



Відповідальні:  перший  заступник  директора  з  науково-педагогічної  і
навчальної  роботи,  вчений  секретар,  начальник  відділу  кадрів,  завідувач
навчально-методичного відділу, завідувачі кафедр.

2.26. Звільнення  працівників  з  ініціативи  роботодавця  здійснювати  за
попереднім погодженням із профспілковою Стороною у випадках, передбачених
законодавством (ст. 43 КЗпП України).

Відповідальні:  директор або особа яка виконує його обов’язки, заступники
директора,  начальник  відділу  кадрів,  юрисконсульт,  керівники  структурних
підрозділів. 

Профспілкова Сторона зобов’язана:
2.27. Забезпечити контроль за виконанням пунктів розділу ІІ колективного

договору та взяти безпосередню участь у їх реалізації.
Відповідальні:  голова  профкому,  комісія  з  питань  організаційної  роботи,

комісія з питань соціального захисту членів профспілки, голови профбюро.
2.28. Брати участь  у наданні роз’яснень  членам трудового колективу щодо

їх прав і обов’язків, змісту нормативних документів із організації й нормування
праці, у роботі постійно діючої комісії із погодження і затвердження положень
про відділи, посадових і робочих інструкцій працівників.

Відповідальні:  комісія  з  питань  соціального  захисту  членів  профспілки,
голови профбюро.

2.29. Сприяти дотриманню працівниками Правил внутрішнього трудового
розпорядку та норм колективного договору, сумлінному виконанню ними своїх
обов’язків,  трудової  дисципліни,  підвищенню  рівня  загальної  культури,
створенню  сприятливого  морально-психологічного  клімату  в  трудовому
колективі.

Відповідальні:  комісія  з  питань  організаційної  роботи,  комісія  з  питань
соціального захисту членів профспілки, голови профбюро, профгрупорги.

2.30. Разом  із  Стороною  роботодавця  розв’язувати  питання  щодо
запровадження, перегляду та змін норм праці (п.2 ст.247 КЗпП України).

Відповідальні:  голова  профкому,  комісія  з  питань  соціального  захисту
членів профспілки. 

2.31. Сприяти в межах своїх повноважень правовому захисту працівників і
осіб, що навчаються в Інституті, у разі неправомірних дій Сторони роботодавця.

Відповідальні: комісія з питань соціального захисту членів профспілки.
2.32. Своєчасно  розглядати  подання  Сторони  роботодавця  щодо  згоди

профспілкової  Сторони  на  звільнення  працівників  згідно  вимог  чинного
законодавства України.

Відповідальні: голова профкому, голови профбюро.
2.33. Подавати  пропозиції  Стороні  роботодавця  щодо  притягнення  до

дисциплінарної  відповідальності  членів  трудового  колективу  які  порушили
вимоги  Положення  про  Інститут,  Правил  внутрішнього  трудового  розпорядку
Інституту.

Відповідальні: голова профкому, голови профбюро.
2.34. Разом із роботодавцем брати участь у розподілі місць у студентських

гуртожитках. 



Відповідальні: голова профкому, голови профбюро.

РОЗДІЛ III. Оплата та стимулювання праці

Сторона роботодавця зобов’язана:
3.1. Нарахування  та  виплату  заробітної  плати,  інших  видів  винагород  за

виконану роботу працівникам Криворізького економічного інституту Державного
вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет
імені  Вадима Гетьмана» (далі  -  Інституту)  здійснювати відповідно до чинного
законодавства України.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

3.2. Встановлювати  розміри  посадових  окладів  (тарифних  ставок)
працівників згідно з чинним законодавством України. 

Розмір  мінімальної  нарахованої  заробітної  плати  встановлювати  згідно  з
вимог Закону України «Про державний бюджет України» та змінювати відповідно
до  внесених змін до цього Закону.

При встановленні конкретних розмірів посадових окладів, що передбачають
наявність  максимального  та  мінімального  тарифних  розрядів  для  відповідних
посад, ураховувати подання керівника структурного підрозділу. 

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  бухгалтер,  керівники
структурних підрозділів.

3.3. Оплату та стимулювання праці всіх категорій працівників здійснювати
відповідно  до  умов,  визначених  Положенням  про  оплату  праці,  встановлення
надбавок,  доплат  та  преміювання  у  Криворізькому  економічному  інституті
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» (додаток 12). Погоджувати з профспілковою
Стороною умови оплати праці, положення й накази про призначення та зняття
доплат і надбавок, надання премій.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  бухгалтер,  керівники
структурних підрозділів.

3.4. Не  приймати  в  односторонньому  порядку  рішень,  що  змінюють
установлені  в  колективному  договорі  умови  оплати  праці,  рішення  із  питань
оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і цим
колективним договором (ст. 22 ЗУ «Про оплату праці»).

Відповідальні: : директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  бухгалтер,  керівники
структурних підрозділів.

3.5.  При  кожній  виплаті  заробітної  плати  повідомити  працівника  про
загальну  суму  заробітної  плати  з  розшифровкою  за  видами  виплат,  розміри  і
підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; суму заробітної плати, що
належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).



Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки,  заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

3.6.  Встановити  терміни  виплати  заробітної  плати:  за  першу  половину
місяця — до 16 числа кожного місяця, за другу — в останній календарний день
місяця (п.6.2.2. Галузевої угоди). Виплату заробітної плати здійснювати шляхом
перерахування  її  на  особові  карткові  рахунки  працівників  в  банківських
установах. 

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим
або неробочим днем, заробітну плату і стипендію виплачувати напередодні (п. 2
ст. 115 КЗпП України).

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

3.7.  Виплачувати  всім штатним працівникам та  особам,  що працюють за
сумісництвом заробітну плату за весь час щорічної відпустки вчасно та у повному
обсязі згідно з нормативами і порядком нарахування не пізніше ніж за 3 дні до
початку відпустки (п. 4 ст. 115 КЗпП України).

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  бухгалтер,  начальник
відділу кадрів.

3.8. У  разі  затримки  виплати  заробітної  плати  надавати  за  зверненням
профспілкової Сторони інформацію про причини затримки та заходи по ліквідації
заборгованості. 

За наявності заборгованості із заробітної плати або стипендій її  погашення
проводити згідно з графіком, узгодженим з профспілковою Стороною.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

3.9.  У разі  порушення строків  виплати  заробітної  плати  з  боку  Сторони
роботодавця компенсувати працівникам на умовах, визначених законодавством,
втрати  частини  заробітної  плати  у  зв’язку  з  порушенням  термінів  її  виплати
(Постанова КМУ від 20.12.1997р. №1427).

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки,  заступник 
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

3.10. При звільненні працівника виплату всіх належних йому сум проводити
в день звільнення (ст. 116 КЗпП України). Ознайомлювати працівника під підпис
про розрахунок належних йому до виплати грошових сум.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи,  головний бухгалтер.

3.11.  Передбачати  в  кошторисі  Інституту  витрати на  фонд матеріального
заохочення і  допомоги (ФМЗіД) у розмірі  4% від річного фонду оплати праці,
враховуючи загальну суму по спеціальному та загальному фондам (Інструкція про
порядок  обчислення  заробітної  плати  працівників  освіти,  затверджена  наказом
Міністерства освіти України від 15.04.1993р. №102).

Надання матеріальної допомоги здійснюється у відповідності до Положення
про порядок та умови надання матеріальної допомоги працівникам Криворізького



економічного  інституту  Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (додаток 14).

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

3.12.  Виплачувати  працівникам  вихідну  допомогу  при  припиненні
трудового договору із підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, п.п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП
України, у розмірі середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП України).

Відповідальні: директор, особа,  яка  виконує  його  обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

3.13. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, святкові та неробочі дні
в порядку, встановленому чинним законодавством (ст.ст. 106, 107 КЗпП України,
ст.6.3.9 Галузевої угоди).

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  бухгалтер,  керівники
структурних підрозділів.

3.14.  Своєчасно  проводити  індексацію  грошових  доходів  працівників,
студентів,  у зв’язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до
чинного законодавства (ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення»).

Відповідальні: директор, особа,  яка  виконує  його  обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

3.15. Забезпечити оплату праці працівників у випадках, коли в окремі дні
(місяці)  робота  не  виконується  з  незалежних  від  них  причин  (епідемії,
метеорологічні умови тощо), із розрахунку середнього заробітку, з дотриманням
при цьому умов чинного законодавства (п. 3 ст. 113 КЗпП України).

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

3.16. Виплачувати  допомогу  на  оздоровлення  педагогічним,  науково-
педагогічним  працівникам  та  працівникам  бібліотеки  при  наданні  щорічної
відпустки відповідно до чинного законодавства (ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017,
Постанова КМУ від 22.01.2005р. №84).

Відповідальні: директор, особа,  яка  виконує  його  обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

3.17. Оплату  праці  працівників,  направлених  у  службове  відрядження,
здійснювати своєчасно та в розмірі не нижче від середнього заробітку. Середній
заробіток обраховується згідно чинного законодавства.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

Профспілкова Сторона зобов’язана:
3.18.  Здійснювати  контроль  за  дотриманням  в  Інституті  законодавства  з

питань оплати праці, правильність запровадження тарифних розрядів та розмірів
посадових окладів; встановлення доплат, надбавок та матеріальних заохочень; за
своєчасністю нарахування та виплати заробітної  плати,  у  тому числі  за  період
відпустки. Представляти і захищати інтереси працівників у сфері оплати праці.



Відповідальні: комісія  з  питань  соціального,  правового  захисту  членів
профспілки.

3.19. Здійснювати  контроль  за  видатками,  передбаченими  загальним  та
спеціальним  фондами  кошторису,  на  матеріальне  стимулювання  працівників
Інституту. Згідно з чинним законодавством здійснювати контроль за розподілом
та використанням коштів фонду оплати праці, вносити обґрунтовані пропозиції
щодо  підвищення  розміру  грошових  виплат,  компенсацій,  доплат  і  надбавок,
надання пільг працівникам. 

Відповідальні: комісія  з  питань  соціального,  правового  захисту  членів
профспілки.

3.20. Сприяти працівникам в отриманні консультативної допомоги з питань
оплати праці. Інформувати членів трудового колективу, про зміни у законодавстві
про оплату праці, соціальні стандарти, соціальні пільги та пенсійне забезпечення.

Відповідальні: голова профкому, комісія з питань соціального, правового 
захисту членів профспілки.

3.21. У разі  необхідності,  за особистим зверненням працівників,  надавати
консультації з питань оплати праці, проводити вибіркові перевірки нарахування
працівникам заробітної плати, розмірів і підстав відрахувань з неї.

Відповідальні: голова профкому, комісія з питань соціального, правового 
захисту членів профспілки.

3.22. Грошову допомогу членам профспілки надавати відповідно до 
Положення про порядок та умови надання грошової допомоги членам первинної 
профспілкової організації Криворізького економічного інституту (додаток 15).

Відповідальні: голова профкому, голови профбюро, бухгалтер профкому.

РОЗДІЛ IV. Умови та охорона праці

Сторона роботодавця зобов’язана:
4.1.  Забезпечити  виконання  посадовими  особами,  працівниками  та

особами, які навчаються в Інституті, вимог Закону України “Про охорону праці”,
інших  нормативно-правових  актів  з  охорони  праці.  Здійснювати  контроль  за
дотриманням чинного законодавства про охорону праці.

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний інженер, інженер з охорони праці, керівники структурних підрозділів.

4.2.  Забезпечити  виконання  передбачених  комплексних  заходів  щодо
досягнення  встановлених  нормативів  безпеки,  гігієни  праці  і  виробничого
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків
виробничого  травматизму,  професійних  захворювань  і  аварій  (ст.20  Закону
України «Про охорону праці» (додаток 19).

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,   головний  інженер,  інженер  з
охорони праці, керівники структурних підрозділів.

4.3.  Запроваджувати  заходи,  направлені  на  поліпшення  умов  праці  і
профілактику  виробничого  травматизму.  Щорічно  передбачити  в  кошторисі



Інституту не менше 0,2% від фонду оплати праці (ст. 19 Закону України «Про
охорону праці», п. 7.1.4. Галузевої угоди). 

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,   головний  інженер,  інженер  з
охорони праці, головний бухгалтер,  керівники структурних підрозділів.

4.4.  Забезпечити  відповідність  умов  праці  на  робочих  місцях  вимогам
нормативних актів про охорону праці  (ст. ст. 6, 13 Закону України “Про охорону
праці”).

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарчої роботи,  головний інженер, інженер з охорони
праці, керівники структурних підрозділів.

4.5.  Під  час  укладання  трудового  договору  інформувати  працівника  під
підпис  про  умови  праці  в  Інституті  та  наявність  на  його  робочому  місці
небезпечних  і  шкідливих  виробничих  факторів,  які  ще  не  усунуто,  можливі
наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги і компенсації за
роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (ст. 5
Закону України «Про охорону праці»).

Працівник  має  право  розірвати  трудовий  договір  за  власним  бажанням,
якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці. У цьому разі
працівникові  виплачується  вихідна допомога в  розмірі  не  менше тримісячного
заробітку (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»).

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний  інженер,  інженер  з  охорони  праці,  головний  бухгалтер,  начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

4.6.  Не  допускати  до самостійної  роботи  осіб,  які  не  мають  професійної
підготовки,  не  пройшли  навчання,  інструктажі  та  перевірку  знань  з  питань
охорони праці.

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарчої  роботи,
головний інженер, інженер з охорони праці, начальник відділу кадрів, керівники
структурних підрозділів.

4.7. Створити в Інституті постійно діючу комісію з атестації робочих місць
за  умовами  праці  відповідно  до  Методичних  рекомендацій  для  проведення
атестації робочих місць за умовами праці,затверджених постановоюМіністерства
праці та соціальної політики України №41 від 01.09.1992р.

Визначити перелік робочих місць із шкідливими умовами праці та провести
їх атестацію за графіком, погодженим з профкомом. Результати використати для
розробки  заходів  щодо  покращення  умов  праці,  медичного  обслуговування,
приведення  виробничого  середовища  і  характеру  праці  у  відповідність  із
стандартами безпеки праці та санітарними нормами.

Забезпечити  виплату  передбачених  законодавством  доплат  за  роботу  у
шкідливих  умовах  відповідним  категоріям  працівників  Інституту,  згідно
результатів атестації робочих місць.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  інженер,  інженер  з



охорони  праці,  головний  бухгалтер,  комісія  з  охорони  праці,  керівники
структурних підрозділів.

4.8.  Створити  в  Інституті  сприятливі  умови для  роботи  комісії  з  питань
охорони  праці  (ст.16  Закону  України  «Про  охорону  праці»)  (додаток 17,  18).
Членам  комісії  надавати  вільний  від  основної  роботи  час  зі  збереженням
заробітної  плати  для  залучення  до  перевірок  стану  умов  безпеки  праці  та
розслідування нещасних випадків.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора з фінансово-господарської роботи,  керівники структурних підрозділів.

4.9. Не допускати паління в навчальних і службових приміщеннях Інституту
(ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових  виробів  і  їх  шкідливого  впливу  на  здоров’я  населення»).  До
порушників  застосовувати  дисциплінарні  стягнення.  Проводити  профілактичну
роботу з питань пропаганди здорового способу життя. 

Відповідальні: заступник  директора  з  науково-педагогічної  та  виховної
роботи,  заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,   декани,
керівники  структурних  підрозділів,  куратори  академічних  груп,  коменданти
начальних  корпусів,  завідувачі  гуртожитків,  органи  студентського
самоврядування Інституту.

4.10.  Забезпечити достатнє освітлення в навчальних корпусах, аудиторіях,
лабораторіях, гуртожитках відповідно до діючих норм. 

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
декани,  головний  інженер,  керівники  структурних  підрозділів,  коменданти
начальних корпусів, завідувачі гуртожитків.

4.11.  Своєчасно  забезпечувати  працівників  Інституту  спецодягом,
спецвзуттям  та  засобами  індивідуального  захисту  згідно  встановлених  норм,
фактичних умов роботи та вимог нормативних актів із охорони праці  (додаток
20).

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний  бухгалтер,  головний  інженер,  інженер  з  охорони  праці,  завідувач
складу.

4.12. Забезпечити працівників виробничого персоналу, зайнятого на роботах
із забрудненням, милом з розрахунку 400 гр. на місяць або рівноцінним миючим
засобом (додаток 21).

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний  бухгалтер,  головний  інженер,  інженер  з  охорони  праці,  завідувач
складу.

4.13. Працівникам, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами
праці, надавати додаткову відпустку, доплату до посадового окладу в порядку і
розмірі,  передбаченому  законодавством   (ст.7   Закону  України  “Про  охорону
праці”).

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, інженер з
охорони праці, начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

4.14.  Здійснювати організацію проведення періодичних медичних оглядів
працівників, згідно з вимогами законодавства. 



При проходженні працівником періодичного медичного огляду, зберігати за
ним місце роботи та середній заробіток на час проходження медичного огляду.
Працівників, які  ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду,
притягувати  до  дисциплінарної  відповідальності  та  усувати  від  роботи  без
збереження заробітної плати (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»).

Не залучати і не допускати працівників, в тому числі за їх згоди, до роботи,
яка по медичному висновку протипоказана їм за станом здоров’я. 

Проводити систематичний (1 раз у квартал) аналіз стану захворюваності та
випадків тимчасової непрацездатності, розробляти заходи щодо усунення причин
захворюваності.

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
інженер  з  охорони  праці,  начальник  відділу  кадрів,  юрисконсульт,  керівники
структурних підрозділів.

4.15.  За  порушення  Законів  та  інших  нормативно  правових  актів  про
охорону праці притягувати винних працівників до дисциплінарної, матеріальної
відповідальності (ст. 44 Закону України «Про охорону праці»)

Відповідальні: директор  або  особа,  яка  виконує  його  обов’язки,
юрисконсульт,  інженер  з  охорони  праці,  начальник  відділу  кадрів,  керівники
структурних підрозділів.

4.16.  Забезпечити  умови  для  проведення  щорічного  медичного
профілактичного та флюорографічного обстеження працівників інституту.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  інженер,  інженер  з
охорони праці, начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

4.17. В навчальних корпусах Інституту та гуртожитках для надання першої
своєчасної і  якісної медичної допомоги в робочий час медичними препаратами
укомплектувати аптечки та забезпечувати їх наявність у кожному структурному
підрозділі.  Щорічно  передбачати  фінансування  для  комплектування  медичних
аптечок.

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний  бухгалтер,  головний  інженер,  інженер  з  охорони  праці,  начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

4.18.  Відповідно  до  чинного  законодавства  забезпечити  здійснення
загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування  працівників
Інституту від нещасних випадків та професійних захворювань.

Проводити  розслідування  нещасних  випадків  згідно  з  «Порядком
проведення  розслідування  та  ведення  обліку  нещасних  випадків,  професійних
захворювань  і  аварій  на  виробництві»,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  30.11.2011р.  №1232.  Забезпечити  безумовне  виконання
запропонованих  комісією  з  розслідування  нещасного  випадку  в  Інституті
організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку. 

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку буде встановлено, що
цей  випадок  трапився  не  лише  з  причин,  що  залежать  від  роботодавця,  а  й
внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір
одноразової  допомоги,  за  рішенням комісії  з  питань  охорони  праці  Інституту,



може бути зменшено не більше як на 50%, відповідно до порядку призначення,
перерахування  та  проведення  страхових  виплатах,  затвердженого  постановою
правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві,
та професійних захворювань України.

Якщо  комісією  з  розслідування  нещасного  випадку  на  виробництві
встановлено факт невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони
праці,  розмір  одноразової  допомоги  зменшується  до  розмірів,  приведених  у
таблиці.

Порушення з боку потерпілого, що стали однією з
причин нещасного випадку на виробництві

Розмір
зменшення
одноразової
допомоги

Виконання  робіт  або  перебування  на  робочому місці  у
стані сп’яніння

до 50 %

Неодноразове  свідоме  порушення  вимог  нормативних
актів  про  охорону  праці,  яке  документально  засвідчене  (наказ,
запис у журналі та ін.)

до 50 %

Первинне  свідоме  порушення  вимог  безпеки  при
виконанні робіт підвищеної небезпеки.

до  40 %

Первинне  свідоме  порушення  правил  безпеки  при
виконанні робіт, які не є об’єктом підвищеної небезпеки. 

до  30 %

Невикористання  особистих  засобів  індивідуального
захисту,  передбачених  правилами  безпеки  ,  якщо  порушення
було:

першим
повторним

до 20 %
до 40 %

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його
здоров’я  або  у  разі  смерті  працівника,  здійснюється  Фондом  соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до закону України
«Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  від  нещасного
випадку на виробництві та  професійного захворювання,  які  спричинили втрату
працездатності».

Відповідальні:директор або особа яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  бухгалтер,  головний
інженер, інженер з охорони праці, керівники структурних підрозділів, комісія з
розслідувань нещасних випадків, комісія з питань охорони праці.

4.19.  За  поданням  профспілкової  сторони  або  керівника  структурного
підрозділу заохочувати ініціативних працівників,  що відзначилися  у здійсненні
заходів  з  підвищення  безпеки  та  покращення  умов  праці  в  період  проведення
Тижня охорони праці (останній тиждень квітня).

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний інженер, інженер з охорони праці, начальник відділу кадрів, керівники
структурних підрозділів.

4.20.  Зберігати  за  працівником,  який втратив працездатність  у  зв’язку з
нещасним  випадком  на  виробництві,  місце  роботи  (посаду)  на  весь  час  до
відновлення  ним  працездатності.  У  разі  неможливості  виконання  потерпілим



попередньої роботи, встановити пільгові умови та режим роботи відповідно до
рішення МСЕК до відновлення ним працездатності.

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний  бухгалтер,  головний  інженер,  інженер  з  охорони  праці,  начальник
відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

4.21.  У випадку,  коли потерпілий своєчасно  не сповістив адміністрацію
Інституту про отриману виробничу травму, а відразу звернувся до лікувального
закладу, і обставини травми не підтверджуються, оплату листка непрацездатності
здійснювати як при побутовій травмі.

Відповідальні: головний  інженер,  інженер  з  охорони  праці,  комісія  з
розслідування  причин  нещасного  випадку,  головний  бухгалтер,  керівники
структурних підрозділів.

4.22. Систематично контролювати санітарно-гігієнічний стан у навчальних
приміщеннях,  гуртожитках,  приміщеннях  побутового  призначення  на
відповідність  санітарно-побутових  умов  вимогам нормативних актів  з  охорони
праці.

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний інженер, інженер з охорони праці, керівники структурних підрозділів,
завідувачі гуртожитків.

4.23. Дотримуватись вимог чинного законодавства про охорону праці жінок
та інвалідів.

Не  залучати  жінок  до  важких  робіт  та  робіт  зі  шкідливими  або
небезпечними  умовами  праці,  до  підіймання  та  переміщення  речей,  вага  яких
перевищує встановлені для них граничні норми. 

Створити для працівника,  який отримав інвалідність внаслідок трудового
каліцтва  в  Інституті,  умови  праці  для  подальшого  виконання  ним  трудових
обов’язків  відповідно  до  медичного  висновку  або  організувати  його
перенавчання,  перекваліфікацію (ст.  174 КЗпП України,  ст.  12 Закону України
«Про охорону праці», ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні»).

Відповідальні:директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  інженер,  інженер  з
охорони праці, керівники структурних підрозділів, начальник відділу кадрів.

4.24. Забезпечити проведення лекцій, бесід, семінарів, конференцій з питань
профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу, туберкульозу та шкідливих звичок.

Відповідальні: заступник  директора  з  науково-педагогічної  та  виховної
роботи, інженер з охорони праці, керівники структурних підрозділів, начальник
відділу кадрів.

4.25.  Підтримувати  належний  санітарний  стан  території,  навчальних
аудиторій,  житлових кімнат в гуртожитках та інших приміщень Інституту. Для
підтримання  санітарно-гігієнічних  норм  у  приміщеннях  корпусів  продовжити
оснащення  останніх  приладами  для  підігріву  води,  яку  використовують  для
прибирання приміщень Інституту. 

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний бухгалтер головний інженер.



4.26.  Здійснювати  своєчасну  підготовку  Інституту  до  роботи  в  осінньо-
зимовий період згідно з наказом по Інституту. 

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний інженер, коменданти корпусів, завідувачі гуртожитків.

4.27. Забезпечити встановлений нормами тепловий режим в приміщеннях
Інституту.  При  значному  пониженні  або  підвищенні  температури  повітря  в
навчальних приміщеннях приймати рішення про перенесення навчальних занять в
аудиторії  з  нормальним  температурним  режимом,  або  скороченням  або
припинення занять.

При значному пониженні або підвищенні температури повітря в службових
приміщеннях приймати рішення про призупинення роботи, скорочення робочого
дня та/або зміну графіків роботи.

При недотриманні норм температурного режиму в службових приміщеннях
та прийняття рішення про скорочення робочого часу або призупинення роботи
оплату праці здійснювати згідно чинного законодавства..

Відповідальні:директор  або  особа  яка  виконує  його  обов’язки,  заступник
директора з фінансово-господарської роботи.

4.28. Забезпечити навчальні корпуси, гуртожитки та приміщення Інституту
первинними засобами пожежогасіння.

Відповідальні:директор  або  особа  яка  виконує  його  обов’язки,  заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  бухгалтер,  головний
інженер, коменданти, завідувачі гуртожитків.

4.29.  Працівникам,  які  використовують  у  роботі  дезінфікуючи  засоби,  а
також  працівникам,  які  зайняті  прибиранням  туалетів,  установити  доплату  в
розмірі  10  відсотків  посадового  окладу  (тарифної  ставки)  (п.  4  наказу  МОН
України  від  26.09.2005р.  №557  «Про  впорядкування  умов  оплати  праці  та
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ»). 

Відповідальні: заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний  бухгалтер,  начальник  відділу  кадрів,  головний  інженер,  інженер  з
охорони праці, керівники структурних підрозділів.

4.30.  Систематично  аналізувати  стан  тимчасової  непрацездатності  та
причини  захворювань,  вживати  заходи  щодо  зниження  захворюваності
працівників  і  зменшення  втрат  робочого  часу  через  хвороби,  пропагувати
здоровий  спосіб  життя.  У  випадках  тяжкої  хвороби,  у  разі  довготривалого
стаціонарного  лікування  надавати  працівникам   та  особам,  які  навчаються
матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. 

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  бухгалтер,  керівники
структурних підрозділів, голова комісії із соціального страхування.

Профспілкова сторона зобов’язана:
4.31. Забезпечити  контроль  виконання  вимог  щодо  створення  безпечних

умов праці і навчання, передбачених Законам України «Про охорону праці».
Відповідальні:голова комісії з охорони праці, голови профбюро структурних

підрозділів.



4.32. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про
охорону  праці,  створенням  безпечних  і  нешкідливих  умов  праці,  належних
виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом,
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

Відповідальні:голова комісії з охорони праці, голови профбюро структурних
підрозділів.

4.33. Проводити огляд стану охорони праці  на кафедрах та  в підрозділах
Інституту.

Відповідальні:голова комісії з охорони праці, голови профбюро структурних
підрозділів.

4.34. Сприяти  і  домагатися  виконання  в  повному  обсязі  комплексних
інженерно-технічних  заходів,  спрямованих  на  поліпшення  умов  праці  та
навчання,  підвищення  безпеки  праці  згідно  з  розробленими  кожного  року
«Комплексними заходами».

Відповідальні:голова комісії з охорони праці, голови профбюро структурних
підрозділів.

4.35 Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці,
у випадках, визначених чинним законодавством, вносити відповідні подання.

Відповідальні:голова комісії з охорони праці, голови профбюро структурних
підрозділів.

4.36. Приймати участь:
- в розробці програм, положень, нормативних документів з питань охорони

праці в Інституті;
- в організації навчання працюючих і студентів з питань охорони праці;
-  у  проведенні  атестації  робочих  місць.  За  її  результатами  вносити

пропозиції  щодо  покращання  умов  праці,  медичного  обслуговування,
оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій;

-  у  розслідуванні  нещасних випадків,  профзахворювань,  аварій;  надавати
свої  висновки  і  пропозиції,  представляти  інтереси  потерпілого  у  спірних
питаннях;

- у проведенні перевірки знань співробітників Інституту з питань охорони
праці;

- у введенні в експлуатацію нових, реконструйованих об'єктів навчального,
наукового  призначення,  лабораторій  і  приміщень,  установки  додаткового
обладнання, складанням відповідного акту.

Відповідальні:  голова  профкому,  голова  комісії  з  охорони  праці,  голови
профбюро структурних підрозділів.

4.37. Проводити навчання громадських інспекторів з охорони праці.
Відповідальні:  голова  профкому,  голова  комісії  з  охорони  праці,  голови

профбюро структурних підрозділів.
Працівники Інституту зобов’язані:
4.38. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я

оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на
території Інституту. 



4.39. Знати  та  виконувати  вимоги  нормативно-правових  актів  з  охорони
праці,  правила  експлуатації  машин,  механізмів,  устаткування  та  інших засобів
виробництва.

4.40. Проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
4.41. Належним чином застосувати засоби колективного та індивідуального

захисту у випадках, передбачених правилами охорони праці.
4.42. Проходити у встановленому порядку попередній (під час прийняття на

роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.
4.43. Своєчасно  інформувати  відповідну  посадову  особу  про  виникнення

небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, в структурному підрозділі.
Особисто  вживати  посильних  заходів  щодо  їх  запобігання  та  усунення
небезпечних ситуацій.

4.44. Терміново  повідомляти  свого  безпосереднього  керівника  або
адміністрацією  Інституту  про  виникнення  ситуації,  яка  загрожує  життю  та
здоров’ю людей.

4.45. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової
дисципліни, положень колективного договору щодо охорони праці, посадових та
робочих інструкцій у частині охорони праці.

4.46. Дбайливо  та  раціонально  використовувати  майно  Інституту,  не
допускати його пошкодження та знищення.

РОЗДІЛ V. Соціальне та побутове забезпечення

Сторона роботодавця зобов’язана:
5.1.  В  межах  кошторисних  призначень  та  відповідно  до  чинного

законодавства  виділяти кошти на загальноінститутські,  освітньо -  культурні  та
просвітницькі заходи. Сприяти організації та проведенню загальнодержавних свят
(Новорічні  свята,  День  захисників  України,  Міжнародний  жіночий  день,  День
Перемоги,  День  Конституції  України,  День  незалежності  України,  День
Соборності та Свободи України, День знань, День працівників освіти). Виділяти
приміщення для проведення святкових та культурно-освітніх заходів, вечорів на
факультетах та в інших підрозділах. 

Відповідальні: директор або, особа яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  науково-педагогічної  та  виховної  роботи,  заступник  директора  з
фінансово-господарської роботи, завідувач центру культури і мистецтв КЕІ. 

5.2.  Сприяти  розвитку  фізичного  виховання  та  підвищенню  фізичної
культури співробітників Інституту. Створювати умови для занять співробітників
та осіб які навчаються в Інституті у спортивних секціях. Проводити спартакіади,
залучаючи  до  їх  організації  кафедру  фізичного  виховання.  Сприяти  участі
інститутських  спортивних  команд  у  загальноміських,  всеукраїнських  та
міжнародних змаганнях. 

Відповідальні:  заступник  директора  з  науково-педагогічної  та  виховної
роботи, завідувач кафедри фізичного виховання.

5.3. Надавати  матеріальну  допомогу  штатним  працівникам  Інституту  за
основним  місцем  роботи  за  їхніми  заявами  один  раз  на  рік  при  наявності



коштів, згідно  з  Положенням  про  порядок  та  умови  надання  матеріальної
допомоги працівникам Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (додаток 14).

Відповідальні:  директор або особа,  яка  виконує його обов’язки,  головний
бухгалтер, керівники структурних підрозділів.

5.4. Сприяти роботі Ради студентського самоврядування Інституту. Згідно з
рішенням Вченої ради Інституту передбачати в кошторисі Інституту  кошти для
забезпечення  діяльності студентського самоврядування в розмірі не менше 0,5 %
коштів  спеціального  фонду  Інституту.  Раді  студентського  самоврядування
звітувати перед студентським активом про використання виділених коштів.

 Відповідальні:  директор або особа,  яка виконує його обов’язкизаступник
директора з науково-педагогічної та виховної роботи, головний бухгалтер, голова
РСС.

5.5. Перераховувати на поточний рахунок профспілкової Сторони кошти на
культурно-масову, фізкультурну роботу, оздоровлення працівників Інституту та
їхніх  дітей  дошкільного  та  шкільного  віку  за  рахунок  виділених  додаткових
бюджетних асигнувань – в обсязі, установленому МОНМС України, але не менше
0,3% від фонду оплати праці (ст. 250 КЗпП України, ст. 44 ЗУ «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності»; лист Державного казначейства України
від 10.02.2005 № 07-06/237-1160).

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки,  заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

5.6. Створювати  належні  умови  для  роботи  комісій  із  соціального
страхування.

Своєчасно  і  в  повному обсязі  здійснювати  нарахування,  обчислення  і
перерахування  в  установленому  законодавством  порядку  внесків  на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Довідки працівникам та на вимогу членів сім’ї померлого працівника про
доходи для нарахування та перерахування пенсії надавати в двотижневий термін
із дня реєстрації заяви.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  бухгалтер,  начальник
відділу кадрів.

5.7. Забезпечувати  збереження  архівних  документів,  згідно  з  якими
здійснюється  оформлення  пенсій,  отримання  пільг  і  компенсацій,  визначених
законодавством.

Відповідальні:  заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
завідувач архіву.

5.8.  Створювати умови для культурного та естетичного виховання членів
трудового колективу та осіб, що навчаються в Інституті. Забезпечувати умови для
культурного  відпочинку  працівників,  знайомства  з  сучасними  мистецькими  та
культурними досягненнями. Сприяти організації та проведення в центрі культури
і  мистецтв  КЕІ  культурних,  освітніх  заходів,  виставок  та  конкурсів.  Сприяти
організації  краєзнавчих  туристичних  поїздок  трудових  колективів  структурних



підрозділів  шляхом  виділення  транспортних  засобів,  що  належать  Інституту
та/або укладання угод зі сторонніми організаціями.

Відповідальні:  заступник  директора  з  науково-педагогічної  та  виховної
роботи,заступник директора з фінансово-господарської роботи, завідувач центру
культури і мистецтв КЕІ.

5.9. Сприяти роботі координаційного центру учасників АТО.
Відповідальні:  директор  або  особа,  яка  виконує його обов’язки,заступник

директора з науково-педагогічної та виховної роботи.
5.10.  Проводити  заходи  для  учасників  та  ветеранів  Великої  Вітчизняної

війни, інвалідів, осіб похилого віку, студентів пільгових категорій, учасників АТО
тощо. 

Підтримувати талановиту молодь (співробітників, студентів), зокрема через
участь (співучасть) в організації літературних, художніх, музичних, танцювальних
та  інших  конкурсів,  оглядів,  спортивних,  туристичних  змагань,  конференцій
тощо.

Здійснювати закупівлю музичних інструментів, спортивного, туристичного
інвентарю,  костюмів  та  іншого  необхідного  обладнання  і  матеріалів  на  основі
затвердженого кошторису.

Відповідальні:  директор  або  особа,  яка  виконує його обов’язки,заступник
директора  з  науково-педагогічної  та  виховної  роботи,заступник  директора  з
фінансово-господарської  роботи,  головний  бухгалтер,  керівники  структурних
підрозділів.

5.11.  Забезпечити  роботу  психологічної  служби  Інституту.  Надавати
психологічну допомогу співробітникам та студентам Інституту. Не рідше одного
разу  на  рік  проводити  вибірковий  соціально-психологічний  аналіз  питань,  що
стосуються осіб, які навчаються в Інституті.

Відповідальні:  заступник  директора  з  науково-педагогічної  та  виховної
роботи, керівник психологічної служби, голова РСС.

5.12. Забезпечувати роботу буфетів у навчальних корпусах №2,3.
Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступник

директора з фінансово-господарської роботи.
5.13. Виконувати  ремонтні  роботи  в  аудиторіях,  читальних  залах,

приміщеннях соціального призначення згідно з  графіком виконання ремонтних
робіт. 

Відповідальні:  директор або особа, яка виконує його обов’язки,  заступник
директора з фінансово-господарської роботи.

5.14. Забезпечувати збір, обробку і збереження фото- та відеоматеріалів, які
стосуються  історії  Інституту.  Організовувати  їх  демонстрацію  на  масових
зібраннях  членів  трудового  і  студентського  колективів  (зборах,  конференціях,
культурно-освітніх заходах тощо).

Відповідальні:  заступник  директора  з  науково-педагогічної  та  виховної
роботи, фахівець редакційно-видавничого відділу.

5.15. Розподіл  місць  проживання  в  гуртожитках  Інституту та  поселення
осіб,  які  навчаються  здійснювати  за  погодженням  із  представниками
профспілкової  Сторони  та  органів  студентського  самоврядування  Інституту  на



підставі  Положення про студентський гуртожиток Криворізького  економічного
інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана».

Відповідальні:  заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
декани, завідувач господарчого відділу, завідувачі гуртожитків, голова РСС.

5.16. Забезпечувати і підтримувати задовільні умови проживання студентів
з інших населених пунктів у гуртожитках:

- своєчасно  здійснювати  капітальний,  поточний  і  дрібний  ремонт
споруд,  комунікацій,  меблів   у  межах  виділеного  фінансування;  разом  із
профспілковою Стороною та органами студентського самоврядування перевіряти
готовність гуртожитків до нового навчального року;

- при наявності осіб які навчаються в Інституті, які потребують місця
проживання  в  гуртожитку,  не  допускати  використання  не  за  призначенням
житлової площі гуртожитків (надання в оренду тощо);

- для осіб які навчаються в Інституті за денною формою навчання плату
за  користування  гуртожитком  установлювати  відповідно  до  чинних  тарифів  і
відповідного договору. Особам, що проживають у гуртожитках і займають окремі
кімнати, призначати оплату за кількість місць у кімнаті, передбачених паспортом
гуртожитку;

- поселення  іногородніх  осіб  які  навчаються  в  Інституті  за  заочною
формою  навчання,  на  період  проведення  екзаменаційної  сесії   при  наявності
вільних  місць  та  слухачів  підготовчих  курсів  на  період  навчання  на  курсах
здійснювати  за  дозволом  директора  або  особи  яка  виконує  його  обов’язки,
заступника  директора  з  фінансово-господарської  роботи.  Розмір  плати  за
користування  гуртожитком  цій  категорії  осіб,  що  навчаються,  установлювати
відповідно до чинних тарифів і відповідно оформленого договору.

Відповідальні:  заступник  директора  з  фінансово-господарської  роботи,
головний  бухгалтер,  декани,  завідувач  господарчого  відділу,  завідувачі
гуртожитків, голова РСС. 

5.17.  Виселення  з  гуртожитків  осіб,  які  там  проживають,  здійснювати  за
погодженням  із  профспілковою  Стороною  та  органами  студентського
самоврядування  відповідно  до  Положення  про  студентський  гуртожиток
Криворізького економічного інституту  Державного вищого навчального закладу
«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  та
Правил  внутрішнього  розпорядку  студентського  гуртожитку  Криворізького
економічного  інституту  Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки,  заступник
директора  з  фінансово-господарської  роботи,  головний  бухгалтер,  декани,
завідувач господарчого відділу, завідувачі гуртожитків, голова РСС. 

5.18. Спільно з профспілковою Стороною в межах чинного законодавства та
в  межах  фінансування,  виділеного  відповідно  до  ст.44  Закону  України  «Про
професійні  спілки,  їх  права  та  гарантії  діяльності»  розглянути  можливість  та
перспективи  укладання  відповідних  договорів  з  оздоровчими  закладами  щодо
придбання путівок для співробітників Інституту.



Відповідальні:  голова  профкому,  заступник  директора  з  фінансово-
господарської роботи, головний бухгалтер.

5.19.  Здійснювати  роботи  по  благоустрою  прилеглих  до  навчальних
корпусів Інституту територій. 

Відповідальні:заступник директора з фінансово-господарської роботи. 
5.20. Надавати консультативну допомогу з питань трудового законодавства,

соціально-побутового та правового захисту.
Відповідальні:  юрисконсульт,  начальник  відділу  кадрів,  керівники

структурних підрозділів.
5.21.  Адміністрації  спільно  з  органами  студентського  самоврядування,

профспілковим комітетом провести організаційну роботу щодо страхування осіб
які  навчаються  в  Інституті  та  працівників  Інституту  від  нещасних  випадків.
Розглянути  можливості   сплати  страхових  платежів  за  рахунок  коштів
спеціального фонду. 

5.21.Надавати допомогу особам які навчаються в Інституті, які проживають
у  гуртожитках,  при  оформлені  документів  на  отримання  субсидії  для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Профспілкова Сторона зобов’язана:
5.22. Разом зі Стороною роботодавця забезпечувати виконання положень V

розділу колективного договору. Захищати соціальні права працівників та осіб, що
навчаються в Інституті.

Відстоювати перед роботодавцем і державними органами виконавчої влади
позиції  щодо забезпечення  соціальних прав  і  гарантій  працівників  та  осіб,  що
навчаються в Інституті,  надання матеріальної  допомоги,  покращення житлових
умов, організації харчування. Насамперед підтримувати соціально не захищених
та  малозабезпечених  представників  трудового  і  студентського  колективів,
студентів пільгової категорії. 

Відповідальні:  голова  профкому,  комісія  профкому  з  питань  соціального
захисту членів профспілки.

5.23. Представляти  інтереси  працівників  у  комісії  із  соціального
страхування.  Разом  зі  Стороною  роботодавця  здійснювати  періодичний
вибірковий контроль за дотриманням лікарняного режиму особами, які тимчасово
втратили працездатність.

Контролювати  надання  Стороною  роботодавця  до  Державної  фіскальної
служби,  Пенсійного  фонду  відомостей  про  страховий  стаж,  заробітну  плату  і
соціальні внески працівників (п.13 ст.38 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності»).

