
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Д ерж авний вищ ий навчальний заклад
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
________  № __________________________
(дата реєстрації) ( номенклатурний індекс структурного підрозділу)

м. Кривий Ріг

Професора
(назва посади та структурного підрозділу)

(код КП 2 3 1 0 .1 )

1. Загальні положення
1.1. Професор кафедри (далі -  «професор») належить до професійної групи 
«Професіонали».
1.2. Професор обирається на посаду відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівня акредитації», 
«Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково- 
педагогічних працівників навчальних закладів», затверджених наказом МОН 
України від 01.06.2013р. №665.
1.3. Професор підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.
1.4. У своїй практичній діяльності професор керується законодавством про 
працю та освіту, Статутом університету, Правилами внутрішнього розпорядку, 
освітньо-професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, 
науково-дослідної та виховної робіт, іншими нормативними актами, а також 
наказами ректора університету, розпорядженнями декана та завідувача кафедри, 
а також цією Інструкцією.
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2. Завдання та обов’язки
Професор
2.1. Здійснює планування, організацію і контроль навчальної, виховної і 
навчально-методичної роботи.
2.2. Впроваджує інноваційні технології у навчальний процес, в тому числі за 
кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
2.3. Розробляє особисто та подає на кафедру перед початком навчального року 
індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника.
2.4. Подає на кафедру перед початком відповідного навчального семестру 
пакети навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін (навчальні 
програми, робочі навчальні програми, методичні розробки, контрольні завдання, 
конспекти лекцій, завдання для проведення підсумкового контролю), тощо.
2.5. Читає лекції, авторські курси за напрямами наукових досліджень кафедри, 
веде практичні та семінарські заняття, здійснює керівництво курсовими і 
дипломними проектами і науково-дослідною роботою студентів.
2.6. Бере участь в науково-методичній роботі кафедри.
2.7. Здійснює керівництво з підготовки підручників, навчальних і навчально- 
методичних посібників, конспектів лекцій та іншого методичного матеріалу; 
бере участь в їх розробці та підготовці до видання.
2.8. Бере участь у створенні фондових пакетів навчально-методичного 
забезпечення викладання дисциплін кафедри.
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2.9. Здійснює керівництво, консультування, рецензування та приймає участь у 
роботі комісії щодо захисту кваліфікаційних робіт студентів.
2.10. Надає необхідну науково-методичну допомогу науково-педагогічним 
працівникам кафедри у їх професійному становленні та оволодінні професійною 
майстерністю.
2.11. Постійно підвищує рівень професійної підготовки, удосконалює 
професійні і спеціальні знання, практичний досвід, педагогічну майстерність та 
раз на 5 років підвищує кваліфікацію.
2.12. Забезпечує наукове консультування докторантів та здобувачів. Здійснює 
керівництво аспірантами.
2.13. Проводить індивідуальні навчальні заняття зі студентами.
2.14. Дотримується норм педагогічної етики, моралі, поваги до колег, підвищує 
культурний та освітній рівень.
2.15. Дотримується додержання ділового стилю одягу.
2.16. Дотримується правил трудової та навчальної дисципліни, дбайливого 
ставлення до майна університету.
2.17. Забезпечує проведення заходів з питань запобігання і протидії корупції.
2.18. Володіє державною мовою, грамотним усним та писемним діловим 
мовленням, професійним етикетом.
2.19. Проводить відкриті заняття згідно плану кафедри.
2.20. Проводить консультації з навчальних дисциплін та перед екзаменами.
2.21. Бере участь в семінарах, нарадах і конференціях в рамках тематики 
напрямів досліджень кафедри, у тому числі, і міжнародних.
2.22. Керує науковою роботою на кафедрі за своїм напрямом, визначає напрями 
та організацію наукових досліджень, проводить їх узагальнення, впровадження 
до навчального процесу та практичну діяльність.
2.23. Організовує, планує м керує науково-дослідною роботою за напрямами 
підготовки та спеціальностями кафедри.
2.24. Забезпечує науковий зв'язок кафедри з університетськими, науково- 
дослідницькими установами та закладами освіти спорідненого профілю, 
узагальнює та розповсюджує сучасні наукові досягнення, впроваджує їх до 
навчально-виховного процесу.
2.25. Бере участь у виховній роботі зі студентами.
2.26. Бере участь в пропаганді науково-технічних, соціально-гуманітарних, 
економічних і правових знань.
2.27. Бере участь у засіданнях кафедри.
2.28. Щосеместрово звітує на засіданні кафедри про виконання індивідуального 
плану науково-педагогічного працівника.
2.29. Приймає участь у профорієнтаційній роботі за напрямами підготовки та 
спеціальностями кафедри.
2.30. Приймає участь у підготовці та проведенні ліцензуванні та акредитації 
напрямів підготовки та спеціальностей кафедри.
2.31. Дбає про особисту безпеку та безпеку життєдіяльності оточуючих 
студентів та співробітників в процесі виконання робіт, проведенні навчальних 
занять та знаходженні на території університету.
2.32. Контролює виконання студентами вимог охорони праці та техніки безпеки 
життєдіяльності при проведенні занять.
2.33. Вносить питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальні 
програми, методичні рекомендації до лабораторних робіт, курсових і дипломних 
проектів.
2.34. Створює здорові, безпечні умови проведення навчально-виховного 
процесу на кафедрі.



