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1. Загальні положення 
1.1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право 

на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно 
до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального 
розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно 
до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням 
суспільних потреб. 

1.2. Трудова та навчальна дисципліна в Університеті базується на 
свідомому і якісному виконанні працівниками, аспірантами, докторантами, 
студентами та слухачами своїх трудових і навчальних обов'язків і є 
невід’ємною умовою високої якості праці та високої якості навчання. 
Дотримання дисципліни праці та навчання – найперше правило кожного члена 
колективу Університету. Трудова дисципліна забезпечується методами 
переконання та заохочення до сумлінної праці, створенням необхідних 
організаційних та економічних умов для нормальної високоякісної роботи. До 
порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та 
громадського впливу. 

1.3. Усі питання, які пов’язані із застосуванням правил внутрішнього 
розпорядку вирішуються ректором Університету в межах наданих йому 
повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами 
внутрішнього розпорядку – спільно або за погодженням із профспілковим 
комітетом. 

1.4. Ці правила поширюються на всі підрозділи Університету. 
 

2. Порядок прийняття й звільнення працівників 
2.1. Відповідно до чинного законодавства України на роботу в 

Університет приймаються громадяни України за трудовими договорами, 
контрактами або на конкурсній основі. 
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2.2. При прийнятті на роботу ректор зобов’язаний зажадати від особи, 
що працевлаштовується: 
- подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, 
пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи 
професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені зі служби пред’являють 
військовий квиток. 

2.3. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, 
зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку 
(диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються і залишаються в 
особовій справі працівника. 

2.4. Особи, які приймаються на роботу в Університет, зобов'язані подати 
медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в навчальному 
закладі. 

2.5. Працівники Університету можуть працювати за сумісництвом 
відповідно до чинного законодавства. 

2.6. Прийняття на роботу оформляється наказом ректора по 
Університету. 

2.7. На осіб, які працюють в Університеті, ведуться трудові книжки. 
2.8. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за 

основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, 
трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. 

2.9. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом 
проводиться за бажанням працівника. 

2.10. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про 
порядок ведення трудових книжок. 

2.11. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої 
звітності в Університеті. 

2.12. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу 
трудових книжок покладається на уповноважений ректором підрозділ 
Університету. 

2.13. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому 
порядку на іншу роботу, керівники підрозділів зобов'язані:  
- роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці; 
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним 
договором; 
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для 
роботи засобами; 
- проінструктувати працівника з техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та 
протипожежної охорони. 

2.14. Припинення трудового договору може мати місце лише на 
підставах, передбачених чинним законодавством України, та умовами, 
передбаченими в контракті. 

2.15. Розірвання трудового договору з ініціативи ректора або керівника 
підрозділу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством 
України та умовами контракту. 
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2.16. Звільнення науково-педагогічних працівників у зв’язку із 
скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці кожного 
навчального семестру. 

2.17. Звільнення науково-педагогічних працівників за результатами 
атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або 
штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством 
України. 

2.18. Припинення трудового договору оформляється наказом ректора 
Університету. 

2.19. Адміністрація Університету зобов’язана в день звільнення видати 
працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок 
у відповідності з чинним законодавством України. Записи про причини 
звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з 
формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, 
статтю закону України. 

2.20. При звільненні матеріально-відповідальних працівників 
адміністрація Університету зобов’язана забезпечити передачу ними товарно-
матеріальних і грошових цінностей.  

2.21. Днем звільнення вважається останній день роботи. 
 

3. Основні права та обов’язки працівників Університету 
 та осіб, які навчаються в Університеті 

3.1. Науково-педагогічні працівники мають право на: 
- академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та 
людства загалом; 
- академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 
- захист професійної честі, гідності; 
- брати участь в управлінні Університетом, у тому числі обирати та бути 
обраним до вищого громадського самоврядування, Вченої ради Університету 
чи її структурного підрозділу; 
- вільний вибір методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних 
планів; 
- забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 
професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 
законодавством, нормативними актами Університету, умовами індивідуального 
трудового договору та колективного договору; 
- безоплатно користуватись бібліотечними, інформаційними ресурсами, 
послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів 
Університету; 
- захист права інтелектуальної власності; 
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування, вільний вибір змісту, 
програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення 
кваліфікації і перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років; 
- проведення наукової роботи у вищих навчальних закладах всіх рівнів 
акредитації;  
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- індивідуальну педагогічну діяльність; 
- участь у громадському самоврядуванні; 
- участь у об’єднаннях громадян;  
-  соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку. 