Відповідальні: голова профкому, голови профбюро структурних підрозділів,
комісія профкому з питань соціального захисту членів профспілки.

5.24. Кошти, перераховані Інститутом на поточний рахунок профспілкової
Сторони  із  загального  фонду  держбюджету  в  обсязі,  установленому  МОН
України,  але  не  менше  0,3%  загального  фонду  оплати  праці  на  організацію
культурно-масової,  фізкультурної  та  оздоровчої  роботи,  витрачати  згідно
кошторису.  Раз  на  рік  звітувати  конференції  трудового  колективу  про
використання виділених коштів та виконання кошторису.



Відповідальні: голова профкому, бухгалтер профкому.
5.25. Надавати  членам  профспілкової  організації  Інституту  грошову

допомогу  за  їхніми  заявами  відповідно  до  Положення  про  порядок  та  умови
надання  грошової  допомоги  членам  первинної  профспілкової  організації
Криворізького економічного інституту» (додаток 15).

На  надання  грошової  допомоги  спрямовувати  не  більше  30%  коштів
профспілкового бюджету. 

Відповідальні:  комісія  профкому  з  питань  соціального  захисту  членів
профспілки, голови профбюро структурних підрозділів, бухгалтер профкому.

5.26. Вести  облік  працівників,  які  потребують  санаторно-курортного
лікування.  Сприяти  організації  відпочинку,  лікування  та  оздоровлення
працівників  і  їхніх дітей,  а  також молоді,  що навчається  (п.14 ст. 38 ЗУ «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Сприяти забезпеченню путівками в табори відпочинку дітей співробітників
Інституту. 

Відповідальні:  голови  профбюро  структурних  підрозділів,  комісія  зі
спортивно-масової роботи та оздоровлення.

5.27. Спільно з Дніпропетровським обкомом Профспілки, профспілковими
організаціями  галузі,  брати  участь  в  акціях  протесту,  спрямованих  на   захист
соціально-економічних  інтересів  членів  трудового  колективу,  молоді,  що
навчається.

Відповідальні:голова профкому, голови профбюро структурних підрозділів,
комісія  з  питань  соціального  та  правого  захисту  членів  профспілки,  комісія  з
питань організаційної роботи.

5.28.  Сприяти  організації  Новорічних,  Різдвяних  святкових,  культурних
заходів. Дітям,батьки яких  є членами Профспілки (у віці до 14 років включно), за
рахунок коштів профспілкового бюджету безоплатно надавати новорічні дитячі
подарунки (солодощі) та квитки на святкові вистави.

Відповідальні: голова профкому, голови профбюро структурних підрозділів,
комісія з культурно-масової роботи, бухгалтер профкому.

5.29. За  рахунок  коштів  профспілкового  бюджету  надавати  грошове
заохочення: 

 працівникам  відділу  бухгалтерського  обліку  та  фінансової
звітності  Інституту,  які  здійснюють  утримання  профспілкових  внесків  із
заробітної плати та стипендії;

 членам  профспілкової  організації  Інституту,  які  проводять
активну профспілкову роботу на громадських засадах. 

Грошове  заохочення  надавати  за  поданням  голів  профспілкових  бюро
структурних підрозділів.

Відповідальні: голова профкому, голови профбюро структурних підрозділів,
бухгалтер профкому.

5.30. Спільно зі Стороною роботодавця створювати умови для культурного
та  естетичного  виховання,  культурного  відпочинку  працівників  та  членів
трудового  колективу,  осіб  які  навчаються  в  Інституті.  Сприяти  розвитку
художньої самодіяльності, організації і проведенню конкурсів, змагань, виставок.



Сприяти  організації  краєзнавчих  туристичних  поїздок  трудових  колективів
структурних підрозділів  шляхом виділення транспортних засобів,  що належать
Інституту та/або укладання угод зі сторонніми організаціями.

Відповідальні: голова профкому, голови профбюро структурних підрозділів,
комісія з культурно-масової роботи, бухгалтер профкому.

5.31. Сприяти  організації  демонстрації  фото  -  і  відеоматеріалів,  які
стосуються  історії  Інституту,  на  масових  зібраннях  членів  трудового  і
студентського колективів (зборах, конференціях тощо).

Відповідальні: комісія з культурно-масової роботи.
5.32. Разом  із  Стороною  роботодавця  надавати  шефську  допомогу

організаційно-масового характеру дитячим будинкам та інтернатам.
Відповідальні: комісії з питань організаційної роботи, комісія з культурно-

масової роботи, голови профбюро структурних підрозділів.
5.33. Сприяти  фізичному  вихованню  членів  трудового  колективу  та

студентства,  пропаганді  культурного  способу  життя,  оздоровлення.  Спільно  з
кафедрою  фізичного  виховання  проводити  просвітницьку,  спортивно-масову,
оздоровчу  і  туристичну  роботу  серед  працівників  Інституту  та  осіб,  які
навчаються в Інституті.

Відповідальні:  голови  профбюро  структурних  підрозділів,  комісія  зі
спортивно-масової роботи та оздоровлення.

5.34. Спільно  зі  Стороною  роботодавця  організовувати  і  проводити
спортивні змагання, спартакіади серед працівників Інституту, осіб які навчаються
в Інституті, Дні здоров’я.

Відзначати учасників змагань кубками, дипломами, грамотами та подяками
(загальна сума витрат на проведення спортивно - масової роботи складається з
коштів, які відповідно до ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права
та  гарантії  діяльності»  перераховуються  на  поточний  рахунок  профспілкової
організації Інституту в розмірі 0,3% від фонду оплати праці за рахунок виділення
додаткових  бюджетних  асигнувань  на  оздоровчу,  культурно  -  масову  та
фізкультурну  роботу  та  кошторисних  призначень  профспілкового  комітету  за
відповідним напрямом). 

За рахунок коштів профспілкового бюджету надавати грошове заохочення
членам  профспілкової  організації  Інституту,  які  приймають  активну  участь  у
підготовці та проведенні спортивних заходів.

Звітувати про використання коштів, виділених на спортивно-масову роботу
на  профспілкових  зборах  (профспілковій  конференції),  конференції  трудового
колективу.

Відповідальні: голова профкому, голови профбюро структурних підрозділів,
комісія зі спортивно-масової роботи та оздоровлення, бухгалтер профкому.

5.35. Спільно зі Стороною роботодавця здійснювати громадський контроль
за роботою буфетів, розташованих у навчальних корпусах Інституту.

Відповідальні:  заступник  голови  профкому,  голови  профспілкових  бюро
структурних підрозділів, комісія з питань організаційної роботи.



РОЗДІЛ VI. Гарантії діяльності профспілкової Сторони

Сторона роботодавця зобов’язана:
6.1. Забезпечувати  права  та  гарантії  діяльності  профспілкової  організації

Інституту, відповідно до Конституції України, Закону України “Про професійні
спілки,  їх  права  і  гарантії  діяльності”,  актів  Президента  України  та  Кабінету
Міністрів України, ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації
праці.

Відповідальні:  директор  або  особа,  яка  виконує  його  обов’язки,
юрисконсульт.

6.2. Не допускати втручання в статутну діяльність профспілкової Сторони,
передбачену  чинним  законодавством,  обмеження  прав  профспілки  або
перешкоджання їх здійсненню (п.10.1.2 Галузевої угоди).

Відповідальні:  директор  або  особа,  яка  виконує  його  обов’язки,
юрисконсульт.

6.3. Роботодавець визнає право виборного органу первинної профспілкової
організації  Інституту  на  ведення  переговорів  з  підготовки  і  укладання
Колективного договору, здійснення контролю за виконанням обов’язків сторін у
період  його  дії,  а  також  право  представляти  інтереси  трудового  колективу
Інституту у вирішенні  питань оплати праці,  зайнятості,  умов праці та охорони
праці,  оздоровлення  та  відпочинку,  вирішення  питань  із  соціального  та
побутового забезпечення. 

Відповідальні:  директор  або  особа,  яка  виконує  його  обов’язки,
юрисконсульт.

6.4. Надавати профспілковій Стороні всю необхідну інформацію з питань,
які  є  предметом  цього  Колективного  договору,  сприяти  реалізації  права
профспілки на захист трудових і соціально-економічних інтересів працівників і
осіб які навчаються в Інституті, що навчається.

Відповідальні:  директор  або  особа,  яка  виконує  його  обов’язки,
заступники директора, керівники структурних підрозділів.

6.5.  Надавати  профспілковій  Стороні  нормативно-правові  документи,  що
надходять  до  Інституту  з  органів  державної  влади,  місцевого  самоврядування,
ДВНЗ  «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима
Гетьмана», видані директором Інституту (накази, розпорядження), ухвали Вченої
ради, що мають відношення до питань реорганізації (реструктуризації) Інституту,
організації,  оплати та стимулювання праці, встановлення компенсацій,  охорони
праці,  соціально-побутових  питань,  витрат  на  відрядження  тощо.  Включити
профспілковий  комітет  у  перелік  структурних  підрозділів,  визначених  для
обов’язкової розсилки документів, що стосуються трудових і соціальних інтересів
працівників Інституту.

Не  допускати  ухвалення  рішень,  видання  наказів,  що  за  чинним
законодавством  передбачають  погодження  з  виборним  органом  первинної
профспілкової організації, без такого погодження. 

Відповідальні:  директор  або  особа  яка  виконує  його  обов’язки,  завідувач
канцелярії, юрисконсульт.



6.6.  Забезпечити  доступ  до  матеріалів,  документів,  а  також  до  усіх
структурних  підрозділів  і  служб  Інституту  для  здійснення  профспілковою
стороною контролю за додержанням законодавства про працю, за станом охорони
праці, за виконанням Колективного договору, ведення колективних переговорів.
Відповідні  документи  надавати  на  вимогу  профспілкової  сторони  в  тижневий
термін  (ст.  251  КЗпП  України,ст.ст.  40,  45  Закону  України  «Про  професійні
спілки, їх права і гарантії діяльності»).

Надавати  можливість  профспілковій  Стороні  перевіряти  розрахунки  з
оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для
соціальних  і  культурних  заходів  (п.6  ст.  40  Закону  України  «Про  професійні
спілки, їх права і гарантії діяльності»).

Надавати профспілковій організації інформацію про результати діяльності
Інституту. 

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступники
директора, головний бухгалтер,начальник відділу кадрів.

6.7. Накази, що стосуються матеріальних заохочень та розподілу соціальних
пільг,  змін  робочого  часу,  запровадження  та  перегляду  норм  праці,  її  оплати,
розцінок,  тарифних  сіток,  посадових  окладів,  умов  запровадження  та  розміру
надбавок,  доплат,  премій,  винагород,  інших  заохочувальних,  компенсаційних
виплат, призначення стипендій, матеріального забезпечення осіб які навчаються в
Інституті,  поліпшення  умов,  охорони  праці,  відпочинку,  соціальної  сфери
працівників та  осіб які навчаються в Інституті, а також звільнення, притягнення
до  дисциплінарної  відповідальності  працівників  погоджувати  з  профспілковим
комітетом первинної профспілкової організації Інституту. Копії наказів надавати
профспілковому комітету.

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, заступники
директора,  головний  бухгалтер,  завідувач  навчально-методичним  відділом,
начальник відділу кадрів, завідувач канцелярії, юрисконсульт.

6.8.  У  випадку  внесення  профспілковим  комітетом  подань  роботодавцю
щодо  порушення  трудового  законодавства  та  умов  Колективного  договору
розглядати їх в десятиденний термін.

Відповідальні: директор або особа яка виконує його обов’язки, заступники
директора, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, керівники структурних
підрозділів.

6.9. Відповідно до Кодексу законів про працю України та Галузевої угоди
між МОН України та ЦК Профспілки освіти і науки України на 2016-2020 роки: 

-  надавати  у  постійне користування  для  роботи первинної  профспілкової
організації  Інституту  приміщення,  що  відповідає  вимогам  чинних  державних
санітарних норм і правил, що встановлюють вимоги до відповідних приміщень з
відповідним обладнанням, меблями, оргтехнікою, доступом до локальної мережі
тощо  щодо  забезпечення  передбаченої  статутом  Профспілки  діяльності,
приміщень для проведення зборів, засідань тощо (ст.249 КЗпП України);

-  надавати  первинній  профспілковій  організації  Інституту  можливість
користування автотранспортом (за заявками). 

Відповідальні: заступник директора з фінансово-господарської роботи.



6.10. На підставі заяв членів профспілки здійснювати утримання членських
профспілкових  внесків  із  заробітної  плати  працівників,  стипендії  осіб  які
навчаються  в  Інституті та  у  дні  виплати  заробітної  плати  і  стипендії   100%
утриманих  профспілкових  внесків  перераховувати  на  поточний  рахунок
первинної профспілкової організації Інституту.

Відповідальні:  директор або особа яка виконує його обов’язки,  заступник
директора з фінансово-господарської роботи, головний бухгалтер.

6.11.  Забезпечувати  участь  представників  первинної  профспілкової
організації  КЕІ  в  розробці,  редакції  Положення  про  Інститут,  Правил
внутрішнього  трудового  розпорядку  та  розгляді  пропозицій  та  зауважень,  що
стосуються соціально-економічних питань. 

На  засадах  соціального  партнерства  забезпечувати  участь  представників
первинної профспілкової організації Інституту в нарадах та засіданнях дорадчих
органів, робочих груп, що створюються наказами та розпорядженнями директора
Інституту.

Відповідальні: директор або особа, яка виконує його обов’язки, заступники
директора.

6.12. Працівникам Інституту, обраним до складу виборних профспілкових
органів,  відповідно  до  ст.252  КЗпПУ,  ст.  41  Закону  України  «Про  професійні
спілки, їх права та гарантії  діяльності»,  гарантуються наступні можливості  для
здійснення їх повноважень:

-  членам  виборних  профспілкових  органів,  не  звільненим  від  виконання
своїх службових обов’язків,  надається час  зі  збереженням середньої  заробітної
плати для участі  в  консультаціях і  переговорах,  виконання інших громадських
обов’язків в інтересах трудового колективу, а також для участі в роботі виборних
профспілкових  органів  (голові  профспілкового  комітету  –  не  менше  6  год.  на
тиждень,  заступнику голови -  не менше 4  год.  на  тиждень,  членам профкому,
головам профбюро факультетів -  не менше ніж 2 год. на тиждень); 

-  працівникам,  обраним  до  складу  виборних  профспілкових  органів
відповідно до чинного законодавства, на час профспілкового навчання надається
додаткова  оплачувана  відпустка  тривалістю  до  6-ти  календарних  днів  зі
збереженням середньої заробітної плати;

-  за  співробітниками  первинної  профспілкової  організації  зберігаються
соціальні пільги та заохочення, встановлені для співробітників Інституту. 

Відповідальні:  директор або особа,  яка  виконує його обов’язки,  головний
бухгалтер, начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

6.13.  Не  допускати  звільнення  з  роботи  за  ініціативою  роботодавця
працівників, які були обрані до складу виборних профспілкових органів, протягом
року  після  припинення  виконання  профспілкових  зобов'язань  (ст.  252  КЗпПУ
України, п.4 ст.  41 Закону України “Про професійні спілки, їх права і  гарантії
діяльності ”).

Відповідальні:  директор або особа яка виконує його обов’язки, заступники
директора, начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів. 

6.14. Надавати працівникам, звільненим у зв’язку з обранням їх до складу
виборних  профспілкових  органів,  після  закінчення  строку  їх  повноважень



попередню роботу  (посаду)  або  за  згодою працівника  іншу рівноцінну  роботу
(посаду) (ст. 252 КЗпПУ).

Відповідальні:директор  або  особа  яка  виконує  його  обов’язки,  заступник
директора з фінансово-господарської роботи, начальник відділу кадрів.

6.15.  Вводити  до  складу  Вченої  ради  Інституту  та  директорату  голову
профспілкової організації Інституту.

Відповідальні:  директор  або  особа,  яка  виконує  його  обов’язки,
юрисконсульт.

Профспілкова Сторона зобов’язана:
6.16. З  метою  спрямування  організаційно-масової  роботи  на  зміцнення

профспілкових організацій усіх рівнів:
 залучати  молодь  Інституту  до  профспілкової  діяльності,  готувати

резерв  на  висунення  у  виборні  профспілкові  органи  осіб  які  навчаються  в
Інституті, молодих працівників;

 організовувати навчання профспілкового активу;
 проводити співбесіди членів профкому з профактивом підрозділів;
 відповідно до плану роботи проводити розширені  спільні  засідання

профспілкового комітету з директоратом Інституту.
Відповідальні:  комісія  з  питань  організаційної  роботи,  профбюро

факультетів.
6.17. Висувати кандидатури працівників Інституту на присвоєння почесних

звань і нагородження відомчими відзнаками в установленому порядку.
Відповідальні: профспілковий комітет інституту.
6.18. Здійснювати наповнення офіційного  WEB-сайту Інституту в частині

діяльності первинної профспілкової організації Інституту.
Відповідальні: голова первинної профспілкової організації, комісія з питань

організаційної роботи.

Розділ VII. Контроль та звітність за виконанням колективного
договору

7.1. Контроль за виконанням колективного договору здійснюється спільною
комісією сторін.  (додатку 1) Комісія забезпечує поточний неперервний нагляд і
систематичну перевірку виконання Колективного договору.

7.2. Сторони забезпечують контроль за виконанням Колективного договору,
аналізують і  узагальнюють хід  його виконання.  Один раз  на  рік  –  на  початку
нового  календарного  року  (але  не  пізніше  лютого)  –  Сторони  звітують
конференції  трудового  колективу  про  виконання  положень  Колективного
договору.  У  разі  невиконання  зобов’язань,  окремих  положень  Колективного
договору  Сторони  аналізують  причини  та  здійснюють  термінові  заходи  щодо
забезпечення їх реалізації.

7.3. При невиконанні Стороною роботодавця або профспілковою Стороною
своїх зобов’язань по даному Колективному договору кожна із Сторін,  що його
підписали,  має  право  в  рамках  наданих  повноважень  ставити  і  вирішувати
питання про відповідальність винних в цьому посадових осіб та членів виборних



профспілкових  органів  в  порядку,  встановленому  законодавством  України  та
Статутом профспілки працівників освіти і науки України (ст. 18 Закону України
“Про колективні договори і угоди ”).

7.4. Гарантами виконання цього Колективного договору виступають:
– зі Сторони роботодавця – директор Криворізького економічного інституту

ДВНЗ  «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима
Гетьмана»;

– зі  Сторони  трудового  колективу  –  голова  первинної  профспілкової
організації Криворізького економічного інституту.

7.5. Колективний договір укладено у двох примірниках, що зберігаються у
кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Нормативно-правове забезпечення організації освітнього процесу

Положення  про  організацію  освітнього  процесу  (далі  –  Положення)
розроблене  відповідно  до  Закону України «Про освіту»,  Закону України  «Про
вищу освіту», Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку
освіти  в  Україні  на  період  до  2021  року»  від  25  червня  2013  р.  №344/2013,
Державної  національної  програми  «Освіта»  («Україна  ХХІ  століття»),  наказу
МОН України від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження у вищих навчальних
закладах  України  Європейської  кредитно-трансферної  системи»,  Методичних
рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи
та її ключових документів у вищих навчальних закладах (лист МОН України від
26.02.2010 № 1/9-119) і на підставі внутрішніх нормативних документів:



– Статуту  Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

– Програми  інноваційного  розвитку  університету  на  2013–2015  роки,
ухваленої Вченою радою КНЕУ 31.10.2013;

– Стратегії  розвитку  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний
університет імені Вадима Гетьмана» на 2010–2015 роки;

– Положення  про  організацію  практики  студентів  у  КНЕУ,  ухваленого
Вченою радою КНЕУ 30.10.2003;

– Положення  про  робочу  навчальну  програму  дисципліни  та  методичні
рекомендації до її розробки, ухваленого Вченою радою КНЕУ 25.03.2004;

– Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної
роботи в КНЕУ, ухваленого Вченою радою КНЕУ 20.12.2012;

–  Положення про  порядок  оцінювання  результатів  навчальної  діяльності
студентів, затвердженого Вченою радою 25.05.2017 року;

–  Положення про структуру, зміст та обсяги навчально-методичних видань,
затвердженого наказом ректора від 13.04.2009 № 252;

– Положення про розрахунок науково-педагогічного навантаження в ДВНЗ
«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»,
затвердженого наказом ректора від 17.03.2009 № 158; 

–  Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів
академічної групи, затвердженого наказом ректора від 24.02.2010 № 121;

–  Положення про Індивідуальний навчальний план студента та результати
його виконання, ухваленого Вченою радою КНЕУ 21.06.2012;

– Положення  про  організацію  ректорського  контролю  якості  знань
студентів, ухваленого Вченою радою КНЕУ 21.06.2012;

– Порядку  ліквідації  академічних  заборгованостей  студентів  КНЕУ  за
результатами  підсумкового  контролю  знань,  ухваленого  Вченою  радою КНЕУ
09.02.2012;

–  Положення  про  апеляцію  результатів  підсумкового  контролю у  формі
іспиту, ухваленого Вченою радою КНЕУ 22.12.2005;

–  Положення  про  включене  навчання  студентів  ДВНЗ  «Київський
національний економічний університет  імені  Вадима Гетьмана»  у  закордонних
вищих навчальних закладах, ухваленого Вченою радою КНЕУ від 26.09.2013;

–  Положення  про  організацію  навчального  процесу  із  застосуванням
дистанційних технологій навчання, ухваленого Вченою радою КНЕУ 20.03.2013;

– Типового  положення  про  факультет,  ухваленого  Вченою  радою  КНЕУ
23.10.2014;

– Положення про Науково-методичну раду ДВНЗ «Київський національний
економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»,  ухваленого  Вченою  радою
Університету 26.09.2013;

–  Положення про Вчену раду ДВНЗ «Київський національний економічний
університет  імені  Вадима  Гетьмана»,  ухваленого  Вченою  радою  КНЕУ  від
25.09.2014;



– Положення  про  ректорат  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний
університет  імені  Вадима  Гетьмана»,  ухваленого  Вченою  радою  КНЕУ
25.09.2014;

–  Положення  про  Наукове  товариство  студентів,  аспірантів,
докторантів  і  молодих  вчених  ДВНЗ  «Київський  національний
економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»,  затвердженого
загальними зборами трудового колективу від  24.12.2014  №4;

–  Положення  про  організацію  освітнього  процесу,  ухваленого  Вченою
радою КНЕУ 22.06.2017 р.;

–  Статуту  Криворізького  економічного  інституту  ДВНЗ  «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

– Положення про Криворізький економічний інститут Державного вищого
навчального  закладу  «Київський  національний  економічний  університет  імені
Вадима Гетьмана», затвердженого Вченою радою КНЕУ 31.08.2017.

У  процесі  розробки  даного  Положення  враховано  засади  Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) –
система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в європейському
просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та
освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти.
Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої
освіти,  необхідного  для  досягнення  необхідних  результатів  навчання,  й
обліковується у кредитах ЄКТС.

ЄКТС забезпечує прозорість через такі засоби.
1. Кредити ЄКТС, які є числовим еквівалентом індексу трудомісткості, що

призначається  навчальному  курсу,  щоб  окреслити  обсяг  навчального
навантаження студентів, необхідний для його повного опанування.

2.  Інформаційний  пакет,  який  дає  письмову  інформацію про  навчальний
заклад,  його  факультети,  навчальні  програми,  організацію  освітнього  процесу,
систему оцінювання тощо.

3. Перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні
загальнозрозумілим способом і  може легко передаватися  з  одного навчального
закладу до іншого.

4. Форми заяв для студентів / навчальний контракт.
Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження
здобувача  вищої  освіти,  необхідного  для  досягнення  визначених  (очікуваних)
результатів  навчання.  Обсяг  одного  кредиту ЄКТС  становить  30  годин.
Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить,
як правило, 60 кредитів ЄКТС.

Індивідуалізація навчання – це надання можливості особі, яка навчається,
самостійно обирати рівень вивчення навчальних дисциплін та їх перелік понад
нормативні  вимоги,  передбачені  освітньо-професійною програмою залежно  від
власних цілей, потреб, можливостей.



Складовою індивідуалізації є така організація навчального процесу, за якої
вибір  способів,  прийомів,  темпу  навчання  враховує  індивідуальні  особливості
студентів, рівень розвитку їх здібностей до навчання.

Індивідуалізація навчального процесу забезпечується такими заходами, як: 
1)  запровадження  сучасного  арсеналу  форм  і  методів  індивідуально-

консультаційної (контактної) роботи викладача зі студентами;
2)  підвищення  ролі  індивідуальної  компоненти  під  час  організації

самостійної роботи студентів;
3)  використання  всього  арсеналу  педагогічних  прийомів,  засобів  для

створення  умов,  за  яких  кожна  людина,  що  навчається,  здобуває  можливість
виявити власну індивідуальність.

Основними  формами  індивідуалізації  навчального  процесу  є  організація
навчання  за  індивідуальними  навчальними  планами  та  з  застосуванням
дистанційних технологій навчання.

Фундаменталізація навчання –  суттєве підвищення якості освіти і рівня
компетентності  фахівців  способом  модернізації  змісту  навчальних  дисциплін  і
науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Завданням  фундаментальної  інститутської  освіти  є  створення  умов  для
виховання і формування сучасного наукового мислення, внутрішньої потреби у
саморозвитку, самоосвіті впродовж життя людини.

Інститутська освіта може вважатися фундаментальною, якщо продукує не
вузькоспеціалізовані, а системні, методологічно важливі, інваріативні знання, які
сприяють  інтелектуальному  розвитку  особистості,  її  адаптації  до  швидко
змінюваних технологічних і соціально-економічних умов.

Обов’язковою  передумовою  фундаменталізації  інститутської  освіти  є  як
створення  нових  навчальних  курсів,  якісно  відмінних  від  традиційних  за
структурою  і  змістом,  спрямованістю  на  узагальнені,  універсальні  знання,
формування загальної культури і розвиток наукового мислення, так і підвищення
фундаментальної  компоненти  у  навчальних  дисциплінах  діючих  навчальних
планів.

ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»  (далі  –  Університет)  має  статус  національного  вищого  навчального
закладу  і  функціонує  на  засадах  автономності  і  самоврядності..  Криворізький
економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені  Вадима  Гетьмана»  (далі  –  Інститут)  є  відокремленим  структурним
підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана».

2.2. Взаємодія Інституту з органами державного управління у сфері вищої
освіти  України  та  з  іншими  організаціями  відбувається  на  основі  принципів
демократії  та  інших  загальнолюдських  цінностей  для  забезпечення  світового
рівня професійної освіти.



2.3.  Інститут  здійснює  підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  за
відповідними  освітньо-професійними,  освітньо-науковими,  науковими
програмами на таких рівнях вищої освіти: 

– перший (бакалаврський) рівень; 
– другий (магістерський) рівень; 
Здобуття вищої освіти на кожному з її рівнів передбачає успішне виконання

особою  відповідної  освітньої  (освітньо-професійної  чи  освітньо-наукової)  або
наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої
освіти: 

1) бакалавр; 
2) магістр; 
Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано,

коли  уповноважена  установа  встановила,  що  особа  досягла  компетентностей
(результатів  навчання)  згідно  з  стандартами  вищої  освіти,  що  засвідчується
відповідним документом про вищу освіту;

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок,
способів  мислення,  професійних,  світоглядних  і  громадянських  якостей,
морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно виконувати
професійну  і  подальшу  навчальну  діяльність  та  є  результатом  навчання  на
певному рівні вищої освіти.

Результати  навчання –  сукупність  знань,  умінь,  навичок,  інших
компетентностей,  набутих  особою  у  процесі  навчання  за  певною  освітньо-
професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно
оцінити і виміряти;

2.4.  Метою  освітнього  процесу  в  Інституті  є  реалізація  інтелектуальної,
творчої  діяльності  у  сфері  вищої  освіти  і  науки  через  систему  науково-
методичних  та  педагогічних  заходів,  що  спрямована  на  передачу,  засвоєння,
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які
навчаються,  забезпечення  професійної  підготовки  осіб  відповідно  до  їх
покликання, інтересів, здібностей і нормативних вимог ринку праці,  а також на
формування гармонійно розвиненої особистості.

2.5. Основними принципами діяльності Інституту є:
  органічне поєднання освітньої і  наукової діяльності  для забезпечення

випереджувального інноваційного розвитку освіти;
  забезпечення  конкурентоспроможності  Інституту  завдяки  високій

гарантованій якості освітніх послуг;
  відповідність освітніх програм потребам особи та суспільства, кращим

світовим зразкам, їх мобільність і компетентнісна орієнтованість на ринок праці;
  демократизація  системи  навчання,  її  прозорість,  обов’язковість

громадського контролю;
  партнерство і соціальна відповідальність учасників освітньої діяльності.
2.6.  Наукова  та  інноваційна  діяльність  є  невід’ємною  і  пріоритетною

складовою  діяльності  Інституту.  Інтеграція  наукової,  освітньої  та  виробничої
діяльності  сприяє  імплементації  в  навчальний  процес  сучасних  науково-



технологічних  досягнень,  постійному  вдосконаленню  кваліфікації  науково-
педагогічних і наукових працівників, підвищенню рівня професійної підготовки
фахівців,  зміцненню  конкурентних  позицій  Інституту  на  вітчизняному  ринку
науково-освітніх послуг,  піднесенню його міжнародного іміджу та престижу,  а
також  диверсифікації  джерел  фінансування  насамперед  завдяки  розвитку
різноманітних форм співробітництва з державним і підприємницьким секторами,
а також участі у міжнародних програмах і грантових проектах.

2.7. Основними завданнями освітньої діяльності Інституту є:
– здійснення  освітньої  діяльності,  яка  забезпечує  підготовку  фахівців  за

відповідними  освітньо-професійними,  освітньо-науковими,  науковими
програмами,  що  відповідає  стандартам  вищої  освіти,  і  підготовку  фахівців  до
професійної діяльності;

– формування  особистості  через  патріотичне,  правове,  екологічне
виховання,  утвердження  в  учасників  освітнього  процесу  моральних  цінностей,
соціальної  активності,  громадянської  позиції  та  відповідальності,  пропагування
здорового  способу  життя,  вміння  вільно  мислити  і  самоорганізовуватися  в
сучасних умовах;

 формування  змісту  освіти  та  змісту  навчання,  відкриття  нових
спеціальностей, спеціалізацій відповідно до потреб ринку праці;

  формування освітніх програм виключно на компетентнісній основі;
  вдосконалення  системи  компетенцій  бакалаврського  і  магістерського

рівнів на основі їх гармонізації з професійними стандартами роботодавців;
  сприяння конкурентоспроможності випускників; 
  сприяння працевлаштуванню випускників Інституту через забезпечення

належної практичної підготовки;
  забезпечення  інтеграції  освітньої  та  наукової  діяльності  через

підвищення ролі дослідницької компоненти в освітніх програмах;
  створення  умов  для  нерозривності  процесів  навчання  і  науково-

дослідної роботи;
  розробка  нового  покоління  міждисциплінарних  дослідних  освітніх

програм;
  інноваційний розвиток освіти через зміщення акцентів з аудиторної на

самостійну  роботу  студентів,  з  навчальної  –  на  науково-методичну  роботу
викладачів;

  впровадження європейських стандартів і принципів забезпечення якості
освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;

  створення умов для набуття студентами комунікативної компетентності
іноземною мовою на необхідному рівні;

  формування  повноцінних  англомовних  освітніх  програм  за
бакалаврським і магістерським рівнями вищої освіти;

  забезпечення  відповідності  освітніх  програм  міжнародним
класифікаціям і стандартам вищої освіти;

  запровадження дистанційних технологій в освітній процес;



  розширення  участі  Інституту  в  міжнародних  програмах  академічної
мобільності студентів і науково-педагогічних працівників;

  підготовка спільних із зарубіжними партнерами навчальних програм і
навчально-методичних видань;

  інтеграція  з  навчальними  закладами  різних  рівнів,  науковими
установами  та  підприємствами,  зокрема  через  створення  навчально-науково-
виробничих комплексів.

2.8.  Основними  документами  Інституту,  що  регламентують  зміст  і
організацію  навчального  процесу  в  структурних  підрозділах,  які  здійснюють
підготовку  фахівців  з  вищою освітою за  відповідними освітньо-професійними,
освітньо-науковими, науковими програмами, є засоби діагностики якості  вищої
освіти, навчальні плани, робочі навчальні плани, індивідуальні навчальні плани
студента  (ІНПС),  структурно-логічна  схема,  робочі  програми  з  навчальних
дисциплін тощо. 

2.9.  Структурно-логічна  схема  підготовки –  наукове  і  методичне
обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.

Структурно-логічна  схема  підготовки  надається  у  вигляді  мережі
міждисциплінарних  зв’язків  за  спеціальністю  і  діє  протягом  всього  строку
реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки. 

Освітня  (освітньо-професійна  чи  освітньо-наукова)  програма –  це
система  освітніх  компонентів  на  відповідному  рівні  вищої  освіти  в  межах
спеціальності,  що визначає  вимоги до рівня освіти осіб,  які  можуть розпочати
навчання  за  цією  програмою,  перелік  навчальних  дисциплін  і  логічну
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання
цієї  програми,  а  також очікувані  результати  навчання  (компетентності),  якими
повинен оволодіти здобувач відповідного рівня вищої освіти.

Інститут  на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за
кожною  спеціальністю  розробляє  навчальний  план,  який  визначає  перелік  та
обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін,
форми проведення навчальних занять та їх  обсяг,  графік навчального процесу,
форми  поточного  і  підсумкового  контролю.  Для  конкретизації  планування
навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний
план, що затверджується ректором.

Навчальний план – це нормативний документ Інституту, який складається
на  підставі  освітньо-професійної  програми  підготовки  фахівців,  структурно-
логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг обов’язкових і вибіркових
дисциплін,  послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних
занять та їх обсяг, графік навчального процесу і засоби проведення поточного та
підсумкового контролю. Навчальний план ухвалюється Вченою радою КНЕУ і
затверджується ректором.

Вибіркові навчальні дисципліни (у тому числі пакети вибіркових дисциплін,
сертифікаційні програми) встановлюються нормативними документами Інституту
відповідно до концепції підготовки фахівців з метою задоволення освітніх потреб
студентів, ефективного використання можливостей і традицій Інституту, потреб
замовника, регіональних потреб та ін.



Студент обирає навчальні дисципліни в обсязі, що становить не менш як 25
% загальної  кількості  кредитів  ЄКТС,  що передбачені  для  даного  рівня  вищої
освіти. 

Навчальні  плани  заочної  та  заочно-дистанційної  форм  навчання
розробляються  на  основі  навчальних  планів  денної форми  навчання  з
урахуванням особливостей організації навчання за відповідною формою. 

Робочий  навчальний  план  –  нормативний  документ  Інституту,  який
складається  на  поточний  навчальний  рік  і  конкретизує  форми  проведення
навчальних  занять  та  їх  обсяг,  форми  і  засоби  проведення  поточного  і
підсумкового контролю за семестрами. 

Індивідуальний  навчальний  план  студента (ІНПС) –  нормативний
документ Інституту, за яким здійснюється навчання студентів виходячи з вимог
освітньо-професійних, освітньо-наукових і наукових програм відповідно до рівнів
вищої освіти, з максимальним урахуванням індивідуальних потреб, особистісних
освітньо-професійних інтересів студентів щодо своєї фахової підготовки і вимог
ринку праці.

ІНПС  складається  на  підставі  робочого  навчального  плану  і  містить
обов’язкові і вибіркові дисципліни, обрані студентом з обов’язковим урахуванням
структурно-логічної  схеми  підготовки  фахівця  з  певної  спеціальності.  ІНПС
містить інформацію про перелік і послідовність вивчення навчальних дисциплін,
що передбачені програмою підготовки, форми організації навчального процесу,
обсяги навчального навантаження студентів  з  аудиторної і  самостійної роботи,
оцінки поточної і підсумкової успішності та підсумкової атестації випускника.

Індивідуальний  навчальний  план  студента  розробляється  відповідно  до
Положення  про  індивідуальний  навчальний  план  студента  і  результати  його
виконання.

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни – розробляється на
основі  нормативно-методичних  документів  інституту і  містить  виклад
конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, обсяги й організаційні
форми її вивчення, визначає форми і засоби поточного та підсумкового контролю
якості результатів навчання студентів.

Робоча  навчальна  програма  з  навчальної  дисципліни  розробляється
відповідно  до  Положення  про  робочу  навчальну  програму  з  навчальної
дисципліни і методичні рекомендації щодо її розробки.

Навчальний процес за всіма формами навчання організовується за чинними
положеннями Інституту і здійснюється за графіком навчального процесу.

Графік навчального процесу – це нормативний документ Інституту, який
відображає  конкретні  терміни  проведення  екзаменаційних  сесій,  тривалість
канікул,  строки  ліквідації  академічної  різниці  та  академічної  заборгованості,
визначає терміни проведення підсумкової атестації та проходження студентами
практики.

Графік навчального процесу складається на навчальний рік і затверджується
директором Інституту. 



ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Форми навчання в Інституті.
3.1.1. Інститут здійснює підготовку фахівців за такими формами навчання:
1) очна (денна);
2) заочна (заочно-дистанційна).
Форми навчання можуть поєднуватися.
очна форма навчання – це форма здобуття певного рівня вищої освіти, яка

побудована  на  принципі  особистого  спілкування  студентів  і  викладачів  в  ході
лекцій,  під  час  контактних  і  семінарських  занять  в  установленому  розкладом
обсязі.  Вважається,  що  саме  це  дозволяє  максимально  розширити  і  зміцнити
знання студентів, а на самостійне вивчення відводиться незначна кількість тем,
причому  не  найважливіших.  Студенти  зобов’язані  щодня  бути  присутніми  на
заняттях (не враховуючи вихідних днів) і не пропускати їх без поважної причини.
Термін  навчання  коливається  від  2  до  6  тижнів  залежно  від  обраної
спеціальності;

заочна форма  навчання – форма здобуття певного рівня вищої освіти, яка
поєднує  риси  самонавчання  та  очного  навчання  (періодичне  відвідування
контактних занять).  Характеризується  фазністю. Перша фаза  – отримання бази
знань, умінь та навичок, навчальної літератури та її вивчення (настановча сесія);
друга  фаза  –  перевірка  засвоєного  матеріалу  (виконання  і  захист  випускної
роботи). При цьому ці фази помітно віддалені одна від одної за часом (як правило,
від кількох тижнів до місяця);

заочно-дистанційна форма навчання – інноваційна форма здобуття певного
рівня  вищої  освіти  без  відриву  від  виробництва,  яка  реалізується  на  основних
засадах заочної форми навчання, шляхом гармонійного поєднання таких періодів
навчання, як формування самостійної діяльності студентів із засвоєння програми
навчання  за  фахом  під  час  їх  безпосереднього  перебування  в  Інституті;
дистанційна  підготовка  студентів  безпосередньо  за  місцем  їх  перебування
(проживання) на основі використання сучасних інформаційних і комунікаційних
технологій.

Організація  освітнього процесу в КНЕУ за заочно-дистанційною формою
навчання відбувається згідно з даним Положенням і відповідно до Положення про
організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій.

3.1.2. Особливості організації навчального процесу студентів заочної форми
навчання.

3.1.2.1.  Організація  навчального  процесу  для  студентів  заочної  форми
навчання здійснюється під час сесій і в міжсесійний період відповідно до цього
Положення.

3.1.2.2. Сесія  для  студентів,  які  навчаються  за  заочною  формою
навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми
навчального  процесу,  передбачені  навчальним  планом  (контактні  заняття,
консультації, виконання індивідуальних завдань і контрольні заходи). 

3.1.2.3. Кількість сесій і терміни їх проведення встановлюються щорічно за
графіком навчального процесу з урахуванням особливості спеціальності.



3.1.2.4. Сумарна тривалість сесій для студентів заочної форми навчання на
кожний навчальний рік визначається виходячи з обсягу додаткових оплачуваних
відпусток  для  осіб,  які  поєднують  роботу  з  навчанням  у  вищих  навчальних
закладах.  Тривалість  таких  відпусток  встановлена  Законом  України  «Про
відпустки» і Постановою Кабінету Міністрів України № 634 від 28.06.1997 «Про
порядок,  тривалість  та  умови  надання  щорічних  відпусток  працівникам,  які
навчаються  у  вищих  навчальних  закладах  за  вечірньою  та  заочною  формами
навчання, де навчальний процес має свої особливості».

3.1.2.5.  Міжсесійний період для студентів заочної форми навчання – це
частина  навчального  року,  протягом  якої  здійснюється  робота  студента  над
засвоєнням  навчального  матеріалу  як  самостійно,  так  і  під  методичним
керівництвом викладача за затвердженим графіком консультацій, у тому числі і
через  інформаційну  систему  Інтернет  за  допомогою  дистанційних  технологій
навчання. 

3.1.2.6. Особи, які навчаються в Інституті на заочній формі навчання, мають
статус  студента  і  на  них  поширюються  права  та  обов’язки,  визначені  даним
Положенням і чинним законодавством України. 

3.1.2.7.  Виклик студентів  заочної  форми навчання  на  сесію здійснюється
відповідно  до  графіка  навчального  процесу  довідкою-викликом  встановленої
форми. 

Довідка-виклик  видається  студентам,  які  виконали навчальний  план  і  не
мають академічної заборгованості за попередню сесію. 

Довідка-виклик  реєструється  методистом  деканату  в  окремій  книзі  із
зазначенням номера і  дати  видачі.  Книга  реєстрації  має  бути пронумерована і
прошнурована. 

3.1.2.8.  До  відома  кожного  студента  заочної  форми  навчання  в
обов’язковому порядку доводиться:

перед початком навчального року – Графік навчально-екзаменаційних сесій
студентів заочної форми навчання і графік консультацій викладачів

перед  початком  вивчення  навчальної  дисципліни  –  Карта  самостійної
роботи студента з даної навчальної дисципліни.

3.1.2.9.  Кожна  навчальна  дисципліна,  яка  вивчається  студентами  заочної
форми навчання, повинна бути забезпечена дистанційним курсом. 

