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«Донецький національний технічний університет» 

на 2017-2021 роки 

 

Розділ І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого 

здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових 

відносин, сторони домовились про таке: 

1.1. Сторонами колективного договору є: 

- адміністрація Державного вищого навчального закладу «Донецький 

національний технічний університет» в особі ректора Ляшка Ярослава 

Олександровича, який представляє інтереси власника і має відповідні 

повноваження; 

- профспілковий комітет Первинної профспілкової організації працівників і 

студентів Державного вищого навчального закладу «Донецький національний 

технічний університет», який відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє 

інтереси працівників університету в галузі виробництва, праці, побуту, культури. 

1.2. Колективний договір, схвалений конференцією трудового колективу, 

набуває чинності з дня його підписання ректором і головою профспілкового 

комітету. 

1.3. Ректор університету визначає профспілковий комітет працівників 

єдиним повноваженим представником усіх працівників університету в 

колективних переговорах. Сторони зобов'язуються дотримуватись принципів 

соціального партнерства. 

1.4. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством 

(Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про 

оплату праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії», «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про відпустки», Кодекс законів про працю України та ін.), 

Генеральною, галузевою і регіональною угодами. Положення цього колективного 

договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання адміністрацією, 

працівниками і профспілковим комітетом.  

Дія колективного договору поширюється на всіх працівників університету. 

1.5. Зміни та доповнення до цього колективного договору у період між 

конференціями трудового колективу вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку 

зі змінами чинного законодавства, Генеральної, галузевої і регіональної угод із 

питань, що є предметом колективного договору, з ініціативи однієї із сторін після 

проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди. Конференція 

трудового колективу делегує право підписання змін та доповнень в колективний 

договір ректору університету та голові профспілкового комітету, після чого зміни 

та доповнення набувають чинності. 

1.6. Пропозиції кожної зі сторін щодо внесення змін і доповнень до 

колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 

10-денний строк із дня їх отримання іншою стороною. 
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Жодна із сторін, які 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. 

1.7. Переговори щодо укладення нового колективного договору на 

наступний термін починаються не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії 

колективного договору. Після схвалення проекту колективного договору 

уповноважені представники сторін у термін до 5 днів підписують колективний 

договір. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної 

реєстрації до виконкому Покровської міської ради (ст. 15 КЗпП України). 

 1.8. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах 

університету в межах їх компетенції. 

 1.9. Ректор забезпечує виконання колективного договору, інформує 

профспілковий комітет про хід його виконання, звітує конференції трудового 

колективу. 

Профспілковий комітет забезпечує виконання колективного договору, 

інформує ректора про хід його виконання, звітує конференції трудового 

колективу. 

 Колектив працівників університету зобов'язується дотримуватись трудової 

дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно і своєчасно виконувати 

виробничі та службові завдання, а його конференція заслуховує звіти керівництва 

і профспілкового комітету про виконання колективного договору, в разі 

необхідності ставить питання про притягнення до відповідальності осіб, які не 

виконують колективний договір, порушують законодавство про працю. 

1.10. Виконання фінансових зобов’язань за положеннями колективного 

договору здійснюється в межах коштів спеціального фонду бюджету 

університету. 

1.11. Сторони визначають колективний договір нормативним актом, його 

норми та положення мають пряму дію і є обов’язковими для виконання. 

1.12. Згідно з КЗпП України в університеті створюється і обирається 

конференцією трудового колективу університету комісія з трудових спорів, 

затверджується Положення про комісію, обирається склад комісії. Керівник 

комісії звітує про роботу комісії на конференціях трудового колективу. 

 

Розділ II 

ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

 

 Адміністрація зобов'язується: 

2.1. Забезпечити ефективну діяльність університету, виходячи з фактичних 

обсягів бюджетного фінансування, та раціональне використання коштів 

спеціального фонду для підвищення результативності роботи університету, 

поліпшення економічного становища працівників, розвитку матеріальної бази. 

Інформувати трудовий колектив про економічний стан із доходних та витратних 

частин бюджету університету не рідше одного разу у квартал. 

 Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів. 
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 2.2. При розробці кошторису доходів і витрат університету передбачати 

витрати на соціальний захист працівників: оздоровлення, проведення медичних 

оглядів, надання матеріальної допомоги (Додаток 1, ст. 7 Закону України «Про 

колективні договори і угоди», ст. 247 КЗпП України). 

 2.3. В університеті встановлюється 5-денний 40-годинний робочий тиждень 

для працівників, вихідні дні – субота, неділя. У випадку виробничої необхідності 

окремим категоріям працівників наказом ректора за узгодженням із 

профспілковим комітетом може бути введений 6-денний робочий тиждень з 

наданням вихідного в інший день. При цьому не допускається залучення їх до 

роботи у святкові і неробочі дні.  

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів. 

2.4. Тривалість робочого дня наукового, навчально-допоміжного і 

адміністративно-господарчого персоналу встановлюється 8 годин; для осіб 

зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці та неповнолітнім – скорочений 

робочий день відповідно до чинного законодавства України; для професорсько-

викладацького складу – згідно з розкладом занять на семестр; для окремих 

категорій працівників – за узгодженням із профспілковим комітетом (ст. 51 КЗпП 

України). При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних 

витрат часу науково-педагогічних працівників. 

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів, декани, завідувачі 

кафедр. 

2.5. Роз’яснювати під розпис права, посадові обов’язки працівника згідно 

укладеного трудового договору (контракту) до початку роботи, ознайомлювати з 

дорученою роботою, умовами й оплатою праці, правами на пільги за роботу в 

особливих умовах відповідно до чинного законодавства України, Правил 

внутрішнього розпорядку університету та даного Колективного договору. 

Відповідальні: керівники підрозділів, завідувачі кафедр, начальник відділу 

кадрів. 

2.6. Проводити обрання та прийняття на роботу на посади науково-

педагогічних працівників шляхом конкурсного відбору з подальшим укладенням 

трудового договору (контракту) згідно з Положенням про порядок обрання та 

прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ДонНТУ (Додаток 2, 

ст. 55 Закону України «Про вищу освіту»). 

Відповідальні: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, начальник 

відділу кадрів. 

2.7. Роботу професорсько-викладацького складу в навчально-науковому 

інституті післядипломної освіти, за державною бюджетною або господарською 

науковою тематикою оформляти згідно чинного законодавства та бажанням 

працівника (трудовий договір, сумісництво, погодинна оплата праці).  

Відповідальні: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, начальник 

відділу кадрів. 

2.8. Проводити запровадження, зміну та перегляд умов праці за 

погодженням із профспілковим комітетом і повідомляти про це працівників не 

пізніше як за 2 місяці до їх запровадження (ст. 32, 247 КЗпП України). 

Погоджувати з профспілковим комітетом час початку та закінчення роботи, 
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режим роботи по змінам, поділ робочого часу на частини, графіки роботи інші, 

ніж встановлені правилами внутрішнього розпорядку (ст. 57, 60 КЗпП України). 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, начальник 

навчального відділу. 

2.9. Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення 

працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм. Нові 

нормативні документи стосовно трудових відносин, організації та оплати праці 

доводити до відома членів трудового колективу. 

Відповідальні: проректори, головний бухгалтер, завідувач канцелярії, 

начальник навчального відділу. 

2.10. Проводити попередній розподіл між викладачами навчального 

навантаження на кожний наступний навчальний рік в кінці поточного 

навчального року з обов’язковим обговоренням на засіданнях кафедр. 

Узгоджувати з профспілковим комітетом розподіл навчального навантаження як 

норму праці для викладачів – встановлення їх обсягу роботи та робочого часу 

(ст. 86, 247 КЗпП України, ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності»). Визначати обсяг навчального навантаження у 

навчальному році для кожного викладача з урахуванням кваліфікації працівника 

та профілю кафедри в межах не більш 600 годин, для науково-педагогічних 

працівників. 

Відповідальні: начальник навчального відділу, завідувачі кафедр. 

2.11. Звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за 

попереднім погодженням із профспілковим комітетом у випадках, передбачених 

нормами трудового законодавства України. 

Відповідальні: ректор, проректори, начальник відділу кадрів. 

2.12. Забезпечити своєчасно (не рідше одного разу на п'ять років) 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, а також підвищення 

кваліфікації спеціалістів університету.  

Відповідальні: проректори, завідувачі кафедр, начальник навчального 

відділу, керівники підрозділів. 

2.13. Забезпечити необхідні умови щодо запобігання виникнення 

індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у разі їх виникнення 

вирішення згідно з чинним законодавством України. Забезпечити ефективну 

роботу комісії університету з трудових спорів. 

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів. 

 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

2.14. Брати участь у розробці і реалізації планів економічного і соціального 

розвитку університету, підрозділів у вирішенні питань розподілу і використання 

матеріальних і фінансових ресурсів, залучати працівників до управління 

університетом. Разом з адміністрацією здійснювати практичні заходи щодо 

підвищення ефективності господарської діяльності підрозділів університету. 

Розглядати у плановому порядку ці питання на засіданні профспілкового 

комітету. 

Відповідальні: голова та члени профспілкового комітету 
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2.15. Проводити роботу щодо зміцнення трудової дисципліни та виконання 

правил внутрішнього розпорядку працівниками університету. 

Відповідальні: голова та члени профспілкового комітету. 

2.16. Забезпечити при необхідності за рахунок коштів профспілки правовий  

захист працівникові від незаконних дій адміністрації. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

2.17. Своєчасно розглядати подання адміністрації щодо згоди профкому на 

звільнення працівників згідно з КЗпП України. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

2.18. Разом з адміністрацією після підписання колективного договору 

протягом 2 місяців розробити заходи з підвищення надходжень коштів 

спеціального фонду, укріплення трудової та навчальної дисципліни, забезпечення 

збереження майна, лабораторного та аудиторного фондів, економії електроенергії, 

тепла, води. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

2.19. Аналізувати причини порушення трудової дисципліни працівниками 

університету та приймати заходи щодо її поліпшення та зміцнення. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

2.20. Слідкувати за правильністю використання робочого часу всіх 

категорій працівників згідно із їх службовими обов'язками. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

2.21. Сприяти ректорату в розвитку методів і способів покращення 

господарської діяльності, мобілізації для цього зусиль всього трудового 

колективу університету. 

Відповідальні: голова та члени профспілкового комітету. 

 

Працівники зобов'язуються: 

2.22. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, сумлінно 

виконувати свої обов'язки, додержуватися трудової дисципліни. 

2.23. Забезпечувати високу ефективність педагогічної діяльності, 

створювати умови для засвоєння студентами навчальних програм. 

2.24. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

рівень виконавчої дисципліни, загальну культуру. 

2.25. Зберігати матеріальні цінності, економити електроенергію,  

підтримувати чистоту на робочих місцях, не палити у навчальних корпусах, на 

території навчального закладу та гуртожитках. 

 

 

 

 

 

Розділ III 



 7 

ВІДПУСТКИ 

 

Адміністрація зобов'язується: 

3.1. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням 

з профспілковим комітетом у першому кварталі поточного року і доводити до 

відома працівників.  

Відповідальні: ректор, проректори, начальник відділу кадрів, керівники 

підрозділів. 

 3.2. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 

тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про 

відпустки»). 

 Відповідальні: начальник відділу кадрів, керівники підрозділів. 

 3.3. Відкликання працівників із щорічної відпустки здійснювати лише за 

його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством, і за погодженням 

з профспілковий комітетом (ст. 12 Закону України «Про відпустки»).  

 На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це 

передбачено графіком, період у випадках: порушення терміну повідомлення 

працівника про час надання відпустки; несвоєчасної виплати заробітної плати за 

період відпустки (ст. 11, 21 Закону України «Про відпустки»). 

 Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів, начальник відділу 

кадрів. 

 3.4. У випадках поділу відпустки на частини за бажанням працівника 

основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не меншому ніж 14 

календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати викладачам у 

канікулярний період (ст. 12 Закону України «Про відпустки», п. 4 постанови КМУ 

від 14 квітня 1997 року № 346,). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у 

порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про відпустки». 

 Відповідальні: проректори, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів. 

 3.5. Не допускати перенесення відпусток без поважних причин. Рішення про 

перенесення відпустки приймати за наявністю згоди працівника та погодження з 

профспілковим комітетом (ст. 80 КЗпП України, ст. 11 Закону України «Про 

відпустки»). 

 Відповідальні: проректори, керівники підрозділів. 

 3.6. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або 

дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи 

А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I 

групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування 

матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або 

інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків 

надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних 

днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про 

працю України). За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки  її 

загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів (ст. 19 Закону 

України «Про відпустки»). 

 Відповідальні: ректор, проректори, начальник відділу кадрів, керівники 

підрозділів. 
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 3.7. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про охорону праці» та ст. 7 Закону 

України «Про відпустки» працівникам університету, які працюють у шкідливих 

умовах і робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та 

інтелектуальним навантаженням, чи виконується в особливих умовах і умовах 

підвищеного ризику для здоров’я, надавати додаткову відпустку (Додаток 4, 

Постанова КМУ від 17 листопада 1997 року № 1290) . 

 Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів. 

 3.8 Керівникам, науковим і науково-педагогічним працівникам, у разі 

необхідності санаторно-курортного лікування щорічну, основну відпустку або її 

частину надавати протягом навчального року (Постанова КМУ від 14 квітня 1997 

року № 346). 

 Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів. 

 3.9. За бажанням керівних, наукових і науково-педагогічних працівників 

частина щорічної основної відпустки може замінюватися грошовою компенсацією 

при можливості забезпечення їх у відповідний період роботою та у межах фонду 

оплати праці. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної 

відпустки не повинна бути меншою ніж 24 календарні дні (Постанова КМУ від 14 

квітня 1997 року № 346). 

 Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів. 

 3.10. У відповідності до ст. 8 Закону України «Про відпустки», ст. 76 КЗпП 

України, надавати працівникам із ненормованим робочим днем додаткову 

оплачувану відпустку тривалістю до 7 календарних днів (Додаток 5). 

 Відповідальні: ректор, проректора, керівники підрозділів. 

 

 Профспілковий комітет зобов'язується: 

 3.11. Здійснювати контроль за виконанням пунктів розділу ІІІ колективного 

договору «Відпустки». 

 Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

 3.12. Аналізувати умови праці працівників з метою розширення категорії 

працівників, яким можливо надання додаткової відпустки. 

 Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

 3.13. Разом з адміністрацією забезпечувати своєчасне введення в дію 

законодавчо-нормативних документів з питань відпусток. 

 Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

 

Розділ IV 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 

 

Адміністрація зобов'язується: 

4.1. Рішення про зміни в організації праці, скорочення штату працівників 

приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з 

профспілковим комітетом (п. 1 ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності») . 

Відповідальні: ректор, проректори. 