Науково-педагогічні працівники Університету мають також інші права,   
передбачені законодавством і статутом Університету. 

3.2. Науково-педагогічні працівники Університету зобов’язані: 
- забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному 
рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, 
провадити наукову діяльність; 
- підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 
кваліфікацію;  
- дотримуватися норм  педагогічної  етики,  моралі,  поважати гідність  осіб, які 
навчаються  в Університеті, прищеплювати їм любов до України,  виховувати їх 
в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України  та державних 
символів України;  
- розвивати в осіб, які навчаються в Університеті самостійність, ініціативу, 
творчі здібності; 
- дотримуватися  статуту Університету,  законів, інших нормативно-правових 
актів.  

3.3. Професорсько-викладацький склад Університету зобов’язаний: 
- вести на високому науковому рівні навчальну й методичну роботу за своїм 
фахом; 
- удосконалювати теоретичні знання, практичний досвід, методи ведення 
наукової роботи, педагогічну майстерність, здійснювати підготовку науково-
педагогічних кадрів; 
- керувати науково-дослідною роботою студентів; 
- сприяти науковому зростанню молодих викладачів, аспірантів, всебічно 
допомагати їм у професійному вдосконаленні; 
- забезпечувати умови для засвоєння студентами, аспірантами навчальних 
програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей 
студентів; 
- дотримуватись педагогічної етики і моралі, поважати людську гідність 
майбутніх спеціалістів, проявляти турботу про їх культурний і фізичний 
розвиток; 
- готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 
народами, етнічними, національними, релігійними групами; 
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і 
загальну культуру. 

3.4. Працівники Університету зобов’язані: 
- працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту 
Університету і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни 
праці; 
- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, 
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; 
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- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, 
виховувати у студентів бережливе ставлення до майна Університету; 
- утримувати своє робоче місце, обладнання в порядку, чистоті і справному 
стані, а також підтримувати чистоту на території Університету, гуртожитку, 
кафедри, відділі дотримуватись встановленого порядку збереження 
матеріальних цінностей і документів; 
- економно і раціонально витрачати сировину, матеріали, енергію, паливо та 
інші матеріальні ресурси; 
- вести себе гідно, дотримуватись правил проживання в гуртожитку. 

Працівники в установлені строки повинні проходити медичний огляд у 
відповідності з чинним законодавством. 

Коло обов’язків, що їх виконує кожний працівник за своєю 
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими 
інструкціями, затвердженими в установленому порядку, положеннями і 
правилами внутрішнього розпорядку Університету та умовами контракту, де ці 
обов'язки конкретизуються. 

3.5. Права та обов’язки осіб, які навчаються в Університеті: 
3.5.1. Особи, які навчаються в Університеті мають право на: 

- вибір форми навчання під час вступу до Університету; 
- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 
- трудову діяльність у позанавчальний час; 
- скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, 
які поєднують роботу з навчанням; 
- безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 
навчальною, науковою та спортивною базами Університету; 
- безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з 
використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, 
зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами); 
- забезпечення гуртожитком  на строк навчання у порядку, встановленому 
законодавством; 
- участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, 
конкурсах, представлення своїх робіт для публікації; 
- участь у заходах з освітньої, наукової, спортивної, мистецької, громадської 
діяльності, що проводяться в Україні та закордоном, у встановленому 
законодавством порядку; 
- участь в обговоренні та вирішенні питань з удосконалення навчального 
процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 
- внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 
- участь у громадських об’єднаннях; 
- участь у діяльності органів громадського та студентського самоврядування 
Університету; 
- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 
програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 
25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої 
освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти, мають право вибирати 
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навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 
погодження з керівником відповідного факультету; 
- навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 
вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за 
кожним ступенем за кошти державного бюджету; 
- академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 
- зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на 
денній формі навчання в Університеті за умови добровільної сплати страхових 
внесків; 
- академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав 
здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; 
- участь у формуванні індивідуального навчального плану; 
- моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і 
громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; 
- безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та 
організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій 
згідно із законодавством; 
- канікулярну відпустку тривалістю не менш як 12 календарних тижнів на 
навчальний рік; 
- оскарження дій органів управління Університету та їх посадових осіб і 
науково-педагогічних працівників; 
- здобувачі вищої освіти, які навчаються в Університеті на денній формі 
навчання мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3.5.2. Особи, які навчаються в Університеті зобов’язані: 
- дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього 
розпорядку Університету; 
- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; 
- виконувати вимоги освітньої програми;  
- дотримуватись, правових, етичних норм співжиття, дбайливо ставитись до 
майна, яке належить Університету. 