3.1.2.10.  Застосування  дистанційних  технологій  у  навчальному  процесі
Інституту  здійснюється  згідно  з  Положенням  про  організацію  навчального
процесу із застосуванням дистанційних технологій КНЕУ.

3.1.2.11. Основною формою роботи студента заочної форми навчання над
засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та інших
індивідуальних завдань, у тому числі під час контактних занять. 

3.1.2.12.  Викладач  має  забезпечити  студента  навчально-методичними
матеріалами  з  тематики  і  виконання  контрольних  та  курсових  робіт  у
друкованому чи електронному вигляді.

3.1.2.13. Контрольні роботи та індивідуальні завдання, виконані за межами
інституту, надсилаються до відповідної кафедри у термін, визначений Графіком
навчально-екзаменаційних  сесій,  реєструються  в  спеціальних  журналах  і



передаються  викладачу  протягом  2–3  днів  від  моменту  надходження  їх  на
кафедру та реєстрації для перевірки. 

3.1.2.14. Викладач зобов’язаний перевірити контрольні роботи протягом 10
робочих днів від моменту їх передачі йому на перевірку. Результати перевірки
повідомляються на кафедру і реєструються у відповідному журналі. Зараховані
контрольні роботи зберігаються у викладача до екзамену (заліку), а незараховані –
повертаються на кафедру для передачі студенту на доопрацювання. 

3.1.2.15.  Контрольні  роботи  зберігаються  на  кафедрах  протягом   одного
календарного місяця з моменту закінчення відповідної сесії, потім списуються і
ліквідуються в установленому порядку. 

3.1.2.16. Контрольні аудиторні роботи, виконані в інституті, перевіряються
викладачем  у  тижневий  строк  і  зараховуються  за  результатами  їх  виконання.
Термін занесення оцінок до електронного журналу – тиждень.

3.1.2.17.  Зареєстровані  на  кафедрі  курсові  роботи  (проекти)  мають  бути
перевірені  керівником  протягом  10  робочих  днів  з  дня  їх  передачі  йому  для
перевірки. 

3.1.2.18.  Курсові  роботи  (проекти)  студенти  заочної  форми  навчання
захищають  перед  комісією  у  складі  2–3  викладачів  кафедри,  у  тому  числі
керівника курсової роботи (проекту). 

3.1.2.19.  Курсові  роботи  (проекти),  виконані  студентами  заочної  форми
навчання,  зберігаються на кафедрі  протягом шести календарних місяців. Після
спливу  вказаного  терміну  зазначені  роботи  підлягають  утилізації  на  підставі
спеціального акта, який підписується комісією у складі 3 працівників кафедри. 

3.2. Форми і порядок організації  освітнього процесу. Навчальний час
студента.

3.2.1.  Облік  трудомісткості  навчальної  роботи  студентів  в  КНЕУ
здійснюється у кредитах ECTS. 

3.2.2. Ціна кредиту ECTS становить 30 академічних годин. 
3.2.3. На навчальний рік відводиться, як правило, 60 кредитів, на семестр –

30 кредитів.
3.2.4. Облікова одиниця навчального часу студента – це академічна година,

навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.
Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається для студентів 1 вересня і

складається  з  навчальних  семестрів,  навчальних  днів,  днів  проведення
підсумкового  контролю,  екзаменаційних  сесій,  вихідних,  святкових  і
канікулярних днів.

Навчальний семестр –  складова  навчального  часу,  що  закінчується
підсумковим  семестровим  контролем.  Тривалість  семестру  визначається
навчальним планом, як правило, на 1–4 курсах вона становить до18 тижнів, на
випускних курсах окремі семестри можуть бути меншими.

Навчальний тиждень – складова навчального часу студента тривалістю не
більше як 45 академічних годин (1,5 кредити ЄКТС).

Навчальний  день  –  складова  навчального  часу  студента  тривалістю  не
більше як 9 академічних годин. 



Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком навчального
процесу.  Вказаний  графік  складається  на  навчальний  рік  з  урахуванням
перенесень робочих і вихідних днів, погоджується і затверджується в порядку та
терміни,  встановлені в КНЕУ.

Навчальний  курс –  період  (рік)  навчання  студента.  Сумарна  тривалість
канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше як 8
тижнів.  В  КНЕУ  сумарна  тривалість  канікул  становить  10  тижнів  (2  тижні  –
зимові, 8 тижнів – літні).

Початок  і  закінчення  навчання  студента  на  конкретному  курсі
оформляються відповідними (перевідними) наказами.

Академічна  година –  мінімальна  облікова  одиниця  навчального  часу,  яка
служить  основою  для  планування  та  обліку  таких  видів  занять,  як  лекції,
семінарські,  практичні,  лабораторні,  контактні  заняття.  Тривалість  академічної
години  становить,  як  правило,  45  хв.  Дві  академічні  години  утворюють  пару
академічних  годин  (далі  –  пара).  Зміна  тривалості  академічної  години  не
допускається,  проте  в  разі  проведення  пари  без  перерви  її  тривалість  може
змінюватись, але має становити не менше як 80 хв.

Навчальні заняття у КНЕУ тривають дві академічні години і проводяться за
розкладом.  Розклад  має  забезпечити  виконання  навчального  плану  в  повному
обсязі щодо навчальних занять.

3.3. Форми організації освітнього процесу
3.3.1.  Навчальний процес – система науково обґрунтованих організаційних,

методичних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на
певному  рівні  вищої  освіти  відповідно  до  державних  стандартів  освіти  за
допомогою обраної моделі його організації.

3.3.2. Навчальний процес в Інституті відбувається за такими формами:
1) навчальні заняття;
2) самостійна робота;
3) практична підготовка;
4) контрольні заходи.
3.3.2. Основними видами навчальних занять в Інституті є:
1) лекція;
2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
3) контактне заняття;
4) консультація.
3.3.3. В Інституті можуть бути встановлені й інші форми освітнього процесу

і види навчальних занять.
3.3.4.  Лекція –  це основна форма проведення навчального заняття,  що є

логічно  вивершеним,  науково  обґрунтованим  і  систематизованим  викладом
певного  наукового  чи  науково-методичного  питання,  ілюстрованим  за
необхідності засобами наочності та демонстрацією результатів досліджень.

Лекція покликана формувати у студентів  основи знань з  певної  наукової
галузі,  а  також визначати  напрям,  основний зміст  і  характер  усіх  інших видів



навчальних  занять  і  самостійної  роботи  студентів  з  відповідної  навчальної
дисципліни.

Лекція  повинна  охоплювати  все  нове,  що  є  в  законодавчих  та  інших
нормативно-правових  актах,  у  фаховій  і  навчальній  літературі,  висвітлювати
динаміку змін та актуальні проблемні питання. У процесі викладення лекційного
матеріалу  можуть  використовуватися  результати  науково-дослідної  роботи
лектора і викладачів кафедри, лекція повинна мати проблемний характер.

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед початком
відповідного  семестру  подати  на  кафедру  складений  ним  конспект  лекцій,
контрольні  завдання  для  проведення  підсумкового  контролю,  передбаченого
навчальним планом і програмою для даної навчальної дисципліни. 

Лектор,  який  вперше  претендує  на  читання  курсу  лекцій,  може  бути
зобов’язаний завідувачем кафедри до проведення проблемних лекцій за участю
викладачів і наукових співробітників кафедри.

Лектор  зобов’язаний  дотримуватися  робочої  навчальної  програми  з
навчальної дисципліни з тем лекційних занять, але не обмежуватися в питаннях
трактування  навчального  матеріалу,  формах  і  засобах  доведення  його  до
студентів.

Лектор  має  проводити  лекції  з  використанням  інтерактивних  методів  і
прийомів  навчання:  проводити  лекції-дискусії  (лекції  обговорення),  лекції  з
використанням  елементів  мозкового  штурму,  комплексні  лекції  (лекції-панелі,
лекції  вдвох),  лекції-візуалізації,  письмові  програмовані  лекції,  лекції  з
запланованими  помилками  (метод  контрольного  викладу),  лекції-конференції
(метод персоніфікованого викладу).

Лектор також може проводити проблемні лекції, які передбачають виклад
нової інформації  через проблемність питання, завдання чи ситуації.

Метод  проблемного  навчання передбачає  постійну  колективну  (групову)
дискусію, формування відносин між студентами, викладачами і компаніями для
виконання  певних  дій.  Такий  метод  відкриває  нові  перспективи  порівняно  з
викладанням, що побудоване тільки на лекційній основі.

3.3.4. Семінарське  заняття –  це  форма  навчального  заняття,  при  якій
викладач  організовує  дискусію  навколо  попередньо  визначених  тем,  до  яких
студенти готують тези виступів і презентації на підставі індивідуально виконаних
завдань.

3.3.5. Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на
якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних
положень  навчальної  дисципліни  і  формує  вміння  та  навички  їх  практичного
застосування шляхом виконання практичних завдань.

З окремих навчальних дисциплін практичні заняття можуть проводитися з
меншою, ніж академічна група кількістю студентів.

3.3.6. Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття,
на  якому  студенти  під  керівництвом  викладача  проводять  експерименти  чи
дослідження в навчальних лабораторіях з використанням відповідного навчально-
методичного  забезпечення,  устаткування,  комп’ютерної  техніки  з  метою
практичного  підтвердження  окремих  теоретичних  положень  відповідної



навчальної  дисципліни,  набувають  практичних  навичок  з  лабораторним
устаткуванням,  обладнанням,  комп’ютерною  технікою,  методикою
експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Лабораторні  заняття  проводяться  зі  студентами,  кількість  яких  не
перевищує половини академічної групи.

3.3.7. Основна мета семінарського (практичного і лабораторного) заняття –
розширення, поглиблення і деталізація теоретичних знань, отриманих студентами
на лекціях і в процесі самостійної роботи, і спрямування їх на підвищення рівня
засвоєння навчального матеріалу, розвиток умінь і навичок, наукового мислення
та усного мовлення студентів.

3.3.8.  Кожне  семінарське  (практичне,  лабораторне)  заняття  в  КНЕУ
передбачає  обов’язкове  використання  інноваційних  технологій  (колективної
розумової  діяльності,  проведення  навчальних  дискусій,  навчання  на  основі
вирішення  конкретних  ситуацій;  ігрового,  кооперативного,  проблемного,
проектного, вітагенного навчання). Доцільним є використання дискусійних форм і
методів  інтерактивного  навчання  (діалог,  групова  дискусія,  розбір  ситуацій  із
практики,  аналіз  ситуацій  морального  вибору);  ігрових  методів  інтерактивного
навчання (дидактичні, ділові, рольові організаційно-діяльнісні ігри); тренінгів як
форми комплексного використання інтерактивних методів і прийомів навчання.

3.3.9. Індивідуальне  навчальне  заняття –  це  організаційна  форма
навчального  заняття,  що  проводиться  з  окремими студентами  для  підвищення
рівня їх підготовки і розкриття індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні
навчальні  заняття  організовуються  за  окремим  графіком,  затвердженим
завідувачем кафедри.

3.3.10. Контактне заняття (очна форма навчання) – це організаційна форма
навчального заняття, за якої викладач забезпечує активну роботу всіх учасників
навчального процесу способом комбінування різних форм навчальних занять та
інноваційних  педагогічних  технологій  для  максимального  врахування
індивідуальних запитів та інтересів академічної групи.

Кожне  контактне  заняття  передбачає  обов’язкове  використання  активних
методів навчання і  застосування інноваційних педагогічних технологій (лекція-
дискусія, бінарна лекція, проблемна лекція, мозковий штурм, кейс-метод, бізнес-
тренінг, реальні проекти, робота в малих групах, рольова гра та ін.).

Контактне  заняття (заочна  форма  навчання)  –  заняття  викладача  із
студентами,  яке  передбачає  гнучке  поєднання  (симбіоз)  усіх  сучасних  форм
проведення навчальних занять (лекцій, семінарських, практичних, лабораторних) і
методів  викладання,  таких  як:  інтерактивно-комунікативні  заняття  з
використанням мультимедійних засобів, предметні і міждисциплінарні тренінги,
кейси, ситуаційні вправи, ділові ігри, дистанційні форми навчання тощо.

Контактні заняття роблять навчальний процес гнучким з огляду на місце і
час  його  проведення,  вибір  матеріалу  і  доступність  до  нього;  дозволяють
враховувати індивідуальні запити та інтереси студентів.

3.3.11. Консультація –  це організаційна форма навчального заняття,  при
якій  студент  одержує  відповіді  від  викладача  на  конкретні  запитання  чи



пояснення  певних  теоретичних  положень  або  аспектів  їх  практичного
застосування. 

Консультація  може  бути  індивідуальною  або  проводитися  для  групи
студентів  залежно  від  того,  чи  викладач  консультує  студентів  з  питань,
пов’язаних  із  виконанням  індивідуальних  завдань,  чи  з  теоретичних  питань
навчальної дисципліни.

Обсяг  часу,  відведений  викладачу  для  проведення  консультацій  з
конкретної навчальної дисципліни, встановлюється навчальним планом.

3.3.12.  Індивідуально-консультаційна  робота – це  форма  організації
навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення
необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента
на основі особистісно-діяльнісного підходу.

Індивідуально-консультаційна робота проводиться для посилення мотивації
студентів до пізнавальної діяльності та спрямування її в потрібному руслі. 

Засади організації самостійної роботи студентів і проведення індивідуально-
консультаційна  (контактної)  роботи  викладачів  зі  студентами  в  інституті
визначені  в  Положенні  про  організацію  самостійної  та  індивідуально-
консультаційної роботи студентів і викладачів.

3.3.13. Індивідуальне  завдання –  одна  з  форм  самостійної  роботи
студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих
можливостей  студентів  і  має  на  меті  поглиблення,  узагальнення  і  закріплення
знань,  які  студенти  одержують  у  процесі  навчання,  а  також застосування  цих
знань на практиці.

До  індивідуальних  завдань  належать  такі:  підготовка  рефератів,  есе,
виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних
ситуацій,  підготовка  реферативних  матеріалів  із  фахових  публікацій,  власні
дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо. 

Складовою  індивідуальних  завдань  є  підготовка  курсових  і  дипломних
робіт, яка здійснюється відповідно до робочого навчального плану і вимог до їх
змісту.

Види  індивідуальних  завдань,  терміни  їх  видачі,  виконання  і  захисту
встановлюються  кафедрою  у  робочій  навчальній  програмі  з  навчальної
дисципліни.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно з одержанням
необхідних консультацій з боку науково-педагогічного працівника. Допускаються
випадки виконання робіт з комплексної тематики кількома студентами. 

Курсова  робота  (проект) –  це  вид  наукової  роботи,  що  передбачає
самостійне  дослідження  студентом  актуальних  проблем  і  теоретичне  їх
викладення  відповідно  до  вимог  щодо  оформлення  результатів  наукових
досліджень.

Теми курсових робіт (проектів) не менш ніж один раз на рік актуалізуються
і затверджуються кафедрою. 

Мета,  завдання  і  порядок  виконання  курсових  робіт  (проектів),  зміст  та
обсяг їх окремих частин, характер вихідних даних, а також інші вимоги наведені в
методичних вказівках, які розробляються кафедрами.



Керівництво  курсовими  роботами  (проектами)  здійснюється  найбільш
кваліфікованими науково-педагогічними працівниками. 

Захист курсової роботи (проекту) проводиться публічно перед комісією у
складі 2–3 викладачів кафедри, у тому числі і керівника курсової роботи. 

Студент, який без поважної причини не подав курсову роботу у визначений
термін або не захистив її, вважається таким, що має академічну заборгованість.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом 6 місяців. Після спливу
вказаного терміну зазначені роботи підлягають утилізації на підставі спеціального
акта, який підписується комісією у складі 3 працівників кафедри. 

Аналітичні огляди, тестові завдання, інші індивідуальні завдання – це
завдання, які сприяють поглибленню і розширенню теоретичних знань студентів з
окремих тем  навчальних дисциплін,  розвивають  навички самостійної  роботи  з
навчальною і науковою літературою. 

Контрольні  роботи,  що  виконуються  під  час  самостійної  роботи
студента,  – це індивідуальні завдання,  які  передбачають самостійне виконання
студентом  певної  практичної  роботи  на  основі  засвоєного  теоретичного
матеріалу. 

Науково-дослідна  робота –  це  форма  організації  наукової  та  дослідної
роботи  студентів,  за  якої  вони  залучаються  до  активної  самостійної  (або  під
керівництвом викладача) науково-дослідної діяльності для формування наукового
світогляду,  розвитку  науково-дослідних  умінь, навичок  творчого  вирішення
практичних  завдань; це  форма  сприяння  молодим  дослідникам  в  опануванні
методології та методів наукового пошуку.

Науково-дослідна  робота  студентів  в  Інституті  відбувається   за  трьома
основними напрямами: науково-дослідна робота у навчальному процесі; науково-
дослідна робота студентів у позанавчальний час; науково-організаційні заходи –
конференції, конкурси, олімпіади та ін. 

Науково-дослідна робота студентів у навчальному процесі є обов’язковою і
визначається  навчальними  планами  і  робочими  навчальними  програмами
(спеціальні лекційні курси з основ наукових досліджень, різні види навчальних
занять з елементами наукових досліджень тощо). 

Виконання  науково-дослідної  роботи  у  процесі  вивчення  навчальних
дисциплін відбувається за умов оптимального співвідношення репродуктивних і
творчих  завдань,  індивідуальних  і  колективних  форм  організації  процесу
навчання,  максимального  насичення  занять  ситуаціями  спільної  творчої
діяльності.

Науково-дослідна робота студентів у позанавчальний час є продовженням
навчально-дослідної  роботи  й  ефективним  засобом  об’єктивного  вияву
обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання
потреби  у  творчому  оволодінні  знаннями,  активізації  навчально-пізнавальної
діяльності. 

3.3.14. Самостійна  робота  студента  (СРС) –  це  форма  організації
навчального  процесу,  за  якої  заплановані  завдання  виконуються студентом  під
методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.



Метою СРС є засвоєння в повному обсязі  робочої навчальної програми і
послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє
суттєву роль у формуванні сучасного фахівця.

У  ході  самостійної  роботи  студент  має  перетворитися  на  активного
учасника  навчального  процесу,  навчитися  свідомо  ставитися  до  оволодіння
теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному
просторі.

СРС – основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від
обов’язкових навчальних занять.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, визначається
навчальним планом і становить, як правило, не менше як 1/3 і не більше як 2/3
загального  обсягу  навчального  часу,  відведеного  для  вивчення  конкретної
навчальної дисципліни.

Навчальний  матеріал  з  навчальної  дисципліни,  передбачений  робочою
навчальною програмою для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи,
виноситься  на  підсумковий  контроль  разом  із  навчальним  матеріалом,  який
опрацьовувався під час проведення аудиторних занять.

3.3.15.  Практична  підготовка  студента –  обов’язковий  компонент
навчального процесу, який має за мету набуття студентом професійних навичок і
вмінь для подальшого використання їх у реальних виробничих умовах, виховання
потреби  систематично  поновлювати  свої  знання  і  творчо  їх  застосовувати  в
практичній діяльності. 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами
організації  роботи за майбутньою професією; формування на базі  одержаних в
Інституті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень
під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах; виховання
потреби  систематично  поновлювати  свої  знання  і  творчо  їх  застосовувати  в
практичній  діяльності;  стажування  і  практичне,  творче  застосування  набутих
знань і вмінь для здійснення економічної діяльності, розвиток навичок науково-
дослідної роботи і вирішення прикладних завдань.

Види практичної підготовки студентів в КНЕУ: 
– тренінги;
– виробнича практика;
– педагогічна практика;
– переддипломна практика;
– інші види практик, передбачені навчальними планами.
Практична  підготовка  студентів  Інституту  проводиться  з  урахуванням

компетентнісного  підходу  на  базах  сучасних  підприємств,  організацій  різних
галузей  господарства  і  установ  державного  управління,  а  також  в  навчально-
тренувальних центрах Університету і комп’ютерних класах при факультетах.

Організація  практичної  підготовки  студентів  Інституту  регламентується
Положенням про організацію практики студентів у КНЕУ та іншими внутрішніми
нормативними документами.

3.3.16. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль,
оцінювання курсової роботи (проекту); оцінювання звіту з практики; оцінювання



кваліфікаційних екзаменів; оцінювання бакалаврської дипломної роботи/ проекту;
оцінювання магістерської дипломної роботи/проекту.

Порядок  поточного  і  підсумкового  контролю  знань,  умінь  та  навичок
студентів Інституту здійснюється відповідно до чинного Положення про порядок
оцінювання результатів навчальної діяльності студентів.

Підсумкова атестація студентів освітнього ступеня бакалавр проводиться у
формі  кваліфікаційних  екзаменів  з  дисциплін  професійної  підготовки  в  обсязі
діючих  робочих  навчальних  програм  або  у  формі  захисту  бакалаврської
дипломної  роботи/проекту.  Підсумкова  атестація  студентів  освітнього  ступеня
магістр проводиться у формі захисту магістерської дипломної роботи/проекту. 

Основні  вимоги  до  проведення  атестації  студентів  КНЕУ  визначені  в
Положенні про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти.

3.3.17. Порядок проведення семестрових екзаменів.
Семестрові  екзамени  проводяться  у  письмовій  формі  за  розкладом,  що

доводиться до відома студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії.
Іспит проводиться за екзаменаційними білетами, які складаються кафедрами

відповідно  до  вимог  діючого  Положення  про  порядок  оцінювання  результатів
навчальної діяльності студентів. 

Екзамени проводяться екзаменаційною комісією. 
Кожен  екзаменаційний  білет  має  номер.  Номер  білета  записується  до

явочного  листа  і  в  бланк  письмової  роботи.  В  явочному  листі  студент
розписується  про  отримання  білета  і  бланка  письмової  роботи  та  про  їх
повернення. 

Зміна місця після одержання білета забороняється.
Після завершення організаційного етапу екзаменатор потоку оголошує час

початку і закінчення екзамену. 
Тривалість екзамену – 3 академічні години.
Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно бути винятково

самостійним. За використання заборонених додаткових джерел і засобів зв’язку
чи підказок студент знімається з екзамену з виставленням оцінки «0» балів.

Після  завершення  екзамену  письмові  відповіді  разом  з  екзаменаційними
білетами  й  індивідуальними  навчальними  планами  студента  приймаються  від
кожного студента екзаменатором чи членом екзаменаційної комісії.

За  рішенням кафедри та  нституту  до  перевірки робіт  можуть залучатися
екзаменатор, яким є лектор члени екзаменаційної комісії.

Перевірка  екзаменаційних  робіт  студентів  проводиться  тільки  в
приміщеннях Інституту: на кафедрі, у навчально-консультативному пункті чи в
спеціально виділеній аудиторії. 

Якщо члену екзаменаційної комісії,  який перевіряє екзаменаційні роботи,
необхідна  перерва,  екзаменаційні  роботи  зберігаються  на  кафедрах  або  у
деканатах  в  умовах  обмеженого  доступу.  Доступ  до  екзаменаційних  робіт  в
такому випадку має тільки член комісії, який перевіряє екзаменаційні роботи. 

Результати  перевірки  фіксуються  екзаменатором  в  екзаменаційній
відомості.  У  разі  одержання  позитивної  оцінки  бали  заносяться  до



Індивідуального навчального плану студента  згідно з  діючим Положенням про
порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів. 

Оголошення  результатів  екзамену  і  видача  індивідуальних  навчальних
планів  студента  з  оцінками  здійснюється  екзаменатором  не  пізніше  дня,  що
передує наступному екзамену за розкладом. 

До  деканату  передаються  оформлені  екзаменаційні  відомості.  Перевірені
екзаменаційні  роботи  зберігаються  на  кафедрі  протягом  1  місяця,  після  цього
утилізуються за встановленим порядком. 

Інші  організаційні  питання  пов’язані  з  проведенням  екзамену  вирішує
екзаменаційна комісія.

Апеляція  щодо  результатів  підсумкового  контролю  результатів
навчання  студентів –  складова  організаційного  забезпечення  навчального
процесу, яка проводиться для визначення об’єктивності виставленої оцінки.

Головне  завдання  апеляційної  процедури  –  подолання  елементів
суб’єктивізму  під  час  оцінювання  результатів  навчання  студентів,  уникнення
непорозумінь і спірних ситуацій, створення найсприятливіших умов для розвитку
і реального забезпечення законних прав та інтересів особи, що навчається.

Основні  засади  організації  проведення  апеляції  результатів  підсумкового
контролю  результатів  навчання  визначаються  в  Положенні  про  апеляцію
результатів підсумкового контролю у формі іспиту. 

Ліквідація  академічних  заборгованостей  студентів  Інституту
регламентується  Порядком  ліквідації  академічних  заборгованостей  студентів
КНЕУ. 

Академічна заборгованість з певної навчальної дисципліни виникає в разі
одержання  студентом  оцінки  «незадовільно»  за  результатами  підсумкового
оцінювання.

3.3.18.  Система  моніторингу  якості  освіти та  навчального  процесу в
Інституті містить таке.

Електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної
групи,  який забезпечує відстеження та аналіз поточної успішності студентів на
кафедрах  і  факультетах  для  прийняття  відповідних  рішень  про  удосконалення
навчального процесу і підвищення якості підготовки фахівців в Інституті. Робота
електронного  журналу  обліку  навчальної  роботи  студентів  академічної  групи
регламентується Положенням про електронний журнал обліку навчальної роботи
студентів академічної групи.

3.4. Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу.
3.4.1. До складу навчально-методичних документів Інституту входить:
– навчально-методичний комплекс спеціальності;
– стандартизований пакет методичного забезпечення з  кожної  навчальної

дисципліни.
3.4.2.  Навчально-методичний  комплекс  кожної  спеціальності,  що

акредитований в КНЕУ, включає: 
– освітню (освітньо-професійну чи освітньо-наукову) програму;
– засоби діагностики якості вищої освіти;



– навчальний план;
– робочий навчальний план;
– робочі навчальні програми з усіх обов’язкових і вибіркових дисциплін;
– програми виробничої, педагогічної, переддипломної практик;
– наукова, навчальна і навчально-методична література;
– інструктивно-методичні  матеріали  до  лекційних,  семінарських,

практичних і лабораторних занять і контактних занять;
– індивідуальні  семестрові  завдання  для  самостійної  роботи  студентів  з

навчальних дисциплін;
– контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
– контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння

студентами навчального матеріалу;
– методичні матеріали для написання курсових робіт (проектів);
– інші матеріали, які визначає Науково-методична рада КЕІ ДВНЗ «КНЕУ»,

кафедра, викладач.
3.4.3.  Стандартизований  пакет  методичного  забезпечення з  кожної

навчальної дисципліни розробляється викладачами кафедри і включає: 
– робочу навчальну програму навчальної дисципліни;
– підручники і навчальні посібники;
– інші  навчально-методичні  видання,  включаючи  практикуми,  тренінги,

збірники кейсів;
– паспорт навчальної дисципліни;
– конспекти лекцій з навчальної дисципліни;
– комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з

навчальної дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт;
– методичні  матеріали  щодо  змісту  та  організації  самостійної  роботи

студентів,  поточного  і  підсумкового  контролю їх  знань  /  навчально-методичні
матеріали до дисциплін магістерських програм;

– екзаменаційні білети;
– сіллабус навчальної дисципліни;
– інші матеріали.
3.4.4.  Основні  вимоги  до  навчально-методичного  забезпечення,  яке

готується  науково-педагогічними  працівниками  КНЕУ,  визначаються
Положенням про підготовку та видання навчальної літератури, що затверджене
Вченою радою університету 26 травня 2016 року та введене в дію наказом ректора
від 30.05.2016р. № 424.

ІV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ

Учасниками освітньо-наукового процесу в Інституті є:
– наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
– здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Інституті.
До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці та фахівці-практики.
4.1. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників.



4.1.1.  Науково-педагогічні,  наукові  та  педагогічні  працівники  Інституті
мають право:

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

– на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
– на захист професійної честі та гідності;
– брати  участь  в  управлінні  Інститутом,  у  тому  числі  обирати  та  бути

обраним до вищого органу громадського самоврядування, Вченої ради КЕІ ДНЗ
«КНЕУ» чи його структурного підрозділу;

– на  забезпечення  створення  відповідних  умов  праці,  підвищення  свого
професійного  рівня,  організацію  відпочинку  і  побуту,  встановлених  законо-
давством, нормативними актами Інституту,  умовами індивідуального трудового
договору і колективного договору;

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

– на захист права інтелектуальної власності;
– захист професійної честі та гідності;
– вільний  вибір  методів  і  засобів  навчання  у  межах  затверджених

навчальних планів і робочих навчальних програм з навчальних дисциплін;
– участь  в  обговоренні  питань  навчальної,  методичної,  наукової  і

виробничої діяльності інституту;
– підвищення кваліфікації та стажування не рідше від одного разу на п’ять

років;
– здійснення науково-дослідної роботи;
– індивідуальну педагогічну діяльність;
– участь в об’єднаннях громадян;
– користування подовженою оплачуваною відпусткою;
– моральне і матеріальне заохочення за сумлінну та активну роботу;
– інші права та свободи,  передбачені  чинним законодавством України та

Статутом Інституту. 
4.1.2.  Науково-педагогічні,  наукові  та  педагогічні  працівники  Інституту

зобов’язані:
– забезпечувати  викладання  на  високому  науково-теоретичному  і

методичному  рівні  навчальних  дисциплін  відповідної  освітньої  програми  за
спеціальністю,  провадити  наукову  діяльність  (для  науково-педагогічних
працівників);

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

– дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб,
які навчаються в Інституті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у
дусі  українського  патріотизму  і  поваги  до Конституції  України та  державних
символів України;

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



– дотримуватися  Статуту  Інституту,  законів,  інших нормативно-правових
актів;

– забезпечувати рівні умови для демонстрації студентами знань,  умінь та
навичок під час контрольних заходів, не дозволяти користуватися забороненими
джерелами інформації;

– суворо  дотримуватися  встановлених  критеріїв  визначення  оцінок  на
екзаменах і під час інших контрольних заходів;

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

– сприяти збереженню майна Інституту.

4.2. Робочий час науково-педагогічних працівників.
4.2.1. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на

тиждень  (скорочена  тривалість  робочого  часу).  Робочий  час  науково-
педагогічного працівника включає час на виконання ним навчальної, методичної,
наукової,  організаційної  роботи  та  інших  трудових  обов’язків.  Робочий  час
наукового  працівника  включає  час  на  виконання  ним наукової,  дослідницької,
консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.
Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної,
методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Норми  часу  методичної,  наукової,  організаційної  роботи  визначаються
Інститутом.

Максимальне  навчальне  навантаження  на  одну  ставку  науково-
педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік (від
01.09.2015).

4.2.2. Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
до  роботи,  не  передбаченої  трудовим  договором  (контрактом),  може
здійснюватися  лише  за  їх  згоди  або  у  випадках,  передбачених  чинним
законодавством України.

4.2.3.  Види  навчальних  занять,  що  входять  до  обов’язкового  обсягу
навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються
кафедрою.

При  складанні  індивідуальних  робочих  планів  викладача  та  розподілі
педагогічного навантаження завідувач кафедри повинен враховувати особливості
кожного  виду  роботи  і  забезпечувати  оптимальне  використання  творчого
потенціалу кожного науково-педагогічного працівника.

До викладання навчальних дисциплін на заочній формі навчання необхідно
залучати  найбільш  досвідчених  і  творчо  обдарованих  науково-педагогічних
працівників.

4.2.4.  Мінімальний  і  максимальний  обов’язковий  обсяг  навчального
навантаження науково-педагогічних працівників Інституту в межах їх робочого
часу  встановлюється  наказами  ректора  відповідно  до  чинного  законодавства  з
урахуванням  виконання  викладачами  інших  обов’язків  (методичних,  наукових,
організаційних) та у порядку, передбаченому Статутом Інституту і Колективним
договором.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Персональна  відповідальність  за  дотримання  меж  мінімального  або
максимального  обов’язкового  обсягу  навчального  навантаження  науково-
педагогічних  працівників  кафедри  покладається  на  деканів  факультетів  і
завідувачів кафедр.

4.2.5. Методика розрахунку науково-педагогічного навантаження в КЕІ  і
розподіл  функцій  структурних  підрозділів  Інституту  при  розрахунку  науково-
педагогічного навантаження здійснюється згідно з Положенням про розрахунок
науково-педагогічного  навантаження  в  Криворізькому  економічному  інституті
ДВНЗ  «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима
Гетьмана».

4.2.6.  У  разі  службової  необхідності  викладач  може  бути  залучений  до
проведення  навчальних  занять  понад  обов’язковий  обсяг  навчального
навантаження,  визначений  індивідуальним  робочим  планом,  у  межах  свого
робочого часу. 

Якщо  на  кафедрі  навантаження  зростає,  а  наявна  чисельність  науково-
педагогічних  працівників  є  меншою  за  розрахункову,  то  додаткова  кількість
облікових  годин  встановлюється  наказом  ректора  Інституту,  і  не  може
перевищувати 0,5 мінімального обов’язкового обсягу навчального навантаження.

4.2.7.  Зміни  в  обов’язковому  навчальному  навантаженні  викладача
вносяться до його індивідуального робочого плану.

4.2.8. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних
навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та
іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача.

Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних
заходів,  визначається  з  урахуванням  особливостей  спеціальності  та  форм
навчання.

4.2.9.  Викладач  зобов’язаний  дотримуватися  встановленого  графіка
робочого часу.

4.2.10.  Забороняється  відволікати  викладачів  від  проведення  навчальних
занять і контрольних заходів, передбачених розкладом.

4.2.11.  Планування  та  облік  навчальної  роботи  викладачів  здійснюється
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 450 від 07.08.2002
«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».

4.3. Права та обов’язки осіб, які навчаються в Інституті. 
4.3.1. Особи, які навчаються в Інституті, мають право на:
– вибір форми навчання під час вступу до Інституту;
– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
– трудову діяльність у позанавчальний час;
– безоплатне  користування  бібліотеками,  інформаційними  фондами,

навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу;
– безоплатне  забезпечення  інформацією  для  навчання  у  доступних

форматах  з  використанням  технологій,  що  враховують  обмеження



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

– користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою
базами Інституту у порядку, передбаченому Статутом Інституту;

– забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому
законодавством;

– участь  у  науково-дослідних,  дослідно-конструкторських  роботах,
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для
публікації;

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

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

– участь у громадських об’єднаннях;
– участь  у  діяльності  органів  громадського  самоврядування  Інституту,

факультетів,  відділень,  Вченої  ради  Інституту,  органів  студентського
самоврядування;

– академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
– можливість навчатися за кордоном без перерви у навчанні, передбачене

Положенням про включене навчання студентів  ДВНЗ «Київський національний
економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  у  закордонних  вищих
навчальних закладах;

– участь у формуванні індивідуального навчального плану;
– моральне  і/або  матеріальне  заохочення  за  успіхи  у  навчанні,  науково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
– захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  фізичного  і  психічного

насильства;
– безоплатне  проходження  практики  на  підприємствах,  в  установах,

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих
функцій згідно із законодавством;

– канікулярну відпустку тривалістю не менш як 8 календарних тижнів на
навчальний рік;

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

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

4.3.2. Особи, які навчаються в Інституті, зобов’язані:
– дотримуватися  чинного  законодавства  України,  Статуту  Інституту,

Правил внутрішнього розпорядку Інституту, вимог індивідуального навчального
плану студента, етичних норм і з повагою ставитися до викладачів;



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

– виконувати вимоги освітньої (наукової) програми;
– систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними

навиками,  професійною  майстерністю  і  підвищувати  загальний  культурний
рівень;

– відповідально,  сумлінно  і  творчо  ставитися  до  виконання  навчальних
завдань;

– не  користуватися  забороненими  джерелами  інформації  під  час
контрольних заходів;

– виконувати  графік  навчального  процесу  і  вимоги  індивідуального
навчального плану;

– систематичне відвідування заняття;
– вчасно інформувати деканат про неможливість відвідувати заняття;
– підтримувати належний порядок в Інституті;
– бережливо ставитися до майна Інституту;
– берегти студентські документи.

V. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

5.1. Основну відповідальність за якість навчального процесу в Інституті
несуть ректор і керівники структурних підрозділів.

5.2. Директор Інституту в межах наданих йому повноважень:
– вирішує  питання  освітньої  діяльності  Інституту,  відповідає  за  її

провадження;
– видає  накази  і  розпорядження  з  усіх  питань  організації  навчального

процесу,  обов’язкові  для  виконання  всіма  працівниками  і  структурними
підрозділами Інституту;

– формує контингент осіб, які навчаються в Інституті;
– переводить,  відраховує  і  поновлює на  навчання  осіб,  які  навчаються  в

Інституті;
– контролює виконання навчальних планів і програм;
– здійснює контроль за  якістю роботи  науково-педагогічних працівників,

організацією навчального процесу і культурно-масової роботи, станом фізичного
виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-
виховного процесу та інших працівників Інституту;

– виконує  інші  обов’язки  відповідно  до  Статуту  Інституту  та  чинного
законодавства України.

5.3. Вчена рада КЕІ КНЕУ як колегіальний орган Інституту:
–  розглядає  та  ухвалює  найважливіші  рішення  з  питань  організації

навчального процесу в Інституті;
–  у  межах  компетенції  вирішує  питання  створення,  ліквідації  та

реорганізації  факультетів,  кафедр,  лабораторій,  інститутів,  інших  структурних
підрозділів;

– ухвалює основні напрями наукових досліджень;



– ухвалює навчальні плани; 
– оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; 
– призначає іменні стипендії відмінникам навчання;
–  розглядає  інші  питання  діяльності  Інституту  відповідно  до  Статуту

Інституту. 
5.4. Науково-методична  рада  КЕІ  КНЕУ як  колегіальний  орган

Університету здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-
методичної роботи в Інституті та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення
для  досягнення  світового  рівня  якості  освіти  і  набуття  учасниками  освітньої
діяльності незаперечних конкурентних переваг. 

VI.  ОСНОВНІ  СТРУКТУРНІ  ПІДРОЗДІЛИ  ІНСТИТУТУ,  ЯКІ
ЗДІЙСНЮЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Структурні підрозділи Інституту створюються відповідно до чинного
законодавства України і головних завдань діяльності  Інституту  і  функціонують
згідно з окремими Положеннями, що затверджуються Вченою радою КЕІ. 

6.2. Основними  структурними  підрозділами  Інституту,  які  беруть
безпосередню  участь  в  організації  навчального  процесу  в  КНЕУ,  є  кафедри,
факультети, інститути.

6.3. Кафедра –  базовий  структурний  підрозділ  Інституту,  що  проводить
навчально-виховну  і  методичну  діяльність  з  однієї  або  кількох  споріднених
спеціальностей,  спеціалізацій  або  навчальних  дисциплін,  а  також  здійснює
наукову, науково-дослідну і навчально-методичну діяльність за певним напрямом.

Основні завдання і функції кафедри визначаються Положенням про кафедру
КНЕУ, затвердженим наказом ректора «Про Положення та  посадові  інструкції
структурних підрозділів Університету».

6.4. Факультет –  основний  організаційний  і  навчально-науковий
структурний  підрозділ  Інституту,  який  здійснює  підготовку  фахівців  з  вищою
освітою з  однієї  або кількох суміжних спеціальностей,  керівництво навчально-
методичною,  науково-дослідною  роботою  кафедр,  безпосередньо
підпорядкованих факультету, а також координує дії інших кафедр Інституту щодо
забезпечення навчального процесу на факультеті.

Основні  завдання  і  функції,  а  також організація  управління  факультетом
здійснюється відповідно до Типового положення про факультет, затвердженого
наказом ректора «Про Положення та посадові інструкції структурних підрозділів
Університету».

Керівництво факультетом здійснює декан факультету. 
6.5. До повноважень декана факультету належить:
–  безпосереднє  керівництво  навчальною,  методичною  і  науковою

діяльністю факультету; 
– забезпечення розвитку матеріально-технічної бази навчального процесу; 
– участь у підборі кадрів науково-педагогічних працівників факультету; 
– розподіл навчального навантаження між кафедрами факультету; 



– координування роботи кафедр факультету; 
– керівництво роботою з розробки, вдосконалення і коригування навчальних

планів  і  програм,  навчально-методичних  комплексів  з  навчальних  дисциплін,
підготовки документації для відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій; 

–  створення  умов  для  підвищення  науково-професійного  рівня  і
педагогічної  майстерності  науково-педагогічних  і  педагогічних  працівників
факультету; 

– розроблення та організація разом із кафедрами заходів, спрямованих на
підвищення якості підготовки фахівців; 

–  контроль  за  виконанням  навчальних  планів  і  програм,  проходження
виробничої та інших видів практик; 

– контроль за організацією навчального процесу на всіх його стадіях;  
– представлення керівництву  Інституту проектів наказів про зарахування,

переведення,  поновлення  і  відрахування  студентів,  надання  їм  академічних
відпусток  і  пільг,  застосування  заохочень  і  стягнень,  призначення  стипендій,
допуск студентів до складання семестрових і державних екзаменів;

– виконання інших обов’язків, передбачених посадовою інструкцією декана
факультету та іншими нормативними документами Інституту.

6.6. Центр  довузівської  підготовки  та  освіти дорослих здійснює освітню,
наукову та науково-технічну діяльність.

Освітня діяльність Центру реалізується за наступними напрямами:
– підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для

здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах
ліцензійного обсягу;

-  підготовка  до вступу до вищих навчальних закладів  та  до зовнішнього
незалежного оцінювання;

-  проведення  лекцій,  консультацій,  тренінгів,  практикумів,  занять  іншої
форми  з  питань  науки,  техніки,  права,  культури,  фізичної  культури,  спорту,
туризму,  краєзнавства  тощо,  підготовки  кадрів  для  дитячого  та  молодіжного
туризму;

- проведення понад обсяги,  встановлені навчальними планами, з видачею
або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, факультативів,
семінарів, практикумів;

-  організація,  проведення  у  позанавчальний  час  (у  тому  числі  канікули,
святкові та вихідні дні ) заходів за освітнім, науковим, технічним, туристичним,
екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що
фінансуються  за  рахунок  коштів  загального  фонду  державного  та  місцевих
бюджетів.