4.2. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 

чотирнадцяти років, або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її 
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опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сімї відповідно до медичного 

висновку, встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий 

тиждень. 

За згодою сторін надавати бажаючим можливість працювати на умовах 

неповного робочого часу. 

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому 

часу (за фактично виконану роботу) без будь яких обмежень обсягу трудових прав 

працівників, із збереженням повної тривалості оплачувальної відпустки та всіх 

гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором. 

(ст. 56 КЗпП України ) 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, начальник відділу 

кадрів, керівники підрозділів. 

4.3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових 

ресурсів в університеті. 

Відповідальні: проректори, головний бухгалтер, начальник навчального 

відділу, начальник відділу кадрів. 

 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

4.4. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального 

захисту вивільнюваних працівників. Надавати їм безкоштовну юридичну 

консультацію. 

 Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

4.5. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним 

законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права 

залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не допускати звільнення 

за ініціативою адміністрації вагітних жінок, жінок, які мають дітей до трьох років 

(шести років), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років, або 

дитину-інваліда (ст. 184 КЗпП України). 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

4.6. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених за скороченням штатів 

працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої 

заяви про зняття з обліку), але не більше півроку. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

 

Розділ V 

ОПЛАТА ПРАЦІ 

 

Адміністрація зобов’язується: 

5.1. Забезпечувати нарахування та виплату заробітної плати відповідно до 

Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, Генеральної угоди, 

колективного договору та інших нормативних актів в межах затвердженого 

кошторису доходів та видатків на утримання університету. 

 Відповідальні: ректор, головний бухгалтер. 

 5.2. Виплачувати працівникам університету заробітну плату у грошовому 

вираженні двічі на місяць: за першу половину місяця – 15 числа, за другу 

половину місяця – не пізніше останнього числа поточного місяця.  
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У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим 

або не робочим днем, заробітна плата виплачується напередодні (ст. 115 КЗпП 

України). 

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може 

здійснюватися через установи банків на вказаний ними рахунок з обов’язковою 

оплатою цих послуг за рахунок університету (ст. 24 Закону України «Про оплату 

праці»).  

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер. 

5.3. Установлювати розміри посадових окладів (тарифних ставок) та доплат 

працівників згідно з Постановами КМУ та наказами МОН України незалежно від 

того, як вони утримуються: за рахунок загального чи спеціального фондів.   

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер. 

5.4. Відповідно до діючих норм оплати праці за рахунок загального чи  

спеціального фондів встановлювати працівникам доплати (ст. 97 КЗпП України) у 

межах фонду заробітної плати: 

 - за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (у розмірі до 50 

% посадового окладу); 

 - за суміщення професій (посад)(у розмірі до 50 % посадового окладу); 

 -за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 

робіт (у розмірі до 50 % посадового окладу); 

 - за роботу у вихідні і святкові дні (додатково ст. 107 КЗпП України) згідно з 

законодавством. 

Види, розміри та порядок встановлення доплат здійснювати на підставі 

Положення про встановлення надбавок і доплат до заробітної плати (Додаток 6).

 Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер. 

5.5. В межах фонду заробітної плати установлювати працівникам надбавки, 

що відповідають діючим положенням Постанови 

КМУ від 30 серпня 2002 року № 1298: за високі досягнення у праці, за виконання 

особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість в 

роботі (розмір кожної надбавки складає до 50 % посадового окладу). Призначення 

і виплату надбавок здійснювати згідно Положення про встановлення надбавок і 

доплат до заробітної плати (Додаток 6). 

В межах фонду заробітної плати установити працівникам бібліотеки 

надбавку за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 % посадового окладу 

(Постанова КМУ від 30 вересня 2009 р. № 1073). 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер.  

5.6. Здійснювати преміювання працівників за рахунок економії фонду 

оплати праці відповідно до затвердженого Положення про преміювання 

працівників (Додаток 11).  

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.  

5.7. Відповідно до Законів України «Про оплату праці», «Про професійні 

спілки, права та гарантії їх діяльності», КЗпП України погоджувати з 

профспілковим комітетом умови, порядок оплати праці, Положення та накази про 

призначення надбавок, доплат і премій, нові посадові оклади і тарифні ставки. 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, керівники 

підрозділів. 
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5.8. Перед кожною виплатою заробітної плати повідомляти працівників про 

загальну суму заробітної плати з розшифруванням за видами виплат, розміри і 

підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП 

України). 

Відповідальні: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. 

5.9. Щорічно в межах фонду оплати праці, згідно Положення про порядок і 

умови надання матеріальної допомоги (Додаток 7), надавати матеріальну 

допомогу, в тому числі на оздоровлення,  працівникам університету за основним 

місцем роботи, в тому числі працівникам науково-дослідної частини, які 

працюють за державною та господарчою тематикою, учбово-допоміжному та 

обслуговуючому персоналу, при отримані щорічної відпустки в розмірі 

посадового окладу без урахування матеріальної допомоги яка отримана на 

поховання. 

Матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення, працівникам науково-

дослідної частини, які працюють за господарчою тематикою, надається за рахунок 

коштів, які передбачені для виконання відповідної господарчої теми. 

В межах фонду заробітної плати надавати працівникам бібліотеки допомогу 

на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та 

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до 

одного посадового окладу на рік (Постанова КМУ від 30 вересня 2009 р. № 1062). 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер. 

5.10. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні з ними 

трудового договору: 

- з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, та п.п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП України -  у 

розмірі середнього місячного заробітку; 

- у разі призову або вступу на військову службу, направлення на 

альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП України) - у розмірі двох 

мінімальних заробітних плат; 

- внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом 

законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. ст. 38, 39 

КЗпП України) – у розмірі тримісячного середнього заробітку. 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер. 

5.11. З урахуванням трудових досягнень встановлювати доплату в розмірі 

до 20% від посадового окладу завідувачам кафедр, які не мають вченого звання 

професора (Наказ МОН України від 02 квітня 1993 року № 90 «Про затвердження 

Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-

викладацького складу вищих навчальних закладів»).  

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер. 

5.12. Періоди, в продовж яких в університеті не здійснюється навчальний 

процес (освітня діяльність) у зв’язку із санаторно-епідеміологічним, 

кліматичними чи іншими, не залежними від працівників, обставинами, вважати 

робочим часом педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників і 

гарантувати працівникам виплату заробітної плати у повному обсязі з 

урахуванням доплат і надбавок. У зазначений час працівники залучаються до 

навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт 

згідно наказу ректора і правил внутрішнього розпорядку.  
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Відповідальні: ректор, головний бухгалтер. 

5.13. Проводити індексацію заробітної плати відповідно до законодавства 

України. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер. 

5.14. При звільненні працівника виплату всіх нарахованих йому сум 

проводити в день звільнення (ст. 116 КЗпП України). 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер. 

5.15. Не приймати в односторонньому порядку (без узгодження з 

профспілковим комітетом) рішень, що змінюють для працівників, встановлені в 

Колективному договорі умови праці. 

Відповідальні: ректор, проректори. 

 5.16. У разі підвищення посадових окладів застосовувати коефіцієнт 

підвищення для розрахунку середньої заробітної плати при нарахуванні 

заробітної плати за час відпустки.  

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер. 

 5.17. В межах коштів, передбачених у кошторисі на видатки на відрядження 

працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час 

перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та назад, а 

також витрати з найму житлового приміщення в порядку та розмірах, що 

встановлюються законодавством.  

 За відрядженими працівниками протягом усього часу відрядження 

зберігається місце роботи (посада).  

 Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за 

виконану роботу здійснюється у повному обсязі відповідно до законодавства. 

 Відповідальні: ректор, головний бухгалтер. 

 

 Профспілковий комітет зобов'язується: 

5.18. Брати участь у вирішенні питань про заробітну плату, надбавки, 

доплати, премії, надання матеріальної допомоги викладачам і співробітникам 

університету. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

5.19. Перевіряти правильність розрахунків із зарплати, домагатись 

своєчасності виплати, регулярності доведення до працівників розмірів їх 

заробітку. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету.  

5.20. Своєчасно розглядати скарги і заяви працівників з питань оплати 

праці, трудових відношень. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

5.21. Проводити перевірку правильності оплати за листами 

непрацездатності, виплати різних видів допоміг. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

5.22. Надавати працівникам необхідну консультативну допомогу щодо 

питань оплати праці. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

5.23. Представляти інтереси працівників при розгляді трудових спорів щодо 

оплати праці в комісії з трудових спорів (ст. 226 КЗпП України). 



 13 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

5.24. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати 

праці в суді. Звертатися до суду із заявами на захист трудових прав та інтересів 

членів профспілки.  

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

  

Розділ VI 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

 Адміністрація зобов'язується: 

6.1. 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.16 КЗпП 

України; ст. 13, 20 Закону України «Про охорону праці» Додаток 8). 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, декани, керівники 

структурних підрозділів, начальник відділу з охорони праці. 

6.2. Забезпечити відповідність умов праці на робочих місцях, безпеку 

технологічних процесів, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, 

стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються 

працівником, а також санітарно-побутові умови згідно вимогам законодавства. 

(ст. 6 Закону України «Про охорону праці»). 

Відповідальні: ректор, проректори, декани, керівники структурних 

підрозділів, начальник відділу з охорони праці. 

6.3. Під час укладення трудового договору і при переведенні на іншу роботу 

проінформувати працівника під розпис про умови праці та про наявність на його 

робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки 

їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу у 

таких умовах (ст.29 КЗпП України; ст. 5 Закону України «Про охорону праці»). 

Відповідальні: проректори, керівники структурних підрозділів, начальник 

відділу кадрів.  

6.4. Забезпечити обов’язкове дотримання усіма працівниками вимог Закону 

України «Про охорону праці», нормативно-правових актів з охорони праці, 

правил поводження з механізмами, устаткуванням та іншими засобами 

виробництва. Працівники несуть безпосередню відповідальність за порушення 

вимог (ст. 14 Закону України «Про охорону праці»). 

Відповідальні: проректори, керівники структурних підрозділів, начальник 

відділу кадрів.  

6.5. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, за її 

результатами вживати заходів щодо покращення умов праці, надання працівникам 

пільг і компенсацій. Атестація робочих місць за умовами праці проводити з 

періодичністю 1 раз на 5 років (ст. 7, 13 Закону України «Про охорону праці»). 

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, 

начальник відділу з охорони праці. 

6.6. Працівникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами 

праці, надавати додаткову оплачувану відпустку, оплату праці здійснювати у 
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підвищеному розмірі з наданням інших пільг і компенсацій, що надаються у 

порядку, предбаченому законодавством (ст. 7 Закону України «Про охорону 

праці»).  

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, проректори, декани, керівники 

структурних підрозділів, начальник відділу кадрів, начальник відділу з охорони 

праці. 

6.7. Працівникам, зайнятих на роботах з особливим характером праці, 

надавати щорічну додаткову оплачувану відпустку згідно зі Списком виробництв, 

робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищенням 

нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або використовується в 

особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищенного 

ризику для здоровя, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий 

характер праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 

листопада 1997 року №1290 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 

13 травня 2003 року за №679) та інші пільги і компенсації, що надаються у 

порядку, предбаченому законодавством.  

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, проректори, декани, керівники 

підрозділів, начальник відділу кадрів, начальник відділу з охорони праці. 

6.8. Виплачувати працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі 

засоби, установлену доплату у розмірі 10 % посадового (місячного) окладу (п. 3 ґ 

Наказу Міністерства освіти і науки України від 28 вересні 2005 року за №557 

«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 

працівників закладів, установ освіти та наукових установ», Додаток 9). 

Відповідальні: ректор, начальник відділу кадрів, головний бхгалтер, 

начальник відділу з охорони праці. 

6.9. Безкоштовно забезпечувати працівників, які зайняті на роботах зі 

шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із 

забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту за 

встановленими нормами згідно з Типовими галузевими нормами та Нормами 

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 

промисловості, затверджених Наказом Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року 

№62 та мийними засобами (ст. 163 КЗпП України; ст. 8 Закону України «Про 

охорону праці», Додаток 10). 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, керівники 

структурних підрозділів, начальник відділу з охорони праці. 

6.10. Під час прийняття на роботу і протягом трудової діяльності вимагати 

від працівників, зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами 

праці або, таких, де є потреба у професійному доборі, проходження медичного 

огляду. Не допускати до роботи працівників, які не пройшли медичний огляд. 

Забезпечити виконання рекомендацій медичної комісії з результатів 

медичного огляду (ст. 169 КЗпП України; ст. 17 Закону України «Про охорону 

праці»). 
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Відповідальні: проректори, головний бухгалтер, керівники структурних 

підрозділів, начальник відділу кадріві, начальник відділу з охорони праці. 

6.11. Працівника, який за станом здоров’я відповідно до медичного 

висновку, потребує надання легшої роботи, переводити за згодою працівника на 

термін,зазначений у медичному висновку або без обмеження строку на іншу 

роботу. Оплату праці у таких випадках проводити згідно чинного законодавства 

(ст. 170 КЗпП України; ст. 5 Закону України «Про охорону праці»). 

Відповідальні: проректори, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів.  

6.12. У випадку отримання працівником виробничої травми, професійного 

захворювання при виконанні ним трудових обов’язків: 

- проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в 

університеті відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1232 (ст. 

22 Закону України «Про охорону праці»); 

- забезпечити усунення причин, що призводять до нещасних випадків, 

професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених 

комісією за підсумками розслідування цих причин (ст. 13 Закону України «Про 

охорону праці»); 

- вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

відшкодувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його 

здоров’я, або у разі смерті працівника, допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності, одноразову допомогу у разі стійкої втрати працездатності тощо 

(ст.21, 34 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, 

які призвели втрату працездатності», ст. 9 Закон України «Про охорону праці»);  

- вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві  виконання обов’язків з організації профілактики нещасних випадків  

і професійних захворювань (ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і 

професійного захворювання, які призвели втрату працездатності»). 

Відповідальні: Проректори, головний бухгалтер, начальник відділу з 

охорони праці. 

6.13. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати в установленому порядку 

страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер. 

6.14. Інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків: 

- про кожний нещасний випадок або професійне захворювання в 

університеті; 

- про чисельність працівників, кількість нещасних випадків за минулий рік. 

Відповідальні: ректор, начальник відділу з охорони праці. 

6.15. Подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків у встановлені строки. 

Відповідальні: головний бухгалтер начальник відділу з охорони праці. 
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Таблиця 6.1. 