3.6. На всі посади і спеціальності складаються посадові інструкції, в 
яких повинні бути вказані основні права і обов’язки працівників. 

3.7. Працівникам і студентам Університету забороняється палити в 
корпусах і місцях спільного проживання Університету. 

3.8. Науково-педагогічним працівникам забороняється: 
- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи; 
- продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними; 
- передоручати виконання трудових обов’язків. 

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і немає 
права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, 
передбачених законодавством України. 
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4. Основні права та обов’язки ректора Університету 
4.1. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його 

керівник - ректор. Права, обов’язки та відповідальність ректора визначаються 
законодавством і статутом Університету. 

4.2. Ректор є представником Університету у відносинах з державними 
органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними 
особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом 
України та статутом Університету. 

4.3. Ректор Університету в межах наданих йому повноважень: 
- організовує діяльність Університету; 
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, 
затверджує його структуру і штатний розпис; 
- видає накази і розпорядження з усіх напрямків діяльності Університету; 
- відповідає за результати діяльності Університету перед уповноваженими 
органами; 
- є розпорядником майна і коштів; 
- забезпечує виконання фінансового плану, укладає договори; 
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 
- визначає функціональні обов’язки працівників; 
- формує контингент осіб, які навчаються в Університеті; 
- відраховує з Університету та поновлює на навчання здобувачів вищої освіти 
за погодженням з органами студентського самоврядування; 
- забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних 
планів і програм навчальних дисциплін; 
- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; 
- здійснює контроль за якістю роботи науково-педагогічних та інших 
працівників; 
- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського 
контролю за діяльністю Університету; 
- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 
самоврядування, організацій профспілок працівників Університету і студентів, 
громадських організацій, які діють в Університеті; 
- сприяє формуванню здорового способу життя здобувачів вищої освіти, 
зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови 
для занять масовим спортом; 
- спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників 
Університету і студентів подає для затвердження вищому колегіальному органу 
громадського самоврядування Університету правила внутрішнього розпорядку 
та колективний договір і після затвердження підписує їх; 
- здійснює інші передбачені статутом повноваження; 
- призначає проректорів, визначає їх службові обов’язки, делегуючи їм частину 
своїх повноважень, відповідно до рішення Вченої ради Університету. 
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4.4. Ректор має право поставити питання на Вченій раді Університету 
про невідповідність декана, директора інституту, завідувача кафедри займаній 
посаді, що її посідає, до закінчення терміну їх повноважень. 

Ректор Університету забезпечує належні матеріально-технічні та 
соціально-побутові умови для продуктивної праці з метою реалізації  
працівниками закладу освіти інтелектуального та наукового потенціалу, 
поліпшення становища працівників. 

4.5. Ректор Університету відповідає за провадження освітньої, наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати 
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого 
майна Університету. 

4.6. Ректор Університету щороку звітує перед уповноваженими 
органами та вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
Університету. 

4.7. Після виходу на пенсію з посади ректора Університету, особа, яка 
працювала на цій посаді не менше як 10 років підряд, може бути призначена 
радником ректора Університету на громадських засадах або за рахунок власних 
надходжень Університету в порядку, визначеному статутом Університету. 

 
5. Основні обов’язки адміністрації Університету 

5.1. Адміністрація Університету зобов’язана: 
- забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення 
навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти для 
ефективної роботи науково-педагогічних та інших працівників закладу освіти 
відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації; 
- визначити науково-педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно 
доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами 
роботи; 
- удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику 
кращий досвід роботи, пропозиції науково-педагогічних та інших працівників, 
спрямовані на поліпшення роботи Університету; 
- доводити до відома науково-педагогічних працівників у кінці навчального 
року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному 
навчальному році; 
- видавати заробітну плату науково-педагогічним та іншим працівникам у 
встановленні строки; 
- надавати відпустки всім працівникам Університету відповідно до графіка 
відпусток; 
- забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне 
обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, 
необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків; 
- дотримуватись чинного законодавства України, активно використовувати 
засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової 
дисципліни; 
- додержуватись умов колективного договору; 
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- своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади 
встановлену статистичну і фінансову звітність, а також інші необхідні 
відомості про роботу і стан Університету; 
- забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, 
вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього 
одягу працівників Університету, студентів, аспірантів, докторантів. 
 