Наукова та науково-технічна діяльність реалізується за такими напрямами:
–  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 та місцевих бюджетів;



–  розроблення  комп’ютерних  програм  (систем)  для  забезпечення  і
організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-
сайтів.

VІI.  ОРГАНИ  СТУДЕНТСЬКОГО  ТА  ГРОМАДСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ІНСТИТУТУ

7.1. Органи  студентського  самоврядування  Інституту –  колегіальні
органи  Інституту,  які  здійснюють  захист  прав  та  інтересів  студентів  у  сфері
освітньої діяльності. 

В Інституті діють Рада студентського самоврядування, інститут старостату
та  інші самоврядні  студентські  організації,  які  створені  відповідно до чинного
законодавства  України.  Діяльність  органів  студентського  самоврядування
Інституту регламентується окремими положеннями. 

Студентське  самоврядування  забезпечує  право  і  можливість  студентів
вирішувати питання навчання і побуту, дотримання їх прав та інтересів, а також їх
участь в управлінні Інститутом.

7.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Інституту.
Усі  студенти,  які  навчаються  в  Інституті,  мають  рівні  права  та  можуть

обирати  і  бути  обраними в  органи  громадського  самоврядування  Інституту  та
органи студентського самоврядування (робочі, дорадчі, виборні тощо).

7.3. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи,
факультету, Інституту. Студентське самоврядування може здійснюватися на рівні
курсу, спеціальності, гуртожитку.

7.4. У  своїй  діяльності  органи  студентського  самоврядування  керуються
законодавством,  Статутом  Інституту  та  Положенням  про  студентське
самоврядування Інституту.

7.5. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності органів студентського самоврядування;
- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
7.6. Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні Інститутом у порядку, встановленому Законом

та статутом Інституту;
2)  беруть  участь  в  обговоренні  та  вирішенні  питань  удосконалення

освітнього  процесу,  науково-дослідницької  роботи,  призначення  стипендій,
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;
4) сприяють навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
5) сприяють діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів

за інтересами;
6) беруть участь у співробітництві зі студентами інших навчальних закладів

і міжнародними організаціями;



7) беруть участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
8) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та

інші заходи;
9) сприяють працевлаштуванню студентів Інституту;
10) захищають права та інтереси студентів Інституту;
11)  делегують  своїх  представників  до  робочих,  консультативно-дорадчих

органів;
12) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
13)  беруть  участь  у  вирішенні  питань  забезпечення  належних побутових

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
14)  розпоряджаються  коштами  та  іншим  майном,  що  перебувають  на

балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
15) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
16) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази  Інституту, в тому

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
17)  мають  право  оголошувати  акції  протесту,  повідомивши  про  це

адміністрацію Інституту в тому випадку, коли такі акції проводяться в Інституті;
7.7. За  погодженням  з  органами  студентського  самоврядування

Інституту приймаються рішення про:
1)  призначення  директорів  Інституту.  Відповідне  погодження  надається

Конференцією студентів Інституту;
2)  затвердження правил внутрішнього розпорядку Інституту в частині,  що

стосується  осіб,  які  навчаються. Відповідне погодження надається  на засіданні
Ради студентського самоврядування Інституту простою більшістю від кількісного
складу Ради студентського самоврядування Інституту;

3)  погоджують  відрахування  студентів  з  Інституту  та  їх  поновлення  на
навчання.  Відповідне  погодження  надається  на  засіданні  Ради  студентського
самоврядування  Інституту  простою  більшістю  від  кількісного  складу  Ради
студентського самоврядування Інституту;

4)  вносять  пропозиції  та  погоджують  переведення  осіб,  які  навчаються  у
вищому  навчальному  закладі  за  державним  замовленням,  на  навчання  за
контрактом  за  рахунок  коштів  фізичних  (юридичних)  осіб.  Відповідне
погодження надається на засіданні Ради студентського самоврядування Інституту
простою більшістю від  кількісного складу Ради студентського  самоврядування
Інституту;

5)  вносять пропозиції та погоджують переведення осіб, які навчаються за
контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб у вищому навчальному
закладі на навчання за державним замовленням. Відповідне погодження надається
на засіданні Ради студентського самоврядування Інституту простою більшістю від
кількісного складу Ради студентського самоврядування Інституту.

7.8. Адміністрація Інституту та адміністрації факультетів не мають права
втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

7.9. Рада студентського самоврядування – провідний орган студентського
самоврядування,  який  об’єднує  на  добровільних  засадах  студентів  Інституту,
сприяючи  створенню  умов  прозорості,  чесності  і  відкритості  навчального



процесу. Мета  діяльності,  основні  завдання,  права  та  обов’язки  Ради
студентського  самоврядування  передбачені  Положенням  про  Студентське
самоврядування  Криворізького  економічного  інституту  ДВНЗ  «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Рада студентського самоврядування Інституту:
–  вживає  заходи  із  забезпечення  дотримання  прав  і  законних  інтересів

студентів  Інституту  з  питань  забезпечення  якості  освіти  шляхом  звернень  до
органів  громадського самоврядування Інституту,  до адміністрації  Інституту,  до
органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування,  до  студентських,
громадських та інших організацій;

– бере безпосередню участь в управління Інституту з питань організації та
забезпечення  навчального  процесу у  порядку,  встановленому Законом України
«Про вищу освіту», Статутом Інституту та цим положенням; 

–  бере  участь  в  обговоренні  та  вирішенні  питань  модернізації  та
удосконалення освітнього процесу;

– вносить пропозиції щодо змісту освітніх (освітньо-професійних, освітньо-
наукових)  програм,  удосконалення  навчальних  планів  і  модернізації  програм
навчальних дисциплін;

–  організовує  роботу  виконавчих  органів  студентського  самоврядування
Інституту  відповідно  до  основних  завдань  діяльності  органів  студентського
самоврядування Інституту;

–  координує  планування  роботи  та  перспективного  розвитку  виконавчих
органів  студентського самоврядування Інституту;

–  надає  методичну  допомогу  Радам  студентського  самоврядування
факультетів  з  метою  забезпечення  реалізації  цього  Положення  та  інших  актів
органів студентського самоврядування;

– скликає Конференцію студентів Інституту;
–  виносить  на  розгляд  Конференції  студентів  Інституту  питання,  що

вимагають її розгляду;
–  здійснює  контроль  за  виконанням  рішень  Конференції  студентів

Інституту;
– здійснює контроль за  ходом виборів  виконавчих органів  студентського

самоврядування всіх рівнів;
–  здійснює  контроль  за  діяльністю  виконавчих  органів  студентського

самоврядування всіх рівнів;
–  вносить  пропозиції  для  адміністрації  Інституту  щодо  організації

навчально-виховного  процесу,  забезпечення  соціально-побутових,  оздоровчих  і
культурних потреб студентів;

–  вносить  пропозиції  для  адміністрації  Інституту  щодо  матеріального  та
морального заохочення студентів, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі,
громадській діяльності, роботі органів студентського самоврядування тощо;

– вносить пропозиції для адміністрації Інституту щодо вдосконалення умов
навчання та побуту студентів;

– забезпечує інформування студентів Інституту з питань, що стосуються їх
прав, обов’язків та інтересів;



–  здійснює  інші  повноваження  відповідно  до  завдань,  визначених
законодавством, Статутом Інституту та цим Положенням.

7.10. Завдання,  функції  та  особливості  діяльності  інших  студентських
громадських  організацій  визначені  у  відповідних  положеннях  про  роботу  цих
організацій.

7.11. Наукове студентське товариство аспірантів, докторантів і молодих
вчених Університету є частиною громадського самоврядування.

Наукове   товариство студентів,  аспірантів,  докторантів  і  молодих
учених Університету –  наукова організація  студентської  молоді  Університету,
яка функціонує для здійснення діяльності, спрямованої на задоволення творчих і
наукових інтересів студентів Університету, а також для формування особистості
молодого  вченого,  фахівця  високої  кваліфікації  через  надання  їм  можливості
активно  займатись  науково-дослідною  діяльністю.  У  своїй  діяльності  Наукове
товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених керується чинним
законодавством  України,   Статутом Університету  та  Положенням про  наукове
товариство  студентів,  аспірантів,  докторантів  і  молодих  учених  Університету,
затвердженим Конференцією трудового колективу Університету.

Органи управління Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і
молодих  учених  Університету  формуються  на  демократичних  засадах  шляхом
виборів. 

За погодженням з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і
молодих  учених  керівництво  Університету  приймає  рішення  про  відрахування
осіб, які здобувають ступінь кандидата наук (доктора філософії), з Університету
та їх поновлення на навчання.

7.12.  Первинна профспілкова організація Криворізького економічного
інституту (далі  ППО КЕІ) – добровільна неприбуткова громадська організація,
яка  об’єднує  на  добровільних  засадах  осіб,  які  працюють  та  навчаються  у
Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗ  «Київський  національний
економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана».  ППО  КЕІ   самостійно
організовує  свою  діяльність  з  метою  представництва  й  захисту  трудових,
соціально-економічних прав та інтересів членів трудового колективу та студентів,
здійснення правового захисту правників та 







1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Даний  Порядок  призначення  і  виплати  академічних  стипендій  у  Криворізькому
економічному  інституту  Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» ( далі – Порядок) розроблений відповідно до:

- Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII (зі змінами та доповненнями);
-  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  від 01.07.2014 № 1556-VII  (зі  змінами  та

доповненнями);
 -  Порядку  призначення  і  виплати  стипендій,  затвердженого  постановою  Кабінету

Міністрів  України  № 882  від  12.07.2004  зі  змінами  і  доповненнями  (в  редакції  постанови
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016   № 1050); 

-  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  28.12.2016  №  1050  «Деякі  питання
стипендіального забезпечення»; 

-  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 28  грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри
стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах»;

-  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  08.08.2001  №  950  «Про  затвердження
Порядку  призначення,  виплати  та  розмірів  стипендіального  забезпечення  учнів,  студентів,
курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів» зі змінами;

-  наказу  Міністерства  освіти  України  від  15.07.1996  №  245  «Про  затвердження
Положення про порядок переведення,  відрахування та поновлення студентів  вищих закладів
освіти»;

-  наказу  Міністерства  освіти  України  та  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від
06.06.1996 № 191/153 «Про затвердження  Положення про академічні  відпустки та повторне
навчання у вищих закладах освіти»;

-  наказу  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  13.11.2001  №  455  «Про
затвердження  Інструкції  про  порядок  видачі  документів,  що  засвідчують  тимчасову
непрацездатність громадян» зі змінами;

- інших нормативно-правових актів,
і встановлює порядок призначення і виплати академічних стипендій, матеріальної допомоги та
заохочень студентам денної форми навчання.

1.2. Дія  Порядку поширюється на осіб, які навчаються в  Криворізькому економічному
інституті  Державного вищого навчального закладу «Київський  національний  економічний
університет імені Вадима Гетьмана» (далі –  Інститут) за державним замовленням за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету, а саме студентів денної форми навчання.

1.3.  Академічні  стипендії  призначаються  студентам  за  результатами  навчання  в
Інституті.

1.4. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у
громадській,  спортивній  і  науковій  діяльності  Інститут має  право  надавати  матеріальну
допомогу та заохочення студентам, за рахунок коштів,  передбачених у кошторисі  Інституту,
затвердженому у встановленому порядку.

Порядок  використання  коштів,  передбачених  для  надання  матеріальної  допомоги  та
заохочення, затверджується Вченою радою Інституту.

Стипендіальна  комісія  приймає  рішення  щодо  надання  матеріальної  допомоги  та
заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

2. СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
2.1. Стипендіальна комісія Інституту утворюється наказом директора Інституту.
У  своїй  роботі  стипендіальна  комісія  Інституту  керується  законами  та  іншими

нормативно-правовими актами, що зазначені у п.п. 1.1.



2.2. До складу стипендіальної комісії Інституту входять:
1) голова комісії:
- директор Інституту.
2) члени комісії:
- декани факультетів;
- головний бухгалтер (або заступник головного бухгалтера); 
- голова профспілкового комітету Інституту;
- фахівець відділу кадрів;
- голова Ради студентського самоврядування;
- представники  органів  студентського  самоврядування  та  первинних  профспілкових

організацій студентів.
При  цьому  кількість  осіб,  які  представляють  у  стипендіальній  комісії  органи

студентського  самоврядування  та  первинних  профспілкових  організацій  студентів,  що
навчаються, повинна становити не менше 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

2.3.  За  поданням  деканів  факультетів  стипендіальна  комісія  Інституту  пофакультетно
вирішує питання щодо:

-  призначення  чи  позбавлення  академічної  стипендії  (у  тому числі  спірних)  студентам
Інституту;

- заохочення кращих студентів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній і
науковій діяльності;

- надання матеріальної допомоги студентам Інституту.

2.4. Шляхом відкритого голосування стипендіальна комісія затверджує реєстр осіб, яким
призначаються стипендії.

2.5. Стипендіальна комісія Інституту проводить свої засідання для підведення підсумків
кожного семестрового контролю знань студентів. 

Протягом  семестру  стипендіальна  комісія  інституту  проводить  свої  засідання  у  разі
необхідності.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ АКАДЕМІЧНОЇ СТИПЕНДІЇ

3.1. Порядок виплати стипендій:

3.1.1. Стипендії виплачуються не пізніше 23 числа кожного місяця особам, зазначеним у
пункті 1 цього Порядку. 

3.1.2.  Стипендія  призначається  з  першого  числа  місяця,  що  настає  після  закінчення
семестрового  контролю  згідно  з  навчальним  планом,  на  період  до  визначення  результатів
наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Порядку.

3.1.3. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну стипендію,
настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з Інституту до закінчення строку навчання,
їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

3.1.4.  У  період  тимчасової  непрацездатності,  підтвердженої  довідкою закладу  охорони
здоров’я, особа отримує академічну стипендію у призначеному їй розмірі.

3.1.5. На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу
Інституту  стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

3.1.6. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації,
протягом  строку  перебування  на  військовій  службі  виплачується  стипендія  у  розмірі,
встановленому згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом
навчальному семестрі.



3.1.7.  Студентам,  які  навчалися  за  державним (регіональним)  замовленням і  поновили
навчання  за  таким  замовленням  після  академічної  відпустки,  академічна  стипендія
призначається у розмірі,  який встановлюється особі згідно з цим Порядком за результатами
останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

3.1.8.  Стипендіатам,  які  мають дітей  віком до трьох років  і  продовжують навчання за
денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і
стипендія, призначена згідно з цим Порядком.

3.1.9. Студенти Інституту, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають
статус здобувача вищої освіти за денною формою в  Інституті,  протягом строку навчання за
програмою  академічної  мобільності  в  іншому  навчальному  закладі  поза  межами  України
отримують стипендію, призначену відповідно до цього Порядку, у разі, коли умовами договору
про  навчання  за  програмою  академічної  мобільності,  укладеного  ними  з  Інститутом,  де  є
основне місце навчання,  регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій
формі  протягом  всього  строку  навчання  за  програмою  академічної  мобільності  в  іншому
навчальному  закладі  не  передбачена  або  передбачена  у  розмірі,  що  у  перерахунку  на
національну  грошову  одиницю  на  дату  укладення  договору  про  академічну  мобільність  є
меншою  за  розмір  стипендії,  що  її  призначено  особі  відповідно  до  цього Порядку та
підтверджується відповідною довідкою.  

3.2. Види та розміри академічних стипендій:

3.2.1. Академічними стипендіями є:
1)  стипендії,  засновані  Президентом  України,  Верховною  Радою  України,  Кабінетом

Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам  Інституту. Порядок їх
нарахування і виплати регулюється іншими нормативно-правовими документами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;
3) стипендії у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні:

студентам  денної  форми  навчання,  які  досягли  особливих  успіхів  у  навчанні,  а  саме
отримали  результати  підсумкового  контролю  з  усіх  наук  і  дисциплін  90-100  балів  та  з
урахуванням  додаткових  балів  до  рейтингу  студента  (таблиця  1  даного  Порядку)  мають
рейтинговий бал 90-100, в межах загального ліміту стипендіатів.

3.2.2.  Розмір  ординарних  (звичайних)  академічних  стипендій,  зазначених  в  п.п.3.2.1
визначається  виходячи  з  установлених  Кабінетом  Міністрів  України  розмірів.  Академічні
стипендії у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні збільшується на 45,5 відсотка.

3.2.3. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій,
виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

3.3.  Стипендіальний фонд.
3.3.1.  В  Інституті  щомісячно  розраховується  стипендіальний  фонд  для  призначення

академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням:
1)  розмірів академічних стипендій,  затверджених у встановленому порядку Кабінетом

Міністрів України;  
2)  видатків  на  виплату  академічних  стипендій,  затверджених  в  Інституті у

встановленому порядку;
3)  затвердженого  директором Інституту  реєстру  осіб,  яким в  установленому  порядку

призначені  академічні  стипендії  за  результатами  останнього  навчального  семестру,  та  їх
успішності;

4) реєстру осіб, які відповідно до рішення директора Інституту протягом певного періоду
зберігають право на отримання академічних стипендій.

3.3.2. Місячний обсяг стипендіального фонду Інституту повинен забезпечувати виплату
академічних стипендій:

1) встановленому ліміту стипендіатів;



2)  за  особливі  успіхи  у  навчанні,  у  тому  числі,  заснованих  Президентом  України,
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких
визначаються окремими нормативно-правовими актами;

3) особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом
строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі,
встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

4)  особам,  які  протягом  попереднього  навчального  семестру  отримували  академічну
стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони
здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також,
перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її  призначення
після ліквідації академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності;

5) особам, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні
статусу здобувача вищої освіти за державним (регіональним) замовленням за денною формою
навчання в Інституті за основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної
фіксованої  фінансової  підтримки  у  грошовій  формі  протягом  всього  строку  навчання  за
програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі або отримували у розмірі,
що  у  перерахунку  на  національну  грошову  одиницю  на  дату  укладення  договору  про
академічну мобільність є меншою за розмір стипендії,  що її  призначено особі відповідно до
цього Порядку, і щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно
виплати академічної стипендії. 

Виплата  стипендії  студентам,  які  реалізували  право  на  академічну  мобільність  при
одночасному  збереженні  статусу  здобувача  вищої  освіти  за  державним  (регіональним)
замовленням  за  денною  формою  навчання  в  Інституті  за  основним  місцем  навчання  і  не
отримували  регулярної  безповоротної  фіксованої  фінансової  підтримки  у  грошовій  формі
протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному
закладі відповідно до пункуту 3.1.9 цього Порядку, здійснюється:

1) у  разі,  коли  строк  навчання  в  іншому  навчальному  закладі  не  перевищує  одного
семестру, - у розмірі, що призначений стипендіату Інститутом за основним місцем навчання за
результатами останнього семестрового контролю;

2) у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує один семестр,
-  протягом  першого  семестру  навчання  в  іншому  навчальному  закладі  у  розмірі  ,  що
призначений стипендіату Інститутом за основним місцем навчання за результатами останнього
семестрового контролю відповідно.

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після
повернення здобувача вищої освіти до Інституту за основним місцем навчання за таких умов:

1) визначення  результатів,  отриманих  під  час  навчання  за  програмою  академічної
мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання
особи за відповідним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом
підготовки) порівняно з нормативним;

2) у разі наявності  за  результатами навчання за програмою академічної  мобільності у
здобувачів  вищої  освіти  академічної  заборгованості*  така  заборгованість  повинна  бути
ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення
особи  семестрового  контролю  згідно  з  навчальним  планом  за  відповідним  курсом  та
спеціальністю (напрямом підготовки) в Інституті за основним місцем навчання.

Якщо  на  дату  закінчення  першого  після  семестрового  контролю  студент  не  має
академічної  заборгованості,  питання  призначення  стипендії  вирішується  стипендіальною
комісією на загальних підставах.

У  разі  коли  строк  навчання  студента  Інституту  в  іншому  навчальному  закладі
перевищував один семестр і  така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до
абзацу  шостого  цього  пункту,  та  у  разі  позитивного  рішення  стипендіальної  комісії  особі
виплачується  стипендія,  що  не  була  виплачена  за  весь  період  навчання  за  програмою



академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами,
у повному обсязі.

3.3.3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу
успішності студентів денної форми навчання розраховується щомісячно з урахуванням:

1) видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених для Інституту у встановленому
порядку;

2) раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;
3)  зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному

місяці.

3.3.5. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій
студентам:

1) раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;
2) перед особами, які є іноземцями і навчаються в Інституті відповідно до міжнародних

договорів  України  або  актів  Кабінету  Міністрів  України,  і  виплата  стипендій  яким
здійснюються відповідно до зазначених документів;

3) перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації,
протягом строку  перебування  на  військовій  службі,  яким виплачується  стипендія  у  розмірі,
встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

4)  перед  особами,  які  протягом  попереднього  навчального  семестру  отримували
академічну  стипендію  і  внаслідок  тимчасової  непрацездатності,  підтвердженої  довідкою
закладу охорони здоров’я,  не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним
планом,  а  також  в  разі  призначення  академічної  стипендії  після  ліквідації  академічної
заборгованості,  якщо  здійснюється  перерахунок  коштів  та  виплата  академічної  стипендії  у
повному обсязі за попередні місяці;

5) перед особами, які реалізували право на академічну мобільність (п.п.3.3.2), щодо яких
прийнято позитивне рішення стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі стипендії, що
не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому
навчальному закладі на території України чи поза її межами;

6) щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного
місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати
академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

3.3.6.  До  зобов’язань  з  виплати  академічних  стипендій  студентам,  сформованих  у
поточному місяці, належать:

1)  сформовані  в  поточному  місяці  на  основі  рейтингу  успішності  студентів  за
результатами семестрового контролю до місяця,  в якому закінчується  складання наступного
семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

2)  сформовані  в  поточному  місяці  перед  особами,  які  мають  право  на  призначення
академічної  стипендії  після  ліквідації  академічної  заборгованості  до  місяця,  в  якому
закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно,
або на поточний місяць;

3) сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову
службу  у  зв’язку  з  оголошенням  мобілізації,  якщо  таким  студентам  було  призначено
академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню
навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення
навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

3.4. Ліміт стипендіатів.

3.4.1.  Ліміт  стипендіатів  визначає  частку  студентів  на  певному  факультеті,  курсі  за
певною  спеціальністю  (напрямом  підготовки),  спеціалізацією  і  набувають  право  на
призначення академічної стипендії  до місяця завершення наступного семестрового контролю
включно або завершення навчання.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page4?text=%EC%EE%E1%B3%EB#w12


Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:
1) загальний  ліміт  стипендіатів  –  однаковий  для  всіх  факультетів,  курсів  та

спеціальностей  (напряму  підготовки),  спеціалізацій.  Ліміт  стипендіатів,  яким  буде
призначатися  академічна  стипендія  за  результатами  семестрового  контролю  на  основі
здобутого  ними  рейтингового  бала,  включаючи  академічну  стипендію  за  особливі  успіхи  в
навчанні.  Загальний  ліміт  стипендіатів  встановлюється  (у  діапазоні  від  40  до  45  відсотків)
вченою радою Інституту перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю
на рівні коефіцієнту від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються
за  державним  (регіональним)  замовленням  на  певному  факультеті,  курсі  за  певною
спеціальністю  (напрямом  підготовки),  спеціалізацією  станом  на  перше  число  місяця,
наступного  за  датою закінчення  семестрового  контролю згідно  з  навчальними планами для
відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямом підготовки), спеціалізацій;

2) ліміт стипендіатів-першокурсників, які зараховані на перший рік навчання і яким до
першого  семестрового  контролю  буде  призначена  академічна  стипендія  на  підставі
конкурсного  бала,  здобутого  під  час  вступу  до Інституту   з  урахуванням загального  ліміту
стипендіатів.  Ліміт  першокурсників-стипендіатів  встановлюється  до  1  липня  попереднього
навчального року.

3.4.2. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі
успіхи  в  навчанні)  визначається  стипендіальною  комісією  на  певному  факультеті,  курсі  за
певною  спеціальністю  (напрямом  підготовки),  спеціалізацією  шляхом  округлення  до  цілого
числа добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які
навчаються  за  державним  (регіональним)  замовленням  на  певному  факультеті  (відділенні),
курсі за певною спеціальністю  (напрямом підготовки), спеціалізацією станом на перше число
місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання
через десять днів після його початку (для першокурсників). 

3.4.3. У разі одночасної наявності на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю
(напрямом  підготовки),  спеціалізацією  студентів,  які  навчаються  за  повним  та  скороченим
термінами  навчання,  ліміти  стипендіатів  для  них  розраховуються  окремо.  За  рішенням
стипендіальної  комісії  спільно  може бути  розраховано  ліміт  стипендіатів  для  різних  курсів
та/або  факультетів  за  певною  спеціальністю  (напрямом  підготовки),  спеціалізацією,  якщо
відповідні студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом. 

3.4.4. У разі, якщо студенти одного курсу відповідного факультету складали семестровий
контроль  за  різними навчальними планами (магістерськими  програмами),  ліміт  стипендіатів
може визначатися окремо в розрізі підготовки  студентів за окремими навчальними планами.

3.4.5. У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки)
кількість стипендіатів складає одну особу.

3.4.6.  У  разі  наявності  однієї  особи  на  курсі  за  певною  спеціальністю  (напрямом
підготовки),  стипендія  призначається  за  умови  рівного  або  більшого  рейтингового  балу
студента за середній рейтинговий бал усіх стипендіатів факультету за результатами поточного
семестрового контролю.

3.4.7. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення академічної
стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після
академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з
оголошенням  мобілізації,  оскільки  призначення  академічних  стипендій  цим  категоріям
студентів  не  може  бути  підставою  для  перегляду  рішень  про  призначення  академічних
стипендій іншим особам.

3.4.8. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт стипендіатів і
ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням стипендіальної комісії Інституту
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строком  на  один  місяць  з  наданням  права  окремим  студентам  на  призначення  академічної
стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні)
в поточному місяці.

3.4.9.  Право  на  призначення  академічної  стипендії  до  завершення  навчання  мають
студенти, для яких навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей
(напрямом  підготовки),  спеціалізацій  не  передбачається  надалі  проведення  семестрового
контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим контролем).

3.5. Рейтинг успішності:

3.5.1.  У  межах  коштів,  передбачених  для  виплати  стипендій  в  Інституті призначають
академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі – рейтинг), що складається
на  підставі  об’єктивних  та  прозорих  характеристик,  прямих  вимірів  навчальних  досягнень
здобувачів  вищої  освіти  з  кожного  навчального  предмета  (науки  і  дисципліни)  і  до  якого
включаються  всі  студенти,  які  навчаються  за  державним  (регіональним)  замовленням  за
рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету на певному
факультеті за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом
підготовки), спеціалізацією.

За  рішенням  Стипендіальної  комісії  Інституту  при  нарахуванні  стипендій  можуть
визначатися  окремі  рейтинги  успішності  студентів,  які  навчаються  за  різними  навчальними
планами в розрізі магістерських програм.

3.5.2. Рейтинг студентів, які навчаються на одному факультеті за відповідними курсом,
спеціальністю (напрямом підготовки), спеціалізацією оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Інституту  не  пізніше  ніж  через  три  робочих  дні  після  прийняття  відповідного  рішення
стипендіальною комісією.

3.5.3.  Рейтинговий  бал  за  відповідними  курсом,  спеціальністю  (напрямом  підготовки),
спеціалізацією  розраховується  за  формулою,  при  цьому  складова  успішності  становить  90
відсотків рейтингового бала:

R=a∗
k1O1+k2O2+. ..+knOn

K∗O
+b

,

де: a – відсоток рейтингового бала за навчальні досягнення – 90;

k i  – додатній ваговий коефіцієнт i -ї дисципліни (навчального предмета), курсової
роботи (проекту), практики;

Oi  –  підсумкова  оцінка  студента  з  i -ї  дисципліни  (навчального  предмета),
курсової роботи (проекту), практики;

K=k1+k 2+.. .+k n –  сума  вагових  коефіцієнтів  дисциплін  (навчальних
предметів), курсових робіт (проектів), практик;

O  – максимально можлива оцінка з дисципліни (предмета) за шкалою оцінювання в
Університеті;

b – додатковий бал за участь у науковій,  науково-технічній діяльності,  громадському
житті, творчій та спортивній діяльності – не більше 10 балів.
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Для  визначення  рейтингового  бала  студента  для  наук  (дисциплін)  курсової  роботи
(проекту), практики застосовується ваговий коефіцієнт – 1,0.

Для  розрахунку  додаткового  бала  b рекомендується  сформований  перелік  основних

досягнень, що враховуються в рейтингу, а також визначені бали, що надаються за кожне з таких
досягнень.  Додаткові  бали  встановлюються  з  урахуванням  рівня  досягнень  та  особистого
внеску студента (табл.1).

Таблиця 1

Види робіт та їх частка для розрахунку додаткового бала при визначенні рейтингового бала
студента

Види робіт

Максимальний бал
(окремо за кожні види 
робіт з урахуванням 
кількості)

Участь у виконанні науково-дослідних, освітніх проектів, що
виконуються  в  Інституті  та  фінансуються  міністерствами,
відомствами, фондами, іншими установами, а також бізнесовими
структурами за наявності підтверджуючих документів

5 балів

Публікації у вітчизняних наукових фахових виданнях (у разі
наявності  співавторства  загальна  сума  балів  нараховується
пропорційно до числа співавторів)

3 бали

Публікація  статей  в  міжнародних  наукових  журналах,  які
входять  до  міжнародних  наукометричних  баз  даних  Web  of
Sciдпустку працівникам, статус яких визначено ЗУ «Про статусence  та/або  Scopus  (у  разі  наявності  співавторства  загальна
сума балів ділиться на кількість співавторів):

іноземною мовою 
українською мовою

10 балів
5 балів

Участь  у  національних  та  міжнародних  наукових
конференціях шляхом публікації тез, виступів, що підтверджено
програмою конференції та тезами доповідей.

2 бали

Участь та перемога в міжнародних і державних (МОН, НАН),
студентських конкурсах наукових робіт, олімпіадах:

 всеукраїнські конкурси (олімпіади):
перемога
призові місця
участь
 міжнародні конкурси (олімпіади):
перемога, призові місця
участь

10 балів
8 балів
5 балів

10 балів
8 балів

Голова  студентської  академічної  ради,  студентської
профспілкової організації, наукового студентського товариства:

факультету
Інституту 

5 балів
10 балів

Заступники  голови  студентської  академічної  ради,
студентської профспілкової організації, наукового студентського
товариства: 3 бали



факультету
Інституту

8 балів

Старости академічних груп 2 бали
Профгрупорги (за поданням Голови ППО Інституту) 2 бали
Участь  у  роботі  Юридичної  клініки  Інституту  як  студент-

консультант (за поданням декана юридичного факультету)
2 бали

Участь  в  спортивній  діяльності,  що  підтверджується
перемогою  в  командному  та  особистому  виступах  від  імені
Інституту на:

регіональному та всеукраїнському рівнях
міжнародному рівні

2 бали
3 бали

Участь  в  культурно-масовій  роботі  Інституту,  що
підтверджується відповідними документами 2 бали

Рішенням  Стипендіальної  комісії  Інституту  можуть  враховуватися  інші  особисті
досягнення студентів за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті,
творчій  та  спортивній  діяльності  Інституту  з  урахуванням значимості  та  результативності  з
визначенням максимального бала.

Підтверджуючі документи на право отримання додаткових балів подаються студентами
Голові  ради  студентського  самоврядування  Інституту.  Кількість  додаткових  балів  до
рейтингового  бала  студента  надається  стипендіальній  комісії  протоколом  засідання  Ради
студентського самоврядування Інституту.

Якщо  сума  балів  студента  за  участь  у  науковій,  науково-технічній  діяльності,
громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує максимальне значення – 10
балів, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

3.5.4. До рейтингу студентів для призначення стипендій не включаються особи, які:
1) протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю або під

час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (науки, дисципліни) отримали
незадовільну підсумкову оцінку (менше 60 балів) або не з’явились на контрольний захід без
поважної причини з будь-якого навчального предмета (науки,  дисципліни),  захисту курсової
роботи  (проекту),  звіту  з  практики,  у  тому  числі  в  разі  успішного  повторного  складання
контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

2) станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю
згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість за результатами підсумкового
контролю знань.

3) під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів
з метою покращення отриманих раніше оцінок; 

4)  до  дати  завершення  семестрового  контролю,  визначеного  навчальним  планом,  не
склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (науки, дисципліни).

3.5.5. Порядок формування рейтингу успішності студентів визначається цим Порядком,
що затверджується Вченою радою Інституту та оприлюднюється не пізніше ніж за тиждень до
початку нового навчального року. 

Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться.

3.5.6. Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну
стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони
здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право
на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної
стипендії.  Рішенням  директора  Інституту  таким  особам  встановлюється  строк  ліквідації
академічної  заборгованості,  але  не  більш  як  місяць  з  дня  припинення  тимчасової
непрацездатності,  після  чого  питання  призначення  академічної  стипендії  такій  особі
вирішується на загальних підставах відповідно до цього Порядку. У разі коли такій особі після



ліквідації  академічної  заборгованості  призначена  академічна  стипендія,  здійснюється
перерахунок  коштів  та  виплата  академічної  стипендії  у  повному  обсязі.  Якщо  стипендіат
втратить право на призначення академічної  стипендії,  виплата такої стипендії  припиняється,
відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості,
не здійснюється.

3.5.7. Рейтинг успішності студентів впорядковуються за зменшенням рейтингового бала.
У разі рівності рейтингового балу студентів, для їх розміщення у рейтингу для призначення 
стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за







1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1. Даний Порядок про призначення і виплати соціальних стипендій у Криворізькому
економічному  інституті  Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Порядок) розроблені відповідно до:

- Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII (зі змінами та доповненнями);
-  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  від 01.07.2014 № 1556-VII  (зі  змінами  та

доповненнями);
 -  Порядку  призначення  і  виплати  стипендій,  затвердженого  постановою  Кабінету

Міністрів  України  № 882  від  12.07.2004  зі  змінами  і  доповненнями  (в  редакції  постанови
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050); 

-  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  28.12.2016  №  1050  «Деякі  питання
стипендіального забезпечення»; 

-  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 28  грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри
стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах»;

 -  наказу  Міністерства  освіти  України  від  15.07.1996  №  245  «Про  затвердження
Положення про порядок переведення,  відрахування та поновлення студентів  вищих закладів
освіти»;

-  наказу  Міністерства  освіти  України  та  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від
06.06.1996 № 191/153 «Про затвердження  Положення про академічні  відпустки та повторне
навчання у вищих закладах освіти»;

-  наказу  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  13.11.2001  №  455  «Про
затвердження  Інструкції  про  порядок  видачі  документів,  що  засвідчують  тимчасову
непрацездатність громадян» зі змінами;

- інших нормативно-правових актів; 
і визначає механізм використання коштів у Криворізькому економічному інституті Державного
вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» (далі – Інститут), передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати
соціальних стипендій студентам, які навчаються за денною формою за державним замовленням
(далі -  студенти).

1.2. Студентам призначаються соціальні стипендії на підставі законів, що встановлюють
державні  пільги  і  гарантії  щодо  призначення  соціальних  стипендій  для  окремих  категорій
громадян.

Вирішення питань щодо призначення та позбавлення соціальної стипендії (у тому числі
спірних) здійснюється стипендіальною комісією Інституту.

1.3. Стипендії виплачуються один раз на місяць.
У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує соціальну стипендію, настає

до закінчення місяця або стипендіат  вибуває з  Інституту до закінчення строку навчання,  їм
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У  період  тимчасової  непрацездатності,  підтвердженої  довідкою  закладу  охорони
здоров’я форми № 095/о «Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму,
професійно-технічного училища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка
відвідує  школу,  дитячий  дошкільний  заклад»,  затвердженою  наказом  МОЗ  України  від
29.12.2000 № 369, особа отримує соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На  час  проходження  практики  або  провадження  іншої  трудової  діяльності  з  дозволу
Інституту стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Студентам,  які  відповідно  до  наказу  директора  Інституту  поновлені  на  навчання  за
державним замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії, така
стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

2.  СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ



2.1. Стипендіальна комісія Інституту утворюється наказом директора Інституту.
У  своїй  роботі  стипендіальна  комісія  Інституту керується  законами  та  іншими

нормативно-правовими актами, що зазначені у п.п. 1.1.

2.2. До складу стипендіальної комісії Інституту входять:
Голова комісії:
- директор Інституту;
Члени комісії:
- декани факультетів;
- головний бухгалтер (або заступник головного бухгалтера); 
- голова профспілкового комітету інституту;
- фахівець відділу кадрів;
- голова Ради студентського самоврядування;
- представники  органів  студентського  самоврядування  та  первинних  профспілкових

організацій студентів.

При  цьому  кількість  осіб,  які  представляють  у  стипендіальній  комісії  органи
студентського  самоврядування  та  первинних  профспілкових  організацій  студентів,  що
навчаються, повинна становити не менше 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

2.3. За  поданням  деканів  факультетів  стипендіальна  комісія  Інституту  пофакультетно
вирішує питання щодо:

-  призначення  чи  позбавлення  академічної  або  соціальної  стипендії  (у  тому  числі
спірних) студентам Інституту;

- заохочення кращих студентів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній і
науковій діяльності;

- надання матеріальної допомоги студентам Інституту.

2.4. Шляхом відкритого голосування стипендіальна комісія затверджує реєстр осіб, яким
призначаються стипендії.

2.5. Стипендіальна комісія Інституту проводить свої засідання для підведення підсумків
кожного семестрового контролю знань студентів. 

Протягом  семестру  стипендіальна  комісія  інституту проводить  свої  засідання  у  разі
необхідності.

3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ

3.1. Дані Правила визначають механізм використання коштів в Інституті, передбачених у
державному  бюджеті  Мінсоцполітики  для  виплати  соціальних  стипендій  студентам,  які
навчаються на денній формі за державним замовленням (далі - бюджетні кошти).

3.2.  Головним  розпорядником  бюджетних  коштів  та  відповідальним  виконавцем
бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3.3.  Соціальна  стипендія  в  обов'язковому  порядку  виплачується  студентам,  які  за
результатами  навчального  семестру  не  мають  академічної  заборгованості*,  незадовільних
результатів навчання, включені до рейтингу успішності, не отримують академічних стипендій,
не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без
батьків) і в академічній відпустці та належать до однієї з таких категорій: 

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону
України «Про вищу освіту»;

2)  осіб,  які  мають  право  на  отримання  соціальної  стипендії  відповідно  до статей  20-
22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»;



3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті
5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років
або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи,
відповідно  до статті  5 Закону  України  «Про  підвищення  престижності  шахтарської  праці»  -
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті
6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до
закінчення  навчання  у  такому  закладі,  але  не  довше  ніж  до  досягнення  ними  23  років)
відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

6)  дітей,  один  із  батьків  яких  загинув  (пропав  безвісти)  у  районі  проведення
антитерористичної  операції,  бойових  дій  чи  збройних  конфліктів  або  помер  внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції,
бойових дій чи збройних конфліктів,  а також внаслідок захворювання,  одержаного в період
участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж
до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або
помер  внаслідок  поранення,  контузії  чи  каліцтва,  одержаних  під  час  масових  акцій
громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення
ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

8)  дітей,  зареєстрованих  як  внутрішньо  переміщені  особи  (до  закінчення  навчання  у
такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону
України «Про вищу освіту».

3.4.  У  разі  коли  за  результатами  навчання  під  час  семестрового  контролю  студенти,
зазначені у п. 3.3 цього Порядку, займають найвищі рейтингові позиції, вони мають право на
призначення  академічних стипендій за особливі успіхи в навчанні, і додатково до соціальної
стипендії  за  рахунок  коштів,  передбачених  Інституту  для  виплати  академічних  стипендій,
виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії за особливі
успіхи в навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів та розміром соціальної стипендії.  

Особам,  зазначеним   у  п.  3.3  та  і  абз.  1  п.  3.4  Порядку,  розмір  соціальної  стипендії
збільшується:

1) студентам,  які  є  інвалідами  по  зору  і  слуху,  —  на  50  відсотків**  мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії;

2) студентам з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням
відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки
або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, — 30 відсотків**.

3.5. Розмір соціальної стипендії  студентів, які мають право на призначення стипендій на
підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих
категорій, встановлюється  в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних
закладах, наукових установах».

3.6. Особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»  мають  пільги  під  час  призначення
стипендії,  за  рахунок  коштів,  передбачених  у  державному бюджеті  на  здійснення  заходів  з
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додатково до призначеної згідно
з пп.  2  пункту 3.3 Порядку додаткова соціальна стипендія  у сумі відповідно до  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  28.12.2016  №  1050  «Деякі  питання  стипендіального
забезпечення».

3.7. Особи зазначені в п. 3.3 цього Порядку, які вперше претендують або поновлюють
право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому
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порядку відповідне письмове звернення  на ім’я директора  Інституту із  зазначенням дати та
документи,  що  підтверджують  їх  право  на  отримання  пільг та  гарантій  на  стипендіальне
забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Якщо  стипендіальна  комісія  вперше  розглядає  питання  про  призначення  соціальної
стипендії  і  при цьому студент має право на призначення соціальної  стипендії  одночасно за
кількома  підставами,  визначеними  п.3.3  цього  Порядку,  за  вільним  вибором  особи  у
письмовому  зверненні  зазначається  тільки  одна  підстава  для  призначення  тільки  однієї
соціальної стипендії.