 

Шкала відшкодування збитку у випадку ушкодження здоров’я 

 

№

№ 

п/

п 

Ступінь ваги нещасного 

випадку чи 

профзахворювання 

потерпілого 

Розмір одноразової допомоги 

потерпілому (доля 

середньомісячного заробітку) 

Додатково на 

кожного 

утриманця 

1 2 3 4 

1 З тимчасовою 

непрацездатністю: 

 

 

 

Від 10 календарних днів до 

одного місяця  

0,5(кошти університету) 

 

 

включно 

Від 1 до 2 місяців включно 

1 (кошти університету) 

 

 

 

Від 2 до 4 місяців 2 (кошти університету)  

2 Зі стійкою втратою 

працездатності (без 

встановлення інвалідності) 

Середньомісячний заробіток 

за кожний відсоток втрати 

професійної працездатності 

(кошти фонду) 

 

3 Зі стійкою втратою 

працездатності і визнанням 

потерпілого інвалідом 

Середньомісячний заробіток 

за кожний відсоток втрати 

професійної працездатності 

(кошти фонду) 

 

4 Зі смертельним випадком П’ятирічний заробіток 

потерпілого (кошти фонду) 

Річний 

заробіток, а 

також на 

дитину, яка 

народилась 

після смерті 

потерпілого 

(кошти фонду) 

 

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку установлений факт 

невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці, то одноразова 

допомога зменшується у розмірах зазначених у таблиці № 2, але не більше ніж на 

50 відсотків.  

Ст. 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, 

які призвели до втрати працездатності». 

 

Таблиця № 6.2. 
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Шкала зменшення відшкодування збитку у зв’язку з порушенням 

потерпілим правил безпеки 

 

№ 

п/п 

Порушення робіт з боку потерпілого, 

що стало однією з причин нещасного випадку 

Розмір зменшення 

одноразової допомоги або 

відшкодування збитку. 

1 Виконання робіт або перебування на 

робочому місці у стані сп’яніння  

50% 

2 Неодноразове свідоме порушення 

вимог нормативних актів з охорони праці, яке 

документально засвідчене/припис, запис у 

журналі, наказ та ін. 

50% 

3 Первинне свідоме порушення вимог 

безпеки при виконанні робіт підвищеної 

небезпеки 

40% 

 

4 

Первинне свідоме порушення правил 

безпеки при виконанні робіт, що не є 

об’єктом підвищеної небезпеки 

30% 

5 Незастосування наявних засобів 

індивідуального захисту 

30% 

 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, начальник відділу з охорони 

праці. 

6.16. Використовувати кошти на охорону праці університету у розмірі не 

менше 0,2% від фонду оплати праці за узгодженням  з профспілковою стороною 

на виконання комплексних  заходів, які забезпечують досягнення установлених 

нормативів з охорони праці (ст. 19 Закону України «Про охорону праці»). 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, начальник відділу з 

охорони праці. 

6.17. Згідно з діючим законодавством забезпечити здійснення 

загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві і професійних захворювань в університетіі (ст. 5  Закону 

України «Про охорону праці»). 

6.18. Проводити в університеті навчання, інструктажі і перевірку знань з 

питань охорони праці згідно Положення про навчання і перевірку знань з питань 

охорони праці у закладах, установах, організаціях, підпорядкованих Міністерству 

освіти і науки України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 18 квітня 2006 року за №304. Не допускати до роботи працівників, які 

не пройшли навчання, інструктажі і перевірку знань з охорони праці (ст. 18 

Закону України «Про охорону праці»). 

 

Профспілковий комітет зобов’язаний: 

6.19. Забезпечити громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних 

виробничих та санітарно - побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, 
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спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту (ст. 160 

КЗпП України; ст. 41. Закону України «Про охорону праці»). 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

6.20. Забезпечити систематичний громадський контроль за умовами праці та 

виконанням вимог Закону України «Про охорону праці», комплексних заходів 

щодо поліпшення умов праці в університеті, заслуховувати щоквартально 

інформацію адміністрації про хід їх виконання (ст. 247 КЗпП України).  

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

6.21. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від керівника 

негайного припинення робіт на робочих місцях, у структурних підрозділах на 

період, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників (ст.6, 

41 Закону України «Про охорону праці»). 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

6.22. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу у 

шкідливих і небезпечних умовах та за забезпеченням працівників соціальними 

гарантіями у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений  

законодавством (ст. 7, 20 Закону України «Про охорону праці»). 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

6.23. Брати участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення 

установлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого 

травматизму, професійних захворювань і аварій (ст.20 Закону України «Про 

охорону праці»). 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

 

 

Розділ VII 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ 

 

Адміністрація зобов'язується: 

7.1. Преміювати і заохочувати працівників усіх категорій на підставі діючих 

положень за наказами, підписаними ректором і погодженими з профспілковим 

комітетом (ст. 247 КЗпП, Додаток  11) за рахунок економії фондів зарплати. 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, декани. 

7.2. Надавати матеріальну допомогу працівникам університету тільки на 

підставі заяви працівника за узгодженням із профспілковим комітетом (ст. 38 

Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»). 

Матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам і інвалідам, що потрапили в 

складне матеріальне становище, надається при наявності коштів і згідно 

кошторису забезпечення соціальних гарантій (Додатки 1,8). 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер. 

7.3. За поданням ректору від керівника підрозділу та голови профспілкового 

комітету підрозділу надавати грошову винагороду ювілярам, які мають стаж 

роботи в університеті не менш 15 років у розмірі 50 % посадового окладу в межах 

фонду заробітної плати. Ювілярами вважаються працівники, яким виповнилось: 

жінкам – 50, чоловікам – 50 і далі через 10 років. 



 19 

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, декани, керівники підрозділів. 

7.4. Надавати матеріальну допомогу родині працівника університету у 

випадку його смерті, а також працівнику університету у випадку смерті 

найближчих родичів (чоловіка, дружини, батьків, дітей) за їх заявами (Додаток 7). 

Відповідальні: проректори, головний бухгалтер. 

7.5. Відраховувати на рахунок профспілкового комітету працівників кошти 

в розмірі не менше 0,3% від спеціального фонду оплати праці на культурно-

масову, фізкультурну і оздоровчу роботу (ст. 44 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права і гарантії діяльності»).  

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.  

7.6. Заслуженому викладачеві (працівникові) виплачується щорічне 

заохочення у розмірі одного посадового окладу. (Положення про почесні звання 

Донецького національного технічного університету). 

 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

7.7. Разом з адміністрацією забезпечити виконання положень розділу 7. 

захищати соціальні права працівників. Вимагати від адміністрації університету та 

державних органів забезпечення соціальних прав і гарантій трудящих, 

покращення їх житлових умов, організації харчування, надання матеріальної 

допомоги. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

7.8. Проводити культурно-просвітницьку роботу. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

 

Розділ VIII 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  

АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СТУДЕНТІВ 

 

Адміністрація зобов’язується: 

8.1.Складати розклад занять та іспитів з урахуванням рівномірного 

розподілу навантаження. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник 

навчального відділу. 

8.2. Надавати право встигаючим студентам, які мають дітей у віці до 3-х 

років, на підставі їх особистої заяви, навчатися за індивідуальним графіком. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани 

факультетів. 

8.3. Забезпечувати своєчасну підготовку навчальних корпусів та 

гуртожитків інституту до нового навчального року. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани 

факультетів, заступник директора з АГР. 

8.4. Нарахування та виплату стипендії здійснювати відповідно до діючого 

законодавства та Правил призначення стипендій ( Додаток 12). 

Відповідальні: директор, головний бухгалтер, декани факультетів. 

8.5. Встановити строк виплати стипендії студентам 20-го числа кожного 

місяця. 
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Відповідальні: головний бухгалтер, декани факультетів. 

8.6. Завчасно інформувати студентів у разі затримки виплати стипендії. 

Відповідальні: головний бухгалтер, декани факультетів. 

8.7.Надавати студентам на підставі їх особистої заяви право на додаткові  

вихідні дні: 

- при одруженні—три дні; 

- при народженні дитини (чоловікам) –три дні; 

- у разі смерті членів сім’ї або близьких родичів—три дні. 

Відповідальні: декани факультетів. 

 

Профспілковий комітет зобов’язується: 

8.8. Здійснювати захист прав та гарантій студентів. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

8.9. Сприяти адміністрації університету у зміцненні дисципліни студентів 

університету. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

8.10. Брати участь у роботі з удосконалення навчального процесу і сприяти 

підвищенню якості підготовки  фахівців. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

8.11. Сприяти адміністрації університету з питань притягнення студентів, 

які нанесли збитки університету (псування, розкрадання майна) до матеріальної 

відповідальності. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

8.12. Разом зі студентською радою, розглядати на загальних зборах випадки 

порушення дисципліни і норм поведінки студентами університету. 

Відповідальність: голова, голова профспілкового комітету. 

8.13. Проводити відповідні заходи щодо організації дозвілля студентів. 

Відповідальні: голова профспілкового комітету. 

 

 

 

 

Розділ IХ 

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Адміністрація зобов’язується: 

9.1. Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з 

питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права 

профспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних інтересів 

працівників. 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, керівники 

підрозділів. 

9.2. Безкоштовно надавати профспілковому комітету обладнання, 

приміщення, засоби зв'язку, оргтехніку, канцтовари, приміщення для проведення 

зборів, засідань тощо (ст. 249 КЗпП України). 

Відповідальні: проректори, головний бухгалтер. 
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9.3. Згідно із заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату 

членських внесків та перерахування їх в день видачі зарплатні на розрахунковий 

рахунок профспілкового комітету.  

Відповідальні: головний бухгалтер. 

9.4. Членам виборного профспілкового органу, не звільненим від своїх 

виробничих та службових обов’язків, надавати вільний від роботи час із 

збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях, переговорах, 

виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а 

також на час участі в роботі виборного профспілкового органу і профспілкового 

навчання, але не менше як 2 години на тиждень (ст. 252 КЗпП України, 

ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»). 

Відповідальні: ректор, проректори, начальник навчального відділу. 

9.5. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу 

виборних профспілкових органів, надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 

календарних днів зі збереженням середньої заробітної плати (ст. 151 Закону 

України «Про відпустки»). 

Відповідальні: ректор, проректори, декани, керівники підрозділів. 

9.6. Забезпечити відповідне погодження з профспілковим комітетом 

працівників локальних актів університету, які стосуються прав та інтересів 

працівників у сфері трудових, соціально-економічних відносин. 

Відповідальні – ректор, проректори. 

9.7. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, 

дисциплінарних стягнень без попередньої згоди органу, членами якого вони є. 

Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, 

які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, 

без згоди відповідного профоргану. 

Відповідальні: ректор, проректори, декани, керівники підрозділів. 

9.8. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації 

працівників, які були обрані до складу профспілкових органів, протягом року 

після припинення виконання профспілкових зобов'язань (ст. 252 КЗпП України). 

Відповідальні: ректор, проректори, декани, керівники підрозділів. 

9.9. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, 

компенсації і соціально-побутові пільги, встановлені в колективному договорі, на 

обраних профспілкових працівників. 

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів. 

9.10. Забезпечити доступ до матеріалів, документів, а також до усіх 

підрозділів і служб для здійснення профспілковим комітетом наданих 

профспілкам прав контролю за дотриманням законодавства про працю, станом 

охорони праці і техніки безпеки, виконання колективного договору. 

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, начальник 

навчального відділу, завідувач канцелярії, керівники інших підрозділів. 

 

 

Розділ X 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 
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Сторони зобов'язуються:   

10.1. Визначити осіб, відповідальних за виконанням окремих положень 

колективного договору, та встановити термін їх виконання. 

10.2. Щорічно (грудень) спільно аналізувати стан (хід) виконання 

колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови профспілкового 

комітету про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференції) 

трудового колективу. Крім цього, періодично проводити зустрічі адміністрації і 

профспілкового комітету, на яких інформувати сторони про хід виконання 

колективного договору. 

10.3. Підсумки виконання колективного договору оформляти «Актом 

виконання колективного договору». 

10.4. У разі несвоєчасного виконання зобов'язань (положень) аналізувати 

причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, 

винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до 

відповідальності згідно з чинним законодавством (ст. 18 Закону України «Про 

колективні договори і угоди»). 

  

 

Колективний договір підписали: 

від адміністрації                                              від профспілкової сторони 

 

__________________          Я.О.Ляшок         ___________________ Г.О.Петрова 

М.П.                                                                                                                                     

                                                   

“_____”________________200___рік 

 

Додаток 1 

КОШТОРИС 

забезпечення соціальних гарантій трудового колективу  

Донецького національного технічного університету 

на 2018 рік 

          

Стаття 
Сума (план), 

тис. грн./рік 
Примітка 

1. Матеріальна допомога працівникам 

університету 

 

300  

2. Матеріальна допомога пенсіонерам-ветеранам 

університету,  Раді ветеранів 

 

25  

 

3. Типографські послуги 

 

5  

4.Забезпечення діяльності профспілкової 

організації 

 

3  
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Усього: 

 

333  

 

Додаток 2 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок конкурсного відбору на посади 

науково-педагогічних працівників ДонНТУ 

Загальна частина 

 

1. Положення про порядок конкурсного відбору на посади науково-

педагогічних працівників (далі - Положення) розроблене відповідно до Законів 

України «Про вищу освіту», Положення про обрання та прийняття на роботу 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних, закладів третього і 

четвертого рівнів акредитації (затв. Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 24 грудня 2002 року № 744, зареєстр. Міністерстві юстиції України 15 липня 

2003 р. за № 600/7921) та Статуту ДонНТУ. 

2. Це Положення  визначає  порядок організації і проведення конкурсного 

відбору претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Донецького національного технічного університету та 

Красноармійського індустріального інституту, а саме: завідувачів кафедрами, 

професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів.  

3. На посади науково-педагогічних працівників обираються особи, які 

мають повну вищу освіту та за своїми професійно-кваліфікаційними якостями 

відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників  

Законом України "Про вищу освіту" та умовам оголошеного конкурсу. 

 

Організація конкурсу 
 

4. Конкурсний відбір (конкурс) - спеціальна форма добору науково-

педагогічних працівників, які за своїми якостями найбільше відповідають 

професійно - кваліфікаційним вимогам. 

5. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника 

проводиться у разі: 

- наявності вакантної посади; 

- закінчення терміну договору (контракту), на умовах якого працює 

науково-педагогічний працівник; 

- змін у структурі університету (інституту), які безпосередньо стосуються 

цієї посади. Посада вважається вакантною після звільнення науково-

педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством про працю, 

а також при введенні нової посади до штатного розпису ДонНТУ (КІІ ДонНТУ). 

6. Рішення про проведення конкурсу приймає ректор університету, про що 

видається наказ, який готує відділ кадрів. Загальний термін проведення конкурсу, 

як правило, повинен бути не менше одного місяця з дня видання наказу. 
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7. Відділ кадрів зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення 

конкурсу на офіційному сайті університету (інституту) та поширити його через 

офіційні засоби масової інформації. 

8. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі 

відомості: 

1) повне найменування ДонНТУ (ІІ ДонНТУ) із зазначенням його адреси та 

номерів телефонів; 

2) назви вакантних посад та їх кількість, із зазначенням, що додаткова 

інформація надається відділом кадрів; 

3) основні  вимоги до претендентів, визначені згідно з діючим 

законодавством; 

4) перелік і термін прийняття документів (протягом 14 календарних днів з 

дня оголошення про проведення конкурсу). В оголошенні може міститися 

додаткова інформація, що не суперечить законодавству про вищу освіту. 

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

ДонНТУ, про що публікується оголошення на офіційному сайті університету 

(інституту) та у засобах масової інформації. 

 

Прийом документів на участь у конкурсі 
 

10. Заяви про участь у конкурсі та матеріали про претендентів подаються 

до відділу кадрів відповідно до терміну, зазначеного в наказі про оголошення 

конкурсу. 

Крім заяви, обов'язково подаються: 

- особовий листок з обліку кадрів, 

- автобіографія, 

- документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, стаж роботи, 

- список наукових праць, винаходів, публікацій. 

Особи, які працюють у ДонНТУ (КІІ ДонНТУ) і бажають взяти участь у 

конкурсі, додають до заяви: 

- звіт про навчальну, наукову, методичну та організаційну роботу за весь 

попередній період роботи за строковим трудовим договором 

(контрактом), 

- список наукових праць, винаходів, публікацій, 

- документи про підвищення кваліфікації. 

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, 

досвіду роботи, професійного рівня і репутації. 

11. Особи, які подали необхідні документи до відділу кадрів  для участі у 

конкурсі, є претендентами на зайняття вакантної посади (далі - претенденти). 

12. Документи на конкурс можуть або направлятись рекомендованим 

листом поштою, або бути поданими особисто. У випадку особистого звернення 

документи необхідно здавати до відділу кадрів. 

13. Документи, які надійшли, мають бути зареєстровані відділом кадрів у 

спеціальному журналі, де необхідно вказати: 

а) прізвище, ім'я, по батькові претендента; 

б) місце його роботи та посаду, яку він займає; 
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в) назву кафедри, на якій оголошено конкурс, та вакантної посади; 

г) дату надходження документів. 

У випадку приймання документів особисто від претендента працівник 

відділу кадрів надає розписку з переліком отриманих документів. 

 

Розгляд документів на участь у конкурсі 

 

14. Відповідність претендентів оголошеним умовам конкурсу 

визначається кадровою комісією ДонНТУ (КІІ ДонНТУ) після аналізу поданих 

ними документів. Засідання кадрової комісії повинно бути проведене протягом 

трьох робочих днів після завершення терміну подання документів згідно з 

оголошенням. 

15. До складу кадрової комісії за посадами входять: перший проректор 

(голова), проректори, начальник відділу кадрів (секретар), начальник навчального 

відділу, юрисконсульт.  

Персональний склад кадрової комісії затверджується наказом ректора. 

16. Особа, яка подала заяву, може бути присутня на засіданні кадрової 

комісії при розгляді її заяви. Відсутність претендента на засіданні кадрової комісії 

не перешкоджає розгляду його заяви.  

17. Особа, яка подала заяву, не допускається до участі в конкурсі, якщо: 

- не відповідає вимогам оголошеного конкурсу, 

- відсутні необхідні документи, 

- заяву подано після закінчення терміну подання документів згідно з 

оголошенням. 

Така особа у 5-денний термін отримує письмову мотивовану відмову. 

Не допускається немотивована відмова в допуску до участі в конкурсі. 

18. Подані документи зберігаються у відділі кадрів. 

 

Відбір претендентів 
 

19. Претенденти  на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників до проведення засідання кадрової комісії мають бути ознайомлені з 

цим Положенням і професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади. 

20. Документи претендентів, які допущені до участі у конкурсі, 

передаються секретарем кадрової комісії завідувачу кафедри. Кандидатури 

претендентів на заміщення вакантних посад асистента, старшого викладача, 

доцента, професора, завідуючого кафедрою попередньо обговорюються на 

відповідній кафедрі в їх присутності. Декан або завідувач кафедри визначає дату 

проведення засідання кафедри та повідомляє претендентів  про  місце  і  час  його 

проведення. Засідання кафедри повинно бути проведене протягом одного тижня 

після засідання кадрової комісії. 

Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може 

запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні заняття. 

Тематика та обсяг пробних лекцій, практичних занять затверджується кафедрою 

згідно з навчальною програмою. 
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21. Кафедра приймає рішення по кожній кандидатурі відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів штатних викладачів і наукових 

співробітників. 

22. Витяг з протоколу засідання кафедри з висновками кафедри про 

професійні та особисті якості претендентів та відповідними рекомендаціями 

протягом п'яти днів після проведення засідання передається на розгляд Вченої 

ради університету (інституту). 

Засідання кафедри, на якій обговорюються кандидатури претендентів на 

посаду завідуючого кафедрою, проводить декан факультету. 

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання 

Вченої ради університету (інституту). 

Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту в 

розгляді його кандидатури Вченою радою університету (інституту). 

23. Обрання науково-педагогічних працівників Вченою радою   

проводиться таємним голосуванням. Перед голосуванням щодо кожної 

кандидатури претендентів на відповідну посаду оголошується висновок кафедри і 

проводиться обговорення в їх присутності. 

Рішення Вченої ради при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в 

голосуванні брало участь не менше 2/3 членів Вченої ради. Обраним уважається 

претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх членів Вченої ради 

університету (інституту). 

Прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться до 

одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Ради має право 

голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При всіх інших варіантах 

голосування бюлетені вважаються недійсними. 

Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на 

цьому самому засіданні Ради. При повторенні цього результату конкурс 

вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно. 

Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної 

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

Ради, конкурс також вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно. 

Якщо при повторному проведенні конкурсу жоден (єдиний) претендент не 

набрав більше 50% голосів присутніх членів Ради, конкурс вважається таким, що 

відбувся, а претенденти (претендент), які брали участь у ньому, вважаються 

такими, що не пройшли конкурс та підлягають звільненню відповідно до чинного 

законодавства. 

 

Укладення трудового договору 
 

24. Рішення Вченої ради університету (інституту) є підставою для подання 

заяви, укладення трудового договору з обраною особою і видання наказу ректора 

про прийняття її на роботу. Заява про прийняття на роботу має бути подана 

обраним претендентом протягом п'яти днів з дня проведення засідання Вченої 

ради. 
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25. Відповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу науково-

педагогічних працівників може укладатися строковий трудовий договір, у тому 

числі контракт. Термін строкового трудового договору встановлюється за 

погодженням сторін і може бути від одного до п’яти років. Вносити пропозиції 

щодо терміну трудового договору має право кожна із сторін. 

З завідувачем кафедри укладається контракт строком на п’ять років. 

26. Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його 

дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови 

матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання 

договору можуть встановлюватись угодою сторін. 

27. Контракт укладається у письмовій формі і підписується ректором та 

працівником, якого приймають на роботу за контрактом. 

Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну 

силу і зберігаються у кожної із сторін контракту. 

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, 

визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, 

складеною у письмовій формі. 

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття працівника на 

роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін. 

28. У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до 

якості і строків її виконання, строк дії контракту, права, обов'язки та взаємна 

відповідальність сторін, умови оплати й організації праці, підстави припинення та 

розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання 

взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням специфіки роботи, 

професійних особливостей та фінансових можливостей університету (інституту). 

29. У контракті можуть визначатися додаткові, крім встановлених чинним 

законодавством, підстави його розірвання. 

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. 

30. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, 

передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано. 

31. 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. Звільнення працівника у цьому разі проводиться 

відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України. 

32. Усі спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним 

законодавством порядку. 
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Додаток 3 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію та порядок проведення атестації працівників 

Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет» 

 

1.Загальніположення 

1.1.Це положення визначає порядок проведення атестації працівників Державного 

вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» 

(далі—університет). 

1.2.Атестація працівників—це система заходів, спрямована на всебічне 

комплексне оцінювання  їх діяльності, за якою визначається відповідність 

працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації. 

1.3.Метою атестації  є стимулювання цілеспрямованого безперервного 

підвищення рівня професійної компетентності працівників, росту їх професійної 

майстерності, забезпечення ефективності робочого процесу. 

1.4.Основними принципами атестації є  відкритість  та колегіальність, повнота, 

об′єктивність та системність оцінювання його діяльності. 

1.5.Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація 

здійснюється один раз на п′ять років. 

1.6.Позачергова атестація працівника проводиться за поданням керівника 

підрозділу (відділу), де він працює, з метою підвищення кваліфікаційної категорії 

або у разі зниження ним рівня професійної діяльності. 

1.7.Атестації не підлягають: 

працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року; 

вагітні жінки; 

особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-

інвалідом; 

одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років; 

неповнолітні; 

особи, які працюють за сумісництвом. 

1.8.Жінки, які перебувають у відпустці у зв′язку з вагітністю та пологами, а також 

інші особи, які перебувають  у відпустці по догляду за дитиною, проходять 

атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу. 

1.9.Атестація проводиться за рішенням ректора університету. 

2.Порядок створення та повноваження атестаційної комісії 

2.1.Атестаційна комісія формується з висококваліфікованих фахівців університету 

та представника трудового колективу. 

2.2.Кількісний та персональний склад комісії визначає ректор університету з 

урахуванням норм, передбачених  Законом України «Про професійний розвиток 

працівників». 

2.3.Персональний склад  комісії має бути затверджений не пізніше  дати видання 

наказу про визначення строків проведення атестації. 



 29 

        Якщо на дату проведення атестації у роботі комісії не можуть взяти участь її 

голова,  секретар та/або більш як одна третина від загальної кількості членів 

комісії, ректор університету  видає наказ про внесення змін до персонального 

складу  атестаційної комісії. 

2.4.Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

як дві третини її складу. 

2.5.Атестаційна комісія приймає рішення відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. 

2.6.Хід засідання та прийняті комісією рішення оформлюються протоколом. 

3. Порядок проведення атестації 

3.1. Ректор університету видає наказ, яким визначає строки проведення атестації. 

 3.2. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників під 

підпис не пізніше ніж за два місяці до початку атестації. 

3.3. Графіки проведення атестацій складаються відділом кадрів разом з 

керівниками структурних підрозділів і після затвердження  доводяться під підпис 

до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за місяць до 

початку атестації. 

Графік проведення атестації має містити такі відомості: 

• прізвище, ім’я, по батькові працівників, які підлягають атестації; 

• найменування посад/професій (із зазначенням категорії/розряду); 

• дата проведення атестації; 

• посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, відповідального за 

підготовку характеристики. 

3.4. На кожного працівника, який підлягає атестації, його безпосередній керівник 

складає характеристику. 

У характеристиці повною мірою мають бути висвітлені відомості про: 

• показники, які характеризують якість виконання посадових обов’язків 

• продуктивність праці, трудову дисципліну тощо; 

• наявність заохочень; 

• наявність дисциплінарних стягнень за невиконання (неякісне, несвоєчасне) 

виконання обов’язків, покладених на працівника; 

• підвищення кваліфікації, навчання передовим методам праці і технологій (у 

т. ч. інформаційним); 

• наявність винаходів, раціоналізаторських пропозицій, публікацій у 

професійних виданнях, пов’язаних з діяльністю в університеті; 

• наявність наукових і почесних звань, тощо. 

3.5. Безпосередній керівник ознайомлює працівника з характеристикою (під 

підпис) у строки, визначені графіком атестації, після чого подає характеристику 

атестаційній комісії (не пізніше, ніж за тиждень до атестації). 

3.6. У разі незгоди з відомостями, викладеними у характеристиці, працівник може 

подати до комісії відповідну заяву, обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї 

роботи. 

3.7. Атестація працівників — керівників структурних і відокремлених підрозділів 

та осіб, які увійшли до складу комісій, передує атестації інших працівників цих 

підрозділів (відділів). 
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3.8. Атестація працівника проводиться лише в його присутності. 

3.9. На засіданні атестаційної комісії може бути присутнім і безпосередній 

керівник працівника, якого атестують. 

3.10. Атестаційна комісія розглядає характеристику працівника, який проходить 

атестацію, та заслуховує його повідомлення щодо виконуваної ним роботи. 

3.11. Під час атестації члени комісії мають право ставити працівнику запитання 

щодо виконання/невиконання ним планових завдань та обов’язків, передбачених 

посадовою (робочою) інструкцією. Уточнюючі запитання члени комісії також 

можуть ставити безпосередньому керівнику працівника, який проходить 

атестацію. 

3.12. За наявності в характеристиці негативної оцінки роботи працівника (в 

цілому, або щодо окремих її складових) члени комісії зобов’язані запропонувати 

працівнику пояснити причини незадовільного виконання посадових обов′язків. 

3.13. Обговорення, аналіз матеріалів атестації  і голосування за результатами 

обговорення атестаційна комісія проводить за відсутності працівника і його 

безпосереднього керівника. 

3.14. Оцінка професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що 

безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою, не допускається 

3.15. Оцінку діяльності працівника, який пройшов атестацію, та свої рекомендації 

атестаційна комісія вносить до протоколу та атестаційного листа, які 

оформлюються у двох екземплярах. 

Атестаційний лист заповнює секретар комісії. 

Протокол та атестаційний лист підписують голова та члени комісії, які брали 

участь у голосуванні. 

3.16. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді 

або виконуваній роботі комісія має обґрунтувати надані нею рекомендації та 

внести зазначені обґрунтування як до протоколу, так і до атестаційного листа. 

3.17. Після ознайомлення працівника з матеріалами атестації (але не пізніше 

трьох днів з дати атестації) голова комісії передає усі матеріали (характеристики, 

протоколи засідання атестаційної комісії, атестаційні листи з підписами 

працівників) ректору університету для прийняття кадрових рішень. 

3.18. Після прийняття рішення по кожному працівнику ректор університету 

передає матеріали атестації (протоколи засідань атестаційної комісії та 

атестаційні листи) начальнику відділу кадрів для виконання та узагальнення. 

3.19. По закінченню атестації характеристику, примірники протоколу та 

атестаційного листа долучають до особової справи працівника. 

Зазначені матеріали розглядаються під час вирішення питань просування по 

службі, встановлення передбачених колективним договором надбавок або зміни 

їх розміру, застосування заохочень, виявлення переваг при залишенні на роботі 

під час скорочення штату та/або чисельності, присвоєння категорій тощо. 

4. Результати атестації 

4.1. На підставі всебічного аналізу виконання основних обов’язків, складності 

виконуваної роботи та її результативності атестаційна комісія приймає рішення 

про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі. 
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4.2. У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі комісія може рекомендувати ректору університету: 

• присвоїти працівнику чергову  категорію; 

• встановити надбавку до заробітної плати; 

• організувати стажування на посаді вищого рівня; 

• направити на підвищення кваліфікації. 