6. Робочий час і його використання 
6.1. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин 

на тиждень (скорочена тривалість робочого часу); 
6.2. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час 

виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та 
інших трудових обов’язків. Норми часу навчальної роботи в Університеті 
визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за 
погодженням із заінтересованими державними органами. Норми часу 
методичної, наукової, організаційної роботи визначаються Університетом. 

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

6.3. Для працівників Університету робочий час становить 40 годин на 
тиждень (п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями). 

6.4. Час навчальної роботи науково-педагогічних працівників 
визначається розкладом навчальних занять, а методичної і науково-дослідної 
роботи – індивідуальним планом, затвердженим адміністрацією Університету, 
контроль за виконання індивідуальних планів навчально-методичної та 
науково-дослідної роботи здійснюють завідувачі кафедр, декани факультетів і 
директори інститутів  

6.5. При відсутності педагога або іншого працівника Університету 
керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим 
педагогом або працівником. 

6.6. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник 
закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та 
організаційної роботи у межах часу, що не перевищує їх навчального 
навантаження до початку канікул. 

6.7. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим 
комітетом і складається на кожний календарний рік, про що видається наказ по 
Університету. Поділ відпустки на частини допускається на прохання 
працівника за умови, щоб основна її частина була не менше чотирнадцяти днів. 
Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому 
чинним законодавством України. Забороняється ненадання щорічної відпустки 
протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, 
молодше вісімнадцяти років. 

Надання відпустки ректору Університету оформляється наказом 
Правління Укоопспілки. 
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7. Заохочення за успіхи в роботі 
7.1. За зразкове виконання співробітниками своїх обов’язків, тривалу і 

бездоганну роботу, новаторство в праці та інші досягнення у роботі можуть 
застосовуватись заохочення: подяка в наказі по Університету, премія, надання 
пільгових путівок на відпочинок тощо. 

7.2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні науково-
педагогічні працівники представляються до нагородження державними 
нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, 
знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення. 
 

8. Стягнення за порушення трудової дисципліни 
8.1. За порушення трудової дисципліни адміністрацією Університету 

застосовується дисциплінарне покарання у формі догани або звільнення. 
Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване 

відповідно до п. п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України. 
8.2. До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація 

Університету повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмові 
пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення 
складається відповідний акт. 

Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором або уповноваженим 
ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного 
місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або 
перебування його у відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести 
місяців із дня вчинення проступку. 

8.4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне 
дисциплінарне стягнення. 

8.5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється 
працівникові під розписку. 

8.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення 
працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він 
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і 
до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте 
до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення 
заходи заохочення до працівника не застосовуються. 

Адміністрація Університету має право замість накладання 
дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової 
дисципліни на розгляд трудового колективу. 

 
9. Порядок у приміщеннях Університету 

9.1. Відповідальність за благоустрій у навчальних приміщеннях 
Університету (наявність неушкоджених меблів, навчального обладнання, 
підтримка нормальної температури, освітлення та інше) несе завідувач 
господарством Університету. 
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9.2. За підтримання в робочому стані обладнання у лабораторіях, 
кабінетах і за підготовку навчальних посібників до занять відповідають 
завідувачі кабінетів, лабораторій та лаборанти. 

9.3. У приміщеннях Університету забороняється: 
- ходити у верхньому одязі та головних уборах; 
- голосно розмовляти, шуміти; 
- палити. 

9.4. Адміністрація Університету зобов’язана забезпечити охорону 
приміщень, обладнання, збереження інвентарю та іншого майна, а також 
підтримання необхідного порядку в аудиторіях і побутових приміщеннях. 

9.5. Охорона корпусів, майна і відповідальність за їх протипожежний і 
санітарний стан покладається наказом ректора на відповідних осіб 
адміністративно-господарського персоналу Університету. 

9.6. Аудиторії, лабораторії, робочі кабінети та інші приміщення повинні 
бути закріплені за факультетами, кафедрами та іншими структурними 
підрозділами. 

9.7. Ключі від усіх приміщень Університету повинні знаходитись у 
чергового охорони Університету і видаватись за списком, встановленим 
керівником структурного підрозділу. 

Після закінчення роботи, а особливо у передвихідні і передсвяткові дні 
усі приміщення Університету повинні бути уважно оглянуті особами, які 
відповідають за ці приміщення та здані під охорону. 

Особа, яка виявила ознаки злому, зобов’язана негайно повідомити 
керівника структурного підрозділу і написати пояснення на ім’я ректора 
Університету. За фактом крадіжки складається відповідний акт. 

9.8. Години прийому працівниками ректорату встановлюються наказом 
ректора. 

9.9. Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в Університеті на 
видному місці. 