Стипендіальна  комісія  протягом  трьох  робочих  днів  з  дня  отримання  письмового
звернення  приймає  рішення  щодо  наявності  в  особи  права  на  отримання  стипендії.  У  разі
прийняття   стипендіальною  комісією  позитивного  рішення  відповідна  соціальна  стипендія
виплачується з дати звернення.  

В письмовому зверненні особа зазначає такі відомості:
1) прізвище, ім’я та по батькові;
2) число, місяць, рік народження;
3) зареєстроване та фактичне місце проживання;
4) підстава для отримання соціальної стипендії.

Наприклад, для сироти у заяві написати: 1) рішення органу опіки про надання статусу
дитини-сироти  (або витяг  з  обліково  статистичної  картки  дитини сироти),  2)  свідоцтво  про
смерть кожного із батьків.

До заяви додаються копії таких документів:
1) паспорта громадянина України;
2) свідоцтва про народження дитини;
3) довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків

(не  додається  фізичними  особами,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються  від
прийняття  реєстраційного номера облікової  картки платника податків  та повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті).

3.8. Крім того, студенти додатково подають такі документи:
1) особи, зазначені у пп. 1 п. 3.3 Порядку:
-  копію рішення  органу опіки та  піклування  про надання  статусу  дитини-сироти  або

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  або  витяг  з  обліково-статистичної  картки
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копію свідоцтва про смерть батьків;

2) особи, зазначені у пп. 2 п. 3.3 Порядку:
-  копію  посвідчення  особи,  яка  потерпіла  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,

встановленого зразка;

3) особи, зазначені у пп. 3, 4 п. 3.3 Порядку:
- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
-  акт  про  нещасний  випадок,  пов’язаний  з  виробництвом,  за  формою  Н-1  згідно

з додатком  4 до  Порядку  проведення  розслідування  та  ведення  обліку  нещасних  випадків,
професійних  захворювань  і  аварій  на  виробництві,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку
нещасних  випадків,  професійних  захворювань  і  аварій  на  виробництві»  (Офіційний  вісник
України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;
- копію свідоцтва про смерть батька (матері).
У разі неможливості подання особами, зазначеними  у пп. 3 і 4 пункту 3.3 Порядку, із

числа внутрішньо переміщених осіб довідки з  гірничого підприємства із  зазначенням стажу
підземної  роботи  подається  довідка  з  Пенсійного  фонду  України  із  зазначенням  стажу
підземної роботи;
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4) особи, зазначені у пп. 5 п. 3.3 Порядку:
- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному

державному  автоматизованому  реєстрі  осіб,  які  мають  право  на  пільги,  за  зареєстрованим
(фактичним)  місцем  проживання  з  посиланням  на  норму  законодавства,  відповідно  до  якої
встановлено статус учасника бойових дій;

5) особи, зазначені у пп. 6 п. 3.3 Порядку:
- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
-  документ,  що підтверджує  загибель  (зникнення  безвісти)  одного з  батьків,  виданий

військовим  формуванням,  правоохоронним  органом  спеціального  призначення,  або  рішення
суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

6) особи, яким встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого):
- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого)

ветерана війни;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному

державному  автоматизованому  реєстрі  осіб,  які  мають  право  на  пільги,  за  зареєстрованим
(фактичним)  місцем  проживання  з  посиланням  на  норму  законодавства,  відповідно  до  якої
встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

7) особи, зазначені у пп. 7 п. 3.3 Порядку:
- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого)

ветерана війни;
- довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному

державному автоматизованому  реєстрі  осіб,  які  мають  право на  пільги,  за  зареєстрованими
(фактичним)  місце  проживанням  з  посиланням  на  норму  законодавства,  відповідно  до  якої
встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

8) особи, зазначені у пп. 8 п. 3.3 Порядку:
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

3.9.  Уповноважена  особа,  що  визначена  директором  Інституту відповідним  наказом,
приймає документи, передбачені п. 3.7 – 3.8  Порядку, формує на кожного студента особову
справу,  завірену  копію  якої  в  десятиденний  строк  передає  до  органу  соціального  захисту
населення за місцем розташування  Інституту. 

Орган  соціального  захисту  населення  в  п’ятиденний  строк  вносить  відомості  про
студента, який має право на отримання соціальної стипендії, що містяться в особовій справі, до
Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на  пільги,  шляхом
формування персональної облікової картки.

3.10. Інститут щомісяця до 5 числа подає до органів соціального захисту населення на
паперових та електронних носіях списки студентів, яким призначено соціальну стипендію, за
формою  згідно  з додатком до  Порядку використання  коштів,  передбачених  у  державному
бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.

3.11.  Органи соціального  захисту  населення  з  1  вересня  2017 р.  щомісяця  проводять
звіряння  даних,  внесених  до  списків  студентів,  яким  призначено  соціальну  стипендію,  з
відомостями про таких осіб,  що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі
осіб,  які мають право на пільги, і  в разі  виявлення розбіжностей в даних щодо конкретного
студента,  не включає його до заявки на виплату до уточнення зазначеної  інформації  вищим
навчальним закладом.
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Після уточнення даних Інститут включає осіб, щодо яких були виявлені розбіжності, до
списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць.

3.12. Органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа подають заявки щодо
потреби в коштах для виплати соціальної стипендії студентам, інформація про яких пройшла
звіряння з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги, структурним підрозділам з питань соціального захисту
населення.

У заявках зазначається  кількість  студентів,  яким призначено  соціальну  стипендію,  та
загальна сума такої виплати.

Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 15 числа подають до
Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

3.13.  Мінсоцполітики  після  надходження  зазначених  у п.  3.14. цього  Порядку  заявок
щодо  потреби  в  коштах  на  виплату  соціальної  стипендії  не  пізніше  трьох  робочих  днів
перераховує відповідні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення
обласних, Київської міської держадміністрацій.

Структурні  підрозділи  соціального  захисту  населення  протягом  двох  робочих  днів
перераховують кошти на рахунки органів соціального захисту населення.

Органи  соціального  захисту  населення  протягом  двох  робочих  днів  перераховують
кошти на рахунок Інституту.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення  про  порядок  переведення  студентів  у
Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» з навчання за рахунок
коштів  фізичних  та  юридичних  осіб  (за  контрактом)  на  навчання  за
рахунок коштів державного бюджету(далі - Положення) розроблене на
основі  Закону  України  «Про  освіту»  від  05.09.2017  №  2145-VІІI (у
редакції Закону № 100/96-ВР від 23.03.96, зі змінами та доповненнями),
Закону  України  «Про  вищу  освіту»,  Положення  про  порядок
переведення,  відрахування  та  поновлення  студентів  вищих  закладів
освіти,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  України  від
15.07.1996  р.  №  245  «Про  затвердження  Положення  про  порядок
переведення,  відрахування  та  поновлення  студентів  вищих  закладів
освіти» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 р. за
№ 427/1452), листів Міністерства освіти і науки України від 21.01.2010
р. №1/9-21 «Про переведення на вакантні місця державного замовлення»
та  від  05.03.2010  р.  №  1/9-144  «Про  переведення  на  вакантні  місця
державного  замовлення  осіб,  на  яких  розповсюджується  дія  частини
десятої статті 19 Закону України «Про охорону дитинства».
1.2. Переведення  студентів  денної  та  заочної  форм  навчання
Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний
економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  (далі  -  Інститут)  з
навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним
замовленням здійснюється на конкурсній основі на підставі подання від
факультетів  за  рішення  конкурсної   комісії  Інституту  за  обов'язкової
згоди органу студентського самоврядування Інституту, що формується
наказом директора Інституту.
1.3. Переведення студентів Інституту, що навчаються на 1-му курсі,
не дозволяється

2. УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА
ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

2.1. Переведення  студентів  Інституту,  що  навчаються  за  кошти
фізичних  (юридичних)  осіб  на  навчання  за  місцями  державного
замовлення  можливе  при  наявності  вакантних  місць  за  державним
замовленням відповідного року (року вступу студента  на навчання до
Інституту) та напряму підготовки (спеціальності).
2.2. За  відсутності  вакантних  місць  на  навчання  за  державним
замовленням  на  даному  напрямі  підготовки  (спеціальності)
використання  вакантних  місць  з  інших  напрямів  підготовки
(спеціальностей)  для  переведення  на  навчання  за  державним
замовленням  студентів,  які  під  час  навчання  отримали  таке  право,
здійснюється  лише  з  дозволу  органу  виконавчої  влади,  якому
підпорядкований  Інститут,  і  у  межах  державного  замовлення
відповідного року.



2.3. Заповнення  вакантних  місць  на  навчання  за  державним
замовленням, у разі їх виникнення, є обов'язковим.
2.4. Переведення  студентів  на  вакантні  місця  навчання  за
державним  замовленням  здійснюються  на  принципах  прозорості  та
гласності  виключно  на  конкурсній  основі  за  рейтинговим  балом
студентів  (окрім  випадків,  вказаних  у  п.2.9  цього  Положення),  з
урахуванням  їх  соціального  статусу  і  обов'язкової  участі  органів
студентського самоврядування у прийнятті рішення щодо переведення.
2.5. На основі Положення про порядок переведення,  відрахування
та  поновлення  студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти,  яке
затверджено наказом Міністерства  освіти України від  15.07.1996 року
№245, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р.
за № 427/1452, та листа Міністерства освіти і науки України від 21.01.10
№1/9-21 «Про переведення на вакантні місця державного замовлення»,
прийняття рішення про переведення студентів належить до компетенції
директора Інституту.
2.6. Рейтинговий  бал  обчислюється  за  100-бальною  шкалою  за
результатами  виконання  студентом  навчального  плану  на  момент
оголошення  конкурсу,  і  вираховується  як  середнє  арифметичне  всіх
оцінок, отриманих ним протягом навчання в Університеті,  включаючи
вибіркові науки (дисципліни). 
2.7. За  рівності  балів  осіб,  що  подали  документи  на  участь  у
конкурсі, перевага віддається особам, які відповідно до Умов прийому
до вищих навчальних закладів України поточного року мають право на
спеціальні умови для здобуття вищої освіти за державним замовленням
та  за  рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів  та  згідно
черговості, яка встановлена в Умовах прийому поточного року.
2.8. За  умови  наявності  декількох  претендентів,  які  приймають
участь  у  конкурсі,  і  повністю відповідають  умовам,  вказаним  у  п.2.7
цього  Положення,  конкурсна  комісія  приймає  рішення  щодо
претендентів  з  урахуванням  їх  досягнень  у  дослідницькій,  науковій,
громадській, спортивній та соціально-культурній діяльності Інституту.
2.9. Правом першочергового переведення на навчання за державним
замовленням користуються студенти, які відповідно до Умов прийому до
вищих  навчальних  закладів  України  поточного  року  мають  право  на
спеціальні умови для здобуття вищої освіти за державним замовленням
та  за  рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів  з  урахуванням
черговості, яка встановлена в Умовах прийому поточного року.

3. ПРОЦЕДУРА ОГОЛОШЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА
ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ

ЗАМОВЛЕННЯМ
3.1. Для  проведення  конкурсу  на  переведення  на  вакантні  місця
навчання за державним замовленням в Інституті рішенням Вченої ради
створюється  конкурсна  комісія,  яка  формується  терміном  на  один
календарний рік.



3.2. До  складу  конкурсної  комісії  входять  директор  інституту,
декани факультетів, виборний представник з числа науково-педагогічних
працівників інституту, що працює на постійній основі, голова первинної
профспілкової  організації,  голова  ради  студентського  самоврядування,
юрисконсульт  інституту.  Головою  конкурсної  комісії  є  директор
інституту. Члени конкурсної комісії обирають зі свого складу секретаря
конкурсної  комісії.  Засідання  конкурсної  комісії  протоколюються.
Відповідальність  за  оформлення  протоколів  конкурсної  комісії
покладається  на  її  секретаря,  а  протоколи  зберігаються  у  документах
інституту  протягом  визначеного  чинним  законодавством  України
терміну. Відповідальність за створення конкурсної комісії несе директор
інституту.
3.3. У випадку наявності вакантних місць на навчання за державним
замовленням  конкурсна  комісія  своєчасно  оголошує  про  конкурс  на
переведення  студентів  на  навчання  за  державним  замовленням  на
стендах  факультету  та  веб-  сторінці  факультету  офіційного  сайту
Інституту.
3.4. Конкурс оголошується не більше двох разів на рік - 10 березня
та  10  вересня  поточного  року.  Прийом  документів  здійснюється
деканатами факультетів протягом 10 календарних днів.
3.5. Для  участі  у  конкурсі  студенти  подають  власноруч  написану
заяву  про  участь  у  конкурсі  на  ім'я  директора  Інституту,  завірену
деканатом копію своєї навчальної картки, довідка щодо середнього балу
успішності,  видана  відповідним  деканатом,  копії  та  оригінали
документів,  які  підтверджують  їх  право  на  спеціальні  умови  для
здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових
пільгових  державних  кредитів.  Для  випадків,  визначених  п.2.8  цього
Положення,  конкурсна  комісія  своїм  рішенням  може  визначати
додаткові  документи,  що  підтверджують  перевагу  студента  при
переведенні на навчання за державним замовленням.
3.6. Після закінчення прийому документів протягом 7 календарних
днів конкурсна комісія має оприлюднити на стендах факультету та веб-
сторінці факультету офіційного сайту Інституту рейтинговий список всіх
осіб, що подали документи на переведення, в тому числі тих осіб, що
мали право на спеціальні умови для здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, та
список  студентів,  рекомендованих  для  переведення  на  навчання  за
державним замовленням у відповідності з умовами, визначеними пп.2.6 -
2.9 цього Положення. Це рішення конкурсної комісії приймається на її
засіданні  і  протоколюється.  Протокол конкурсної  комісії  підписується
всіма її членами. Член конкурсної комісії може записати до протоколу
свою особливу думку щодо кандидатури претендента на переведення на
навчання  за  державним замовленням,  що не  позбавляє  його обов'язку
підписати протокол засідання.



3.7. Рішення конкурсної комісії  щодо кандидатур претендентів на
переведення  на  навчання  за  державним  замовленням  погоджується  з
радою студентського  самоврядування  Інституту.  Яка  розглядає  подані
конкурсною комісією кандидатури претендентів на переведення та надає
виписку  з  протоколу  засідання  Ради  студентського  самоврядування
Інституту  з  погодженням  кандидатур  студентів  для  переведення  на
навчання за державним замовленням.
3.8. На основі протоколів конкурсної комісії та витягу з протоколів
засідання  Ради  студентського  самоврядування  Інституту  деканом
факультету  вноситься  проект  наказу  щодо  переведення  студентів
факультету з навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання
за державним замовленням.
3.9. Директор  Інституту  видає  наказ  про  переведення  студентів  з
навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним
замовленням.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Це  положення  Вченою  радою  Інституту  та  вводиться  в  дію
наказом директора Інституту.







1. Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у 
Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний
університет імені Вадима Гетьмана» розроблене на підставі Закону України «Про вищу
освіту».

2. Дане  Положення  регламентує  умови  й  порядок  переведення  та  навчання
студентів  денної  форми  навчання  за  індивідуальним  графіком.  Переведення  на
індивідуальний графік може здійснюватися як по окремо взятій дисципліні, так і по
певній кількості дисциплін навчального плану.

Індивідуальний  графік  навчання  спрямований  на  індивідуалізацію  навчання,
посилення самостійної роботи студентів у навчанні при консультуванні викладачем,
підвищення  рівня  підготовки  майбутніх  фахівців  та  розкриття  їх  індивідуальних
творчих здібностей.

3. Право на індивідуальний графік навчання мають студенти які:
 займаються  науково-дослідною,  дослідно-експериментальною  роботою,

якщо  характер  цієї  діяльності  співпадає  з  розкладом  занять  і  тільки  за  тими
дисциплінами,  які  співпадають  із  напрямком  його  наукової  діяльності  та  за
представленням завідувача кафедри на якій виконується відповідна робота;

 не  мають  можливості  відвідувати  заняття  за  медичними  показами  (з
обов’язковим наданням медичної довідки, висновку ЛКК або МСЕК);

 здійснюють догляд за неповнолітніми дітьми;
 беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів, графіки

спортивної  підготовки  і  виступів  яких  співпадають  з  основним  графіком
навчального процесу (за представленням кафедри фізичного виховання);

 займаються активною громадською або культурно-масовою діяльністю (за
представленням органів студентського самоврядування і погодженням з заступником
директора з науково-педагогічної і виховної роботи);

 є учасниками програм міжнародної академічної мобільності;
 навчаються  на  випускних  курсах  (як  правило)  та  суміщають  навчання  із

роботою  і  графік їх роботи співпадає з  графіком навчального процесу (при наданні
довідки з місця роботи).

4. Студент, який виявив бажання навчатися за індивідуальним графіком навчання,
щонайменше ніж за 2 тижні до початку реалізації індивідуального графіку повинен в
деканаті написати заяву (Додаток 1).

5.  У  разі  підписання  заяви  студенту  складається  графік  (Додаток  2)  у  двох
примірниках,  погоджує його з  кожним викладачем, який викладає дисципліни в цьому
семестрі  (перший  примірник  і  графіку  видається  студенту  для роботи,  другий
залишається  в  деканаті  для  контролю  та  зберігається  до  завершення  терміну
навчання). При цьому дія графіку розповсюджується тільки на ту частину навчального
навантаження  студента,  яка  залишилась  для  навчання  на  момент  укладання
індивідуального графіку.

6.  Індивідуальний  графік  може  укладатися  терміном  не  більше  ніж  на  один
семестр.

Перший  заступник  директора  з  науково-педагогічної  і  навчальної  роботи,  за
поданням  декана  може,  при  необхідності,  встановлювати  окремим  студентам
індивідуальний  графік  навчання  в  інших  випадках,  за  умови  наявності  відповідних
підстав.

7.  В  індивідуальному  графіку  навчання  передбачаються  види  навчальної
роботи зі студентом з однієї чи декількох дисциплін, форма проведення модульного





Додаток 1Додаток 1

Першому заступнику
директора  з  науково-педагогічної  і
навчальної роботи 
КЕІ  ДВНЗ  «КНЕУ  імені  Вадима
Гетьмана»
Гушку С.В.
студента (ки)____курсу
факультету __________________
Групи___________
ПІБ студента повністю
№ телефону

ЗАЯВА

Прошу Вас дозволити перевести мене на навчання за індивідуальним графіком навчання

у зв’язку  з  (зазначити  причину)*________________________________________ на  період  з**

«____» ____ 20___ р. по «____» ____ 20___ р. 

З умовами переводу на навчання за індивідуальним графіком навчання ознайомлений та

згодний. До заяви додаю:

1) Індивідуальний графік навчання

2) _________________________________________________________.
(зазначити документ, який є підставою для переведення та додається) 

«____» _______________ 20___ р.  _______________ 
         (підпис)

* необхідністю догляду за дитиною;
* працевлаштуванням;
* неможливістю відвідувати заняття через медичні показання;
* участю у програмі академічної мобільності.

** Перший семестр – з 01 вересня 20__ по 31 січня 20__
** Другий семестр – з 01 лютого 20__ по 30 червня 20__



Додаток 2Додаток 2
Затверджую:
Декан факультету
________________ 

«____»______________ 20__ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Студента(ки) ___ курсу факультету________________

Групи __________ на ___ семестр 20__-20__ навчального року

_______________________________________________
(ПІБ студента)

№
п/п

Дисципліни
Види звітного матеріалу (тиждень)

Форма
звітності
(ПМК,
іспит)

П.І.Б.
викладача,

підпис

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6
7
8

Завідувач кафедриЗавідувач кафедри                                                                                     __________________________________
(підпис)(підпис) (П.І.Б.)(П.І.Б.)



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила  внутрішнього  трудового  розпорядку  Криворізького  економічного  інституту
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (далі - Правила) розроблено відповідно до Законів України



«Про  освіту»,  «Про  вищу освіту»,  Положення  про  організацію  навчального  процесу  у  вищих
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р.,
Положення  про  Криворізький  економічний інститут  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний
університет імені  Вадима Гетьмана»,  Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників
навчально-виховних  закладів  системи  Міністерства  освіти  України,  затверджених  наказом
Міністерства освіти України №455 від 20.12.1993 р. та Кодексу законів про працю України. 

Правила  діють  на  території  Криворізького  економічного  інституту  ДВНЗ  «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - Інститут) і є обов'язковими
для всіх осіб, які працюють, навчаються або перебувають на території Інституту. 

Територією інституту є земельні ділянки, будівлі, наземні та підземні споруди, спортивні та
рекреаційні  зони,  малі  архітектурні форми, елементи благоустрою. Частина вказаних об'єктів і
територій є заповідною та перебуває під охороною держави. 

1.2. Відповідно до Конституції України та діючого законодавства громадяни України мають
право на працю, з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого
державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду трудової діяльності і
відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних
потреб.

В  Інституті  порядок  та  умови  праці,  трудова  дисципліна  ґрунтуються  на  свідомому  і
сумлінному виконанні науково-педагогічними, науковими, педагогічними, іншими працівниками
та особами, які  навчаються в Інституті  своїх трудових і  навчальних обов’язків і  є  необхідною
умовою організації ефективної праці та навчального процесу. 

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

1.2. Метою Правил є визначення та конкретизація основних прав та обов'язків педагогічних,
науково-педагогічних  та  інших працівників,  а  також категорії  осіб,  які  навчаються  і  Інституті
відповідно до чинних нормативно-правових актів,  які  регламентують внутрішній розпорядок в
Інституті.

1.3. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, у межах наданих повноважень вирішує
директор  Інституту  або  уповноважена  ним  особа,  а  у  випадках,  передбачених  чинним
законодавством  і  цими Правилами,  спільно  або  за  погодженням із  первинною профспілковою
організацією Інституту.

1.4. В Інституті є обов'язковим ознайомлення з Правилами працівників під час прийняття їх
на роботу, а також осіб, яких зараховують на навчання.

2. ВНУТРІШНИЙ РОЗПОРЯДОК

2.1. Робочий час і його використання
2.1.1.   П'ятиденний  або  шестиденний  робочий  тиждень  встановлюється  директором

інституту за  погодженням з первинною профспілковою організацією з  урахуванням специфіки
роботи відповідної ланки трудового колективу. 

2.1.2.   Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними
днями (субота та неділя) та шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем (неділя). 

2.1.3.   Відповідно до чинного законодавства тривалість робочого часу працівників Інституту
складає 40 годин на тиждень. 

2.1.4.   Робочий  час  науково-педагогічних  працівників  становить  36  годин  на  тиждень
(скорочена тривалість робочого часу). Робочий час науково-педагогічного працівника включає час
виконання  ним  навчальної,  методичної,  наукової,  організаційної  роботи  та  інших  трудових
обов'язків. 

2.1.5.   Робочий  час  наукового  працівника  включає  час  виконання  ним  наукової,



дослідницької,  консультативної,  організаційної  роботи  та  інших  трудових  обов'язків  і  вимог
контракту. 

2.1.6.   Робочий час педагогічного працівника (крім методистів) включає час виконання ним
навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов'язків і вимог контракту. 

2.2.  Режим роботи 
2.2.1. Для працівників Інституту установлюється:
- шестиденний робочий тиждень із одним вихідним днем, з тривалістю робочого часу 36

годин на тиждень, 6 годин на день – для науково-педагогічних працівників інституту; 
- п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, з тривалістю робочого часу 40

годин на тиждень, 8 годин на день – для інших категорій працівників у інституту.
2.2.2.  Графік  робочого  часу  науково-педагогічних  працівників  визначається  розкладом

аудиторних навчальних занять і  консультацій,  розкладом або графіком контрольних заходів та
іншими  видами  робіт,  передбаченими  індивідуальним  робочим  планом  науково-педагогічного
працівника.

2.2.3.  Для  сторожів  за  погодженням  із  профспілковою  організацією,  установлюється
підсумований облік робочого часу тривалістю один квартал  (ст. 61 КЗпП України).

2.2.4.  Режим роботи сторожів,  які  працюють відповідно до позмінного  графіку роботи з
підсумованим  обліком  робочого  часу  установлюється:  денна  зміна:  початок  роботи  о  08.00,
закінчення роботи о 20.00.; нічна зміна: початок роботи о 20.00., закінчення роботи о 08.00.

Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу
роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). Призначення працівника на роботу
протягом двох змін підряд забороняється (ст. 59 КЗпП України).

2.2.5. Початок роботи інших працівників Інституту – 08.30, час закінчення роботи – 17.00.
Обідня перерва – з 12.30 до 13.00. Працівники використовують час обідньої перерви на свій

розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. 
Для окремих структурних підрозділів може встановлюватися й інший графік роботи. Такий

графік  затверджується  директором  Інституту  за  поданням  керівника  структурного  підрозділу,
погодженим із первинною профспілковою організацією.

2.2.6. У період заліково-екзаменаційної сесії студентів заочної форми навчання час роботи
навчально-допоміжного  персоналу  може  змінюватися  й  визначається  окремим  графіком,
затвердженим завідувачем кафедри за погодженням із первинною профспілковою організацією.

2.2.7. За погодженням із первинною профспілковою організацією структурним підрозділам
Інституту й окремим групам працівників може встановлюватися інший час початку і закінчення
роботи, викликаний виробничою необхідністю.

2.2.8.  Працівникам  Інституту,  відповідно  до  законодавства  (ст.  56  КЗпП  України)  може
встановлюватися  неповний  робочий  час  із  визначенням  тривалості  роботи,  її  розпорядку  та
оплатою праці пропорційно до відпрацьованого часу.

2.2.9. У межах робочого дня науково-педагогічні працівники Інституту повинні виконувати
навчальну, організаційну, методичну, наукову роботу, передбачену розкладом навчальних занять,
планами науково-дослідних робіт, програмами, індивідуальними планами роботи.

2.2.10.  Контроль  за  виконанням  розкладу  навчальних  занять,  індивідуальних  планів
навчально-методичної  та  науково-дослідної  роботи  здійснюють  завідувачі  кафедр  і  декани
факультетів. Контроль за виконанням графіків роботи працівників інших категорій здійснюють
керівники структурних підрозділів. 

2.2.11. При відсутності працівника Інституту керівник структурного підрозділу зобов’язаний
терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником. 

2.2.12. Працівникам заборонено:
- змінювати на власний розсуд розклад занять і графіки роботи;
- продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
- передоручати виконання своїх трудових обов’язків.



2.2.13.  Надурочна  робота  та  робота  у  вихідні  й  святкові  дні  не  допускається.  Залучення
окремих працівників  до  роботи  в  установлені  для  них  вихідні  дні  допускається  у  виняткових
випадках,  передбачених  законодавством,  за  наказом  директора  або  особи,  якій  делеговано  ці
повноваження, та з дозволу первинної профспілкової організації. 

2.2.14.  Робота  у  вихідний  день  може  компенсуватися  за  погодженням,  сторін  наданням
іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ст.ст. 71, 72 КЗпП України). 

2.2.15.  Директорат  Інституту  може  залучати  науково-педагогічних  працівників  до
чергування в Інституті та гуртожитках. Графік чергування і його тривалість затверджує директор
Інституту,  або  особа,  якій  делеговано  ці  повноваження  (для  керівного  складу),  або  керівник
структурного  підрозділу  (для  інших  категорій)  за  погодженням  із  колективом  структурного
підрозділу і первинною профспілковою організацією.

2.2.16.  Забороняється  залучати  до  чергування  у  вихідні  і  святкові  дні  вагітних  жінок  і
матерів, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від
трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні і святкові дні без їх
згоди. (ст. ст. 63, 177 КЗпП України).

2.2.17.  Працівникам  Інституту  надається  щорічна  відпустка  (основна  й  додаткова)  із
збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати згідно зі ст. 4 Закону України
«Про відпустки» та ст. 74 КЗпП України. 

2.2.18.  Право працівникам на  щорічну відпустку повної  тривалості  в  перший рік  роботи
настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в Інституті.

2.2.19.  Керівним,  педагогічним,  науковим  і  науково-педагогічним  працівникам  щорічні
відпустки повної тривалості в перший та наступні робочі роки надаються в період літніх канікул
незалежно від часу прийняття їх на роботу (Постанова КМУ від 14.04.1997 №346).

2.2.20. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої
тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш 14 календарних днів
(ст. 12 Закону України «Про відпустки»).

2.2.21. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило,
до  кінця  робочого  року,  але  не  пізніше  12  місяців  після  закінчення  робочого  року,  за  який
надається відпустка.

2.2.22. За невикористану відпустку працівник має право отримати грошову компенсацію за
умови, якщо використана працівником частина відпустки становить не менше 24 календарних днів
(ст. 24 Закону України «Про відпустки»).

2.2.23. Забороняється ненадання щорічної відпустки повної тривалості протягом двох років
підряд,  ненадання  відпустки  працівникам,  яким  не  виповнилося  вісімнадцять  років,  а  також
працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку зі шкідливими умовами праці.

2.2.24. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджує директор, або
особа,  якій  делеговано  ці  повноваження,  за  погодженням  із  первинною  профспілковою
організацією. Графіки відпусток складаються на кожний календарний рік і доводяться до відома
працівників під підпис.

2.2.25.  При  складанні  графіків  враховуються  інтереси  Інституту,  особисті  інтереси
працівників та можливості для їх відпочинку.

2.2.26. Про дату початку відпустки працівники повідомляються не пізніше як за два тижні
під  підпис  у  наказі  про  надання  відпустки  (ст.79  КЗпП  України,  ст.10  Закону  України  «Про
відпустки»).

2.2.27. Відкликання працівника зі щорічної відпустки здійснюється лише за його згодою і за
погодженням з первинною профспілковою організацією (ст.12 Закону України «Про відпустки»), а
також  у  випадках:  для  забезпечення  неперервного  навчального  процесу;  для  виконання
невідкладної і непередбаченої роботи в межах посадових обов’язків працівника.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 



3.1.  Громадяни  України  вільно  обирають  види  діяльності,  не  заборонені  нормативно-
правовими актами, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей і кваліфікації.
Працівників Інституту приймають на роботу за трудовим договором або контрактом, у тому числі
на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства України.

3.2.  При  прийнятті  на  роботу  особа,  яка  працевлаштовується,  подає  трудову  книжку,
паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду диплом про освіту та інші документи
передбачені  діючими нормативними документами.

Військовослужбовці,  звільнені  зі  Збройних  сил  України,  Служби  безпеки  України,
Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових
осіб  України,  інших  військових  формувань,  створених  відповідно  до  законодавства  України,
пред'являють військовий квиток.

Особи,  яких  приймають  на  роботу,  що  вимагає  спеціальних  знань,  зобов'язані  подати
відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення тощо),
копії яких засвідчені у встановленому законодавством порядку і які зберігають в особовій справі
працівника.

Особи,  яких приймають на роботу надають дозвіл  на обробку їх  персональних даних та
отримують  повідомлення  про  включення  їх  персональних  даних  до  бази  персональних  даних
Інституту,  про  мету  збору  даних та  осіб,  яким передаються  її  персональні  дані  відповідно  до
Закону України «Про захист персональних даних».

При  укладанні  трудового  договору  (контракту)  заборонено  вимагати  від  осіб,  які
працевлаштовуються, відомості про їхню партійну і національну приналежність, походження та
документи, подання яких не передбачено законодавством України.

3.3. Науково-педагогічні, наукові, педагогічні та інші працівники інституту приймаються на
роботу за трудовими договорами (контрактами) та на конкурсній основі відповідно до чинного
законодавства та ст.ст. 21, 24 КЗпП України. Працівник не може бути допущений до роботи без
укладення  письмового  трудового  договору  (контракту),  оформленого  наказом  директора
Інституту.

Посади науково-педагогічних і педагогічних працівників Інституту заміщують відповідно до
вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про
вищу освіту»,  Наказу Міністерства освіти і  наук України «Про затвердження рекомендацій щодо
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання  з  ними  трудових  договорів  (контрактів)»  від  05.10.2015 р.  №1005  (у  редакції  наказу
Міністерства освіти і  наук України від  26.11.2015 р.  №1230),  Положення про порядок проведення
конкурсного  відбору  під  час  заміщення  вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними строкових трудових договорів (контрактів) та інших нормативно-правових актів.

3.4. При укладанні трудового договору сторони можуть обумовити випробування з метою
перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається (ст. 26 КЗпП України). Умова
про випробування має бути обумовлена в наказі про прийняття на роботу.

3.5.  Прийняття  на  роботу  оформляють  наказом  директора  Інституту  або  особою,  якій
делеговано ці повноваження, з яким працівника ознайомлюють під розписку.

3.6. Переведення на іншу роботу в Інституті допускається тільки за згодою працівника, за
винятком випадків, передбачених у статті 33 КЗпП України та в інших випадках, передбачених
законодавством.

Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення
його на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у межах спеціальності, кваліфікації чи
посади,  обумовленої  трудовим  договором  (контрактом).  Директор  Інституту  не  має  права
переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.

У зв’язку із змінами в організації  виробництва і  праці допускається зміна істотних умов
праці  при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну



істотних умов праці  – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або
скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та
інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо  колишні  істотні  умови  праці  не  може  бути  збережено,  а  працівник  не  згоден  на
продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36
КЗпП України.

3.7.  Працівники  Інституту  можуть  працювати  за  сумісництвом  відповідно  до  чинного
законодавства, а також виконувати роботи на підставі цивільно-правових договорів.

3.8. На осіб, які працювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за
сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб,  які  працюють на
умовах погодинної оплати праці, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Всі  записи  в  трудовій  книжці  про  прийняття  на  роботу,  переведення  на  іншу  постійну
роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться після видачі наказу.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням
працівника у відділі кадрів за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок в Інституті здійснюється згідно з затвердженою Інструкцією про
порядок  ведення  трудових книжок на  підприємствах,  в  установах  і  організаціях,  затвердженої
спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від
29.07.1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності  в відділі кадрів
Інституту.

Відповідальність  за  організацію  ведення  обліку,  зберігання  і  видачу  трудових  книжок
покладається на начальника відділу кадрів Інституту.

3.9.  До початку роботи за укладеним трудовим договором (контрактом) або переведення
працівника  в  установленому  порядку  на  іншу  роботу  керівник  структурного  підрозділу  або
начальник відділу кадрів відповідно до ст. 29 КЗпП України зобов’язаний:

– роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови
праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і
компенсації  за  роботу  в  таких  умовах  відповідно  до  чинного  законодавства  і  колективного
договору;

–  ознайомити  працівника  з  даними  Правилами  та  колективним  договором,  а  науково-
педагогічних  працівників  ще  й  з  Положенням  про  організацію  освітнього  процесу  у
Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»;

– визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
– проінструктувати під розписку працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни

праці і протипожежної охорони;
– отримати згоду на використання його персональних даних у встановленому порядку;
–  ознайомити працівника із Посадовою або робочою інструкцією (під розписку)
3.10. Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених

чинним законодавством та умовами, передбаченими в контракті.
Працівник  має  право  розірвати  трудовий  договір,  укладений  на  невизначений  термін,

письмово попередивши про це директора Інституту за 2 тижні. У випадку, коли працівник не може
продовжувати  роботу  з  поважних  причин,  передбачених  законодавством,  трудовий  договір
повинен бути розірваний у строк, на який вказує працівник (ч.1 ст.38 КЗпП України). 

Розірвання трудового договору з ініціативи директора Інституту або особи, якій делеговані
ці повноваження допускається у випадках передбачених законодавством (ст.40, 41 КЗпП України),
а також у зв’язку з невиконанням працівником умов, передбачених контрактом (п.8 ст.36 КЗпП
України)

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі



його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення
роботодавцем  або  уповноваженим  ним  органом  законодавства  про  працю,  колективного,
трудового договору, а також у випадках, передбачених ч.1 ст.38 КЗпП України.

Після закінчення терміну строкового трудового договору працівники звільняються з роботи
за пунктом 2 ст. 36 КЗпП України, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і
жодна із сторін не вимагає їх припинення. Дію трудового договору може бути припинено також за
умов, передбачених пунктом 1, 3, 5-7 ст. 36 КЗпП України  

3.11.  Припинення  трудового  договору  оформлюється  наказом  директора  Інституту,  або
особою, якій було делеговано ці повноваження. Наказ оголошується працівникові під розпис.

3.12. Відділ кадрів зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену
трудову книжку, а відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Інституту, провести з ним
розрахунок відповідно до чинного законодавства України.

Записи про підстави звільнення у трудовій книжці  проводяться згідно з  формулюванням
чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Кодексу законів про працю
України.  Днем  звільнення  вважається  останній  день  роботи  (дату  вказують  у  наказі).  При
звільненні працівник повинен належним чином оформити та здати обхідний листок до відділу
кадрів.

У разі  звільнення  працівника  відділ  кадрів  зобов’язаний  у  день  звільнення  видати  йому
копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на
вимогу працівника. Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то відділ кадрів в цей
день  надсилає  йому поштове  повідомлення  із  вказівкою про  необхідність  отримання трудової
книжки. Пересилання трудової книжки допускається тільки за письмовою згодою працівника

4. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ 

4.1. Працівники Інституту мають право:
- захист професійної честі та гідності;
-  належні  умови  праці,  побуту,  відпочинку,  вільний  вияв  ініціативи  щодо  покращення

роботи, передбаченою посадовими (робочими) інструкціями;
- отримання додаткової оплати за роботу у нічний час;
- користуватись додатковою оплачуваною відпусткою, скороченим робочим днем;
-  роботу  за  сумісництвом  у  вільний  від  основної  роботи  час  в  Інституті  або  на  інших

підприємствах, в установах, організаціях відповідно до умов, визначених законодавством;
- захист персональних даних.
4.2.  Коло  обов'язків,  які  виконує  кожен  працівник  за  своїм  фахом,  кваліфікацією  або

посадою, визначається посадовими (робочими) інструкціями та положеннями, затвердженими у
встановленому порядку.

4.3. Працівники інституту повинні дотримуватись Положення про Інститут та цих Правил.
4.4. Працівники Інституту зобов'язані:
- працювати чесно та сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва,

додержуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці,
дбайливо ставитись до майна Інституту;

- вчасно приходити на роботу, використовувати весь робочий час для продуктивної праці,
утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов'язки;

- дотримуватись порядку та чистоти на своєму робочому місці, в кабінетах і лабораторіях,
інших структурних підрозділах,  а  також на території  інституту;  передавати своє робоче місце,
обладнання і пристосування у належному стані;

-  дотримуватись  професійних  обов'язків,  зокрема  щодо  вимог  професійної  етики  та
деонтології, пропагування, у тому числі власним прикладом, здорового способу життя, не курити,
не вживати алкогольні напої на робочому місці; надавати консультативну (методичну) допомогу
своїм колегам; та інших обов'язків, передбачених законодавством;



-  знати  і  виконувати  інструкції  користування  машинами,  механізмами,  обладнанням,
устаткуванням  та  іншими  засобами,  користуватись  засобами  колективного  та  індивідуального
захисту;

-  додержуватись  зобов'язань  з  охорони  праці,  передбачених  колективним  договором  та
інструкціями з охорони праці та техніки безпеки;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
-  бережливо  ставитися  до  інструментів,  приладів,  інвентаря,  спецодягу,  економко  й

раціонально використовувати сировину, матеріали, електроенергію, паливо;
- співпрацювати з керівництвом інституту у справі організації  безпечних та нешкідливих

умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації,
яка  створює  загрозу  його  життю  чи  здоров'ю  або  людей,  які  його  оточують,  і  довкілля,
повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- систематично підвищувати рівень професійних знань та майстерності
4.5. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Інституту мають право:
- захист професійної честі та гідності;
-  участь в управлінні Інститутом,  у тому числі  обирати і  бути обраними до Вченої  ради

Інституту чи його структурного підрозділу;
- обрання методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;
-  забезпечення  створення відповідних умов праці,  підвищення свого професійного рівня,

умовами контракту та колективного договору;
- захист прав інтелектуальної власності;
- підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;
інші права передбачені законодавством.
4.6. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Інституту зобов’язані:
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;
- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у

повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;
- додержуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у

Інституті,  прищеплювати їм любов до України, виховувати в дусі  українського патріотизму та
поваги до Конституції України;

- вести облік успішності студентів, організовувати та контролювати їх самостійну роботу;
- проводити виховну роботу згідно з планами Інституту;
- брати активну участь в роботі кафедр, Вченої ради;
- у відповідності з вимогами складати робочі навчальні програми, а також вести необхідну

робочу документацію;
- подавати на перевірку навчально-методичну документацію;
- пропагувати наукові знання, здоровий спосіб життя в колективі та серед населення;
- дотримуватись академічної доброчесності (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
-  дотримуватись  законів  України,  Положення про  інститут,  посадових інструкцій та  цих

Правил.

5. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ІНСТИТУТІ 

5.1. Особи, які навчаються в Інституті, мають право на:
- вибір форми навчання;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
-  додаткову  оплачувану  відпустку  у  зв’язку  з  навчанням  за  основним  місцем  роботи,

скорочений  робочий  час  та  інші  пільги,  передбачені  законодавством  для  осіб,  які  поєднують
роботу з навчанням;



- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою,
оздоровчою базою Інституту;

-  участь  у  науково-дослідних,  дослідно-конструкторських  роботах,  конференціях,
симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

- участь у діяльності органів громадського самоврядування Інституту та факультетів, Вченої
ради Інституту, органів студентського самоврядування Інституту;

- участь в обговоренні та розв’язання питань удосконалення навчально-виховного процесу,
науково-дослідної роботи, призначення стипендій,  організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
- участь в об’єднаннях громадян;
-  обрання  навчальних  дисциплін  за  спеціальністю  в  межах,  передбачених  освітньо-

професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану;
-  моральне  та  (або)  матеріальне  заохочення  за  успіхи  в  навчанні  та  активну  участь  у

науково-дослідній роботі;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
-  безкоштовне  користування  бібліотеками,  інформаційними  фондами,  послугами

навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів Інституту;
- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
-  на  академічну  відпустку,  поновлення,  переведення  до  іншого  навчального  закладу  в

порядку, установленому «Положенням про  академічні відпустки та повторне навчання в вищих
закладах  освіти»,  затвердженому  наказом Міністерства  освіти України і  Міністерства  охорони
здоров’я України від 06.06.1996 № 191/153, «Положенням про  порядок переведення, відрахування
та  поновлення студентів  вищих закладів  освіти»,  затвердженому  наказом Міністерства  освіти
України від 15.07.1996 № 245;

- на навчання за індивідуальним навчальним планом.
5.2. Особи, які навчаються в Інституті, зобов’язані:
-  додержуватися  законів  України,  Положення  про  інститут,  цих  Правил,  Правил

внутрішнього розпорядку у гуртожитках Інституту;
- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
- систематично і глибоко оволодівати теоретичними і практичними навиками за обраною

спеціальністю;
- підвищувати свій науковий і культурний рівень, дотримуватися норм навчальної етики,

етики наукового співтовариства;
- набувати навичок організаційної, наукової та виховної роботи;
- брати участь у громадському і культурному житті факультету та Інституту;
-  дотримуватися  чинного  законодавства  щодо  збереження  майна  Інституту:  обладнання,

інвентарю, матеріалів, навчальних посібників тощо;
-  дбайливо  ставитися  до  документів,  що  підтверджують  статус  особи,  яка  навчається  в

інституті;
-  ефективно  використовувати  обчислювальну  та  іншу оргтехніку,  раціонально  витрачати

матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;
- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, правил дорожнього руху, виробничої

санітарії, цивільної оборони, протипожежної безпеки;
- бути дисциплінованими, тактовними, чуйними, охайними в Інституті та за його межами;
-  підтримувати  чистоту  і  порядок  в  навчальних  аудиторіях,  навчально-виробничих

приміщеннях, місцях загального користування та на території Інституту, брати участь у всіх видах
робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

- з повагою ставитися до викладачів, співробітників та осіб, які навчаються в Інституті;
- не вживати на території Інституту і в гуртожитках Інституту алкогольних, наркотичних та

інших шкідливих речовин;



- дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
- дотримуватись академічної доброчесності (ст. 42 Закону України «Про освіту»);

6. ОСНОВНІ ОСНОВНІОБОВЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ІНСТИТУТУ

6.1. Адміністрація інституту зобов’язана: 
- забезпечити необхідні організаційні та економічні умови проведення навчально-виховного

процесу на рівні  державних стандартів освіти,  для ефективної роботи науково-педагогічних та
інших працівників Інституту відповідно до їхньої спеціальності, кваліфікації чи посади; 

- визначити науково-педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома
розклад  навчальних  занять,  затверджувати  на  наступний  навчальний  рік  індивідуальні  плани
роботи викладачів та контролювати виконання цих планів, забезпечувати їх необхідними засобами
роботи; 

-  здійснювати  виховну  роботу  з  працівниками,  студентами,  слухачами  довузівської
підготовки  і  післядипломної  освіти,  створювати  умови  для  проведення  культурно-виховної
роботи, занять фізичною культурою, художньою і технічною творчістю; 

- удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику передовий досвід
роботи,  пропозиції  громадських  організацій,  науково-педагогічних  й  інших  працівників,  що
спрямовані на поліпшення роботи, підтримувати і заохочувати працівників у цій діяльності; 

-  організовувати  підготовку  науково-педагогічних  та  інших  категорій  працівників,  їх
атестацію,  правове  і  професійне  навчання  як  в  Інституті,  так  і,  відповідно  до  угод,  в  інших
навчальних закладах; 

-  укладати  і  припиняти  трудові  договори,  в  т  .ч.  контракти  з  науково-педагогічними  та
науковими  працівниками  відповідно  до  чинного  законодавства,  Закону  України  «Про  вищу
освіту»,  Наказу  Міністерства  освіти  і  наук  України  «Про  затвердження  рекомендацій  щодо
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання  з  ними  трудових  договорів  (контрактів)»  від  05.10.2015 р.  №1005  (у  редакції  наказу
Міністерства освіти і  наук України від  26.11.2015 р.  №1230),  Положення про порядок проведення
конкурсного  відбору  під  час  заміщення  вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними строкових трудових договорів (контрактів); 

-  забезпечувати  суворе  дотримання  трудової  дисципліни,  постійно  здійснювати
організаторську,  економічну  і  виховну  роботу,  спрямовану  на  її  зміцнення,  усунення  втрат
робочого  часу,  раціональне використання  трудових ресурсів,  формування  стабільних трудових
колективів; вживати заходи впливу до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому
думку трудових колективів; 

-  доводити  до  відома  науково-педагогічних  працівників  у  кінці  навчального  року  (до
надання відпустки) навчальне навантаження та інші види робіт в наступному навчальному році; 

- забезпечувати діючі умови оплати і нормування праці, видавати заробітну плату науково-
педагогічним  та  іншим  працівникам  і  стипендію  студентам  у  встановлені  строки;  надавати
відпустки всім працівникам Інституту відповідно до графіків відпусток; 

- забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання
всіх  робочих  місць,  створювати  здорові  та  безпечні  умови  праці,  необхідні  для  виконання
працівниками трудових обов’язків; 

-  дотримуватися  чинного  законодавства,  активно  використовувати  засоби  щодо
вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни; 

-  додержуватися  умов  колективного  договору,  чуйно  ставитися  до  повсякденних  потреб
працівників Інституту та осіб, які навчаються в Інституті, забезпечувати надання їм установлених
пільг і привілеїв; 



- організовувати харчування студентів, аспірантів, слухачів і працівників Інституту; 
-  своєчасно  подавати  центральним  органам  державної  виконавчої  влади  встановлену

статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про наукову і науково-
педагогічну роботу Інституту; 

-  забезпечувати  належне  утримання  приміщень,  опалення,  освітлення,  вентиляції,
обладнання, створення належних умов для роботи працівників Інституту, навчання та побутові
умови осіб, які навчаються в Інституті і проживають у гуртожитках.

 
7. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ І НАВЧАННІ

7.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новації в праці та
інші досягнення в роботі до працівників Інституту можуть застосовуватись такі заохочення: 

- оголошення подяки; 
- преміювання; 
- нагородження грамотою; 
Заохочення застосовуються директором Інституту або особою, яка виконує його обов’язки

за погодженням з первинною профспілковою організацією інституту. 
При заохоченні враховується думка трудового колективу. 
Заохочення  оголошуються  наказом  директора  Інституту  або  особою,  яка  виконує  його

обов’язки в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників. 
Під  час  використання  заходів  заохочення  забезпечується  поєднання  матеріальних  і

моральних стимулів до праці. 
7.2. За досягнення особливо високих результатів трудової діяльності працівники Інституту

представляються до нагородження державними нагородами в т.ч. до присвоєння Почесних звань
України,  відзначення  Державними  преміями,  нагородженнями  орденами  і  медалями,  а  також
відомчими та галузевими нагородами - знаками, грамотами, тощо, іншими видами морального і
матеріального заохочення (Закон України «Про державні нагороди» від 16.03.2000 р. № 1549-ІІІ,
Указ Президента України «Про почесні звання» від 29.06.2001 р. № 476/2001, Наказ Міністерства
освіти  і  науки  України  від  30.7.2013 р.  №1047  «Про  затвердження  про  відомчі  заохочувальні
відзнаки» та ін.). 

7.3.  Працівникам,  які  успішно  і  сумлінно  виконують  свої  трудові  обов’язки,  надаються
переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок коштів Інституту. 

Таким працівникам надається також перевага при підвищенні за посадою. 
7.4. За успіхи в навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті

Інституту для осіб, які навчаються в Інституті установлюються такі заохочення: 
- оголошення подяки; 
- нагородження грамотами;
- нагородження цінними подарунками; 
- преміювання.
Заохочення  оголошуються  наказом  директора  Інституту  або  особою,  яка  виконує  його

обов’язки в урочистій обстановці.
Виписка із наказу про заохочення зберігається в особовій справі студента. 

8. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ (НАВЧАЛЬНОЇ) ДИСЦИПЛІНИ

8.1.  За  порушення трудової  дисципліни та  норм поведінки до працівника застосовується
одне з наступних стягнень: 

- догана; 
- звільнення з роботи. 
Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до п.3, 4, 7, 8 ст.

40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.



За порушення Правил студентами застосовується одне із таких стягнень: 
- догана; 
- відрахування з інституту. 
8.2. Порушенням трудової дисципліни вважається:
 - невиконання вимог цих Правил;
 - систематичне спізнення на роботу та недбале ставлення до виконання роботи або своїх

завдань та обов’язків;
 - поява на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;
 - вживання тютюнових виробів, наркотичних і токсичних засобів у приміщеннях Інституту

та  на  території  Інституту  (факт  появи  працівника  на  роботі  у  нетверезому  стані  обов’язково
офіційно підтверджується медичним оглядом працівника або іншими доказами, які не суперечать
чинному законодавству; працівник, який з’явився на роботу у нетверезому стані, відстороняється
від  роботи,  про  що  складається  акт  за  участю  не  менше  трьох  працівників  структурного
підрозділу);

 - неявка викладача без поважних причин на методичні конференції,  кураторські години,
інші заходи, пов’язані з виконанням науково-дослідної, методичної і виховної роботи з особами,
які навчаються в Інституті; 

-  передчасне  закінчення  викладачами  лекції  та  інших  видів  занять,  порушення  термінів
перевірки контрольних, курсових робіт і рецензування випускних дипломних робіт; 

8.3. Дисциплінарні стягнення накладаються (оголошуються) наказом директором Інституту і
повідомляються про це працівникові під розписку. 

Підставою  для  накладання  відповідного  стягнення  є  подання  керівника  підрозділу  про
порушення цих Правил або чинного трудового законодавства та з урахуванням його письмового
пояснення. 

Відмова  особи,  яка  порушила  Правила  або чинне  трудове  законодавство,  дати  письмове
пояснення, оформляється актом за участю не менше трьох осіб, котрі присутні під час цієї події, і
це не служить перешкодою для накладення стягнення. 

8.4.  Працівники,  обрані  до  первинної  профспілкової  організації  не  можуть  бути  піддані
дисциплінарному  стягненню  без  попередньої  згоди  відповідних  первинної  профспілкової
організації, членами якого вони є. 

8.5.  Дисциплінарні  стягнення  застосовуються  директором  Інституту,  або  особою,  яка
виконує його обов’язки безпосередньо за виявленням складу порушення, але не пізніше одного
місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу відсутності працівника на роботі у зв’язку з його
тимчасовою непрацездатністю чи відпусткою. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення
працівником інституту порушення. 

8.6.  За  кожне  порушення трудової  дисципліни  накладається  тільки  одне   дисциплінарне
стягнення.  При обранні виду стягнення директор Інституту  або особа,  якій було делеговано ці
повноваження, повинен  ураховувати  ступінь  тяжкості  вчиненого  проступку  і  заподіяну  ним
шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, попередню роботу працівника

8.7.  Якщо  протягом  дванадцяти  місяців  з  дня  накладення  дисциплінарного  стягнення
працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не
мав дисциплінарного стягнення . 

8.8. У випадку не допущення нового порушення трудової дисципліни працівником Інституту
та сумлінного ставлення до виконання своїх обов’язків, стягнення може бути зняте до закінчення
одного року наказом директора, або особи, яка виконує його обов’язки. 

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

8.9. Директор Інституту має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати
питання про порушення трудової  дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу



(конференції  трудового  колективу,  зборів  (конференції)  факультету,  кафедри  чи  іншого
структурного підрозділу). 

8.10. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, установленому
чинним законодавством.

8.11. Стягнення до трудової книжки працівника  не заносять.
8.12. У трудовому колективі Інституту створюється обстановка нетерпимості до порушень

трудової дисципліни, вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов’язки. 
8.13.  За порушення академічної доброчесності,  особи, які  навчаються в Інституті  можуть

бути притягнуті до академічної відповідальності у вигляді відрахування із Інституту. Вичерпний
перелік порушень академічної доброчесності визначений ч.4 ст.42 Закону України «Про освіту».

9. НАВЧАЛЬНИЙ РОЗПОРЯДОК

9.1.  Навчальні  заняття  в  Інституті  проводяться  за  розкладом  відповідно  до  навчальних
планів  і  програм,  затверджених  в  установленому  порядку.  Скорочення  тривалості  канікул,
передбачених навчальними планами не допускається.  Мінімальна тривалість зимових канікул 2
тижні.

9.2.  Навчальний  розклад  складається  на  семестр,  погоджується  з  головою  первинної
профспілкової організації і оприлюднюється не пізніше ніж за 3 дні до початку семестру.

9.3. Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин. Дві академічні години
утворюють пару академічних годин. Про початок і закінчення навчальних занять викладачів та
осіб, які навчаються в Інституті, сповіщає дзвінок.

9.4. Вхід студентів в аудиторію після дзвінка, дозволено тільки за погодженням з деканом
факультету.

9.5.  З  числа  найбільш  здібних  і  дисциплінованих  осіб,  які  навчаються  в  Інституті,  за
поданням декана факультету обирають старосту групи. Призначення старости групи здійснюється
наказом директора Інституту, або особи, яка виконує його обов’язки. Староста підпорядковується
безпосередньо  декану факультету та  куратору  академічної  групи,  контролює виконання у  свої
групі їхніх розпоряджень та вказівок.

До функцій старости входить:
- персональний  облік  відвідування  особами,  які  навчаються  в  Інституті,  усіх  видів

навчальних занять;
- контроль за  станом дисципліни в  групі  на  лекціях  і  практичних заняттях,  а  також за

збереженням навчального та іншого обладнання;
- своєчасна  організація  отримання  і  розподіл  серед  осіб,  які  навчаються  в  Інституті,

підручників, навчальних посібників разом із працівниками бібліотеки;
- повідомлення студентів про зміни, які вносяться в розклад занять.
Розпорядження  старости  в  межах  його  повноважень  повинні  виконувати  всі  особи,  які

навчаються в групі.
9.10. У кожній групі ведеться академічний журнал установленого зразка, що зберігається на

факультеті  і  щоденно перед початком занять  видається старості  групи,  який відмічає  у  ньому
присутніх і відсутніх на заняттях осіб, які навчаються в Інституті

10. ПОРЯДОК У ПРИМІЩЕННЯХ ІНСТИТУТУ

10.1.  Відповідальність  за  порядок  в  навчальних  аудиторіях,  службових  та  виробничих
приміщеннях (наявність, справність меблів, навчального обладнання, підтримування нормальної
температури, освітлення і т.д.) несе заступник директора з фінансово-господарської роботи. 

10.2. У приміщеннях Інституту забороняються: 
- гучні розмови, шум під час занять; 
- вживання тютюнових виробів в приміщеннях та на території Інституту; 



- утримання та розпивання спиртних напоїв, вживання наркотичних та токсичних речовин; 
- бешкетування та нецензурні висловлювання;
- учинення хуліганських дій (зокрема бійки). 
10.3.  Директор  Інституту  зобов’язаний  забезпечити  охорону  Інституту,  збереженість

обладнання,  інвентаря  та  іншого  майна,  підтримання  необхідного  порядку  у  виробничих  та
побутових приміщеннях, навчальних корпусах та гуртожитках. 

10.4. Охорона приміщень, майна і відповідальність за їх протипожежний стан покладається
наказом  директора  на  конкретних  осіб  з  числа  адміністративно-господарського  персоналу
Інституту. 

10.5.  В Інституті  встановлюється час  для приймання відвідувачів,  директор і  заступники
директора приймають працівників і студентів Інституту, інших осіб в дні і години, що фіксується в
окремому наказі; 

10.6. Ключі від приміщень навчальних корпусів, а також аудиторій, лабораторій і кабінетів
зберігаються  у  сторожів  і  видаються  особам  під  їхній  підпис  відповідно  до  списку,  що
ухвалюється в встановленому порядку. 

Науково-педагогічні працівники отримують у чергового ключі від аудиторій, лабораторій,
кабінетів перед початком занять та повертають їх після завершення занять. 

10.7. З метою можливості доступу до приміщень у разі виникнення надзвичайної ситуації
техногенного  або  природного  характеру  (пожежа,  затоплення  та  iдпустку працівникам, статус яких визначено ЗУ «Про статусн.)  в  неробочий  час  та
дотримання вимог цих Правил всі ключі від приміщень в навчальних кopпycах Інституту після
закінчення робочого дня здаються відповідними працівниками сторожам навчальних корпусів з
записом в журналі реєстрації ключів від службових та навчальних приміщень або журналі видачі
ключів від службових та навчальних приміщень, які знаходяться під охоронною сигналізацією. 

10.8.  Дані  Правила  вивішують  у  холах  навчальних  корпусів,  в  структурних  підрозділах
Інституту на видному місці та на сайті інституту. 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1.  Правила  є  обов’язковими для  виконання  усіма  працівниками Інституту  незалежно від  їх
посади, робочого місця, фаху чи кваліфікації, та особами, які





(контрактів)  у  КЕІ  ДВНЗ  «КНЕУ  ім.В.Гетьмана»,  Положенням  про  кадрову  комісію
Інституту та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Кадрова комісія КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» виконує функції конкурсної комісії
Інституту.



1.5. Положення  про  кадрову  комісію  з  розгляду  питань  щодо  оформлення  трудових
правовідносин  із  науково-педагогічними  працівниками  КЕІ  ДВНЗ  «КНЕУ  ім. В.Гетьмана»
схвалюється  Вченою радою Інституту і затверджується наказом директора.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВИХ КОМІСІЙ

2.1. Основні завдання кадрової комісії:
2.1.1. реалізація в Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана» державної політики з питань кадрової роботи у
сфері освітньої та наукової діяльності, збереження та ефективне використання інтелектуального
потенціалу науково-педагогічних працівників;

2.1.2. розгляд  інформації  про  кількість  ставок  професорсько-викладацького  складу  по
кафедрах інституту та задоволення потреб КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» у кваліфікованих
кадрах та їх ефективне використання;

2.1.3. розгляд  інформації  про  навчальне  навантаження  відповідної  кафедри  (щодо
працівника якої розглядається питання оформлення трудових правовідносин); 

2.1.4. розгляд  поданих  науково-педагогічним  працівником  матеріалів  про  виконання
контрактних зобов’язань;

2.1.5. обговорення  питань  про  наукову,  навчальну,  методичну,  організаційну  роботу
науково-педагогічного  працівника,  його  виконавчу  і  трудову  дисципліну,  допущення  ним
порушень законодавства та умов контракту;

2.1.6. розгляд звернень науково-педагогічних працівників;
2.1.7. надання директору пропозицій при вирішенні питань щодо:
- продовження трудових відносин з науково-педагогічним (науковим) працівником;
- зміни тарифікації в оплаті праці окремих науково-педагогічних (наукових) працівників;
2.1.8. розгляд інших кадрових питань.

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА РОБОТИ КОМІСІЇ

3.1. Кадрова  комісія  інституту  утворюється  наказом  директора  Інституту  в  непарній
кількості осіб, у тому числі голови, його заступника, членів та секретаря.

3.2.  До складу кадрової  комісії  інституту входять  декани факультетів,  начальник відділу
кадрів,  голова  первинної  профспілкової  організації,  завідувач  навчально-методичного  відділу,
юрисконсульт та голова студентського самоврядування.

3.3.  Голова  комісії  (перший  заступник  директора  з  науково-педагогічної  і  навчальної
роботи):

- здійснює керівництво діяльністю комісії, визначає порядок її роботи;
- головує на засіданнях комісії;
- забезпечує виконання покладених на комісію завдань, приймає в межах своєї компетенції

рішення, організовує і контролює їх виконання;
- підписує протоколи засідань Комісії. 
3.4. У разі відсутності голови комісії на засіданнях комісії головує його заступник.
3.5.  Заступник  голови  комісії  (заступник  директора  з  науково-педагогічних  і  виховної

роботи)  забезпечує  своєчасне  інформування  членів  комісії  стосовно  організаційних  питань  її
діяльності.

3.6. Секретар комісії (фахівець відділу кадрів) забезпечує:
- підготовку матеріалів до розгляду комісією;
- повідомляє членів комісії про час засідання та порядок денний;
- веде та оформлює протоколи засідань комісії;
- забезпечує ведення діловодства комісії;
- за дорученням голови комісії та його заступника виконує іншу організаційну роботу.



3.7. У разі відсутності секретаря, його обов’язки за дорученням голови, виконує інший член
комісії.

3.8. Персональний  склад  кадрової  комісії  інституту  затверджується  наказом  директора
Інституту.

3.9. На  засідання  Комісії,  при  необхідності,  можуть  запрошуватися  завідувачі  окремих
кафедр, а також науково-педагогічні працівники, щодо яких розглядається питання оформлення
трудових правовідносин.

3.10. Члени Комісії:
- вносять  пропозиції  про  розгляд  на  засіданнях  Комісії  питань,  що  належать  до  її

компетенції;
- беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;
- вивчають матеріали, подані на розгляд Комісії;
- беруть участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування;
- мають  право  висловлювати  окрему  думку  з  питань,  що  розглядаються  Комісією,  з  її

фіксацією у протоколі засідання Комісії.
3.11. Засідання  Комісії  є  правомочним,  якщо  в  ньому  бере  участь  не  менше  2/3  її

персонального складу.
3.12. Рішення Комісії з кожного питання порядку денного приймаються більшістю голосів

присутніх на засіданні членів комісії відкритим голосуванням. Якщо голоси розділилися порівну,
вирішальним є голос голови Комісії.

3.13. За  підсумками  роботи  Комісія  приймає  такі  рішення  щодо  оформлення  трудових
правовідносин із науково-педагогічними працівниками:

- продовження контракту шляхом укладення додаткової угоди до контракту; 
- укладення контракту на новий строк;
- укладення контракту після закінчення терміну дії строкового трудового договору;
- звільнення у зв’язку з достроковим розірванням контракту з ініціативи роботодавця;
- звільнення у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, строкового трудового договору;
- подання пропозицій щодо оголошення конкурсу на вакантні посади;
- інші рішення.

3.14. Рішення  Комісії  оформлюються  протоколом,  який  підписуєть  усі  члени  комісії.
Висновок підписує голова Комісії 

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ КОНТРАКТУ

4.1. Прийняття на  роботу  науково-педагогічних  працівників  здійснюється  на  основі
конкурсного  відбору  шляхом  укладення  контракту  (стаття  54  Закону  України  «Про  освіту»,
стаття 48 Закону України «Про вищу освіту»).

4.2. Контракт  є  особливою  формою  трудового  договору, в  якому  строк  його  дії,  права,
обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення
та організації праці працівника, умови розірвання контракту (в тому числі дострокового) та інші
умови встановлюються угодою сторін (стаття 21 Кодексу Законів про працю України).

4.3. Контракт укладається між Криворізьким економічним інститутом Державного вищого
навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
та громадянином у письмовій формі (стаття 24 Кодексу законів про працю України).

4.4. Контракт  укладається  у  двох  примірниках,  що  мають  однакову  юридичну  силу  і
зберігаються у кожної із сторін контракту. 

4.5. Контракт набирає чинності з моменту його підписання. 



4.6. Контракт  є  підставою для  видання  відповідного  наказу  про  прийняття  на  роботу  на
посаду,  про  продовження  контракту,  укладення  контракту  на  новий  строк  тощо  з  дня,
встановленого у контракті за угодою сторін.

4.7. Контракт може бути укладений на строк від 1 до 5 років, але не менше ніж на 1 рік.
Конкретний строк чинності контракту визначається за угодою сторін.

4.8. У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її
виконання,  строк  дії  контракту,  права,  обов'язки  та   відповідальність  сторін,  умови  оплати  й
організації праці, підстави зміни, припинення та розірвання контракту, інші умови, необхідні для
виконання взятих сторонами зобов'язань.

4.9. За два місяці до закінчення строку чинності контракту за угодою сторін його може бути
продовжено або укладено на новий строк (пункт 24 постанови Кабінету Міністрів України від 19
березня 1994  року  №170  «Про  впорядкування  застосування  контрактної  форми  трудового
договору»).  У  такому  разі  укладається  додаткова  угода  до  контракту  або  укладається  новий
контракт на термін, що визначається угодою сторін.

4.10. Зміни  та  доповнення  до  контракту  вносяться  тільки  за  угодою  сторін  шляхом
підписання  додаткової  угоди.  Укладення  додаткової  угоди  можливе  лише  в  разі  продовження
роботи на посаді, зазначеній у контракті.

4.11. Додаткова  угода є  підставою  для  видання  наказу  про  продовження  контракту  на
попередніх умовах. 

4.12. Якщо  умови  контракту  суттєво  відрізняються  від  попередніх,  укладається  новий
контракт.

4.13. Переважне  право  на  продовження  контракту,  як  правило,  надається  науково-
педагогічним працівникам, які мають:

- науковий ступінь та/або вчене звання;
- високу рейтингову оцінку;
- позитивну рекомендацію кафедри щодо продовження контракту.
Заміщення  вакантної  посади  здійснюється  шляхом  обрання  за  конкурсом,  після  чого

укладається контракт.
Як  виняток,  із  висококваліфікованими  науково-педагогічними  працівниками  (заступники

директорів, декани, завідувачі кафедр) при переході їх на іншу посаду може укладатися контракт
без обрання за конкурсом.

4.14. Продовження контракту, укладення його на новий строк, укладення додаткової угоди
тощо здійснюється без оголошення конкурсу.

Науково-педагогічний  працівник  не  пізніше  ніж  за  три  місяці  до  закінчення  терміну
чинності  контракту,  строкового  трудового  договору  повинен  провести  відкрите  заняття  та
звітувати на засідання кафедри про свою роботу.

Засідання кафедри, на якому слухається звіт завідувача кафедри, проводиться в присутності
представника директорату Інституту або декана факультету.

Декан  звітує  про  свою роботу  на  зборах  трудового  колективу  факультету  в  присутності
представника директорату Інституту.

Витяг із протоколу засідання кафедри (зборів трудового колективу факультету) є підставою
для  внесення  відповідного  питання  щодо  подальшого  оформлення  трудових  правовідносин  із
науково-педагогічним працівником до порядку денного засідання кадрової комісії інституту.

4.15. Рішення  про  продовження  контракту,  укладення  його  на  новий  строк,  укладення
додаткової угоди тощо приймає директор інституту на підставі рішення кадрової комісії інституту.



5. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

5.1. У  разі  розірвання  контракту  з  ініціативи  роботодавця  з  підстав,  установлених  у
контракті,  але  не  передбачених  чинним законодавством,  звільнення проводиться за  пунктом 8
статті  36  Кодексу  законів  про  працю України,  з  урахуванням  гарантій,  встановлених  чинним
законодавством і контрактом. 

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених у
контракті,  його  може бути  достроково  розірвано  з  попередженням відповідної  сторони за  два
тижні  (пункт  22  Положення  про  порядок  укладання  контрактів  при  прийнятті  (найманні)  на
роботу працівників, затвердженого Постановою КМУ від 19.03.1994 №170).

5.3. Рішення про  розірвання  контракту  з  ініціативи  роботодавця  приймається  на  підставі
рішення кадрової комісії інституту.

5.4. Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або
інвалідності,  які  перешкоджають  виконанню  роботи  за  контрактом,  порушення  роботодавцем
законодавства  про  працю,  невиконання  чи  неналежного  виконання  роботодавцем  зобов'язань,
передбачених контрактом, та з інших поважних причин передбачених частиною першої статті 39
Кодексу законів про працю України. 

6. ЗАХОДИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ КАДРОВОЮ КОМІСІЄЮ

6.1. Відділ кадрів:
6.1.1. не  пізніше  ніж  4  місяці  до  закінчення  строку  чинності  контракту,  строкового

трудового  договору  видає  наказ  про  попередження  науково-педагогічних  працівників  про
закінчення строку чинності контракту, строкового трудового договору;

6.1.2. доводить наказ до відома завідувачів кафедр;
6.1.3. готує інформацію про науково-педагогічних працівників для розгляду її на засіданні

Комісії.

6.2. Завідувач кафедри:
6.2.1. доводить наказ про попередження науково-педагогічних працівників про закінчення

строку чинності контракту, строкового трудового договору; до науково-педагогічних працівників
під розпис;

6.2.3. не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну чинності  контракту, строкового
трудового  договору,  організовує  заслуховування  та  обговорення  на  засіданні  кафедри  звітів
науково-педагогічних працівників про їх наукову, навчальну,  методичну,  організаційну роботу,
передбачену  планами  науково-дослідницьких  робіт,  програмами,  індивідуальними  планами
роботи за період дії контракту, строкового трудового договору;

6.2.4. надає Комісії:
6.2.4.1. звіт про роботу та рейтингову оцінку науково-педагогічного працівника за останні

три роки;
6.2.4.2. відповідні  рекомендації  (витяг  із  протоколу  засідання  кафедри  щодо  кожного

науково-педагогічного працівника):
- продовжити контракт шляхом укладення додаткової угоди до контракту;
- укласти контракт на новий строк;
- укласти контракт після закінчення терміну дії строкового трудового договору;
- звільнити у зв’язку з достроковим розірванням контракту з ініціативи роботодавця;
- звільнити у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, строкового трудового договору;







11 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.1.1.  Дане  Положення  про  порядок  проведення  конкурсного  відбору  при  заміщенні Дане  Положення  про  порядок  проведення  конкурсного  відбору  при  заміщенні
вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  та  укладання  з  ними  строкових  трудовихвакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  та  укладання  з  ними  строкових  трудових
договорів  (контрактів)  (далі  -  Положення)  у  Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗдоговорів  (контрактів)  (далі  -  Положення)  у  Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗ
«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  (далі  -  Інститут)«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  (далі  -  Інститут)
розроблено відповідно до:розроблено відповідно до:

--  Закону  України  «Про  освіту»  від  23.05.1991  №  1060-ХІІ  (зі  змінами  та Закону  України  «Про  освіту»  від  23.05.1991  №  1060-ХІІ  (зі  змінами  та
доповненнями);доповненнями);

--  Закону  України  «Про вищу освіту»  від  от  01.07.2014  № 1556-УП,  (зі  змінами та Закону України  «Про вищу освіту»  від  от  01.07.2014  № 1556-УП,  (зі  змінами та
доповненнями);доповненнями);

--  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  переліку  посад Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  переліку  посад
педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. №963;педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. №963;

--  Наказу Міністерства освіти і наук України «Про затвердження рекомендацій щодо Наказу Міністерства освіти і наук України «Про затвердження рекомендацій щодо
проведення  конкурсного  відбору  при  заміщенні  вакантних  посад  науково-  педагогічнихпроведення  конкурсного  відбору  при  заміщенні  вакантних  посад  науково-  педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» відпрацівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» від
05.10.201505.10.2015  р. №1005 (у редакції наказу Міністерства освіти і наук України від р. №1005 (у редакції наказу Міністерства освіти і наук України від
26.11.201526.11.2015  р. №1230); р. №1230);

--  Наказу Міністерства освіти і наук України від 24.12.2003 р. №847 (редакції наказу Наказу Міністерства освіти і наук України від 24.12.2003 р. №847 (редакції наказу
Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України  від  29.11.2011  року  №1377)  «ПроМіністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України  від  29.11.2011  року  №1377)  «Про
затвердження  ліцензійних  умов  надання  освітніх  послуг,  Порядку  здійснення  контролю  зазатвердження  ліцензійних  умов  надання  освітніх  послуг,  Порядку  здійснення  контролю  за
дотриманням ліцензійних умов надання освітніх  послуг,  Положення про експертну комісію тадотриманням ліцензійних умов надання освітніх  послуг,  Положення про експертну комісію та
порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертнупорядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну
раду  з  питань  ліцензування  та  атестації  навчальних  закладів»  (зареєстровано  в  Міністерствіраду  з  питань  ліцензування  та  атестації  навчальних  закладів»  (зареєстровано  в  Міністерстві
юстиції України 19 січня 2004 року. за №71/8670),юстиції України 19 січня 2004 року. за №71/8670),

--  Положення про Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний Положення про Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»;економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

--  Положення  про  порядок  проведення  конкурсного  відбору  під  час  заміщення Положення  про  порядок  проведення  конкурсного  відбору  під  час  заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Київський національний економічнийвакантних посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»;університет імені Вадима Гетьмана»;

--  Положення про Вчену раду Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський Положення про Вчену раду Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

--  інших нормативно-правових актів інших нормативно-правових актів
і запроваджується на виконання частини 11 та частини 12 статті 55 Закону України «Про вищуі запроваджується на виконання частини 11 та частини 12 статті 55 Закону України «Про вищу
освіту» та визначає порядок конкурсних засад заміщення посад науково-педагогічних працівників,освіту» та визначає порядок конкурсних засад заміщення посад науково-педагогічних працівників,
процедуру проведення конкурсного відбору та обрання за конкурсом при заміщенні вакантнихпроцедуру проведення конкурсного відбору та обрання за конкурсом при заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київськийпосад науково-педагогічних працівників Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський
національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  (далі  -  Інститут),  та  порядокнаціональний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  (далі  -  Інститут),  та  порядок
укладання  строкових  трудових  договорів  (контрактів)  з  науково-педагогічними  працівникамиукладання  строкових  трудових  договорів  (контрактів)  з  науково-педагогічними  працівниками
Інституту.Інституту.

1.2.1.2.  Перелік  основних  посад  науково-педагогічних  працівників  Інституту  наведено  у Перелік  основних  посад  науково-педагогічних  працівників  Інституту  наведено  у
Положенні про Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічнийПоложенні про Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана».університет імені Вадима Гетьмана».

1.3.1.3. Це  Положення  не  визначає  порядку  конкурсного  відбору  при  заміщенні  посадиЦе  Положення  не  визначає  порядку  конкурсного  відбору  при  заміщенні  посади
директора Інституту, який відбувається згідно розділу 7 Статуту ДВНЗ Київський національнийдиректора Інституту, який відбувається згідно розділу 7 Статуту ДВНЗ Київський національний
економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  та  Положення  про  порядок  проведенняекономічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  та  Положення  про  порядок  проведення
конкурсного відбору під час заміщенняконкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ДВНЗвакантних посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

2.2. КОНКУРСНІ ЗАСАДИ ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХКОНКУРСНІ ЗАСАДИ ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВПРАЦІВНИКІВ



2.1.2.1.  Відповідно до частини 3 статті 54 Закону України «Про освіту» науково - педагогічні Відповідно до частини 3 статті 54 Закону України «Про освіту» науково - педагогічні
працівники  приймаються  на  роботу  шляхом  укладання  трудового  договору,  в  тому  числі  запрацівники  приймаються  на  роботу  шляхом  укладання  трудового  договору,  в  тому  числі  за
контрактом.  Прийняття  на  роботу  науково-педагогічних  працівників  здійснюється  на  основіконтрактом.  Прийняття  на  роботу  науково-педагогічних  працівників  здійснюється  на  основі
конкурсного відбору.конкурсного відбору.

2.2.2.2.  Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності
прав  членів  конкурсної  комісії,  колегіальності  прийняття  рішень  конкурсною  комісією,прав  членів  конкурсної  комісії,  колегіальності  прийняття  рішень  конкурсною  комісією,
незалежності,  об’єктивності  та  обґрунтованості  рішень  конкурсної  комісії,  неупередженогонезалежності,  об’єктивності  та  обґрунтованості  рішень  конкурсної  комісії,  неупередженого
ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.

2.3.2.3.  Конкурс  на  заміщення  посад  науково-педагогічних  працівників  проводиться  на Конкурс  на  заміщення  посад  науково-педагогічних  працівників  проводиться  на
вакантні посади.вакантні посади.

2.4.2.4.  Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного працівника на Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного працівника на
підставах, передбачених чинним законодавством про працю, а також при введенні нової посади допідставах, передбачених чинним законодавством про працю, а також при введенні нової посади до
штатного розпису Інституту.штатного розпису Інституту.

2.5.2.5.  Конкурс оголошується  також на посади,  які  будуть  вакантними з  наступного  дня Конкурс оголошується  також на посади,  які  будуть  вакантними з  наступного  дня
після закінчення строкового трудового договору (контракту) осіб, які займали ці посади. Конкурспісля закінчення строкового трудового договору (контракту) осіб, які займали ці посади. Конкурс
на такі посади оголошується у період двох місяців до закінчення терміну дії строкового трудовогона такі посади оголошується у період двох місяців до закінчення терміну дії строкового трудового
договору (контракту) з зазначенням у об’яві про конкурс «вакантна з «договору (контракту) з зазначенням у об’яві про конкурс «вакантна з « »» 2020 р.».р.».

2.6.2.6.  У цьому Положенні надалі вираз «вакантні посади» вживаються відносно всіх посад У цьому Положенні надалі вираз «вакантні посади» вживаються відносно всіх посад
науково-педагогічних працівників, на які оголошується конкурс.науково-педагогічних працівників, на які оголошується конкурс.

2.7.2.7.  При  проведенні  конкурсу  на  заміщення  вакантних  посад  науково-  педагогічних При  проведенні  конкурсу  на  заміщення  вакантних  посад  науково-  педагогічних
працівників на умовах сумісництва враховуються вимоги постанови Кабінету Міністрів Українипрацівників на умовах сумісництва враховуються вимоги постанови Кабінету Міністрів України
«Про  роботу  за  сумісництвом  працівників  державних  підприємств,  установ,  організацій»  від«Про  роботу  за  сумісництвом  працівників  державних  підприємств,  установ,  організацій»  від
03.04.1993 р. № 245.03.04.1993 р. № 245.

2.8.2.8.  Поділ  або  об'єднання  структурних  підрозділів  Інституту  не  є  підставою  для Поділ  або  об'єднання  структурних  підрозділів  Інституту  не  є  підставою  для
оголошення конкурсу та проведення дострокових виборів науково-педагогічних працівників, крімоголошення конкурсу та проведення дострокових виборів науково-педагогічних працівників, крім
керівника цього підрозділу.керівника цього підрозділу.

2.9.2.9.  Посади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово (через відпустку Посади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово (через відпустку
у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічногоу зв’язку з вагітністю і пологами, відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, творчу відпустку), у тому числі вакантними не вважаються і заміщуються без проведеннявіку, творчу відпустку), у тому числі вакантними не вважаються і заміщуються без проведення
конкурсу у порядку, визначеному чинним законодавством України.конкурсу у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.10.2.10.  Для організації та проведення конкурсу на заміщення посад науково- педагогічних Для організації та проведення конкурсу на заміщення посад науково- педагогічних
працівників наказом директора Інституту утворюється конкурсна комісія.працівників наказом директора Інституту утворюється конкурсна комісія.

3.3. ПРЕТЕНДЕНТИ НА ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХПРЕТЕНДЕНТИ НА ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВПРАЦІВНИКІВ

3.1.3.1. Положення  визначає  порядок  проведення  конкурсного  відбору  при  заміщенніПоложення  визначає  порядок  проведення  конкурсного  відбору  при  заміщенні
вакантних  посад,  процедуру  обрання  на  вакантні  посади  та  укладання  строкових  трудовихвакантних  посад,  процедуру  обрання  на  вакантні  посади  та  укладання  строкових  трудових
договорів (контрактів) з такими науково-педагогічними працівниками Інституту:договорів (контрактів) з такими науково-педагогічними працівниками Інституту: 

1)1)  декан факультету; декан факультету;
2)2)  завідувач кафедри; завідувач кафедри;
3)3)  професор; професор;
4)4)  доцент; доцент;
5)5)  старший викладач; старший викладач;
6)6)  викладач; викладач;
7)7)  асистент. асистент.
3.2.3.2.  Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий

ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра. При цьому вища освіта заступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра. При цьому вища освіта за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освітиосвітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти
ступеня магістра.ступеня магістра.



3.3.3.3.  Додаткові  вимоги  до  осіб,  які  можуть  займати  посади  науково-педагогічних Додаткові  вимоги  до  осіб,  які  можуть  займати  посади  науково-педагогічних
працівників,  встановлені  відповідно  до  чинного  законодавства  України  та  посадовимипрацівників,  встановлені  відповідно  до  чинного  законодавства  України  та  посадовими
інструкціями науково-педагогічних працівників, які затверджені директором Інституту.інструкціями науково-педагогічних працівників, які затверджені директором Інституту.

4.4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
4.1.4.1.  Конкурс  на  заміщення  посади  науково-педагогічного  працівника  в  порядку Конкурс  на  заміщення  посади  науково-педагогічного  працівника  в  порядку

конкурсного відбору або обрання за конкурсом оголошує директор Інституту, про що видаєтьсяконкурсного відбору або обрання за конкурсом оголошує директор Інституту, про що видається
відповідний наказ.відповідний наказ.

4.2.4.2.  Оголошення  про  проведення  конкурсу,  терміни  та  умови  його  проведення Оголошення  про  проведення  конкурсу,  терміни  та  умови  його  проведення
розміщуються на офіційному веб-сайті  Інституті,  а  в  разі  конкурсного відбору або обрання зарозміщуються на офіційному веб-сайті  Інституті,  а  в  разі  конкурсного відбору або обрання за
конкурсом на посади деканів факультетів і завідувачів кафедр також публікуються у друкованихконкурсом на посади деканів факультетів і завідувачів кафедр також публікуються у друкованих
засобах масової інформації.засобах масової інформації.

4.3.4.3.  Конкурс  на  заміщення  посади  науково-педагогічного  працівника  в  порядку Конкурс  на  заміщення  посади  науково-педагогічного  працівника  в  порядку
конкурсного відбору оголошується не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею статусуконкурсного 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 термінувакантної, 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 черездії трудового договору (контракту) з науково- педагогічним працівником (не пізніше, ніж через
два місяці після набуття нею статусу вакантної). Дата публікації оголошення вважається першимдва місяці після набуття нею статусу вакантної). Дата публікації оголошення вважається першим
днем оголошеного конкурсу.днем оголошеного конкурсу.