Комісія може надати як одну, так і декілька рекомендацій із наведеного переліку. 

4.3. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі комісія може рекомендувати ректору університету: 

• перевести працівника за його згодою на іншу посаду чи роботу, що 

відповідає професійному рівню; 

• направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною 

атестацією. 

4.4. Рішення та рекомендації комісії з відповідним обґрунтуванням доводяться до 

відома працівника. 

4.5. У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу, що 

відповідає кваліфікаційному рівню,ректор за результатами атестації має право 

звільнити працівника за підставою, передбаченою пунктом 2 статті 40 Кодексу 

законів про працю України (КЗпП). 

5. Прийняття рішень за результатами атестації та їх виконання 

5.1. Ректор університету  після вивчення та аналізу рішень та рекомендацій 

атестаційної комісії приймає рішення щодо конкретних працівників про: 

• присвоєння чергової  категорії; 

• встановлення надбавки до заробітної плати; 

• направлення на підвищення кваліфікації; 

• переведення (за згодою працівника) на іншу посаду чи роботу, що 

відповідає його професійному рівню; 

• направлення на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною 

атестацією; 

5.2. Начальник відділу кадрів підсумовує результати атестації і визначає кількість 

працівників: 

• які пройшли атестацію; 

• визнаних такими, що відповідають займаним посадам (виконуваній роботі); 

• визнаних такими, що не відповідають займаним посадам (виконуваній 

роботі); 

• які не пройшли атестацію з різних причин. 

5.3. Працівники відділу кадрів вивчають, аналізують, узагальнюють матеріали 

атестації та: 

• готують проекти наказів : 

• загальні підсумки атестації; 

• готують проекти наказів про переведення на іншу посаду, зарахування до 

кадрового резерву, навчання з подальшою атестацією щодо працівників, які 

надали згоду на реалізацію відповідних кадрових процедур, присвоєння 

чергової категорії тощо; 



 32 

• у разі відмови працівників, визнаних атестаційною комісією такими, що не 

відповідають займаній посаді (виконуваній роботі), від переведення на 

нижчу посаду (іншу роботу), готують проекти наказів про звільнення таких 

працівників за підставою, передбаченою пунктом 2 статті 40 

КЗпП (невідповідність займаній посаді (виконуваній роботі) внаслідок 

недостатньої кваліфікації, яка перешкоджає продовженню даної роботи). 

5.4. Зазначені  проекти наказів начальник відділу кадрів передає на підпис 

ректору університету. 

5.5. Рішення про переведення працівника, визнаного атестаційною комісією 

таким, що не відповідає займаній посаді (виконуваній роботі), на іншу роботу за 

його згодою або про звільнення з роботи за підставою, передбаченою пунктом 2 

статті 40 КЗпП, може бути прийнято ректором університету лише протягом двох 

місяців з дати проведення атестації. 

Переведення працівника на іншу роботу та/або розірвання з ним трудового 

договору, що ґрунтується на результатах атестації, після закінчення вказаного 

строку не допускається. 

5.6. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, 

встановленому законодавством. 
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Додаток 4 

ПЕРЕЛІК 

 
Посад та розмірів щорічної додаткової оплачуваної відпустки 

за особливий характер праці 

 

Згідно з пунктами 60 розділу ХХІІ «Загальні професії за усіма галузями 

господарства» Списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад працівників, 

робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним 

навантаженням або виконується в особливих природних географічних і 

геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на 

щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. за №1290 (у 

редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року за №679)  

 
№ 

п/п 

Посада Розмір щорічної додаткової 

оплачуваної відпустки 

1. Прибиральниця службових приміщень (зайнятих 

прибиранням загальних убиралень та санвузлів) 

4 

 

 

 

Додаток 5 

ПЕРЕЛІК 

професій і посад працівників з ненормованим робочим днем, 

яким встановлюється додаткова оплачувана відпустка 

 
№№ 

п/п 

Найменування професій і посад 

 

 

Кількість 

календарних 

днів 

1 Головний бухгалтер, заступники головного бухгалтера 5 
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Додаток 6 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок встановлення надбавок і доплат працівникам 

Державного вищого навчального закладу  

«Донецький національний технічний університет» 

1.Загальні положення 

1.1.Положення розроблено на підставі чинного законодавства та регулює  

розміри та порядок встановлення надбавок працівникам університету. 

1.2.Норми, що не визначені даним Положенням, регулюються чинним 

законодавством. 

2.Види, розміри та порядок встановлення надбавок 

2.1.Надбавки до заробітної плати встановлюються: 

2.1.1.У розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної 

ставки): 

• за високі досягнення у праці; 

• за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); 

• за складність, напруженість у роботі. 

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і 

порушення трудової дисципліни, зазначені надбавки скасовуються або 

зменшуються. 

2.1.2.За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР 

«народний»--у розмірі 40%, «заслужений»--20%  посадового окладу (ставки 

заробітної плати). 

2.1.3.За спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер 

спорту»--у розмірі 20%, «майстер спорту міжнародного класу»--15%, «майстер 

спорту»--10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо 

їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. 

За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) 

званням. 

Відповідність почесного або спортивного звання  профілю діяльності 

працівника на займаній посаді визначається ректором університету. 

2.1.4.За знання та використання в роботі іноземної мови: однієї 

європейської—10%, однієї східної, угро-фінської або африканської—15%, двох і 

більше мов—25% посадового окладу (ставки заробітної плати). 

          Надбавки не встановлюються працівникам, для яких вимогами для 

зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено 

відповідним документом. 

2.1.5.За класність водіям автотранспортних засобів—водіям ІІ класу—10%; 

водіям І класу—25% встановленої тарифної ставки за відпрацьований час. 

2.1.6.За вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам—

щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно 

від стажу педагогічної роботи  у наступних розмірах: 

понад 3 роки—10%; 

понад 10 років—20%; 

понад 20 років—30%. 
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2.2.Порядок встановлення надбавок. 

      При встановленні конкретних розмірів надбавок необхідно 

дотримуватися наступних вимог: 

• надбавки, вказані у п. 2.1.1 встановлюються працівникам університету в 

межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів та видатків; 

• працівникам науково-дослідної частини, які працюють за господарською 

тематикою, у тому числі за сумісництвом, надбавки виплачуються за рахунок 

коштів, які передбачені для виконання відповідної господарської теми; 

• конкретний розмір надбавки працівника встановлюється індивідуально 

наказом ректора університету; 

• при переведенні працівника з одного підрозділу в інший, або з однієї посади 

на іншу, збереження або встановлення надбавок вирішується в індивідуальному 

порядку ректором університету; 

• контроль за відповідністю якості роботи встановленим розмірам надбавок 

здійснюється керівниками підрозділів, при погіршенні якості і порушенні 

трудової дисципліни надбавка скасовується або зменшується її розмір. 

3.Види, розміри та порядок встановлення доплат. 

3.1.Доплати до заробітної плати працівникам встановлюються: 

3.1.1.У розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки): 

• за виконання обов′язків тимчасово відсутніх працівників; 

• за суміщення професій (посад); 

• за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 

робіт. 

Зазначені види доплат не встановлюються ректору університету, його 

заступникам, керівникам підрозділів (відділів), їх заступникам. 

3.1.2.У розмірі 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу 

у нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину 

роботи у нічний час. 

3.1.3.За вчені звання: 

Професора—у розмірі до 33 % посадового окладу (ставки заробітної плати); 

Доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника—у розмірі 

до 25% посадового окладу (ставки заробітної плати). 

        Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за 

профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених 

працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним 

(вищим) званням. 

3.1.4.За науковий ступінь: 

Доктора наук—у розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати); 

Доктора філософії, кандидата наук—у розмірі 15% посадового окладу 

(ставки заробітної плати). 

       Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за 

профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у зазначених 

працівників двох або більше наукових ступенів доплата встановлюється за одним 

(вищим) ступенем. 

       Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності 

працівника на займаній посаді визначається ректором університету. 
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       Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого 

звання повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим чинним 

законодавством. 

3.1.5.За використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, 

які зайняті прибиранням туалетів, --у розмірі 10% посадового (місячного) окладу. 

3.1.6.За ненормований робочий день (водіям автотранспортних засобів)—у 

розмірі 25% тарифної ставки за відпрацьований час. 

3.1.7.За виконання обов′язків заступника декана факультету—30% 

посадового окладу. 

3.1.8.Особам із числа професорсько-викладацького складу, які не мають 

вченого звання професора за завідування кафедрою—у розмірі до 20% посадового 

окладу, але не більше завідувача кафедри професора. 

3.1.9.За роботу у важких і шкідливих умовах праці—у розмірі 12% 

посадового окладу. 

3.2.Доплати встановлюються ректором університету, про що видається 

відповідний наказ. 
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Додаток 7 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок і умови надання матеріальної допомоги в 

Державному вищому навчальному закладі 

«Донецький національний технічний університет» 

 

1.Загальні положення 

 

1.1.Матеріальна допомога (у тому числі на оздоровлення) надається штатним 

працівникам університету, а також пенсіонерам, що більше 15 років працювали в 

університеті, і на момент надання допомоги ніде не працюють або близьким родичам 

у випадку смерті працівника (пенсіонера). 

1.2.Матеріальна допомога надається (у тому числі на оздоровлення) за рахунок 

коштів відповідних джерел фінансування загального та спеціального фондів 

заробітної плати університету, відповідно до законодавства і в межах фонду оплати 

праці. 

1.3.Розмір матеріальної допомоги у зв′язку з тяжким матеріальним становищем 

визначається залежно від матеріального стану працівника, розміру посадового окладу 

(ставки) згідно з чинним законодавством. 

1.4.Норми, що не визначені в даному положенні, регулюються на підставі чинного 

законодавства України. 

 

2.Підстави і розміри матеріальної допомоги 

 

2.1.Допомога на поховання працівнику, що перебуває (перебував) в трудових 

відносинах з університетом на момент смерті надається у кількості прожиткових 

мінімумів, зазначених у таблиці 

 
Стаж 

роботипрацівника 

вуніверситеті 

 

У випадкусмерті 

Працівник

а 

Чоловіка, 

дружини, дітей 

Батьків 

до 5 років 2,0 0,75 0,5 

> 5 років До 4,0 до 2,0 до 1,0 

 

2.2.Допомога на поховання пенсіонеру у разі смерті (ст.48 Закону України «Про 

основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 

в Україні»): 

• Самого пенсіонера—до 2 прожиткових мінімумів; 

• Чоловіка, дружини, дітей, батьків—до 1 прожиткового мінімуму. 

2.3.У випадках, не врахованих п. 2.1-2.2, матеріальна допомога (у тому числі на 

оздоровлення) у зв′язку з тяжким матеріальним станом надається працівникам у сумі 

не більше одного посадового окладу на рік згідно чинного законодавства. 
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3.Порядок оформлення і виплати матеріальної допомоги 

3.1.У всіх випадках матеріальна допомога надається на підставі заяви одержувача, а у 

випадках смерті працівника чи пенсіонера—заява найближчих родичів (чоловіка, 

дружини, дітей, батьків), у якій вказані мотиви одержання матеріальної допомоги за 

погодженням з профспілковою організацією або уповноваженою особою від 

трудового колективу університету. 

3.2.Матеріальна допомога виплачується на підставі наказу ректора університету 

протягом одного місяця від дня виходу наказу. 
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Додаток  8 

 

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

відносно досягнення установлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого 

середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків 

виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій та пожежної безпеки 

у Державному вищому навчальному закладі  

«Донецький національний технічний університет» на 2017 - 2018 роки 

 
№ 

п/п Найменування заходів 
Строк 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 

Організаційні заходи 

1. Проводити інструктажі з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності з співробітниками 
при прийнятті на роботу та студентами під 
час проведення навчально-виховного 
процесу і проживання у гуртожитках №1 і 
№2 згідно з п. 5 Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праціу закладах, 
установах,організаціях, підприємствах, 
підпорядкованих Міністерству освіти і 
науки України,затвердженим Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
18.04.06 №304 і зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 07.07.06 
№806/12680 та Положенням про 
організацію роботи з охорони праці 
учасників навчально-виховного процесу в 
установах і навчальних закладах, зі 
змінами, затвердженими Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
20.11.2006 №782 та зареєстрованими у 
Міністерстві юстиції України 11.12.06 
№1297/13171 

При прийомі 

на роботу 

(для 

працівників), 

на початку 

навчального 

року та ІІ 

семестру (для 

студентів), 

надалі 

постійно 

(згідно  

строкам) 

Начальник 

відділу  з 

охорони праці, 

декани,  

куратори груп 

Отримання необхідних 

знань і навичок з 

питань охорони праці 

та безпеки 

життєдіяльності 

2. Провести перевірку знань з питань безпеки 

життєдіяльності на виконання Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 

26.11.2015р. №1239 та згідно з Планом-

графіком (додаток 2) по Донецькій області: 

- посадові особи університету у 

постійно діючій комісії Міністерства, 

у Приазовському технічному 

університеті; 

- співробітники університету у постійно 

діючій комісії університету 

призначеною Наказом ректора 

університету 

 

 

 

 

 

 

20.09.2017р. 

 

 

 

 

вересень-

листопад  

2017 року,  

надалі 1 раз у 

3 роки  

Начальник 

відділу з 

охорони праці 

Підвищення кваліфікації,  

отримання необхідних 

знань з питань безпеки 

життєдіяльності 

(охорона праці, пожежна, 

радіаційна безпека, 

безпека дорожнього 

руху, цивільний захист 

тощо) 

3. Розробити та затвердити Посадові 

інструкції на кожну посаду працівників 

університету згідно з Довідником 

кваліфікаційних характеристик професій 

25.12.2017р. Декани, 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

Установлення 

посадових обов’язків, 

вимог, прав, 

відповідальності 
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працівників, затвердженим Наказом 

Міністерства праці та соціальної політики 

України від 29.12.2004 №336 

начальник 

відділу кадрів 

працівників, у тому 

числі з охорони праці, 

пожежної безпеки та 

безпечного ведення 

робіт  

4. Провести заняття з безпеки 

життєдіяльності з кураторами 

студентських груп університету; 

Провести кураторам вступний інструктаж 

з безпеки життєдіяльності зі студентами у 

підлеглих студентських групах згідно з 

Програмою, затвердженою ректором 

університету 

До 

01.09.2017р. 

