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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (надалі "Правила") 

Нікопольського фахового коледжу УДУНТ (надалі "Коледж") складено на основі 

типових Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-

виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджених наказом 
Міністра освіти і науки України від 20.12.1993 року № 455, згідно "Положення 

про Нікопольський  фаховий коледж УДУНТ" (далі - Положення про НФК 

УДУНТ) та чинного законодавства. 

1.2. Ці правила створенні з метою забезпечення чіткої організації праці, 

належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, 

раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни. 

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням коледжем 

необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, 

відповідальним і свідомим ставленням працівників  коледжу до роботи, а також 

заохоченням за сумлінну працю. До працівників коледжу, які порушують 

трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи 

дисциплінарного впливу. 

1.4. Правила затверджуються зборами трудового колективу коледжу за 

поданням директора  коледжу (далі - Керівника) і голови профспілкового 

комітету (далі - Профспілка), відповідно до законодавства про працю і є 

обов’язковими для виконання. 

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕЛЖУ 

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового 

договору. Прийняття на роботу здійснювати: 

▪ на конкурсній основі; 

▪ на умовах безстрокового трудового договору; 

▪ на умовах строкового трудового договору (на визначений термін, 

встановлений за погодженням сторін); 

▪ за трудовою угодою. 

2.2. При прийняті на роботу працівники мають подати: 

▪ заяву про прийняття на роботу; 

▪ паспорт; 

▪ трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а якщо особа 

приймається на роботу вперше - довідку про останнє заняття, видану за 

місцем проживання (реєстрації); 

▪ звільнені з лав Збройних Сил України подають військовий квиток; 

▪ свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування;



▪ довідку про присвоєння ідентифікаційного коду; 

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. 

2.3. При прийнятті на викладацьку роботу або іншу роботу, яка вимагає 

спеціальних знань, керівництво має право зажадати від працівника подання 

диплома або іншого документа про здобуту освіту або професійну підготовку в 

навчальних закладах різних рівнів акредитації, атестаційний лист з попереднього 

місця роботи в навчальних закладах України. 

2.4. При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання 

яких не передбачено законодавством, а також відомості про прописку. 

2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом керівника, що 

оголошується працівнику під розпис. У наказі повинно бути вказано посаду 

відповідно до штатного розпису  коледжу, умови оплати праці та дату, з якої 

працівник стає до виконання службових обов'язків. 

2.6. На всіх працівників, які працюють понад п’яти днів, ведуться трудові 

книжки. Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка 

оформляється не пізніше п’яти днів після прийому на роботу. 

2.7. При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою 

сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка 

йому доручається, строком до трьох місяців, окрім працівників, яким може 

встановлюватися строк випробування до одного місяця. 

2.8. Залучення до викладацької роботи керівних, непедагогічних 

працівників коледжу, а також працівників інших навчальних закладів, 

підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати можливе лише за 

умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним 

навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості на ставку (720 год.). 

2.9. Прийом на роботу осіб пенсійного віку здійснювати на умовах 

строкового трудового договору, на визначений терміном, встановленим за 

погодженням сторін. 

2.10. До початку роботи керівництво  коледжу зобов'язане ознайомити 
працівника: 

▪ з Положенням про НФК  УДУНТ; 

▪ з Правилами внутрішнього трудового розпорядку НФК  УДУНТ; 

▪ з Колективним договором; 

▪ з посадовою інструкцією; 

▪ з умовами оплати праці,. 

А також обов’язково: 

▪ роз'яснити права та обов'язки; 

▪ визначити працівникові трудове місце; 

забезпечити працівника необхідними для роботи засобами; 

▪ проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, 
гігієни праці та протипожежної охорони. 



2.11. Розірвання трудового договору з працівником  коледжу здійснюється 

з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України: 

▪ працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, попередивши про це керівника коледжу  письмово за 

два тижні (ст. 38 та 39 КЗпП). 

▪ при розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених 

чинним законодавством, керівник  коледжу звільняє працівника у строк, 

про який він просить (п.1 ст. 36 КЗпП). 

▪ припинення дії трудового договору за ініціативою адміністрації може мати 

місце з підстава, передбачених ст. 40 та 41 КЗпП). 

▪ дію трудового договору може бути припинено також за умов, 

передбачених пунктами 1,2,3,4,5,6,7,та 8 ст. 36 КЗпП. 

2.12. Припинення трудового договору оформлюється наказом по  
коледжу, який оголошується працівникові під розпис. 

2.13. Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва коледжу    

здійснюється за попередньою згодою профспілкового комітету (ст. 43 КЗпП). 

2.14. Керівництво коледжу  у день звільнення видає працівникові трудову 

книжку і проводить з ним відповідні розрахунки. 

3. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 
 

3.1. Відповідно до чинного законодавства України ( ст. 50 КЗпП), 

тривалість робочого часу працівників коледжу  складає 40 годин на тиждень. Для 

викладачів (ст. 51 КЗпП), встановлена скорочена тривалість робочого часу - 36 

годин на тиждень. 

3.2. В  коледжі встановлений п’ятиденний робочий тиждень і такий 

розпорядок роботи: 

Для персоналу, за умовами праці віднесеними до педпрацівників, фахівців: 

▪ початок роботи - 8.00 год.; 

▪ закінчення роботи - 16.30 год.; в п'ятницю - 15.30 год.; 

▪ перерва для відпочинку і харчування - з 12.30 год. по 13.00 год.; 

▪ вихідні дні - субота та неділя. 

Для робітників: 

▪ початок роботи - 7.00 год.; 

▪ закінчення роботи - 15.30 год.; в п'ятницю - 14.30 год.; 

▪ перерва для відпочинку і харчування - з 11.00 год. по 11.30 год.; 

▪ вихідні дні - субота та неділя. 

Для сторожів та швейцарів: 

▪ змінний режим роботи, згідно щомісячних графіків. 

3.4. Перерва для харчування і відпочинку надається через 4 години 

роботи і використовується працівником на власний розсуд. Тривалість 

перерви не може бути меншою 30 хвилин. 



3.5. Сторожам та швейцарам, яким неможливо надати перерву на 

харчування, надана можливість приймання їжі протягом робочого часу на 

робочому місці. 

3.6. За наявності умов, передбачених частиною 3 ст. 36 КЗпП, 

керівництво може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати 

неповний робочий час, попередивши про працівників за два місяці. 

3.7. У зв’язку з тим, що сторожам та швейцарам за умовами праці не 

може бути додержано вставної щоденної або щотижневої тривалості робочого 

часу, їм може бути запроваджений підсумковий облік робочого часу за 

погодженням з профспілковим комітетом. 

3.8. При підсумковому обліку робочого часу робота сторожів та 

швейцарів регулюється графіками роботи, які розробляються керівництвом і 

погоджуються профспілковим комітетом. 

3.9. Графіки роботи при підсумковому обліку робочого часу 

розробляються таким чином, щоб за обліковий період було дотримано 

нормальної тривалості робочого часу, передбаченої ст. 50 та 51 КЗпП. 

3.10. Обліковим періодом при підсумковому обліку робочого часу 

сторожів та швейцарів є рік. 

3.11. Викладачі зобов’язані підготувати аудиторію до занять не пізніше, 

ніж за 10 хвилин до дзвінка. 

3.12. Дозволяється зміна початку та закінчення робочого часу у випадках, 

передбачених розкладом занять, або розпоряджень керівника коледжу  у зв’язку 

з виробничою необхідністю. 

3.13. Напередодні святкових днів тривалість роботи скорочується на одну 

годину. 

3.14. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх 

безпосередньої роботи для виконання ними громадських доручень, які не 

пов'язані з діяльністю  коледжу, скликати збори, засідання і різного роду наради 

з громадських питань. 

3.15. Працівники  коледжу мають право на щорічну відпустку, тривалість 

якої встановлюється законодавством. На час відпустки за працівником 

зберігається місце роботи і середня заробітна плата. 

3.16. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які 

в термін до 15 січня затверджуються керівником  коледжу за погодженням з 

профспілковим комітетом. При складанні графіків ураховуються інтереси 

виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. 

3.17. За рішенням керівництва  коледжу працівники можуть бути за їх 

згодою відкликані зі щорічної відпустки у зв'язку з виробничою потребою та в 

інших випадках, передбачених законодавством. 

3.18. Додаткові відпустки у зв’язку з навчання, творчі відпустки, соціальні 

відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, надаються згідно чинного 

законодавства. 

4.ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА КЕРІВНИКА 
4.1. Педагогічні працівники  коледжу  зобов'язані: 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 



загальну культуру; 

▪ забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм 

щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей 

студентів;  

▪ особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, 

доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших добро 

чинностей; 

▪ виховувати у студентів повагу до батьків, жінки, старших за віком, 

народних традицій та звичаїв, національних, культурних цінностей 

України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до 

історико-культурного та природного середовища країни;  

▪ готувати студентів до свідомого життя в дусі взаємного порозуміння, 

миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами; 

▪ додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

студента;  

▪ захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим 

шкідливим звичкам; 

▪ дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку. 
4.2.Усі працівники  коледжу  зобов’язані: 

▪ своєчасно, до початку роботи, прибути на робоче місце та 

приготуватися до виконання трудових обов’язків; 
▪ почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня; 

▪ бути на робочому місці впродовж всього робочого дня за винятком 

перерв на відпочинок та харчування; 

▪ виконувати своєчасно та в повному обсязі посадові обов’язки, 

забезпечувати належну якість виконуваних робіт; 
▪ виконувати розпорядження керівника; 

▪ виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором; 