4.4.4.4.  Оголошення  про  проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантної  посади  науково- Оголошення  про  проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантної  посади  науково-
педагогічного містить:  повну назву Інституту; найменування посад,  на які  оголошено конкурс;педагогічного містить:  повну назву Інституту; найменування посад,  на які  оголошено конкурс;
вимоги  до  претендентів  (науковий  ступінь,  вчене  звання  тощо);  строки  подання  заяв  тавимоги  до  претендентів  (науковий  ступінь,  вчене  звання  тощо);  строки  подання  заяв  та
документів, їх стислий перелік; адресу та номери телефонів Інституту; адресу подання документів.документів, їх стислий перелік; адресу та номери телефонів Інституту; адресу подання документів.
Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ директора, про що здійснюєтьсяПро зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ директора, про що здійснюється
оголошення в такому ж порядку.оголошення в такому ж порядку.

4.5.4.5.  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, але не працюють в Інституті, подають Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, але не працюють в Інституті, подають
секретареві конкурсної комісії такі документи:секретареві конкурсної комісії такі документи:

--  заяву про участь у конкурсі на ім’я директора, написану власноруч, та зареєстровану заяву про участь у конкурсі на ім’я директора, написану власноруч, та зареєстровану
у канцелярії Інституту (Додаток 1 до цього Положення);у канцелярії Інституту (Додаток 1 до цього Положення);

--  заповнений особовий листок з обліку кадрів; заповнений особовий листок з обліку кадрів;
--  автобіографію; автобіографію;
--  засвідчені  згідно  з  вимогами  чинного  законодавства  України  (відділом  кадрів засвідчені  згідно  з  вимогами  чинного  законодавства  України  (відділом  кадрів

установи,  де  працює  претендент,  чи  нотаріально  засвідченні)  копії  дипломів  про  повну  вищуустанови,  де  працює  претендент,  чи  нотаріально  засвідченні)  копії  дипломів  про  повну  вищу
освіту, наукові ступені, вченні звання;освіту, наукові ступені, вченні звання;

--  список наукових праць за останні 5 років, складених відповідно до наведеного зразка, список наукових праць за останні 5 років, складених відповідно до наведеного зразка,
які свідчать про професійний рівень претендента (Додатку 2 до цього Положення);які свідчать про професійний рівень претендента (Додатку 2 до цього Положення);

--  документи,  які  підтверджують підвищення кваліфікації  протягом останніх  5  років документи,  які  підтверджують підвищення кваліфікації  протягом останніх  5  років
(засвідченні  згідно  з  чинним  законодавством  України  копії  дипломів,  сертифікатів,  свідоцтв,(засвідченні  згідно  з  чинним  законодавством  України  копії  дипломів,  сертифікатів,  свідоцтв,
інших передбачених чинним законодавством України документів).інших передбачених чинним законодавством України документів).

4.6.4.6. Особи,  які  працюють  в  Інституті,  для  участі  у  конкурсному  відборі  подаютьОсоби,  які  працюють  в  Інституті,  для  участі  у  конкурсному  відборі  подають
секретареві конкурсної комісії такі документи:секретареві конкурсної комісії такі документи:

--  заяву про участь у конкурсі на ім’я директора, написану власноруч, та зареєстровану заяву про участь у конкурсі на ім’я директора, написану власноруч, та зареєстровану
у канцелярії інституту (Додаток 1 до цього Положення);у канцелярії інституту (Додаток 1 до цього Положення);

--  засвідчені  згідно  з  вимогами  чинного  законодавства  України  (відділом  кадрів засвідчені  згідно  з  вимогами  чинного  законодавства  України  (відділом  кадрів
установи,  де  працює  претендент,  чи  нотаріально  засвідченні)  копії  дипломів  про  повну  вищуустанови,  де  працює  претендент,  чи  нотаріально  засвідченні)  копії  дипломів  про  повну  вищу
освіту, наукові ступені, вченні звання;освіту, наукові ступені, вченні звання;

--  список наукових праць за останні 5 років, складених відповідно до наведеного зразка список наукових праць за останні 5 років, складених відповідно до наведеного зразка
(Додатку 3 до цього Положення);(Додатку 3 до цього Положення);

--  документи,  які  підтверджують підвищення кваліфікації  протягом останніх  5  років документи,  які  підтверджують підвищення кваліфікації  протягом останніх  5  років
(засвідченні  згідно  з  чинним  законодавством  України  копії  дипломів,  сертифікатів,  свідоцтв,(засвідченні  згідно  з  чинним  законодавством  України  копії  дипломів,  сертифікатів,  свідоцтв,
інших передбачених чинним законодавством України документів)  -  виключно в тому випадку,інших передбачених чинним законодавством України документів)  -  виключно в тому випадку,
коли таких документів до відділу кадрів Інституту раніше не було надано;коли таких документів до відділу кадрів Інституту раніше не було надано;

--  звіт про науково-педагогічну діяльність з часу останнього призначення на посаду. звіт про науково-педагогічну діяльність з часу останнього призначення на посаду.



4.7.4.7.  У випадках порушення строків подання документів — претенденту відмовляється у У випадках порушення строків подання документів — претенденту відмовляється у
прийнятті заяви про участь у конкурсі.прийнятті заяви про участь у конкурсі.

4.8.4.8.  Заборонено  немотивовану  відмову  щодо  участі  в  конкурсі  та  вимоги  надання  не Заборонено  немотивовану  відмову  щодо  участі  в  конкурсі  та  вимоги  надання  не
передбачених чинним законодавством України та цим Положенням відомостей і документів.передбачених чинним законодавством України та цим Положенням відомостей і документів.

4.9.4.9.  Претенденти  на  заміщення  посад  науково-педагогічних  працівників  мають Претенденти  на  заміщення  посад  науково-педагогічних  працівників  мають
можливість ознайомитись з порядком проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті таможливість ознайомитись з порядком проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті та
у секретаря конкурсної комісії, а з посадовими інструкціями науково-педагогічного працівника - уу секретаря конкурсної комісії, а з посадовими інструкціями науково-педагогічного працівника - у
відділі кадрів Інституту.відділі кадрів Інституту.

4.10.4.10.  Строк  подання  документів  для  участі  у  конкурсному  відборі  становить  1  (один) Строк  подання  документів  для  участі  у  конкурсному  відборі  становить  1  (один)
місяць. Протягом 3 (трьох) робочих днів, після завершення терміну подання документів для участімісяць. Протягом 3 (трьох) робочих днів, після завершення терміну подання документів для участі
у конкурсному відборі, секретар конкурсної комісії готує проект наказу про допуск претендентіву конкурсному відборі, секретар конкурсної комісії готує проект наказу про допуск претендентів
(науково-педагогічних працівників) до участі у конкурсному відборі.(науково-педагогічних працівників) до участі у конкурсному відборі.

4.11.4.11.  Директор  Інституту  протягом  5  (п'яти)  робочих  днів  після  завершення  терміну Директор  Інституту  протягом  5  (п'яти)  робочих  днів  після  завершення  терміну
подання  документів  для  участі  у  конкурсному  відборі  видає  наказ  про  допуск  претендентівподання  документів  для  участі  у  конкурсному  відборі  видає  наказ  про  допуск  претендентів
(науково-педагогічних працівників) до участі у конкурсному відборі.(науково-педагогічних працівників) до участі у конкурсному відборі.

4.12.4.12.  Після  видання  наказу  директора  Інституту  про  допуск  науково-  педагогічних Після  видання  наказу  директора  Інституту  про  допуск  науково-  педагогічних
працівників  до  участі  у  конкурсному  відборі,  секретар  конкурсної  комісії  передає  пакетпрацівників  до  участі  у  конкурсному  відборі,  секретар  конкурсної  комісії  передає  пакет
документів претендентів на розгляд конкурсної комісії.документів претендентів на розгляд конкурсної комісії.

4.13.4.13.  Щоб визначити відповідність претендента,  що бере участь у конкурсі вимогам до Щоб визначити відповідність претендента,  що бере участь у конкурсі вимогам до
зайняття посади науково-педагогічного працівника, конкурсна комісія керується нормами Законузайняття посади науково-педагогічного працівника, конкурсна комісія керується нормами Закону
України «Про вищу освіту», іншим чинним законодавством України та посадовими інструкціямиУкраїни «Про вищу освіту», іншим чинним законодавством України та посадовими інструкціями
науково-педагогічних  працівників,  затверджених  директором  Інституту,  а  також  зважають  нанауково-педагогічних  працівників,  затверджених  директором  Інституту,  а  також  зважають  на
кваліфікаційні вимоги до науково-педагогічного працівника.кваліфікаційні вимоги до науково-педагогічного працівника.

4.14.4.14.  Конкурсна комісія у разі відповідності документів, претендентів на посаду завідувача Конкурсна комісія у разі відповідності документів, претендентів на посаду завідувача
кафедри, умовам оголошеного конкурсу передає їх декану відповідногокафедри, умовам оголошеного конкурсу передає їх декану відповідного

  
факультету для подальшого розгляду та підготовки висновку щодо особистісних якостейфакультету для подальшого розгляду та підготовки висновку щодо особистісних якостей

претендентів.претендентів.
4.15.4.15.  Конкурсна  комісія  у  разі  відповідності  документів,  претендентів  на  посади Конкурсна  комісія  у  разі  відповідності  документів,  претендентів  на  посади

професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, умовам оголошеного конкурсупрофесорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, умовам оголошеного конкурсу
передає їх завідувачу відповідної кафедри для подальшого розгляду та підготовки висновку щодопередає їх завідувачу відповідної кафедри для подальшого розгляду та підготовки висновку щодо
особистісних якостей претендентів.особистісних якостей претендентів.

4.16.4.16.  Особі, яка подала заяву, але не відповідає вимогам оголошеного конкурсу, у зв'язку з Особі, яка подала заяву, але не відповідає вимогам оголошеного конкурсу, у зв'язку з
чим не допускається до участі  в  ньому,  надсилається  письмове повідомлення рекомендованимчим не допускається до участі  в  ньому,  надсилається  письмове повідомлення рекомендованим
листом з повідомленням про вручення не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту встановленнялистом з повідомленням про вручення не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту встановлення
такої  невідповідності  та  на  електронну  адресу,  зазначену  у  заяві  про  допуск  до  участі  втакої  невідповідності  та  на  електронну  адресу,  зазначену  у  заяві  про  допуск  до  участі  в
конкурсному відборі.конкурсному відборі.

4.17.4.17.  Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться протягом Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться протягом
двох  місяців  після  видання  наказу  директора  Інституту  про  допуск  претендентів  (науково-двох  місяців  після  видання  наказу  директора  Інституту  про  допуск  претендентів  (науково-
педагогічних працівників) до участі у конкурсному відборі.педагогічних працівників) до участі у конкурсному відборі.

4.18.4.18.  Кандидатури  претендентів  на  заміщення  вакантних  посад  професорів,  доцентів, Кандидатури  претендентів  на  заміщення  вакантних  посад  професорів,  доцентів,
старших викладачів, викладачів, асистентів попередньо обговорюються на засіданні відповідноїстарших викладачів, викладачів, асистентів попередньо обговорюються на засіданні відповідної
кафедри в їх присутності (у разі відсутності претендента кандидатура обговорюється лише за йогокафедри в їх присутності (у разі відсутності претендента кандидатура обговорюється лише за його
письмової  згоди).  Для  оцінки  рівня  професійної  кваліфікації  претендента  кафедра  можеписьмової  згоди).  Для  оцінки  рівня  професійної  кваліфікації  претендента  кафедра  може
запропонувати йому попередньо прочитати пробні лекції, провести практичні заняття.запропонувати йому попередньо прочитати пробні лекції, провести практичні заняття.

4.19.4.19.  Висновки кафедри про професійні та особистісні якості претендентів, затверджуються Висновки кафедри про професійні та особистісні якості претендентів, затверджуються
таємним  голосуванням  та  передаються  на  розгляд  конкурсної  комісії  разом  з  окремимитаємним  голосуванням  та  передаються  на  розгляд  конкурсної  комісії  разом  з  окремими
висновками учасників засідання (за їх наявності), які викладені в письмовій формі (Додаток 3 довисновками учасників засідання (за їх наявності), які викладені в письмовій формі (Додаток 3 до
цього Положення).цього Положення).

Прізвища  всіх  претендентів  на  зайняття  посади  завідувача  кафедри  вносять  до  одногоПрізвища  всіх  претендентів  на  зайняття  посади  завідувача  кафедри  вносять  до  одного
бюлетеня для таємного голосування (зразок бюлетеня - Додаток 4 до цього Положення).бюлетеня для таємного голосування (зразок бюлетеня - Додаток 4 до цього Положення).



Кожен  працівник  кафедри  має  при  голосуванні  підтримати  лише  одну  з  кандидатурКожен  працівник  кафедри  має  при  голосуванні  підтримати  лише  одну  з  кандидатур
претендентів.  У разі  інших варіантів голосування бюлетені вважають недійсними. Голосуванняпретендентів.  У разі  інших варіантів голосування бюлетені вважають недійсними. Голосування
вважається  таким,  яке  відбулося,  якщо в  голосуванні  взяли  участь  не  менше  2/3  працівниківвважається  таким,  яке  відбулося,  якщо в  голосуванні  взяли  участь  не  менше  2/3  працівників
кафедри.кафедри.

Для  підрахунку  голосів  перед  таємним  голосуванням  обирають  лічильну  комісію  ізДля  підрахунку  голосів  перед  таємним  голосуванням  обирають  лічильну  комісію  із
працівників кафедри у кількості не менше трьох осіб. Протокол лічильної комісії затверджуєтьсяпрацівників кафедри у кількості не менше трьох осіб. Протокол лічильної комісії затверджується
відкритим голосуванням (зразки протоколів - Додатку 5 та 6 до цього Положення)відкритим голосуванням (зразки протоколів - Додатку 5 та 6 до цього Положення)

4.20.4.20.  Кандидатури  претендентів  на  заміщення  вакантних  посад  завідувачів  кафедр Кандидатури  претендентів  на  заміщення  вакантних  посад  завідувачів  кафедр
попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри в їх присутності (у разі відсутностіпопередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри в їх присутності (у разі відсутності
претендента кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди). Предметом обговорення єпретендента кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди). Предметом обговорення є
звіт про роботу претендентів за попередній період (незалежно від посади, якщо вони працювали взвіт про роботу претендентів за попередній період (незалежно від посади, якщо вони працювали в
Інституті) та запропоновані ними програми розвитку кафедри.Інституті) та запропоновані ними програми розвитку кафедри.

4.21.4.21.  Засідання  кафедри,  на  якому обговорюються  кандидатури претендентів  на  посаду Засідання  кафедри,  на  якому обговорюються  кандидатури претендентів  на  посаду
завідувача  кафедри,  проводить  директор  Інституту,  або  за  його  дорученням,  один  із  йогозавідувача  кафедри,  проводить  директор  Інституту,  або  за  його  дорученням,  один  із  його
заступників із складу, або декан відповідного факультету.заступників із складу, або декан відповідного факультету.

4.22.4.22.  Кандидатури  претендентів  на  заміщення  посад  деканів  факультетів  попередньо Кандидатури  претендентів  на  заміщення  посад  деканів  факультетів  попередньо
обговорюються в їх присутності загальними зборами трудового колективу факультету. Предметомобговорюються в їх присутності загальними зборами трудового колективу факультету. Предметом
обговорення  є  звіт  про  роботу  претендентів  за  попередній  період  (якщо  вони  працювали  вобговорення  є  звіт  про  роботу  претендентів  за  попередній  період  (якщо  вони  працювали  в
Інституті) та запропоновані нимиІнституті) та запропоновані ними

  
програми розвитку факультету.програми розвитку факультету.
4.23.4.23.  Висновки  загальних  зборів  працівників  факультету  про  професійні  та  особистісні Висновки  загальних  зборів  працівників  факультету  про  професійні  та  особистісні

якості претендентів на посаду декана затверджуються таємним голосуванням та передаються наякості претендентів на посаду декана затверджуються таємним голосуванням та передаються на
розгляд конкурсної комісії разом із окремими думками учасників засідання (за їх наявності), якірозгляд конкурсної комісії разом із окремими думками учасників засідання (за їх наявності), які
викладені в письмовій формі. Якщо претендент раніше обирався на посаду декана факультету, товикладені в письмовій формі. Якщо претендент раніше обирався на посаду декана факультету, то
висновки повинні містити оцінку його діяльності на цій посаді.висновки повинні містити оцінку його діяльності на цій посаді.

Прізвища  всіх  претендентів  на  зайняття  посади  декана  факультету  вносять  до  одногоПрізвища  всіх  претендентів  на  зайняття  посади  декана  факультету  вносять  до  одного
бюлетеня для таємного голосування (зразок бюлетеня - Додаток 4 до цього Положення).бюлетеня для таємного голосування (зразок бюлетеня - Додаток 4 до цього Положення).

Кожен працівник має при голосуванні підтримати лише одну з кандидатур претендентів. УКожен працівник має при голосуванні підтримати лише одну з кандидатур претендентів. У
разі інших варіантів голосування бюлетені вважають недійсними. Голосування вважається таким,разі інших варіантів голосування бюлетені вважають недійсними. Голосування вважається таким,
яке відбулося, якщо в голосуванні взяли участь не менше 2/3 працівників факультету.яке відбулося, якщо в голосуванні взяли участь не менше 2/3 працівників факультету.

Для  підрахунку  голосів  перед  таємним  голосуванням  обирають  лічильну  комісію  ізДля  підрахунку  голосів  перед  таємним  голосуванням  обирають  лічильну  комісію  із
працівників  факультету  у  кількості  не  менше  трьох  осіб.  Протокол  лічильної  комісіїпрацівників  факультету  у  кількості  не  менше  трьох  осіб.  Протокол  лічильної  комісії
затверджується відкритим голосуванням (зразки протоколів - Додатку 5 та 6 до цього Положення).затверджується відкритим голосуванням (зразки протоколів - Додатку 5 та 6 до цього Положення).

4.24.4.24.  Наступним етапом проведення конкурсу є розгляд кандидатур претендентів, поданих Наступним етапом проведення конкурсу є розгляд кандидатур претендентів, поданих
ними  документів,  висновків  за  результатами  попереднього  обговорення  та  окремих  думок  їхними  документів,  висновків  за  результатами  попереднього  обговорення  та  окремих  думок  їх
учасників, інформації про роботу претендентів у навчальному закладі за попередній період (якщоучасників, інформації про роботу претендентів у навчальному закладі за попередній період (якщо
претендент  працював  в  Інституті  до  проведення  конкурсу  за  основним  місцем  роботи  або  запретендент  працював  в  Інституті  до  проведення  конкурсу  за  основним  місцем  роботи  або  за
сумісництвом) на засіданні конкурсної комісії.сумісництвом) на засіданні конкурсної комісії.

4.25.4.25.  Конкурсна комісія  ухвалює рекомендації  стосовно претендентів  на  посаду декана, Конкурсна комісія  ухвалює рекомендації  стосовно претендентів  на  посаду декана,
завідувача  кафедри,  професора  та  доцента,  старшого  викладача,  викладача  та  асистента  длязавідувача  кафедри,  професора  та  доцента,  старшого  викладача,  викладача  та  асистента  для
обрання на засіданні Вченої ради Інституту.обрання на засіданні Вченої ради Інституту.

4.26.4.26.  При  розгляді  кандидатур  на  посади  деканів  факультетів  окремо  оголошується При  розгляді  кандидатур  на  посади  деканів  факультетів  окремо  оголошується
пропозиція  трудового  колективу  факультету.  При  розгляді  кандидатур  на  посаду  завідувачапропозиція  трудового  колективу  факультету.  При  розгляді  кандидатур  на  посаду  завідувача
кафедри окремо оголошуються пропозиції трудового колективу кафедри.кафедри окремо оголошуються пропозиції трудового колективу кафедри.

4.27.4.27.  Претенденти  мають  право  бути  ознайомленими  з  висновками  за  результатами Претенденти  мають  право  бути  ознайомленими  з  висновками  за  результатами
попереднього  обговорення  та  рекомендаціями  конкурсної  комісії  до  засідання  Вченої  радипопереднього  обговорення  та  рекомендаціями  конкурсної  комісії  до  засідання  Вченої  ради
Інституту.Інституту.

4.28.4.28.  Негативний  висновок  за  результатами  попереднього  обговорення  та/або  в Негативний  висновок  за  результатами  попереднього  обговорення  та/або  в
рекомендаціях  конкурсної  комісії  не  є  підставою  для  відмови  претенденту  в  розгляді  йогорекомендаціях  конкурсної  комісії  не  є  підставою  для  відмови  претенденту  в  розгляді  його
кандидатури Вченою радою Інституту.кандидатури Вченою радою Інституту.



4.29.4.29.  Вчена  рада  Інституту,  після  розгляду  кандидатур  претендентів  з  оголошенням Вчена  рада  Інституту,  після  розгляду  кандидатур  претендентів  з  оголошенням
висновків за результатами попереднього обговорення та рекомендації конкурсної комісії, таємнимвисновків за результатами попереднього обговорення та рекомендації конкурсної комісії, таємним
голосуванням обирає на посади деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів та доцентів,голосуванням обирає на посади деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів та доцентів,
старших викладачів, викладачів та асистентів.старших викладачів, викладачів та асистентів.

5.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ОБРАННЯ КАНДИДАТІВ НАПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ОБРАННЯ КАНДИДАТІВ НА
ВАКАНТНІ ПОСАДИВАКАНТНІ ПОСАДИ

5.1.5.1. Перед  голосуванням на  засіданні  Вченої  ради Інституту  щодо кожної  кандидатуриПеред  голосуванням на  засіданні  Вченої  ради Інституту  щодо кожної  кандидатури
претендента на посаду науково-педагогічного працівника оголошуються висновки та пропозиціїпретендента на посаду науково-педагогічного працівника оголошуються висновки та пропозиції
зборів науково-педагогічних працівників факультету (кафедри) - для обрання на посади деканазборів науково-педагогічних працівників факультету (кафедри) - для обрання на посади декана
факультету, завідувачафакультету, завідувача

  
кафедри, професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента.кафедри, професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента.
5.2.5.2.  На засіданні Вченої ради Інституту перед голосуванням за кандидатури претендентів На засіданні Вченої ради Інституту перед голосуванням за кандидатури претендентів

на  посади  науково-педагогічних  працівників  проводиться  обговорення  їх  кандидатур  вна  посади  науково-педагогічних  працівників  проводиться  обговорення  їх  кандидатур  в
присутності претендентів на ці посади. Прізвища всіх претендентів на зайняття відповідної посадиприсутності претендентів на ці посади. Прізвища всіх претендентів на зайняття відповідної посади
(зайняття відповідних посад - у випадках, коли на 2 чи більше посад претендують 3 чи більше(зайняття відповідних посад - у випадках, коли на 2 чи більше посад претендують 3 чи більше
кандидатів на їх зайняття) науково- педагогічного працівника (науково-педагогічних працівників)кандидатів на їх зайняття) науково- педагогічного працівника (науково-педагогічних працівників)
вносять  до  одного  бюлетеня  для  таємного  голосування  (зразки  бюлетенів  для  таємноговносять  до  одного  бюлетеня  для  таємного  голосування  (зразки  бюлетенів  для  таємного
голосування  за  кандидатури  претендентів  на  посади  науково-педагогічних  працівниківголосування  за  кандидатури  претендентів  на  посади  науково-педагогічних  працівників
затверджені рішенням Вченої радою Інституту (протокол № відзатверджені рішенням Вченої радою Інституту (протокол № від 2020 р.р.

5.3.5.3.  Кожен член Вченої ради Інституту має право при голосуванні обрати лише одну з Кожен член Вченої ради Інституту має право при голосуванні обрати лише одну з
кандидатур  претендентів  на  зайняття  вакантної  посади  науково-педагогічного  працівника  (абокандидатур  претендентів  на  зайняття  вакантної  посади  науково-педагогічного  працівника  (або
обрати при голосуванні  не більше кандидатур  претендентів,  ніж посад,  на  які  обираються -  уобрати при голосуванні  не більше кандидатур  претендентів,  ніж посад,  на  які  обираються -  у
випадках, коли на 2 чи більше посад претендують 3 чи більше кандидатів на їх зайняття).випадках, коли на 2 чи більше посад претендують 3 чи більше кандидатів на їх зайняття).

5.4.5.4.  У разі інших варіантів голосування бюлетені вважають недійсними. Рішення Вченої У разі інших варіантів голосування бюлетені вважають недійсними. Рішення Вченої
ради Інституту при обранні на посади за конкурсом таємним голосуванням вважається дійсним,ради Інституту при обранні на посади за конкурсом таємним голосуванням вважається дійсним,
якщо в голосуванні взяли участь не менше 2/3 членів Вченої ради Інституту. Обраним вважаютьякщо в голосуванні взяли участь не менше 2/3 членів Вченої ради Інституту. Обраним вважають
претендента, який набрав більше 50% голосів членів Вченої ради Інституту, що брали участь упретендента, який набрав більше 50% голосів членів Вченої ради Інституту, що брали участь у
голосуванні.голосуванні.

5.5.5.5.  Якщо при проведенні конкурсу, у якому брали участь два або більше претендентів на Якщо при проведенні конкурсу, у якому брали участь два або більше претендентів на
посаду, голоси розділилися порівну, проводять повторне голосування на цьому самому засіданніпосаду, голоси розділилися порівну, проводять повторне голосування на цьому самому засіданні
Вченої ради Інституту. При повторенні цього результату конкурс вважають таким, що не відбувся,Вченої ради Інституту. При повторенні цього результату конкурс вважають таким, що не відбувся,
і оголошують повторно.і оголошують повторно.

5.6.5.6.  У випадку, коли в конкурсі на одну посаду брали участь три та більше осіб, і перше У випадку, коли в конкурсі на одну посаду брали участь три та більше осіб, і перше
голосування  не виявило особи,  яка  набрала більше 50% голосів  присутніх  на засіданні  членівголосування  не виявило особи,  яка  набрала більше 50% голосів  присутніх  на засіданні  членів
Вченої ради Інституту, до бюлетеня для повторного голосування вносять кандидатури лише тихВченої ради Інституту, до бюлетеня для повторного голосування вносять кандидатури лише тих
двох осіб, що отримали більшість голосів під час першого голосування. Якщо під час повторногодвох осіб, що отримали більшість голосів під час першого голосування. Якщо під час повторного
голосування жоден із кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів присутніх на засіданні Вченоїголосування жоден із кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів присутніх на засіданні Вченої
ради Інституту, конкурс вважають таким, що не відбувся і оголошують повторно.ради Інституту, конкурс вважають таким, що не відбувся і оголошують повторно.

5.7.5.7.  Конкурсне обрання проводять і  в разі реєстрації одного претендента на заміщення Конкурсне обрання проводять і  в разі реєстрації одного претендента на заміщення
вакантної посади науково-педагогічного працівника.вакантної посади науково-педагогічного працівника.

5.8.5.8.  Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або
жоден із претендентів не набрав більше 50% голосів присутніх на засіданні членів Вченої радижоден із претендентів не набрав більше 50% голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради
Інституту, конкурс також вважають таким, що не відбувся, і оголошують повторно.Інституту, конкурс також вважають таким, що не відбувся, і оголошують повторно.

5.9.5.9.  Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирають лічильну комісію із Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирають лічильну комісію із
членів Вченої ради Інституту у кількості не менше трьох членів Вченої ради Інституту. Протоколичленів Вченої ради Інституту у кількості не менше трьох членів Вченої ради Інституту. Протоколи
лічильної комісії Вчена рада Інституту затверджує відкритим голосуванням. Після затвердженнялічильної комісії Вчена рада Інституту затверджує відкритим голосуванням. Після затвердження
протоколу лічильної комісії  оголошуються рішення щодо обрання на вакантні посади науково-протоколу лічильної комісії  оголошуються рішення щодо обрання на вакантні посади науково-
педагогічних працівників.педагогічних працівників.

5.10.5.10.  У  випадку  проведення  конкурсного  відбору  на  посаду  науково-  педагогічного У  випадку  проведення  конкурсного  відбору  на  посаду  науково-  педагогічного
працівника,  що  буде  вакантною  з  певної  дати,  у  всіх  документах  щодо  обрання  (протоколахпрацівника,  що  буде  вакантною  з  певної  дати,  у  всіх  документах  щодо  обрання  (протоколах



засідань та лічильних комісій, висновках та пропозиціях щодо претендентів на неї, бюлетенях длязасідань та лічильних комісій, висновках та пропозиціях щодо претендентів на неї, бюлетенях для
таємного голосування щодо кандидатуртаємного голосування щодо кандидатур

претендентів) обов’язково вказується «посада, яка є вакантною з «претендентів) обов’язково вказується «посада, яка є вакантною з « »»
2020 р.»р.» у всіх відмінках.у всіх відмінках.
  
5.11.5.11.  У разі допущення процедурних порушень під час проведення голосування директор У разі допущення процедурних порушень під час проведення голосування директор

Інституту скасовує рішення Вченої ради Інституту і пропонує провести її повторне засідання.Інституту скасовує рішення Вченої ради Інституту і пропонує провести її повторне засідання.
5.12.5.12.  Після завершення процедури обрання повний пакет документів обраного на посаду Після завершення процедури обрання повний пакет документів обраного на посаду

науково-педагогічного  працівника  передають  до  відділу  кадрів  Інституту  для  подальшогонауково-педагогічного  працівника  передають  до  відділу  кадрів  Інституту  для  подальшого
оформлення контракту. Бюлетені для таємного голосування зберігаються у Вченій раді Інститутуоформлення контракту. Бюлетені для таємного голосування зберігаються у Вченій раді Інституту
протягом визначеного чинним законодавством України терміну.протягом визначеного чинним законодавством України терміну.

6.6. УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)
6.1.6.1.  Введене в дію наказом директора Інституту рішення Вченої  ради є підставою для Введене в дію наказом директора Інституту рішення Вченої  ради є підставою для

укладення трудового договору (контракту) з обраною особою і видання наказу про прийняття її наукладення трудового договору (контракту) з обраною особою і видання наказу про прийняття її на
роботу (переведення на іншу посаду).роботу (переведення на іншу посаду).

6.2.6.2.  При прийнятті  на  роботу  (переведенні  на  іншу посаду,  переукладанні  контракту) При прийнятті  на  роботу  (переведенні  на  іншу посаду,  переукладанні  контракту)
після  успішного  проходження  конкурсу  укладається  строковий  трудовий  договір  (контракт).після  успішного  проходження  конкурсу  укладається  строковий  трудовий  договір  (контракт).
Строк трудового договору (контракту) установлюється за погодженням сторін, але не більше ніжСтрок трудового договору (контракту) установлюється за погодженням сторін, але не більше ніж
на п'ять років. Вносити пропозиції щодо терміну трудового договору (контракту) має право кожнана п'ять років. Вносити пропозиції щодо терміну трудового договору (контракту) має право кожна
із сторін, крім посад деканів факультетів та завідувачів кафедр, для яких передбачено обранняіз сторін, крім посад деканів факультетів та завідувачів кафедр, для яких передбачено обрання
строком на п'ять років.строком на п'ять років.

7.7. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИОСОБЛИВІ ВИПАДКИ
7.1.7.1.  На посади, які вивільняються внаслідок закінчення строку дії строкового трудового На посади, які вивільняються внаслідок закінчення строку дії строкового трудового

договору (контракту) (у тому числі, у зв'язку зі звільненням працівника, процедура конкурсногодоговору (контракту) (у тому числі, у зв'язку зі звільненням працівника, процедура конкурсного
заміщення посади якого не була завершена), наказом директора Інституту призначаються науково-заміщення посади якого не була завершена), наказом директора Інституту призначаються науково-
педагогічні працівники, які виконують обов'язки відсутнього працівника до заміщення вакантноїпедагогічні працівники, які виконують обов'язки відсутнього працівника до заміщення вакантної
посади за конкурсом у поточному навчальному році.посади за конкурсом у поточному навчальному році.

7.2.7.2.  В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними
штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватисяштатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися
за трудовим договором працівниками за сумісництвом до проведення конкурсного заміщення цихза трудовим договором працівниками за сумісництвом до проведення конкурсного заміщення цих
посад у поточному навчальному році.посад у поточному навчальному році.

7.3.7.3.  Посади  науково-педагогічних  працівників,  які  підвищують  кваліфікацію  або Посади  науково-педагогічних  працівників,  які  підвищують  кваліфікацію  або
проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншимипроходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншими
особами без проведення конкурсу на умовах строкового трудового договору (контракту).особами без проведення конкурсу на умовах строкового трудового договору (контракту).

7.4.7.4.  При  утворенні  нового  факультету  директор  Інституту  призначає  виконувача При  утворенні  нового  факультету  директор  Інституту  призначає  виконувача
обов’язків декана цього факультету на строк до проведення виборів деканів, але не довше ніж наобов’язків декана цього факультету на строк до проведення виборів деканів, але не довше ніж на
три місяці.три місяці.

7.5.7.5.  При  утворенні  нової  кафедри  (у  т.ч.  шляхом  злиття,  поділу)  директор  Інституту При  утворенні  нової  кафедри  (у  т.ч.  шляхом  злиття,  поділу)  директор  Інституту
призначає виконувача обов’язків завідувача кафедри на строк до проведення виборів завідувачапризначає виконувача обов’язків завідувача кафедри на строк до проведення виборів завідувача
кафедри, але не довше ніж на три місяці.кафедри, але не довше ніж на три місяці.

7.6.7.6. За  працівниками,  призваними  на  строкову  військову  службу,  військову  службу  заЗа  працівниками,  призваними  на  строкову  військову  службу,  військову  службу  за
призовом  під  час  мобілізації,  на  особливий  період  або  прийнятими  на  військову  службу  запризовом  під  час  мобілізації,  на  особливий  період  або  прийнятими  на  військову  службу  за
контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошенняконтрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення
рішення про  проведення  мобілізації  та  (або)  введення  воєнного  стану  на  строк  до  закінченнярішення про  проведення  мобілізації  та  (або)  введення  воєнного  стану  на  строк  до  закінчення
особливого  періоду  або  до  дня  фактичної  демобілізації,  зберігаються  місце  роботи,  посада  іособливого  періоду  або  до  дня  фактичної  демобілізації,  зберігаються  місце  роботи,  посада  і
компенсується із фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується ізкомпенсується із фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із



Додаток 1
до Положення про порядок проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових 
договорів (контрактів) у Криворізькому економічному 
інституті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Директору



Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
професору, д.е.н.
А.В. Шайкану
______________________________________________

(від – науковий ступінь)
______________________________________________

(вчене звання)

______________________________________________
прізвище,

_______________________________________________________

ім’я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу Вас допустити мене до участі в конкурсному відборі для заміщення вакантної посади
*____________________________________________________________, (посади

(асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана)

яка буде вакантною з «_»__________201__року)

Повідомляю також свої дані для листування:

Поштова адреса (із зазначенням місця фактичного проживання, поштовим

індексом:_______

Електронна адреса:________

Телефон:_________________

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних  працівників  та  укладання  з  ними  трудових  договорів  (контрактів)  у
Криворізькому  економічному  інституті  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний
університет  імені  Вадима  Гетьмана»  та  посадовою  інструкцією
_______________________________(вказати  посаду  науково-педагогічного  працівника)*
ознайомлений.

«____»_____________20___р.____________________________________
(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)

* обов’язково вказати підрозділ - кафедру, факультет, назву відокремленого структурного підрозділу
** заява пишеться власноручно претендентом

№
з/п

Назва Характер
роботи

Вихідні дані Обсяг
(стр.)

Співавтори

1 2 3 4 5 6
Зразок офоі рмлення статей у наукових виданнях, у тому числі фахових

1

Документальне

оформлення

операцій

використання

виробничих

Стаття
Вісник Житомирського інженерно-

технологічного інституту. Економічні
науки. - Вип.17. - Житомир: ЖІТІ,

2001. - С.146-155. Фахове видання

10 -

2

Незавершене
виробництво як

об’єкт
бухгалтерського

обліку

Стаття
Фінанси, облік і аудит. - Вип. 11. -К.:

КНЕУ, 2008. - С. 263 -267. Фахове
видання

5 -

Додаток 2
до Положення про порядок проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних 
посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними трудових договорів 
(контрактів) у Криворізькому економічному 
інституті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана»

[Список наукових та навчально-методичних праць складається в суцільному хронологічному порядку]

Список наукових та навчально-методичних праць (науковий ступінь, вчене звання) Прізвище, ім’я та по
батькові



3

Особливості

формування

конкурентної

стратегії

корпорації

Стаття

Проблеми системного підходу в
економіці. - 2010. - Вип. 1.

Електронне наукове фахове
видання [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http:
//www/nbuv .gov.ua/ejoumal/

PSPE/iдпустку працівникам, статус яких визначено ЗУ «Про статусndex.html

8
4

Вольвач В.М.

4

Організація
внутрішньо

господарського
контролю

виробництва на
підприємствах АПК

Стаття Регіональна економіка та управління. -
№2 (02). - 2014.- С.133-136

4 -

Зразок офо рмлення виданих тез та текстів виступів на конференціях
5 Вибір методів оцінки

виробничих запасів

Тези
Збірник тез та текстів виступів на
міжнародній науковій конференції

«Бухгалтерський облік та
господарський контроль: минуле,

сучасне, майбутнє» (травень 2002 р.). -
Житомир: ЖІТІ, 2002. - С. 5 - 9.

5

6 Роль аналізу
діяльності банків у

забезпеченні
стабільності

банківської системи
України

Тези
Збірник матеріалів Всеукраїнської
науково-практичної конференції

студентів та молодих учених
«Методика обліку, аналізу і аудиту в

контексті світової та вітчизняної
практики її вдосконалення» (квітень
2005 р.). - К.:КНЕУ, 2005. - С. 95-99.

5

№
з/п

Назва Характер
роботи

Вихідні дані Обсяг
(стр.)

Співавтори

1 2 3 4 5 6
7

Робочий зошит для
виконання

практичних завдань з
дисципліни

«Управлінський
облік» для студентів
спеціальності 6509

«Облік і аудит»

Навчально-

методичне

видання

К.: КНЕУ, 2010.

112
28

Гнилицька Л.В.,
Корщикова Р.С. та
ін., всього 6 осіб

8 Фізіологія та
психологія праці:

дистанційний
навчально-
методичний

комплекс

Навчально-

методичне

видання

К.: КНЕУ, 2011. [Електронний ресурс].
- Режим доступу: http  ://  do  .  kneu  .  kiдпустку працівникам, статус яких визначено ЗУ «Про статусev  .  ua  /  
webct  /  publiдпустку працівникам, статус яких визначено ЗУ «Про статусc  /  sho   w_courses.pl?1163153373 365

150

Крушельницька
Я.В.



9

Методичні матеріали
щодо змісту та

організації
самостійної роботи

студентів, поточного
і підсумкового

контролю їх знань
для спеціальності
«Правознавство»

Дисципліни
«Інформаційне

право»

Навчально-

методичне

видання

К.: КНЕУ, 2011. [Електронний ресурс].
- Режим доступу:

http  ://  kneu  .  edu  .  ua  /  ua  /  Informatiдпустку працівникам, статус яких визначено ЗУ «Про статусon  
_for/students/metod/kkap/

22

10 Торгівля цінними
паперами:

навчальний
посібник з грифом

МОН України (лист
№ 1/11-2223 від

18.03.2012)

Навчально-

методичне

видання К.: КНЕУ, 2012.
369
125

Лісовий В.П., Токар
В.В.

З разок оформлення наукового видання (монографії)

11
Технологія

лізингу:

Монографія

Наукове

видання
К.: ЦНТ «Гопак», 2010.

320
25

Рязанова Н.,
Іваненко Р. та ін.
всього 13 авторів

Автор (підпис) (Ініціали, прізвище)

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ П Р АЦ Ь   ЗАСВІДЧУЮ:

Учений секретар (підпис) (Ініціали, прізвище)

* у випадку, коли автор є певний доробок у колективній монографії, наукові статті, підручнику, посібнику, обсяг публікацій в

сторінках вказують так загальний обсяг публікації (наприклад - №3, 7, 8, 10, 11)
особистий доробок автора ** якщо авторів певного видання більше 4 осіб, то

вказують прізвище та ініціали основних співавторів, та загальну кількість авторів (наприклад - №7, 11).

http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/sho
http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/sho


ВИСНОВОК

зборів науково-педагогічних працівників
факультету_______________________________________________________

(назва кафедри/факультету)

щодо претендента_________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

на посаду________________________________________________________________________________________________
(назва посади)

Всього членів кафедри -_______________; Присутні -____________

Розглянувши подані претендентом документи, збори науково-педагогічних працівників кафедри / трудового колективу 
факультету відзначають, що

(прізвище, ім’я, по батькові)

Має  відповідну  базову  підготовку  (закінчив  вищий  навчальний  заклад,  аспірантуру,  докторантуру);  має  науковий  ступінь
кандидата (доктора) наук, вчене звання доцента (професора); стаж педагогічної роботи у вищих
навчальних закладах становить _____________ років, має досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи
(розкрити зміст), перелік наукових та навчально-методичних праць становить _____________________ назв, з них наукових
_, навчально-методичних_______________________________, після захисту дисертації опубліковано праць, є автором підручника
(посібника, монографії тощо_____________________________________________________________________________________,

(назва)

Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами, бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів
(підготував  кандидатів наук, є науковим керівником ____________________ аспірантів та здобувачів),;приймав участь у
роботі  наукових конференцій; за час роботи на кафедрі/факультеті зарекомендував себе як здібний та
добросовісний педагог.

Обговорення кандидатури відбувалося у присутності претендента на посаду (за відсутності претендента на посаду, про
що він подав відповідну заяву із згодою на це).

Беручи до уваги результати прямого таємного голосування (протокол лічильної комісії додається) щодо пропозиції для обрання
(прізвище, ім’я, по батькові)

на посаду асистента /викладача /старшого викладача /доцента /професора /завідувача кафедри/декана___________

(назва кафедри/факультету)

збори науково-педагогічних працівників кафедри/трудового колективу факультету пропонують конкурсній комісії інституту
рекомендувати

(прізвище, ім’я, по батькові)

на посаду асистента /викладача /старшого викладача /доцента /професора /завідувача кафедри/декана___________

(назва кафедри/факультету)

для обрання на засіданні Вченої ради інституту на умовах контракту.