(  

 

вересень 

(надалі 

кожного 

року) 

Начальник 

відділу  з 

охорони праці, 

декани,  

куратори груп 

Отримання необхідних 

знань з питань безпеки 

життєдіяльності, 

охорони праці і 

пожежної безпеки  

5. Провести первинні інструктажі з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності 

зі студентами під час навчально–

виховного процесу та у гуртожитках №1 і 

№2 згідно з Положенням про порядок 

проведення навчання, інструктажів та 

перевірки знань з питань охорони праці у 

ДВНЗ ДонНТУ, затвердженого Наказомвід 

04.06.15 № 149 – 03 

вересень 2017 

року, 

 

ІІ семестр 

2017року 

 

(надалі 

кожного 

року) 

 

Декани, 

завідувачі 

кафедр, 

начальник 

відділу з 

охорони праці 

Отримання необхідних 

знань з питань безпеки 

життєдіяльності, 

(охорона праці, пожежна 

безпека, безпека 

дорожнього руху, дії на 

випадок НС, 

профілактика 

травматизму тощо)  

6. Провести навчання та перевірку знань 

посадових осіб університету з: 

- з питань пожежної безпеки (пожежно – 

технічний мінімум) у підрозділі Навчально 

– методичного центру ГЗ та БЖД (1 раз у 3 

роки) 

 

2019р. 

(надалі 1 раз 

у 3 роки0 

Начальник 

відділу з 

охорони праці  

Отримання необхідних 

знань з пожежної 

безпеки (пожежно-

технічний мінімум), 

поновлення 

посвідчень 

7. Забезпечити контроль за проходженням 

попередніх (при прийомі на роботу) і 

періодичних медичних оглядів працівників 

(згідно з списком, графіком) 

Постійно Начальник 

відділу кадрів, 

начальник 

охорони праці 

Профілактика 

професійного 

захворювання, 

інвалідності 

8. Забезпечити контроль за додержанням 

вимог чинного законодавства про охорону 

праці жінок, молоді та інвалідів в 

університеті  

Постійно 

Уповноважена 

особа від 

трудового 

колективу 

університету, 

 начальник 

відділу 

охорони праці 

Поліпшення умов 

праці жінок, молоді та 

інвалідів в 

університеті 

9. Забезпечити проведення електричною  

лабораторією перевірки контуру захисного 

заземлення та випробування опору ізоляції 

електропроводки у навчальних 

лабораторіях, комп’ютерних класах, центрі 

інформаційно – комп’ютерних технологій 

з складанням Протоколу і відміткою у 

технічних паспортах 

Згідно з 

строками 

Заступник 

директора з 

АГР 

Поліпшення стану з 

електробезпеки згідно 

з ПТЕЕС і ПБЕЕС та 

ПУЕ та оформлення 

паспортів 

10. Вжити заходів щодо вирішення 

найважливіших питань з запобігання 

нещасних випадків, професійної 

захворюваності та аварій в університеті. 

Забезпечити організацію роботи з питань 

безпеки життєдіяльності на факультетах і у 

структурних підрозділах  

Постійно 

Декани 

факультетів, 

керівники 

структурнихпід

розділів, 

уповноважена 

особа від 

трудового 

колективу 

Сприяння поліпшення 

стану безпеки і гігієни 

праці на факультетах і 

у структурних 

підрозділах 

університету 
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університету 

11. 

Здійснити закупку медичних засобів для 

поповнення медичних аптечок надання 

першої допомоги потерпілим  

жовтень 

2017р 

(надалі 

кожного 

року) 

Головний 

бухгалтер, 

начальник 

відділу з 

охорони праці, 

Забезпечення 

можливості надання 

першої допомоги 

потерпілим 

12. 

Забезпечити розроблення та затвердження 

ректором університету заходів проведення 

Дня охорони праці в університеті під 

відповідним девізом з нагоди Всесвітнього 

Дня охорони праці 

квітень 

кожного року 

Начальник 

відділу 

охорони праці, 

уповноважена 

особа від 

трудового 

колективу 

університету 

Відзначення Дня 

охорони праці за 

змістом відповідного 

девізу року 

13. 

Розробити та затвердити ректором 

університету заходи проведення Тижня 

безпеки дорожнього руху  

листопад 

кожного року 

 

Начальник 

відділу 

охорони праці 

Поліпшення 

профілактики 

травматизму учасників 

навчально-виховного 

процесу 

під час дорожнього 

руху  

14. 

Забезпечити контроль за виконанням 

Заходів з поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого характеру, 

професійних захворювань у ДВНЗ 

ДонНТУ на період 2017 - 2021 р.р.  

Постійно 

 

Начальник 

відділу ОП, 

уповноважена 

особа від 

трудового 

колективу 

університету 

Визначення стану та 

забезпечення 

безпечних умов праці 

та  гігієни 

15.  

Забезпечити проведення комплексних 

перевірок з питань охорони праці на 

факультетах та у структурних підрозділах 

університету  

1 раз у 

квартал 

Начальник 

відділу ОП, 

уповноважена 

особа від 

трудового 

колективу 

університету 

Визначення стану та 

забезпечення 

безпечних умов праці 

16. 

Проводити в університеті заходи з нагоди 

місячника з безпечного використання газу 

у побуті з організацією виставок 

відповідних засобів навчання та 

пропаганди у бібліотеці 

Кожного року 

Начальник 

відділу 

охорони праці, 

куратори 

студентських 

груп, директор 

бібліотеки 

Забезпечення 

безпечного 

використання газу у 

побуті 

Протипожежні заходи 

1. Проводити протипожежні інструктажі з 
співробітниками при прийнятті на роботу та 
студентами під час проведення навчально-
виховного процесу і проживання у 
гуртожитках №1 і №2 згідно з вимогами 
п.15-17 розділу ІІ Правил пожежної безпеки 
в Україні, затверджених Наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 
30.12.14 №1417 і зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 05.03.15 № 
252/26697 та постановою Кабінетів 
Міністрів України «Про затвердження 
порядку здійснення навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях» від 26.06.13 
№444  

При прийомі 

на роботу 

(для 

працівників) , 

на початку 

навчального 

року та ІІ 

семестру (для 

студентів), 

надалі 

постійно 

(згідно  

строкам) 

Начальник 

відділу  з охорони 

праці, декани,  

куратори груп 

Отримання 

необхідних знань і 

навичок з питань 

пожежної безпеки 

та дій на випадок 

пожежі 

2. Проводити: 

 - Навчання і перевірку знань з питань 

пожежної безпеки (пожежно – технічний 

 

 

Наступна у 

2019р.  

Начальник 

відділу з 

охорони праці 

Отримання 

необхідних знань і 

навичок з питань 

пожежної безпеки  
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мінімум) з отриманням посвідчення у 

посадових осіб – членів екзаменаційної 

комісії з перевірки знань з пожежної 

безпеки у співробітників університету. 

 - Вивчення Правил пожежної безпеки та 

навчання діям на випадок пожежі. 

 - Перевірку знань з питань пожежної 

безпеки у працівників університету та у 

відповідальних за пожежну безпеку у 

екзаменаційній комісії університету. 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

вересень – 

листопад 

2017р. (1 раз 

у 3 роки) 

3. Провести навчання з евакуації студентів та 
співробітників університету на випадок 
виникнення пожежі: 
- гуртожитку №1 
- гуртожитку №2 
- у навчальних корпусах 

 

 

 

11.09.17р. 

12.09.17р. 

08.09.17р. 

Начальник 

відділу 

з охорони праці, 

інженер з ОП  

Отримання 

необхідних 

навичок щодо 

евакуації та дій на 

випадок пожежі  

4. Проводити навчання діям та способам 

захисту у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій, у тому числі пожежі і аварій, з 

усім персоналом, який щойно прийнятий на 

роботу незалежно від їх освіти, стажу 

роботи за цією професією або посади, з 

особами, які прибули у відрядження 

Постійно Начальник 

відділу 

з охорони праці 

Отримання 

необхідних 

навичок щодо дій 

та способів 

захисту у разі 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій і аварій 

5. Призначати відповідальних за пожежну 

безпеку на факультетах, у структурних 

підрозділах університету згідно з п.2 

розділу ІІ Правил пожежної безпеки в 

Україні 

На початку 

кожного 

навчального 

року та у разі 

змін 

Начальник 

відділу з 

охорони праці 

Виконання вимог 

Правил пожежної 

безпеки в Українні 

6. Установити протипожежний режим в 

університеті відповідним документом 

(Загальнооб’єктовою інструкцією про 

заходи пожежної безпеки) відповідно до п.3 

розділу ІІ Правил пожежної безпеки в 

Україні  

1 раз у 3 роки 

(перегляд 

інструкції)  

Начальник 

відділу з 

охорони праці 

Забезпечення 

протипожежного 

режиму в 

університеті 

7. Перегляд Інструкцій про заходи пожежної 

безпеки (загальнооб’єктову, для 

структурних підрозділів, службових 

приміщень розташування університету 

1 раз у 3 роки 

(перегляд 

інструкції) 

Начальник 

відділу з 

охорони праці 

Забезпечення 

пожежної безпеки 

в університеті 

8. Щоквартально перевіряти протипожежний 
стан приміщень розташування деканатів, 
кафедр, комп’ютерних класів, структурних 
підрозділів університету  

Постійно Начальник 

відділу з 

охорони праці, 

декани, керівники 

структурних 

підрозділів 

Визначення 

протипожежного 

стану та 

запобігання 

виникненню 

пожеж  

9. Приведення та утримання 
електрообладнання у будівлях і 
приміщеннях розташування університету 
відповідно до Правил улаштування 
електроустановок (ПУЕ), Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів 
(ПБЕЕС) та Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів (ПТЕЕС), 
Правил пожежної безпеки в Україні  

- не користуватися пошкодженими 

розетками, з’єднувальними коробками, 

Постійно 

 
Заступник 

директора з АГР 

Індустріального 

інституту ДВНЗ 

ДонНТУ, декани, 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

матеріально 

відповідальні  

Забезпечення 

електробезпеки і 

пожежної безпеки  

згідно з вимогами 

ПУЕ, ПБЕЕС, 

ПТЕЕС та ППБ 

вУкраїні 
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вимикачами та іншими електровиробами, 

а також лампами, скло яких має сліди 

затемнення або випинання та замінити 

несправні розетки, вимикачі, світильники 

закрити плафонами (подати заявку 

заступнику директора з АГР);   

- не експлуатувати електричні кабелі і 

проводи з пошкодженою або такою, що 

втратила у процесі експлуатації захисні 

властивості, ізоляцією; 

- у приміщеннях розташування 

університету холодильники, 

кондиціонери (у разі наявності) вмикати 

безпосередньо у електророзетку за 

допомогою справних штепсельних 

з’єднань та електророзеток заводського 

виготовлення, а не через подовжувач; 

- комп’ютери, електроприлади, апаратуру 

тощо вмикати в електромережу тільки за 

допомогою справних штепсельних 

з’єднань та електророзеток заводського 

виготовлення;   

- з’єднання та окінцівку жил електричних 

проводів і кабелів здійснювати за 

допомогою опресування, зварювання, 

пайки або затискання (гвинтових, 

болтових тощо);  

- не прокладати електричних проводи і 

кабелі безпосередньо поверхнею горючих 

основ (за винятком тих, що прокладені у 

сталевих трубах); 

- нові підключення різних 

струмоприймачів необхідно проводити з 

урахуванням допустимого струмового 

навантаження електромережі; 

- не заклеювати ділянки електропроводки 

папером, горючими тканинами та 

заклеювати шпалерами; 

- організовувати і проводити 

профілактичні огляди та планово-

попереджувальні ремонти 

електрообладнання і електромереж, а 

також усунення порушень, які можуть 

привести до пожежі у приміщеннях 

10. Забезпечити контроль за виконанням 
Наказу МОН України «Про формування 
здорового способу життя молоді та 
заборону тютюнопаління у навчальних 
закладах та установах Міністерства освіти і 
науки України» у приміщеннях і на 
території розташування університету  

Постійно 

 

 

 

Декани, керівники 

структурних 

підрозділів, 

куратори груп,  

начальник відділу 

з охорони праці, 

Забезпечення 

протипожежного 

стану та 

формування 

навичок здорового 

способу життя у 

студентів і 

співробітників 

11. Провести згідно з п. 1.20 розділу ІV Правил 
пожежної безпеки України замір опору 
ізоляції і перевірки опрацювання приладів 

Згідно з 

строками (1 

раз на 2 роки)  

Заступник 

директора з АГР 

Індустріального 

інституту ДВНЗ 

Забезпечення 

електробезпеки і 

пожежної безпеки  

згідно з ПУЕ, 
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захисту електричних мереж та 
електроустановок від короткого замикання, 
випробування контуру захисного 
заземлення електричною лабораторією з 
отриманням актів випробування на 
території розташування університету 

ДонНТУ ПБЕЕС, ПТЕЕС та 

вимогам ППБ в 

Україні 

12. Утримувати шляхи евакуації та запасні 

виходи на території розташування 

університету на випадок пожежі вільними 

(не захаращувати) згідно з Правилами 

пожежної безпеки в Україні 

Постійно Заступник 

директора з АГР 

Індустріального 

інституту ДВНЗ 

ДонНТУ 

Виконання вимог 

Правил ПБ в 

Україні і Припусу 

інспектора  

13. Запасні (евакуаційні) виходи під час 
перебування у навчальних корпусах 
учасників навчально- виховного процесу 
замикати лише на внутрішні запори, які 
легко відмикаються 

Постійно Заступник 

директора з АГР 

Індустріального 

інституту ДВНЗ 

ДонНТУ 

Виконання вимог 

Правил ПБ в 

Україні і Припусу 

інспектора  

14. Дотримуватися протипожежного режиму 

під час проведення навчально - виховного 

процесу у навчальній лабораторії для 

проведення занять з хімії відповідно до 

Інструкцій №8 і №42 щодо заходів з 

пожежної безпеки для приміщень хімічної 

лабораторії, дії на випадок пожежі 

Постійно Учасники 

навчально- 

виховного 

процесу 

Забезпечення 

протипожежного 

режиму 

навчальної 

лабораторії з хімії 

під час навчально-

виховного процесу 

15. Дотримуватися вимог п. 2.19 та п.2.20 

розділу ІІІ Правил пожежної безпеки в 

Україні під час організації і проведення 

масових заходів (концерти, спортивні 

змагання, святкові зібрання, презентації, 

виставки, інші подібні заходи) та 

новорічних і різдвяних свят 

Постійно Відповідальні за 

проведення 

заходів та свят 

Забезпечення 

протипожежного 

режиму та вимог 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

16. Здійснювати згідно з строками технічний 
огляд вогнегасників у пункті 
техобслуговування (який має ліцензію) для 
перезарядки вогнегасників або виведення їх 
з експлуатації 

Згідно з 

строками 

Начальник 

відділуз 

охоронипраці, 

головний 

бухгалтер 

Забезпечення 

робочого стану 

вогнегасників на 

випадок пожежі та 

безпеки їх 

експлуатації 

17. Розміщення та експлуатацію вогнегасників 
здійснювати згідно з вимогами Правил 
експлуатації вогнегасників, затверджених 
Наказом міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від Чорнобильської катастрофи 
від 02.04.2004 №152, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 29.04.2004за 
№555/9154 