▪ дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених 

відповідними правилами та інструкціями, користуватися виданим 

спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту; 

▪ вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу і негайно 

повідомляти про подію керівництво; 

▪ дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці та на території  

коледжу; 

▪ дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з іншими 

працівниками та керівництвом  коледжу. 
4.3. Керівництво  коледжу  зобов'язане: 

▪ ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та колективним договором; 



▪ забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу за умовами 

трудового договору; 
▪ ознайомити працівника з його робочим завданням; 

▪ забезпечити робоче місце відповідним інструментом і приладдям, а 

працівника - спецодягом та засобами індивідуального захисту 

відповідно до нормативно-правових актів; 

▪ організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо 

вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил 

безпеки проведення робіт; 

▪ вживати необхідних заходів для профілактики виробничого 

травматизму, професійних та інших захворювань працівників; 

▪ видавати заробітну плату у встановленому законодавством та 

Колективним договором терміни; 

▪ забезпечувати своєчасний поточний та капітальний ремонт 

обладнання на робочих місцях; 
▪ контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни; 

▪ складати табель обліку використання робочого часу працівниками та 

контролювати його виконання; 

▪ надавати працівникам можливості та створювати умови для 

підвищення їх кваліфікаційної освіти; 

▪ дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення 

соціально-трудових питань в  коледжі; 

▪ дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з працівниками 

та студентами  коледжу; 
▪ створювати умови для відпочинку працівників коледжу. 

5. ОСНОВНІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА КЕРІВНИЦТВА 
5.1. Педагогічні працівники  коледжу мають право на: 

захист професійної честі та гідності; 

▪ участь у громадському самоврядуванні; 

вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної 

ініціативи; 

▪ індивідуальну педагогічну діяльність; користування подовженою 

оплачуваною відпусткою; підвищення кваліфікації, перепідготовку, 

вільний вибір змісту програм, форм навчання, закладів освіти, 

установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та 

перепідготовку; 

▪ оплату праці відповідно до рішень, які визначені чинним 

законодавством. 
5.2. Усі  працівники  коледжу мають право: 

▪ вимагати від керівництва своєчасного забезпечення його роботою 

згідно кваліфікації відповідно до укладеного трудового договору; 
▪ на належні, безпечні та здорові умови праці; 



▪ вимагати від керівництва надання відповідно до чинних норм 

спецодягу, засобів індивідуального захисту, тощо; 

▪ на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, Колективним 

договором; 

▪ оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, які дають йому 
завдання, що їх він не змозі виконати через не створення умов для 

виконання, або роботу, що не відповідає його професії та 

кваліфікації, або покладають на нього обов’язки, не передбачені 

трудовим договором; 

▪ оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому 

чинним законодавством; 

▪ звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення 
організації праці; 

▪ брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових 

і соціально-економічних прав та інтересів; 

6. Кожному працівникові гарантується право знати свої права та обов’язки. 
7. Керівництво має право: 

▪ вимагати від працівника дотримання положень Правил та вживати 
необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової 
дисципліни до відповідальності; 

▪ вживати відповідних заходів для морального та матеріального 

заохочення дотримання вимог цих Правил. 

6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗА ПОРУШЕННЯ 

6.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової, технологічної 

та виробничої дисципліни, у тому числі за: 

▪ невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених 

на нього трудових обов’язків, визначених трудовим договором, 

Колективним договором, та цими Правилами; 

▪ прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом 

робочого дня) без поважних причин; 

▪ появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного 
(токсичного) сп’яніння; 

▪ розпивання спиртних напоїв на робочому місці; 

▪ вчинення за місцем роботи розкрадання (у т.ч. дрібного) майна  

коледжу; 

6.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано 

тільки один з таких заходів стягнення: 
- догана; 
- звільнення. 



 

  
6.3. Для застосування дисциплінарного стягнення керівництво повинне 

зажадати від працівника письмового пояснення проступку. Відмова працівника 

надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. 

Порядок накладення дисциплінарного стягнення визначається законодавством 

про працю, Положенням про Нікопольський фаховий коледж НМетАУ. 

Протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються 

заходи заохочення, передбачені пунктом 7.1. Правил. 

7. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ 
7.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, 

ініціативу, тривалу бездоганну роботу, значні досягнення застосовуються такі 

заходи заохочення: 

▪ оголошення подяки; 

▪ нагородження цінним подарунком; 

▪ підвищення на посаді; 

▪ нагородження грамотами та іншими відзнаками  коледжу, Національної 
металургійної академії України, інших закладів освіти; 

▪ надання премій згідно Колективного договору. 

7.2. За особливі трудові досягнення керівництво разом з профспілковим 
комітетом можуть порушити клопотання щодо представлення працівників до 
державних нагород. 

7.3. Керівництво видає наказ про заохочення і доводить його до відома 

колективу. Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника. 