Висновки затвердженні на засіданні зборів науково-педагогічних працівників кафедри/трудового колективу

факультету

(протокол № від «_____________»______________________20______р.).

Голова зборів науково-педагогічних працівників кафедри/трудового колективу
факультету/_________________________/

Секретар зборів науково-педагогічних працівників кафедри/трудового колективу
факультету/_______________________/

Додаток 3
до Положення про порядок проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних 
посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними трудових договорів 
(контрактів) у Криворізькому економічному 
інституті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана»

кафедри/трудового колективу

http://kneu.edu.ua/ua/Information


Прізвище, ім’я та по батькові (повністю)
Результати

ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ТА ПО БАТЬКОВІ
ПРЕТЕНДЕНТА

ЗА

ПРОТИ

Прізвище, ім’я та по батькові Результати

(повністю)

ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ТА ПО БАТЬКОВІ ЗА

ПРЕТЕНДЕНТА 1 ПРОТИ

ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ТА ПО БАТЬКОВІ ЗА

ПРЕТЕНДЕНТА 2 ПРОТИ

Порядок голосування:
«ЗА» - залишено позначку «ЗА», викреслено позначку «ПРОТИ»;
«ПРОТИ» - залишено позначку «ПРОТИ», викреслено позначку «ЗА»;
«БЮЛЕТЕНЬ  НЕДІИСНИИ»  -  на  бюлетені  не  викреслено  або  викреслено  обидві  позначки,  зроблено
коментарі, сторонні записи або рисунки.

(додаток 5б — 2 або більше претендентів на 1 посаду)
Б Ю Л Е Т Е Н Ь

для таємного голосування щодо пропозиції кандидатур претендентів для обрання на
посаду______________________кафедри_______________________________/(декана________

назва посади назва кафедри назва факультету

факультету)

на засіданні зборів науково-педагогічних працівників кафедри (трудового колективу факультету)

Засідання «________»________________________20______р., протокол №_________________________________

дата проведення

Порядок голосування:
«ЗА» - залишено позначку «ЗА», викреслено позначку «ПРОТИ»;
«ПРОТИ» - залишено позначку «ПРОТИ», викреслено позначку «ЗА»;
«БЮЛЕТЕНЬ  НЕДІИСНИИ»  -  на  бюлетені  залишено  позначку  «ЗА»  навпроти  прізвищ  обох
претендентів,  викреслено  чи  не  викреслено  обидві  позначки  навпроти  прізвища  хоча  б  одного  з
претендентів, зроблено коментарі, сторонні записи або рисунки.





виконання працівниками норми робочого часу та встановлення їм відповідної
заробітної  плати  здійснює  заступник  директора  з  фінансово-господарської
роботи.

2.3. Щотижнева або щомісячна тривалість робочого часу може коливатися
протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період
має  дорівнювати  нормі  робочого  часу  в  обліковому  періоді,  яка  щорічно
затверджується Міністерством праці і соціальної політики України. 

2.4.  Графік  змінності  охоплює робочий час  і  години роботи в  неробочі  та
святкові дні,  вихідні дні.

2.5. Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної
тривалості  часу роботи в попередній зміні  (включаючи і  час перерви на обід).
Призначення  працівника  на  роботу  протягом  двох  змін  підряд  забороняється
(ст. 59 КЗпП України).

2.6. Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий
період,  вважається надурочним і  оплачується  згідно зі  ст. 106 КЗпП України в
кінці  облікового  періоду.  Загальна  кількість  надурочних  годин  за  обліковий
період визначається  як  різниця між фактично відпрацьованим часом і  нормою
годин за цей період. 

При  підрахунку  нормальної  кількості  робочих  годин  з  облікового  періоду
виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час,
упродовж  якого  працівник  відповідно  до  законодавства  був  звільнений  від
виконання  своїх  трудових  обов’язків  (відпустка,  виконання  державних  або
громадських обов’язків, тимчасова непрацездатність тощо).

Робота  понад  норму робочого  часу,  передбаченого  графіком,  в  окремі  дні,
тижні,  місяці  облікового  періоду  при  збереженні  норми  робочого  часу  за
обліковий період, не є надурочною роботою. 

Перебільшення  норми  робочого  часу,  що  виникає  в  окремі  дні  при
підсумованому обліку, може компенсуватися додатковими днями відпочинку або
відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду.

2.7. Нічним вважається час з 22.00 до 06.00 (ч. 3 ст. 54 КЗпП України). Робота
в нічний час оплачується в розмірі 40% тарифної ставки (окладу) за кожну годину
роботи в нічний час (ст. 108 КЗпП України).

2.8. Підмінний працівник із режимом неповного робочого часу з погодинною
оплатою праці виконує роботу в дні додаткового відпочинку штатних працівників
і  в  дні  їхніх  невиходів  у  зв’язку  з  відпусткою,  тимчасовою  непрацездатністю
тощо.  Його  робота  не  передбачається  в  графіках  змінності,  а  обліковується  в
табелі обліку використання робочого часу.

2.9.  Під  час  визначення  тривалості  робочої  зміни  працівника  слід
враховувати такі обставини: 

• можливу належність особи до категорій працівників, яким згідно зі ст. 51
КЗпП  України  та  іншими  законодавчими  актами  встановлено  скорочену
тривалість робочого часу;

• необхідність скорочення тривалості робочого дня напередодні святкових і
неробочих днів (ст. 53 КЗпП України);



• правила  щодо  перенесення  вихідних  днів,  якщо  вони  збігаються  зі
святковими і неробочими (ст. 67 КЗпП України);

• необхідність надання працівникові перерви для відпочинку і харчування
(ст. 66 КЗпП України);

2.10. При підсумованому обліку робочого часу змінна робота, як правило,
триває цілодобово, зокрема в нічний час. Тому на такі роботи відповідно до ч. 1
ст. 55 КЗпП України забороняється залучати:  вагітних жінок,  жінок, які  мають
дітей віком до трьох років, та осіб, молодших вісімнадцяти років (ст. 176 КЗпП
України); інші категорії працівників, передбачені законодавством.

2.11. Робота інвалідів у нічний час, в тому числі і при цілодобовій змінній
роботі,  можлива лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним
рекомендаціям (ст. ст. 55, 63, 172 КЗпП України).

2.12. При звільненні працівника обліковий період завершується в останній
день роботи. Норма робочого часу обчислюватиметься на період із дня початку
облікового  періоду  й  до  дня  звільнення  працівника.  Якщо  загальна  кількість
годин,  відпрацьованих  працівником  із  початку  облікового  періоду  до  дня
звільнення,  перевищить  нормальну  тривалість  робочого  часу  в  означеному
періоді,  то  робота  понад  нормальну  кількість  робочих  годин  вважатиметься
надурочною й оплачуватиметься в підвищеному розмірі.

3. Час відпочинку

3.1.  Графіками  роботи  на  обліковий  період  мають  бути  передбачені  дні
відпочинку. У місячному та інших облікових періодах, що перевищують місяць,
кількість вихідних днів за графіками роботи (змінності) не повинна бути меншою,
ніж кількість повних тижнів цього облікового періоду. Робота у визначені вихідні
дні  компенсується  в  порядку,  передбаченому  законодавством  (ст. 72  КЗпП
України).  Вихідні  дні  надаються  кожній  групі  працівників  у  різні  дні  тижня
почергово відповідно до графіка змінності.

3.2. Якщо через умови роботи перерву встановити не можна, працівникові
повинна  бути  надана  можливість  приймання  їжі  протягом  робочого  часу  (ч. 4
ст. 66 КЗпП України).

3.2. Перерва для відпочинку і харчування не включається до робочого часу і
не оплачується.

3.3. У разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі
дні  (ст. 73  КЗпП України)  за  графіком включається  в  норму робочого  часу  за
обліковий період, установлену в Інституті. Години роботи, що перевищують цю
норму, вважаються надурочними і оплачуються в подвійному розмірі. Тому під
час підрахунку надурочних годин у випадку підсумованого обліку робочого часу
робота у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену норму робочого
часу,  за  обліковий  період  не  враховується,  оскільки  вона  вже  оплачена  в
подвійному розмірі.
3.4.  Якщо  роботу  конкретного  працівника  у  святковий  (неробочий)  день
визначено графіком змінності, то окремого наказу щодо його залучення до роботи
в  цей  день  не  потрібно.  Оплата  за  роботу  у  святковий  (неробочий)  день
проводиться працівникам, які одержують місячний оклад, у розмірі одинарної









розроблено відповідно до чинного законодавства України та нормативних 
актів Інституту, зокрема:

Конституції України;
Кодексу Законів про працю України;
Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (зі

змінами та доповненнями);
Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (зі

змінами та доповненнями); 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (зі змінами та доповненнями);
Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145 - ХІХ;
Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (зі

змінами та доповненнями);
Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001  року  78  «Про

реалізацію  окремих  положень  частини  першої  статті  57  Закону  України  «Про
освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту»,
частини  другої  статті  18  і  частини  першої  статті  22  Закону  України  «Про
позашкільну освіту», зі змінами та доповненнями (далі - постанова КМУ № 78);

Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  14  квітня  2004  року  494  «Про
затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року  №84  «Про
затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних
і комунальних бібліотек» зі змінами та доповненнями;

Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  30  вересня  2009  року  № 1073
«Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати  праці  працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей
бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями;

Наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557
«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами
та доповненнями;

«Інструкції  про  оплату  праці  та  розміри  ставок  заробітної  плати
професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів»,  затвердженої
наказом Міністерства освіти України від 02 квітня 1993 року №90,в редакції від
14.10.2005 р.

Постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1993 року № 245 «Про
роботу  за  сумісництвом  працівників  державних  підприємств,  установ  і
організацій» зі змінами та доповненнями;

Наказу  Міністерства  праці  України,  Міністерства  юстиції  України,
Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року №43 «Про затвердження
Положення  про  умови  роботи  за  сумісництвом  працівників  державних
підприємств, установ і організацій»;

Генеральної угоди; 



інших нормативно-правових актів.
1.5. Дія Принципів поширюється на всіх працівників Інституту.
1.6.  Джерелом  коштів  на  виплату  заробітної  плати,  надбавок,  доплат  та

премій є:
- кошти загального та спеціального фондів кошторису;

- добровільні грошові внески одержані від підприємств, установ,
організацій, окремих громадян та інші кошти.

2. СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ
2.1. Складові системи оплати праці
Правовою підставою організації праці Інституту є:
- Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці;

- розміри  посадових  окладів  (тарифних  ставок),  визначені  на  основі
Єдиної тарифної сітки;

- ставки погодинної оплати праці;
- надбавки;
- доплати;
- премії.
2.2. Посадові оклади, тарифні ставки
Основою  матеріального  заохочення  працівників  Інституту  є  розміри

посадових окладів (тарифних ставок), визначені на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів.

2.3. Надбавки до посадових окладів (тарифних ставок) встановлюються:
2.3.1. За виконання особливо важливої роботи (на період її виконання)  –

працівникам  Інституту, з  метою  стимулювання прискорення  виконання
працівником  конкретних  завдань  та  підвищення  їх  якості,  у  розмірі  до 50%
посадового  окладу.  При  встановленні  такої  надбавки  повинна  бути  чітко
визначена кінцева мета роботи і терміни виконання.

2.3.2.  За складність,  напруженість у роботі  – працівникам Інституту за
виконання різноманітної за складом роботи, нелегкої для вирішення і виконання,
що потребує уваги, зосередження, додаткових зусиль та часу, у розмірі  до 50%
посадового  окладу.  Зазначена  надбавка  встановлюється  за  умови  сумлінного  і
якісного виконання працівником обов’язків за основною посадою.

У разі переведення працівника на посаду з іншим характером діяльності дія
даної  надбавки  припиняється  з  дати  переведення.  Зазначена  надбавка  не
встановлюється на час роботи з випробувальним терміном.

2.3.3. За високі досягнення у праці – працівникам Інституту, що виконують
організаційно-розпорядчі  функції,  залежно  від  особистих  досягнень,  за
професіоналізм,  компетентність,  ініціативність  в  роботі,  у  разі  сумлінного  та
якісного виконання ними протягом певного періоду та в установлені строки своїх
посадових обов’язків, за відсутності порушень виконавчої і трудової дисципліни,
у розмірі до 50% посадового окладу.

2.3.4.   Зазначені  у пп.  2.3.1,  2.3.2. та 2.3.3. цього  положення  надбавки: є
виплатами  стимулюючого  характеру,  призначаються  наказом  директора  на
підставі  подання  керівника  структурного  підрозділу  з  урахуванням особистого
вкладу працівника в загальні результати роботи Інституту. Встановлені надбавки
можуть  переглядатися  в  разі  несвоєчасного  виконання  завдань  працівником,



погіршення якості роботи або порушення трудової дисципліни шляхом їх повного
скасування або часткового зменшення.

Призначення  та  виплата  таких  надбавок  здійснюється  за  умови  наявності
фінансових можливостей Інституту та переглядається щорічно залежно від фонду
оплати праці на відповідний рік.1

2.3.5.  За  вислугу  років  педагогічної  та  науково-педагогічної  роботи  –
педагогічним  та  науково-педагогічним  працівникам  Інституту  у  відсотках  до
посадового окладу (тарифної ставки)  залежно від стажу педагогічної  (науково-
педагогічної) роботи у таких розмірах: 10% - при наявності стажу понад 3 роки;
20% - 10 років; 30% - 20 років.

Виплата  вказаної  надбавки  в  частині  зазначених  розмірів  здійснюється
щомісяця.

2.3.6.  За  класність:  водіям  ІІ  класу  –  10%;  І  класу  –  25%  установленої
тарифної ставки за відпрацьований час.

2.3.7. За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
- «народний» - у розмірі 40% посадового окладу (тарифної ставки);
- «заслужений» - 20% посадового окладу (тарифної ставки).
2.3.8. За спортивні звання:
- «заслужений  тренер»,  «заслужений  майстер  спорту»  -  у  розмірі  20%

посадового окладу (тарифної ставки);
- «майстер спорту міжнародного класу» - 15% посадового окладу (тарифної

ставки);
- «майстер  спорту»  -  10%  посадового  окладу  (тарифної  ставки).

Зазначені  у  пп.  2.3.7.,  2.3.8. цього  положення  Принципів  надбавки
встановлюються,  якщо  діяльність  працівників  за  профілем  збігається  з
наявним  почесним  або  спортивним званням.  За  наявності  двох  і  більше
звань надбавка встановлюється за одним (вищим). Відповідність почесного
або  спортивного  звання  з  діяльністю  працівника  на  займаній  посаді
визначається  відділом  кадрів  на  підставі  посвідчення  встановленого
законодавством зразка.

2.3.9. За знання та використання в роботі іноземної мови:
- однієї  європейської  –  у  розмірі  10%  посадового  окладу  (тарифної

ставки);
- двох і більше мов – 25% посадового окладу (тарифної ставки). 

Вказана  надбавка  не  встановлюється  працівникам,  для  яких  вимогами
зайняття посади передбачено знання іноземної мови.

Рівень  знань  іноземної  мови  підтверджується  наявністю  диплома
загальнодержавного зразка, сертифікату не нижче В2

Дія надбавки припиняється у день переведення працівника на іншу посаду
або припинення виконання роботи, пов’язаної з використанням іноземної мови.

2.3.10.  За  особливі  умови  роботи  –  у  розмірі  50%  посадового  окладу
працівникам  бібліотеки,  які  проводять  культурну,  освітню,  інформаційну,
науково-дослідну,  методичну  діяльність  та  займають  посади,  включені  до
переліку  Постанови  постановою  Кабінету  Міністрів  України  №  1073  «Про
підвищення заробітної плати працівникам бібліотек».

2.4. Доплати до посадових окладів (тарифних ставок) встановлюються:



2.4.1. За виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників – у розмірі
до 50% посадового окладу (тарифної ставки) тимчасово відсутнього працівника
через тривалу хворобу, або з інших поважних причин.

2.4.2. За суміщення професій (посад) – у розмірі до 50% посадового окладу
(тарифної ставки ) за виконання працівником поряд зі своєю основною роботою
додаткової  роботи  за  іншою  професією  (посадою)  при  наявності  у  штатному
розписі вакантної посади.

2.4.3.  За  розширення  зони  обслуговування  або  збільшення  обсягу
виконуваних робіт – до 50% посадового окладу (тарифної ставки) за виконання
працівником  поряд  зі  свою  основною  роботою  додаткового  обсягу  робіт  за
однією і  тією  самою професією (посадою)  при  наявності  у  штатному  розписі
вакантної посади.

Зазначені  у  пп.  2.4.1.,  2.4.2.,  2.4.3. цього  положення  доплати:
встановлюються  педагогічним  та  іншим  категоріям  персоналу,  які,  поряд  зі
своїми посадовими обов'язками, виконують додаткові відповідальні функції. Такі
доплати не встановлюються директору Інституту, його заступникам, керівникам
структурних підрозділів та їх заступникам.

Призначення та виплата таких доплат здійснюється в межах фонду оплати
праці.

2.4.4. За роботу в нічний час  – за кожну годину роботи з 22 вечора до 6
ранку в розмірі 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу), якщо вищий
розмір не визначено законодавством.

2.4.5. За ненормований робочий день – водіям автотранспортних засобів
у розмірі 25% тарифної ставки за відпрацьований час.

2.4.6. За вчене звання:
- професора – у розмірі 33% посадового окладу (тарифної ставки);
- доцента,  старшого  наукового  співробітника  –  25%  посадового  окладу

(тарифної ставки).
2.4.7. За науковий ступінь:
- доктора наук – у розмірі 25% посадового окладу (тарифної ставки);
- кандидата наук – 15% посадового окладу (тарифної ставки).
Доплати, передбачені  пп. 2.4.6 та 2.4.7 цього положення, встановлюються

працівникам при наявності документа, який засвідчує звання та/або ступінь, якщо
їх  діяльність  за  профілем  збігається  з  наявним  вченим  званням  та  науковим
ступенем.  За  наявності  в  працівників  двох  або  більше  вчених  звань  або  двох
наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим).

2.4.8. За завідування кафедрою - працівникам із числа науково-педагогічного
персоналу, які не мають вченого звання професора до 20 % посадового окладу,
але  не  більше  посадового  окладу  завідувача  кафедри  професора  (наказ  МОН
України №90).

2.4.9.  За  використання  в  роботі  дезінфікуючих  засобів  та/або
працівникам, що зайняті прибиранням туалетів  – у розмірі 10% посадового
(місячного) окладу.

2.4.10. За вислугу років  – працівникам бібліотеки (які проводять культурну,
освітню,  інформаційну,  науково-дослідну,  методичну  діяльність),  у  таких



розмірах: 10% при наявності стажу роботи понад 3 роки, 20% - 10 років, 30% - 20
років.

Зазначена  доплата  вказаній  категорії  персоналу  не  встановлюється,  якщо
працівник має право на  доплату (надбавку)  за  стаж роботи (вислугу років)  на
інших  підставах,  працює  за  сумісництвом  або  тимчасово  заміщує  відсутнього
працівника.

Якщо право на одержання або підвищення розміру доплати за вислугу років
виникло протягом календарного місяця, така доплата встановлюється з початку
наступного місяця.

Перелік  посад,  яким  встановлюється  зазначена  доплата,  визначається
постановами Кабінету Міністрів України № 84.

Перелік надбавок, передбачених пп. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,  2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9
п. 2.3 та доплат, передбачених пп. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 та 2.4.9
п. 2.4 цього положення, запроваджується на підставі постанови КМУ № 1298 та 
наказу МОН України № 557.

Працівникам Інституту, що працюють на умовах неповного робочого дня,
надбавки  і  доплати,  передбачені  цими  Принципами,  призначаються  та
виплачуються пропорційно до відпрацьованого часу.

У  службовій  записці  на  встановлення,  перегляд  чи  скасування надбавки
та/або  доплати  мають  зазначатися:  термін  роботи  на  посаді,  оцінка  роботи
працівника,  обґрунтування  причин  призначення,  перегляду  або  скасування,  а
також дата, з якої пропонується встановлення, скасування або перегляд надбавки
або доплати.

2.5. Погодинна оплата
Погодинна оплата праці  в  Інституті  застосовується  в  окремих випадках,  а

саме: за проведення навчальних занять у Центрі довузівської підготовки та освіти
дорослих;  дистанційних  технологій  навчання;  під  час  приймання  вступних
випробувань тощо.

Для проведення навчальних занять залучається штатний персонал Інституту
та інші особи.

Оплата  праці  здійснюється  відповідно  до  розмірів  погодинної  оплати,
визначених постановами Кабінету Міністрів України та  наказами Міністерства
освіти  і  науки  України.  У  разі  зменшення  розмірів  погодинної  оплати,
працівникам  зберігаються  встановлені  ставки  погодинної  оплати  праці,  що
застосовувалися  до  їх  зменшення.  Максимальний  розмір  годин  немає
перевищувати кількості годин затверджених навчальними планами.

2.6. Робота за сумісництвом
Сумісництвом вважається виконання працівником крім своєї основної, іншої

регулярної оплачуваної роботи у вільний від основної роботи час на тому самому
або іншому підприємстві, в установі, організації.

Порядок  роботи  за  сумісництвом  та  оплату  праці  визначено  постановою
КМУ №245 та наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну України №43. Тривалість
роботи  за  сумісництвом  не  може  перевищувати  4  години  на  день  і  повного
робочого  дня  у  вихідний  день.  Загальна  тривалість  роботи  за  сумісництвом
протягом місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого часу.



Залежно  від  обсягу  навантаження,  штатні  працівники  з  числа  науково-
педагогічного  персоналу  можуть  зараховуватись  на  роботу  з  повним  або  зі
зменшеним  місячним  посадовим  окладом  (до  0,5  окладу).  Якщо  на  кафедрі
науково-педагогічне  навантаження  зростає,  а  наявна  чисельність  науково-
педагогічного  персоналу є  меншою за  розрахункову,  директор Інституту може
дозволити  окремим  викладачам  за  поданням  завідувача  кафедри  внутрішнє
сумісництво на обмежений період (до 10 місяців) з додатковою оплатою в розмірі
до 0,5 місячного посадового окладу (тарифної ставки).

Працівники інших організацій можуть залучатися до викладацької роботи на
кафедрах Інституту на умовах сумісництва з оплатою в розмірі до 0,5 місячного
посадового окладу за відповідною посадою. В окремих випадках ухвалою Вченої
ради таким працівникам, за поданням керівника структурного підрозділу, може
бути встановлено надбавку або доплату, передбачену цього Положення.

Іншим  категоріям  працівників  Інституту  дозволяється  робота  за
сумісництвом  на  вакантній  посаді  за  поданням  керівника  структурного
підрозділу.

Директору Інституту, його заступникам, керівникам структурних підрозділів
та їх заступникам робота за сумісництвом не дозволяється. Винятком є робота, що
відповідно до вказаних вище законодавчих актів, а саме – постанови КМУ №245
та наказу Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну України №43 не є сумісництвом.

2.7.Преміювання за досягнення в роботі

Умови преміювання
Преміювання всіх працівників Інституту проводиться в цілях матеріального

стимулювання  ефективності  праці;  підвищення  рівня  підготовки  студентів;
своєчасного  і  якісного  забезпечення  навчального  процесу;  сприяння
винахідництву і  раціоналізації;  впровадження в навчальний процес найновіших
досягнень  науки,  техніки  та  передового  досвіду;  раціонального  використання
грошових  коштів  і  матеріальних  ресурсів;  своєчасного  і  якісного  побутового
обслуговування студентів.

Система преміювання в  Інституті  спрямована  на  підвищення матеріальної
зацікавленості  працівників  у  своєчасному  та  якісному  виконанні  трудових
обов’язків, зростанні ефективності та досягненні високих успіхів у роботі.

Види премій.
Преміювання  штатних  працівників  Інституту  здійснюється  за  високі

досягнення  в  науковій,  навчальній,  навчально-методичній  та  фінансово-
господарській діяльності:

- за підсумками роботи місяця, кварталу, року;
- працівникам,  що  працюють  в  Інституті  не  менше  10  років,  до

ювілейної дати 50, 60, 70 років (одноразово);
- у зв’язку з іншими обставинами на підставі наказу директора. 

Виплата премій здійснюється штатним працівникам Інституту, які безпосередньо
беруть участь у здійсненні навчального процесу, в його







-  особистий  внесок  у  підготовку  висококваліфікованих  спеціалістів  та
наукових кадрів;

- упровадження сучасних методів навчання і виховання студентської молоді;
-  плідну  науково-педагогічну  діяльність,  значні  досягнення  в  наукових

дослідженнях, розв’язання найважливіших наукових проблем;
- з нагоди професійного свята —  Дня працівників освіти;
- з нагоди свята Дня  науки;
-  з  нагоди  ювілейних  дат  заснування  ДВНЗ  «Київський  національний

економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  та  Криворізького  економічного
інституту.  Уперше  вони  відзначаються  в  50-ту  річницю  заснування,  наступні
відзначення ювілейних дат проводяться не раніше, ніж через 10 років;

- з нагоди святкування ювілейної дати від дня народження особи, що подається
до нагородження заохочувальною відзнакою Інституту. Уперше вони відзначаються
у  день  п'ятдесятиріччя  з  дня  народження,  наступні  відзначення  проводяться  не
раніше, ніж через 10 років.

1.5. Працівники, до яких були застосовані дисциплінарні стягнення, протягом
року  з  дня  накладення  дисциплінарного  стягнення  не  можуть  бути  нагороджені
заохочувальними відзнаками Інституту (ст. 151 КЗпП України).

2. Порядок представлення до нагородження
2.1.  Подякою директора  Інституту, як правило, відзначаються працівники, які

мають стаж роботи в Інституті не менше  одного року. 
Грамотою  Інституту  відзначаються  працівники,  які  раніше  були  заохочені

подякою і мають стаж роботи в Інституті не менше п’яти років.
Почесною  грамотою  Інституту  відзначаються  працівники,  які  раніше  були

нагороджені Грамотою Інституту.
2.2.  Висунення  кандидатур  на  нагородження  заохочувальними  відзнаками

Інституту здійснюється гласно, як правило, у трудовому колективі, де працює особа,
яку представляють до заохочення.

2.3.  Клопотання  про  нагородження  заохочувальними  відзнаками  Інституту
подається  на  ім'я  директора  Інституту  керівником  структурного  підрозділу  або
виборним органом профспілкової  організації  не  пізніше,  ніж за  1  місяць до  дати
нагородження.  Клопотання  керівника  структурного  підрозділу  узгоджується  з
профспілковою організацією.

2.4. У клопотанні вказуються:
 прізвище, ім'я та по батькові особи із зазначенням посади;
 подія, до якої пропонується відзначення;
 вид відзнаки;
 заслуги, за які пропонується відзначення (високі досягнення в науковій,

навчально-методичній,  виховній,  навчальній,  спортивній,  культурно-масовій  та
громадській роботі; високі досягнення у виробничій діяльності тощо);

 стаж роботи в Інституті;
 відомості про попередні відзнаки і заохочення та копії цих документів.

2.5.  Клопотання  про  відзначення  Почесною  грамотою  Інституту,  Грамотою
Інституту  та  подякою  директора  Інституту  подається  на  розгляд  директору
Інституту.









Зразок заяви на матеріальну допомогу

Директору 
Криворізького економічного інституту 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Шайкану А.В.
__________________________________

(посада працівника)

__________________________________
(ПІБ працівника)

__________________________________
(мобільний телефон)

Заява

У зв’язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок

тривалої хвороби (або вказати інше),  прошу надати матеріальну допомогу для:

вирішення  соціально-побутових  питань  (або  лікування,  або  реабілітації  після

перенесеного захворювання тощо).

Підтверджуючі документи на _____аркушах додаються.

Дата Підпис



профспілки у розмірі не більше 1000 грн.;



- на ритуальні послуги, пов’язані з похованням у разі смерті  членів його
родини першого ступеня споріднення члена Профспілки - у розмірі не більше 500
грн.

3. Порядок оформлення грошової допомоги

3.1. Грошова допомога надається на підставі заяви члена профспілки, у якій
вказуються  мотиви  одержання  допомоги  (на  заяві  повинно  бути  клопотання
голови та членів профбюро структурного підрозділу).  У разі смерті працівника
Інституту заяву подають найближчі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько,
матір).

3.2.  У  випадку  смерті  самотнього  члена  профспілки  грошова  допомога
надається  голові  профбюро  структурного  підрозділу,  який  надає  звіт  про
використання коштів.

3.3. До заяви додаються:
а) документ, що підтверджує об’єктивність підстав звернення;
б) копія паспорта;
в) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду одержувача.

4. Джерела та порядок виплати грошової допомоги

5.1.  Грошова  допомога  членам  профспілки  виплачується  за  рахунок
профспілкового бюджету та відповідної статті кошторису ППО КЕІ.

5.2.  Кошти  для  надання  грошової  допомоги  спрямовуються  як  частина
профспілкових  внесків,  які  надійшли  на  поточний  рахунок  профспілкової
організації Інституту.

5.3.  На  виплату  грошової  допомоги  спрямовується  не  більше  1/3  обсягу
надходжень профспілкових внесків членів профспілкової організації Інституту.

5.4. Грошова допомога членам профспілки надається при умові відсутності
заборгованості  по  сплаті  профспілкових  внесків  та  пред’явлення  паспорту
одержувача грошової допомоги.

5.5.  Виплата  грошової  допомоги  здійснюється  на  підставі  рішення
профспілкового комітету ППО КЕІ 1 раз на місяць (26-30 числа місяця).

5.6. Під час виплати грошової допомоги забезпечується дотримання вимог
Закону України «Про захист персональних данних»



РІШЕННЯ
ПРОФСПІЛКОВОГО

КОМІТЕТУ
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
протокол № ______
від «_____» _______________ 20__ р.

Голова профкому ППО КЕІ
Максимова А.В.              __________
                                                (підпис)

Голові ППО Криворізького 
економічного інституту 
Максимовій А.В.
члена профспілки
________________________________
________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________
(посада, місце роботи (навчання))

________________________________
(домашня адреса та телефон)

Профспілковий білет № ___________
Інд. Код _________________________
Паспорт серії ___ № ______________,
виданий _________________________
_________________________________

З А Я В А
Прошу надати мені грошову допомогу у зв’язку з _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________________

Я,  _________________________,  паспорт  серії  ___  №  ____________,
відповідно  до  Закону  України  «Про  захист  персональних  даних»  надаю згоду
ППО КЕІ на обробку та використання моїх персональних даних (паспортні дані,
ідентифікаційний номер, інші персональні дані)  виключно з метою та в межах
використання нею вимог законодавства про працю та податкового законодавства
України.

Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене до бази
персональних даних отримав,  із  правами,  які  я  маю відповідно  до  змісту  ст.8
Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.

«___» ___________ 20__ р.                                                            __________
                                                                                                                                                       (підпис)

КЛОПОТАННЯ ПРОФБЮРО
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________

Голова профбюро   _________________                                          ___________
Члени профбюро   _________________                                           ___________
                                 _________________                                          ___________
                                 _________________                                          ___________
                                                      (прізвище, ініціали)                                                                            (підпис)



«___» ___________ 20__ р.



Додаток 17
до колективного договору

на 2017-2020 р.р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Конференцією трудового колективу
Криворізького економічного інституту 
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 1 від 21 листопада 2016 р.

Склад комісії
з питань охорони праці Криворізького економічного інституту

Державного вищого навчального закладу «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»

№
з/
п

Прізвище ім’я по-батькові Посада

Голова комісії
1. Гушко Сергій Володимирович перший заступник директора з науково-

педагогічної і навчальної роботи, д.е.н., 
професор

Члени комісії
2. Теличко Оксана Анатоліївна к.ю.н., доцент, завідувача кафедри 

правового регулювання економіки, член 
профкому

3. Ковальова Алла Василівна інженер з охорони праці

4. Григор’єва Марія Іванівна Сторож навчального корпусу №2

5. Момот Олена Володимирівна Прибиральник навчального корпусу №2

6. Пернач Олег Петрович Робітник з комплексного обслуговування
й ремонту будинків



Додаток 18
до колективного договору

на 2017-2020 р.р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією трудового
колективу КЕІ ДВНЗ 
 «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 1 від 21 листопада 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань охорони праці Криворізького економічного

інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1.Загальні положення

1.1.  Положення про комісію з  питань охорони праці  (далі  –  Положення)
Криворізького  економічного  інституту  ДВНЗ  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» поширюється на всі структурні
підрозділи Інституту.

1.2.  Це  Положення  визначає  основні  завдання,  права  та  організацію
діяльності Комісії з питань охорони праці Інституту ( далі – Комісія), яка створена
за рішенням трудового колективу відповідно ст. 16 Закону України «Про охорону
праці».

1.3. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Метою
створення комісії  в Інституті  є забезпечення пропорційної участі  працівників у
вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

1.4. Рішення  про  доцільність  створення  Комісії,  її  кількісний  та
персональний  склад  приймається  трудовим  колективом  на  загальних  зборах
(конференції) за поданням директора Інституту і профспілкової організації.

1.5.  Комісія  формується  на  засадах  рівного  представництва  осіб  від
адміністрації та профспілкової організації.

1.6. Комісія  у  своїй  діяльності  керується   Кодексом  Законів  про  працю
України,  Законами  України  «Про  охорону  праці»,  «Про  загальнообов’язкове
державне  соціальне  страхування  від  нещасного  випадку  на  виробництві  та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», нормативно-
правовими актами з охорони праці та цим Положенням.

1.7.  Комісія діє  на  принципах взаємної  поваги,  довіри,  рівноправності  та
відповідальності  сторін  за  виконання  ухвалених  рішень  і  досягнутих
домовленостей та обов’язкового додержання вимог законів та інших нормативно-
правових актів з охорони праці.



2. Завдання і права Комісії
2.1. Основними завданнями комісії є :
- захист законних прав та інтересів працівників у галузі охорони праці;
-  підготовка  на  основі  аналізу  стану  безпеки  та  умов  праці  в  Інституті

рекомендацій  директору  Інституту  та  працівникам  щодо  профілактики
виробничого  травматизму  та  професійних  захворювань,  практичної  реалізації
принципів державної політики в галузі охорони праці в Інституті;

-  узгодження  через  двосторонні  консультації  позицій  сторін  у  вирішенні
практичних питань у галузі охорони праці для забезпечення поєднання інтересів
адміністрації  та  трудового  колективу,  кожного  працівника,  запобігання
конфліктним ситуаціям в Інституті;

- розробка пропозицій про включення до колективного договору найбільш
важливих  питань  з  охорони  праці,  визначення  достатніх  асигнувань  на
Rомплексні  заходи  щодо  досягнення  встановлених  нормативів  і  підвищення
існуючого рівня охорони праці та ефективний контроль за цільовим витраченням
цих коштів.

2.2. Комісія має право :
- звертатись до директора Інституту, трудового колективу, профспілкового

комітету,  відповідних  служб  Інституту  з  пропозиціями  щодо  регулювання
відносин у сфері охорони праці;

- створювати робочі групи з числа членів Комісії для розробки узгоджених
рішень  з  питань  охорони праці  із  залученням  спеціалістів  різних  структурних
підрозділів,  фахівців  експертних  організацій,  служб  охорони  праці,  органів
виконавчої влади, страхових експертів,  технічних інспекторів праці профспілок
(на договірних засадах між роботодавцем та відповідною організацією);

-  одержувати  від  працівників,  керівників  структурних  підрозділів  та
профспілкової  організації  інформацію  та  мати  доступ  до  документації,  що  є
необхідною для виконання завдань, передбачених цим Положенням;

-  здійснювати  контроль  за  дотриманням  вимог  законодавства  з  охорони
праці  безпосередньо  на  робочих  місцях,  забезпеченням  працівників  певних
категорій  засобами  колективного  та  індивідуального  захисту,  мийними  та
знешкоджувальними засобами та використанням санітарно-побутових приміщень;

- ознайомлюватися з будь-якими матеріалами з охорони праці, аналізувати
стан умов і  безпеки в Інституті,  виконання відповідних програм і  колективних
договору;

- вільного доступу на всі об’єкти Інституту і обговорення з працівниками
питань охорони праці.
-  відповідно до Порядку призначення,  перерахування та  проведення страхових
виплат, затвердженого Постановою Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р.
№24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за № 715/13982,
приймати  рішення  про  відсоток  зменшення  розміру  одноразової  допомоги
потерпілому (але не більше ніж на 50 відсотків), якщо комісією з розслідування
нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я









Чоботи гумові ЗВЯжМиСм 24



На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36

 5.
п.13

«будівельні»4 Електрогазозварник

Костюм брезентовий Тр 12
Черевики шкіряні ТрМиЗ 12

Рукавиці брезентові МиТр 1
Рукавиці –краги Тр 1
Щиток захисний - До зносу
На зовнішніх роботах взимку всім додатково:

Куртка бавовняна з
вогнезахисним
просоченням на 
утеплювальній

підкладці

ТрТн 36

Додатково для електрогазозварника:
Окуляри захисні - До зносу

6.
п.63

«загальних
професій»3

електрик

Костюм ЗМи 12
Черевики ЗМиМун100 12
Рукавички МиМп 1

Окуляри захисні
відкриті

До зносу

Рукавички
діелектричні

ЭнЭв Чергові

Калоші діелектричні ЭнЭв чергові
Під час виконання робіт із застосуванням пнемо-і

електроінструменту додатково:
Рукавиці МвМи 3

На зовнішніх роботах узимку додатково
Куртка утеплена Тн 36

7.
п.75

«загальних
професій»3

Завідувач складу

Халат бавовняний ЗМи 12
Рукавиці МиМп 4

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково:
Плащ з капюшоном Вн Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково
Куртка утеплена Тн 36

8.
п.33 (171)

«будівельні»4 Маляр 

Костюм ЗМи 12
Черевики шкіряні ВЗ 12

Рукавиці
комбіновані

ВнМи До зносу

Респіратор
газопилозахисний

-
До зносу

Окуляри захисні - До зносу
При штукатурних рабатах додатково:

Рукавички гумові на
трикотажній основі 

МпВу 3

На зовнішніх роботах взимку додатково
Куртка бавовняна на

утеплювальній
прокладці

Тн 36

9. п.107
«загальних
професій»3

Прибиральник
службових
приміщень

Халат ЗМиПн 12
Рукавички ВнМиМп 4

Під час чищення і дезінфікування санітарно-
технчного устаткування додатково:



Фартух з
нагрудником

ВнМи 6

Рукавички гумові Пм 3

10.
п.11

«загальних
професій»3

Садівник

Костюм ЗмиПн 12
Черевики ЗМиМуп15См 12
Рукавиці Ми 3

На зовнішніх роботах у мокру погоду всім
робітникам з благоустрою додатково:

Плащ з капюшоном Вн Черговий
На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Тнв
36

11.
п.27

«загальних
професій»3

Слюсар- сантехнік

Костюм бавовняний ЗВуМи 12
Черевики ЗМиМун100 12
Рукавиці МиМп 2
Від час ремонту каналізаційних мереж,

асенізаційного обладнання:
Костюм (марки

ОЗК)
ЗВуЯжМи 12

Чоботи гумові ЗВЯжМиСм 12
Рукавиці ВнЯжЩ20 2

Окуляри захисні
закриті

До зносу

Респіратор
газозахисний 

До зносу

Протигаз шланговий Черговий
Пояс запобіжний Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена ТнвВу 36

12.
п.114

«загальних
професій»3

Сторож 

Костюм бавовняний ЗМи 12
Черевики ЗМиСм 12

Під час охорони об’єктів, складських приміщень
та територій додатково:

Плащ з капюшоном ВнМи 36
На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Тн 36

13.
п.166

«загальних
професій»4

Тесляр

Костюм бавовняний МиЗ 12
Черевики шкіряні Мп 12

Рукавиці з
надолонниками із

вінілісшкіри-Т
переривистої

Мп 2

На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на

утеплювальній
прокладці

Тн 36

Норми  безплатної  видачі  спеціального  одягу,  спеціального  взуття  та  інших  засобів
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості (далі -
Норми) розроблено відповідно до ст.8 Закону України «Про охорону праці».
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	1.6. Комісія у своїй діяльності керується Кодексом Законів про працю України, Законами України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», нормативно-правовими актами з охорони праці та цим Положенням.
	1.7. Комісія діє на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправності та відповідальності сторін за виконання ухвалених рішень і досягнутих домовленостей та обов’язкового додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.
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	- підготовка на основі аналізу стану безпеки та умов праці в Інституті рекомендацій директору Інституту та працівникам щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, практичної реалізації принципів державної політики в галузі охорони праці в Інституті;
	- узгодження через двосторонні консультації позицій сторін у вирішенні практичних питань у галузі охорони праці для забезпечення поєднання інтересів адміністрації та трудового колективу, кожного працівника, запобігання конфліктним ситуаціям в Інституті;
	- розробка пропозицій про включення до колективного договору найбільш важливих питань з охорони праці, визначення достатніх асигнувань на Rомплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці та ефективний контроль за цільовим витраченням цих коштів.
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	- звертатись до директора Інституту, трудового колективу, профспілкового комітету, відповідних служб Інституту з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері охорони праці;
	- створювати робочі групи з числа членів Комісії для розробки узгоджених рішень з питань охорони праці із залученням спеціалістів різних структурних підрозділів, фахівців експертних організацій, служб охорони праці, органів виконавчої влади, страхових експертів, технічних інспекторів праці профспілок (на договірних засадах між роботодавцем та відповідною організацією);
	- одержувати від працівників, керівників структурних підрозділів та профспілкової організації інформацію та мати доступ до документації, що є необхідною для виконання завдань, передбачених цим Положенням;
	- здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з охорони праці безпосередньо на робочих місцях, забезпеченням працівників певних категорій засобами колективного та індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами та використанням санітарно-побутових приміщень;
	- ознайомлюватися з будь-якими матеріалами з охорони праці, аналізувати стан умов і безпеки в Інституті, виконання відповідних програм і колективних договору;
	- вільного доступу на всі об’єкти Інституту і обговорення з працівниками питань охорони праці.