Постійно Інженер з 

охорони праці, 

матеріально-

відповідальні 

факультетів та 

структурних 

підрозділів 

Виконання вимог 

Правил 

експлуатації 

вогнегасників та 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

18. Вогнегасники в усіх приміщеннях 

розмістити шляхом навішування на 

вертикальні конструкції на висоті не більше 

як 1,5 м від рівня підлоги до нижнього 

торця вогнегасника 

При 

отриманнізі 

складу  

Матеріально-

відповідальні 

факультетів, 

структурних 

підрозділів 

Виконання вимог 

Правил 

експлуатації 

вогнегасників  

19. Здійснити закупку вогнегасників для 
доукомплектування приміщень 
розташування університету відповідно до 
Правил пожежної безпеки в Україні та 
Типових норм належності вогнегасників 

До 01.06.16р. Головний 

бухгалтер, 

начальник відділу 

з охорони праці 

Забезп

ечення 

первинними 

засобами 

пожежогасіння 

згідно нормам 
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20. У приміщеннях розташування факультетів 

та структурних підрозділів на видних 

місцях (інформаційному стенді) розмістити 

таблички з номером телефону пожежної 

охорони 101 і на яких вказується прізвище і 

посада відповідального за пожежну безпеку 

згідно з Наказом «Про відповідальність за 

пожежну безпеку» 15.01.2016 за № 5-03 та 

Інструкції з пожежної безпеки: № 1 щодо 

заходів пожежної безпеки у структурних 

підрозділах університету та №2 про заходи 

пожежної безпеки у службових 

приміщеннях, Пам’ятка «Як вижити в 

умовах пожежі» 

Постійно Декани, керівники 

структурних 

підрозділів,  

інженер з ОП 

Забезпечення 

інформацією щодо 

пожежної безпеки 

21. Підключення ПК та іншої оргтехніки і 

електричного обладнання до електромережі 

виконувати згідно з вимогами п. 5.1 Правил 

пожежної безпеки в Україні та Правил 

улаштування електроустановок (ПУЕ)  

Постійно Постійно 

 

Забезпечення 

електробезпеки та 

протипожежного 

режиму 

22. У приміщеннях розташування університету 

після закінчення роботи: 

- перевіряти стан з пожежної безпеки; 

- вимикати усі електроприлади, оргтехніку 

(з розетки) та електричне освітлення тощо; 
- ключі від приміщень здавати черговому на 
Пост №1 (від приміщень навчальних 
корпусів №1 і №2), на Пост №2 (від 
приміщень навчального корпусу №3) 

Постійно 

Декани, керівники 

структурних 

підрозділів, 

матеріально-

відповідальні 

Забезпечення 

протипожежного 

стану у 

приміщеннях 

розташування 

університету  

23. Здійснити періодичний огляд первинних 
засобів пожежогасіння – вогнегасників 
(порошкових і вуглекислотних) згідно з 
Правилами експлуатації вогнегасників та 
згідно з строками з відміткою у журналі 
обліку вогнегасників в університеті 

Постійно 

(1 раз у 

місяць) 

Інженер з 

охорони праці, 

матеріально-

відповідальні 

факультетів та 

структурних 

підрозділів 

Забезпечення 

безпеки 

експлуатації та 

робочого стану 

вогнегасників на 

випадок пожежі   

 

Начальник відділу з ОП                                          В.Я. Григоренко 

 

 Інженер з ОП                                                            В.А. Удовитчен 
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Додаток 9 

ПЕРЕЛІК  

професій і посад за роботу на яких, установлюється доплата у розмірі 10 % 

посадового (місячного) окладу за використання у роботі дезінфікуючих 

засобів 
 

На виконання Наказу Міністерстваосвіти і науки України п. 3г «Про 

впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 

тарифнихрозрядівпрацівниківзакладів, установосвіти та науковихустанов» від 28 

вересні 2005 року за №557  

 
№ п/п Відділ, підрозділ Назва посади 

1. Господарська частина Прибиральниця службових приміщень (зайнята 

прибиранням загальних убиралень та санвузлів) 

 

 

 

Додаток 10 

ПЕРЕЛІК 

професій і посад робітників, яким надається безкоштовно спецодяг, 

спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту 

 
№ 

 п /п 

 

Найменування виробництв, цехів, професій і посад 

 

Найменування спецодягу, 

спецвзуття та інших 

засобів захисту 

 

1 Канцелярія: 

- архіваріус; 

Згідно з Типовим  

нормами та Нормами 

безплатної видачі спеціального 

одягу, спеціального взуття та 

інших засобів індивідуального 

захисту працівникам загальних 

професій різних галузей 

промисловості, затверджених 

Наказом Державного комітету 

України з промислової 

безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 16 квітня 

2009 року №62 

2 

 

 

Господарський відділ:  

- прибиральницяслужбовихприміщень. 
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Додаток 11 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок преміювання працівників 

Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет» 

 

1.Загальні положення 

1.1.Положення про преміювання розроблено відповідно до діючого законодавства 

з метою матеріального заохочення працівників університету за відповідальність, 

ініціативу, творчість, багаторічну плідну працю та високі досягнення в роботі. 

1.2.Дане положення визначає порядок преміювання професорсько-викладацького 

складу, навчально-допоміжного й адміністративно-господарського персоналу, 

наукових працівників, керівників і виконавців науково-дослідних та проектно-

конструкторських робіт за підсумками роботи за навчальний рік, семестр, квартал 

чи місяць і передбачає залежність матеріального стимулювання й оплати  праці 

працівників університету від кінцевих результатів, якості й ефективності праці 

кожного працівника, додаткову роботу зі студентами, активну участь у 

громадському житті університету. 

1.3.Премії встановлюються: за  результатами роботи за навчальний рік, 

календарний рік, семестр, квартал, місяць; за розробку, впровадження та 

опанування новітніх технологій; за виконання особливо важливої роботи; у 

зв′язку з нагородженням державними нагородами, присвоєнням почесного звання, 

вченого звання, наукового ступеня; до професійних свят, ювілейних дат; за 

багаторічну сумлінну працю; якісну, своєчасну здачу звітів; проведення олімпіад; 

агітаційну роботу  зі вступниками. 

2.Критерії преміювання 

2.1.Головним критерієм оцінки праці професорсько-викладацького персоналу, 

наукових працівників, керівників і виконавців науково-дослідних та проектно-

конструкторських робіт при преміюванні є: 

• Внесок викладача у роботу зі студентами; 

• Застосування нетрадиційних і ефективних методів виконання курсових та 

дипломних проектів; 

• Залучення до цієї роботи досвідчених фахівців підприємств, установ, 

організацій. Розробка тематики реальних дипломних і курсових проектів, 

що забезпечують удосконалення виробничих процесів, технологій, 

устаткування, приладів; 

• Керування роботою студентів, які стали переможцями всеукраїнських та 

міжнародних студентських олімпіад, конкурсів, турнірів; 

• Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; 

• Використання і пропаганда передового досвіду ведення навчального 

процесу; 

• рівень якості читання лекцій; 

• показник виконання навчального навантаження; 

• підготовка фахівців на основі використання науково-технічного прогресу і 

залучення студентів до участі в науково-дослідних і проектно-

конструкторських роботах; 
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• організація та проведення олімпіад, конкурсів, проектів тощо; 

• інноваційна діяльність; 

• підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності. 

2.2.Головними критеріями оцінки праці навчально-допоміжного персоналу є: 

• чітке і своєчасне виконання посадових обов′язків; 

• якісна підготовка навчальних місць до проведення лабораторних, 

практичних робіт; 

• стан закріпленого лабораторного устаткування, приміщення, обладнання; 

• участь у модернізації, розробці і створенні навчально-лабораторного і 

демонстраційного устаткування; 

• підвищення кваліфікації тощо. 

2.3.Показники преміювання адміністративно-господарського персоналу: 

• Якісне виконання посадових обов′язків; 

• Виконання встановлених планових показників; 

• Підвищення кваліфікації; 

• Забезпечення збереження майна, устаткування тощо; 

• Якість та своєчасність подання бухгалтерських та статистичних звітів. 

2.4.Максимальний розмір премії працівників не обмежується і встановлюється 

ректором в межах фонду заробітної плати. 

2.5.Премії працівникам встановлюються наказом ректора  університету. 

2.6.Премії працівникам виплачуються за відпрацьований місяць у строки виплати 

чергової заробітної плати. 

2.7.Працівникам, які відпрацювали неповний робочий місяць, премії 

виплачуються за фактично відпрацьований період. 

2.8.Працівникам, які працювали неповний місяць у зв′язку з призовом до 

Збройних Сил України, з переходом на іншу роботу, вступом до ВНЗ, виходом на 

пенсію, звільненням у зв′язку із скороченням штату працівників та інших 

поважних причин, виплата премії проводиться з розрахунку часу, фактично 

відпрацьованого у  цьому місяці. 

2.9.Виплата премії працівникам проводиться за рахунок коштів загального та 

спеціального фондів. 

2.10.Норми, що не визначені даним положенням, регулюються чинним 

законодавством. 
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Додаток 12 

Правила призначення стипендій 

у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

Загальні положення 

1. Правила призначення академічних стипендій у ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (далі – Правила) розроблено відповідно 

до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050із змінами та 

доповненнями) (далі – Порядок КМУ). 

2. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються у ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (далі – Університет) за державним 

замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а 

саме: 

1) студентів денної форми навчання (з відривом від виробництва), крім осіб, 

які навчаються за спеціальностями галузі знань «Державне управління» 

або спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за 

замовленням Нацдержслужби (далі – студенти); 

2) аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з 

відривом від виробництва). 

3. ЦіПравила не стосуються академічних стипендійосіб: 

1) які навчаються згідно з угодами, укладеними між Університетом та 

фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть 

виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено 

умовами укладеної угоди; 

2) які є іноземцями і навчаються в Університеті згідно з угодами про 

міжнародну академічну мобільність. 

4. Особам, визначеним пунктом 2 цих Правил, призначаються такі стипендії: 

1) академічні: 

студентам — за результатами навчання; 

студентам І курсу в 1-му семестрі – на підставі конкурсного балу, 

отриманого ними під час вступу до Університету; 

аспірантам і докторантам — на підставі наказу про зарахування до 

Університету; 
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2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і 

гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій 

громадян. 

5. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або 

соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги 

студентам, аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у 

громадській, спортивній і науковій діяльності наказом ректораУніверситету 

утворюються стипендіальна комісія Університету та стипендіальні комісії 

факультетів. 

До складу стипендіальної комісії Університету входять ректор Університету, 

головний бухгалтер, начальник планового відділу, декани 

факультетів,помічник ректора, представники ради студентського 

самоврядування Університету, первинних профспілкових організацій осіб, які 

навчаються. 

До складу стипендіальної комісії факультету входять декан факультету та 

його заступник,заступник головного бухгалтера, представник планового 

відділу, представник юридичної служби, представники ради студентського 

самоврядування факультету, первинних профспілкових організацій осіб, які 

навчаються. 

Кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи 

студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, 

які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу 

стипендіальної комісії. 

За поданням стипендіальних комісій факультетівректор Університету 

затверджує реєстри осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення 

стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та цим Правилам. 

6. Стипендії виплачуються один раз на місяць. 

Студентам академічна 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 цих Правилах. 

У разі зарахування аспірантів (докторантів) на навчання до Університету з 

дати, яка не збігається з початком календарного місяця, академічна стипендія 

виплачується у сумі, пропорційній кількості календарних днів, які 

залишаються до закінчення такого місяця. 

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або 

соціальну стипендію (далі – стипендіат), настає до закінчення місяця або 

стипендіат вибуває з Університету до закінчення строку навчання, їй 

виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання. 
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У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу 

охорони здоров’я, стипендіат отримує академічну або соціальну стипендію у 

призначеному йому розмірі. 

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з 

дозволу Університету стипендіат зберігає право на отримання стипендії. 

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням 

мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується 

стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами 

навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі. 

Студентам, які відповідно до наказу ректора 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 цими Правилами. 

7. 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 цими Правилами. 

8. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в 

академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу 

ректора, в межах коштів, передбачених у кошторисі Університету, 

затвердженому у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у 

розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. 

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 

років залишилися без батьків, зазначена допомога виплачується у розмірі 

соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки 

за медичними показаннями. 

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога 

виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності 

у подвійному розмірі. 

9. Студентам, 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 додаткова соціальна стипендія у 

сумі170 гривень. 

10. Студенти, аспіранти (докторанти), які реалізують право на академічну 

мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за 

денною формою навчання в Університеті, протягом строку навчання за 

програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза 

межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цих Правил, 
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у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної 

мобільності, укладеного ними з Університетом, 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 цих Правил. 

 

Призначення академічних стипендій 

11. Академічними стипендіями є: 

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, 

Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються 

студентам, аспірантам за результатами навчання за певним освітнім 

ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), розміри та порядок 

призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами; 

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії; 

3) стипендії у підвищеному розмірі: 

студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні; 

студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), 

визначеними затвердженим у встановленому порядку переліком 

спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється 

підвищений розмір академічних стипендій. 

Розмір академічних стипендій для студентів, визначається виходячи з 

установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної 

(звичайної) академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів 

III—IV рівня акредитації, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки) 

та успішності стипендіата. 

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 

стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не 

передбачене законодавством. 

12. Університет у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає 

академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі — 

рейтинг), що складається згідно з Порядком формування рейтингу успішності 

(додаток 1 до Правил), і до якого включаються всі студенти, які навчаються на 

певному факультеті за денною формою навчання за відповідними курсом та 

спеціальністю (напрямом підготовки). 
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Рейтинг студентів, які навчаються на одному факультеті за денною формою 

навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж через 

три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною 

комісією. 

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала 

академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої 

довідкою1 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 ректора 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 цих Правил. У разі 

коли особі 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. 

13. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю вчена 

рада Університету з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, 

затверджених Університету у встановленому порядку, визначає однаковий для 

всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) загальний 

ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за 

результатами такого семестрового контролю, включаючи академічну 

стипендію за особливі успіхи в навчанні, та ліміт стипендіатів, яким буде 

призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні. 

Загальний ліміт стипендіатіввстановлюється у відсотках (у діапазоні від 

40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які 

навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за 

певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, 

наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними 

планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів 

підготовки). 

Ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за 

особливі успіхи в навчанні встановлюється у відсотках фактичної кількості 

студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням 

на певному курсі факультету за всіма спеціальностями (напрямами 

підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення 

семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних 

факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки), але не менше 

однієї особи. 

                                                 
1 Форма № 095/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України №110 від 14.02.2012 
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Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий  

семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт 

першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким 

до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія 

на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до Університету. 

Ліміт стипендіатів-першокурсників встановлюється у відсотках (у 

діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, 

які зараховані на перший рік навчання і навчаються за державним 

замовленням станом на десятий день після початку навчального року на 

певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки). 

14. Конкретна загальна кількість стипендіатів визначається стипендіальною 

комісією на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом 

підготовки) шляхом округлення до найближчого меншого цілого числа 

добутку ліміту стипендіатів, вираженого у долях одиниці, на фактичну 

кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним 

замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю 

(напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою 

закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять 

днів після початку навчального року (для першокурсників). 

У разі одночасної наявності на певному факультеті, курсі за певною 

спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за повним 

(нормативним) та скороченим термінами навчання, кількість стипендіатів для 

них розраховуються окремо. 

За рішенням стипендіальної комісії спільно може бути розраховано кількість 

стипендіатів: 

− для двох послідовних курсів за певною спеціальністю (напрямом 

підготовки), якщо на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) 

за державним замовленням навчається одна особа; 

− для двох споріднених спеціальностей (напрямів підготовки), якщо за 

певною спеціальністю (напрямом підготовки) за державним замовленням 

навчається одна особа. 

У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю (напрямом 

підготовки) кількість стипендіатів складає одну особу. 

Якщо хоча б на одному з факультетів на певному курсі за всіма 

спеціальностями (напрямами підготовки) за державним замовленням 

навчається менше ніж 2 особи, конкретна загальна кількість стипендіатів, 

яким буде призначатись академічна стипендія, визначається стипендіальною 

комісією університету на відповідному курсі шляхом округлення до 

найближчого меншого цілого числа добутку ліміту стипендіатів, яким буде 

призначатись академічна стипендія, вираженого у долях одиниці, на фактичну 

кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним 
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замовленням на відповідному курсі університету на всіх факультетах за 

всіма спеціальностями (напрямами підготовки) станом на перше число 

місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або 

приступили до навчання через десять днів після початку навчального року 

(для першокурсників), та становить не менше однієї особи. 

Конкретна загальна кількість стипендіатів, яким буде призначатись академічна 

стипендія за особливі успіхи в навчанні,визначається стипендіальною 

комісією на певному факультеті та курсі шляхом округлення до найближчого 

меншого цілого числа добутку ліміту стипендіатів, яким буде призначатись 

академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні, вираженого у долях 

одиниці, на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які 

навчаються за державним замовленням на певному курсі факультету за всіма 

спеціальностями (напрямами підготовки) станом на перше число місяця, 

наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до 

навчання через десять днів після початку навчального року (для 

першокурсників), та становить не менше однієї особи. 

15. Призначення стипендійособам, які у встановлений строк ліквідували 

академічну заборгованість згідно абзацу 3 п. 12 цього Порядку, здійснюється 

за умови, якщо рейтинговий бал таких осіб буде більше або рівним 

найменшому рейтинговому балу осіб, яким призначено академічну стипендію 

на відповідному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом 

підготовки). 

Призначення стипендій особам, які повернулись до навчання після 

академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з 

вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, здійснюється за умови, якщо 

рейтинговий бал таких осіб буде більше або рівним найменшому 

рейтинговому балу осіб, яким призначено академічну стипендію на 

відповідному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом 

підготовки). 

Особи, які повернулись до навчання, раніше призвані на військову 

службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, отримують стипендію відповідно 

до п. 6 цих Правил до визначення результатів наступного семестрового 

контролю. 

Призначення академічних стипендій зазначеним у цьому пункті 

категоріям осіб не може бути підставою для перегляду рішень про 

призначення академічних стипендій іншим особам. 

16. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають 

студенти, для яких навчальними планами для відповідних факультетів, курсів 

та спеціальностей (напрямів підготовки) не передбачається надалі проведення 

семестрового контролю (атестація здобувачів вищої освіти та захист 

переддипломної практики семестровим контролем не вважається). 



 56 

17. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну мобільність 

при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним 

замовленням за денною формою навчання в Університеті 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 пункту 10 цих Правил, 

здійснюється: 

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує 

одного семестру, — у розмірі, що призначений стипендіату Університетом 

за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих 

Правил; 

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один 

семестр, — протягом першого семестру навчання в іншому навчальному 

закладі у розмірі, що призначений стипендіату Університетом за 

результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих 

Правил. 

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною 

комісією після повернення здобувача вищої освіти до Університету за таких 

умов: 

визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою 

академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не 

призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім 

ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом 

підготовки) порівняно з нормативним; 

у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної 

мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості* така 

заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому порядку до 

закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно 

з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом 

підготовки) в Університеті. 

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента семестрового 

контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю 

(напрямом підготовки) в Університеті здобувач вищої освіти не має 

академічної заборгованості*,  питання призначення стипендії вирішується 

стипендіальною комісією відповідно до цих Правил на загальних підставах. 

У разі коли строк навчання студента 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 її навчання за програмою академічної мобільності в іншому 

навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі. 

18. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 
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студентам, які згідно з рейтингом займають вищі позиції в межахліміту 

стипендіатів, визначеного відповідно до13цих Правил; 

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на 

підставі конкурсного балу, отриманого під час вступу до Університету, в 

межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 13цих 

Правил. 

19. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 18цих Правил, 

збільшується на 45,5 відсотка** у разі, коли за результатами навчання 

студенти відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі 

рейтингові позиціїі мають право на призначення академічних стипендій за 

особливі успіхи у навчанні в межах ліміту стипендіатів, яким буде 

призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні,  

визначеного відповідно до пункту 13 цих Правил. 

20. Академічна стипендіяаспірантам і докторантам, які навчаються за денною 

формою, установлюється у розмірі 90 відсотків** відповідного посадового 

окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних 

змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме: 

викладача — для  аспірантів; 

доцента— для докторантів. 

Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний 

науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно 

з нормативно-правовими актами, у разі, коли відповідна освітньо-наукова 

(наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим 

званням. У разі наявності у докторанта кількох наукових ступенів (вчених 

звань) доплата встановлюється за вищим науковим ступенем (вченим 

званням). Питання про відповідність наукових ступенів, вчених звань профілю 

освітньо-наукової (наукової) програми вирішує ректор. Документи, що 

засвідчують наявність наукового ступеня, вченого звання, повинні відповідати 

нормам та вимогам, передбаченим законодавством. 

Аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого 

часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому 

академічна стипендія, призначена відповідно до цих Правил, виплачується у 

повному обсязі. 

Аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в 

установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, 

яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або 

докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період 

навчання. 

Аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну мобільність при 

одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти/наукового ступеня за 

денною формою навчання в Університеті і не отримують регулярної 
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безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом 

всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому 

навчальному закладі відповідно до пункту 10 цих Правил, виплата стипендії 

зупиняється на строк навчання в іншому навчальному закладі. 

Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією після 

повернення такої особи до Університету на підставі рішення відповідної 

кафедри Університету за результатами розгляду письмового звіту здобувача 

вищої освіти/наукового ступеня. Обов’язковою умовою прийняття 

стипендіальною комісією позитивного рішення про виплату стипендії є 

вимога, що визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою 

академічної мобільності в іншому навчальному закладі, не призвело до 

збільшення строку навчання особи у аспірантурі, докторантурі в Університеті 

порівняно з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення 

стипендіальної комісії аспіранту, докторанту 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. 

 

Призначення соціальних стипендій 

21. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за 

результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, 

незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цих 

Правил та належать до однієї з таких категорій: 

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а 

також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 

батьків; 

2) особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають 

пільги під час призначення стипендії; 

3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних 

стипендій; 

4) особи, яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, 

дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій 

громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені 

особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» гарантується 

призначення соціальної стипендії. 
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22. Особи, зазначені у пункті 21цих Правил, які вперше претендують або 

поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до 

стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове 

звернення 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 особі 

соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної 

стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 21цих 

Правил, 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. 

23. У разі коли особи, зазначені у підпунктах 2-4 пункту 21 цих Правил, мають 

право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним 

вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, 

призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом 

наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної 

стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний 

навчальний семестр, про що університет невідкладно інформує орган 

соціального захисту населення. 

Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 21 цих Правил, мають право на 

отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної 

стипендії. 

24. Особам, зазначеним у пункті 21цих Правил, які мають право на призначення 

соціальних стипендій згідно з цими Правилами, розмір соціальної стипендії, 

визначеної відповідно до пунктів 21 і 23цих Правил, збільшується: 

студентам, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків** мінімальної 

ординарної (звичайної) академічної стипендії; 

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, — на 30 відсотків**. 

 

 

_______________________ 
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* Академічна заборгованість виникає у разі, коли під час семестрового контролю 

з будь-якої навчальної дисципліни особа отримала оцінку 0-59 «незадовільно» 

(«не зараховано»). 

** У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, 

визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії округлюється до 

найближчого більшого цілого числа.
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Додаток 1 до Правил призначення 

стипендій у ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» 

Порядок формування рейтингу успішності 

1. Порядок формування рейтингу успішності (далі – Порядок) застосовується 

для формування рейтингів осіб, які навчаються на кожному факультеті, курсі і 

за кожною спеціальністю (напрямом підготовки), і отримують право 

претендувати на призначення академічних та (або) соціальних стипендій. 

2. Рейтинг успішності (далі – рейтинг), відповідно до якого студентам 

призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року 

навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі 

конкурсного балу, отриманого ними під час вступу до Університету. 

3. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються 

академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються з 

навчальних досягнень за результатами останнього семестрового контролю на 

підставі підсумкових оцінок з дисциплін, захистів курсових робіт (проектів) та 

звітів з практики, та з урахуванням участі у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова 

навчальних досягнень (успішності) становить90 відсотків рейтингового балу. 

4. Процедура визначення рейтингового балу, що визначає місце особи у 

рейтингу, є однаковою для всіх здобувачів вищої освіти, які навчаються в 

Університеті. 

5. Навчальні досягнення (успішність) включають всі підсумкові оцінки з 

дисциплін з формою підсумкового контролю «іспит» та «диференційований 

залік», курсових робіт (проектів) та захистів практикі визначаються за 100-

бальною шкалою за результатами проведення відповідних контрольних 

заходів, передбачених навчальним планом та розкладом сесії. 

6. Результати підсумкового оцінювання виробничих та навчальних практик, які 

проводяться в літній період (після сесії 2-го семестру відповідного 

навчального року), враховуються при призначенні стипендії за підсумками 

наступного семестрового контролю. 

7. Перелік основних досягнень, що характеризують участь студента у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності, а 

також бали, що надаються за кожне з таких досягненьз урахуванням рівня 

досягнень та особистого внеску студента затверджується вченою радою 

Університету. 

8. За кожним факультетом, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом 

підготовки) складається окремий рейтинг. За рішенням стипендіальної комісії 

може бути складений об’єднаний рейтинг: 



 62 

− для двох послідовних курсів за певною спеціальністю (напрямом 

підготовки), якщо на певному курсі за відповідною спеціальністю 

(напрямом підготовки) за державним замовленням навчається одна особа; 

− для двох споріднених спеціальностей (напрямів підготовки), якщо за 

певною спеціальністю (напрямом підготовки) за державним замовленням 

навчається одна особа; 

− для всіх спеціальностей (напрямів підготовки) на певному курсі на всіх 

факультетах, якщо хоча б на одному з факультетів на відповідному курсі за 

всіма спеціальностями (напрямами підготовки) за державним замовленням 

навчається менше ніж 2 особи. 

Стипендіальні комісії також складають об’єднаний рейтинг студентів денної 

форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі 

факультету за всіма спеціальностями (напрямами підготовки) для визначення 

осіб, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в 

навчанні. 

9. До рейтингу включаються всі студенти, які навчаються на певній 

спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах факультету за денною 

формою навчання, крім осіб, які: 

− під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку 

(0-59 «незадовільно» / «не зараховано») або не з’явились на контрольний 

захід без поважної причини з будь-якої дисципліни, захисту курсової 

роботи (проекту), звіту з практики; 

− станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового 

контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість; 

− виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) за поточний 

навчальний рік, семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж 

мінімальний норматив, встановлений (робочим) навчальним планом для 

відповідного факультету, семестру та спеціальності (напряму підготовки). 

10. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою: 

Db
n

OOO
aR n +

+++
=

...21

, 

де: а = 0,90(а = 1,0 у випадку, передбаченому п. 4 цього Порядку) – вага 

складової навчальних досягнень (успішності); 

Оі– підсумкова оцінкастудента з і-ї дисципліни, курсової роботи (проекту), 

диференційованого заліку, практики, передбачених п. 6 цього Порядку (за 100-

бальною шкалою); 

n – кількість підсумкових оцінок відповідно до п. 6 цього Порядку; 
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b = 0,10 (b = 0,0 у випадку, передбаченому п. 4 цього Порядку)  – вага 

додатковогобалу за участь у науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському життіта спортивній діяльності; 

0 ≤ D ≤ 100 – сума балів студентаза участь у науковій, науково-технічній 

діяльності, громадському життіта спортивній діяльності;якщо D>100, 

приймається D=100. 

Рейтинговий бал розраховується з точністю до трьох знаків після десяткового 

розділювача. 

11. У рейтингу успішності студенти впорядковуються у порядку зменшення 

рейтингового балу.  

12. Серед осіб з однаковим рейтинговим балом вища позиція надається особі з 

більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості 

визначення місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює 

стипендіальна комісія. 

13. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету не пізніше ніж 

через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією 

факультету. Для ідентифікації студентів у публічному рейтингу 

використовується номер залікової книжки. 
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Приклад оформлення рейтингового списку студентів 

 

 

Рейтинг успішності студентів 

факультету _______________________________________________________ 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

№ 

залікової 

книжки 

Складова 

навчальних 

досягнень 

Складова 

додаткових 

досягнень* 

Рейтинговий 

бал студента 

Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень): ______________________________ 

Спеціальність (напрям підготовки): _____________________________________________ 

Курс: _______ 

1      

2      

…      

Курс: _______ 

1      

2      

…      

Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень): ______________________________ 

Спеціальність (напрям підготовки): _____________________________________________ 

Курс: _______ 

1      

2      

…      

Курс: _______ 

1      

2      

…      

* досягнення, що характеризують участь студента у науковій, науково-технічній діяльності, 

громадському житті та спортивній діяльності 

 

 

Голова стипендіальної комісії факультету: ________________ _________________ 

       (підпис)  (піпб.) 

 

      Печатка факультету 

 

 

 

 

Примітки: 

1. Рейтинг для публікації на офіційному веб-сайті Університету подається без стовпчику 

«Прізвище, ім’я, по батькові»; для ідентифікації студентів у публічному рейтингу 

використовується номер залікової книжки. 

2. Складові навчальних та додаткових досягнень наводяться з урахуванням вагових 

коефіцієнтів a і b. 
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