2.35. Здійснює спільно з представником профспілки контроль за станом охорони 
праці, безпеки життєдіяльності.
2.36. Повідомляє завідувача кафедри та службу охорони праці, безпеки 
життєдіяльності університету про кожний нещасний випадок, що трапився під 
час навчально-виховного процесу, бере участь у його розслідуванні та здійсненні 
заходів щодо усунення причин, що призвели до його виникнення.
2.37. Виконує службові доручення завідувача кафедри.

3. Права
Професор має право:
3.1. Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету, проректорам 
університету з відповідного напряму щодо поліпшення навчальної, наукової, 
методичної та виховної робіт.
3.2. Відвідувати заняття науково-педагогічних працівників згідно графіка 
взаємних відвідувань та відкритті заняття з поданням відгуку на проведене 
заняття.
3.3. Брати участь в обговоренні навчальних планів і програм дисциплін, 
вносити свої пропозиції щодо їх поліпшення.
3.4. Вибирати форми і методи викладання навчального матеріалу відповідно до 
встановлених обсягів і рівня засвоєння знань.
3.5. Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету щодо 
заохочення студентів або накладання стягнень.
3.6. Здійснювати керівництво підготовкою докторантів, аспірантів, магістрів, 
спеціалістів і бакалаврів, бути консультантом із дисертаційних робіт. 
Пропонувати перспективні, пошукові теми науково-дослідних робіт.
3.8. Брати участь у конкурсах на відкриття державного фінансування науково- 
дослідних робіт, на здобуття грантів.
3.7. Виконувати роботи з впровадження досягнень науки, техніки тощо у 
виробництво на госпрозрахункових засадах під егідою університету.
3.8. Обирати і бути обраним до складу органів управління університету, його 
структурних підрозділів та громадських організацій.
3.9. Виявляти ініціативу, спрямовану на покращення освітнього та виховного 
процесу в університеті, підвищення загальної культури взаємин у колективі.
3.10. Брати участь у роботі науково-методичних комісій, експертних комісій 
МОН України, спеціалізованих рад із захисту дисертацій, науково-технічних рад 
Міністерств тощо.

4. Відповідальність.
Професор несе відповідальність за:
4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 
передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним 
законодавством України про працю.
4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в 
межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 
законодавством України, вчинення корупційних правопорушень.
4.3. За завдання матеріальної шкоди, - в межах, визначених чинним цивільним 
законодавством та законодавством про працю України.
4.4. За розголошення персональних даних, які стали відомі в процесі 
здійснення своєї діяльності.
4.5. За недотримання Правил внутрішнього розпорядку університету, трудової 
дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та безпеки 
життєдіяльності, протипожежного захисту, виробничої санітарії, правил 
дорожнього руху.



5. Повинен знати
Професор повинен знати:
5.1. Закони України та інші нормативно-правові акти України з питань вищої 
освіти, галузеві освітні стандарти за відповідними програмами вищої освіти, 
теорію і методи управління освітніми системами, порядок підготовки навчальних 
планів, основи педагогіки, фізіології, психології, методику професійного 
навчання, технологію організації методичної, науково-методичної, науково- 
дослідної роботи, сучасні форми і методи навчання і виховання, методи і 
способи використання освітніх технологій, зокрема дистанційних, основні 
методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження 
інформації, необхідної для здійснення науково-дослідної діяльності, механізми 
оформлення прав інтелектуальної власності, вимоги до роботи на персональних 
комп’ютерах, інших електронно-цифрових пристроях, основи екології, права, 
соціології.
5.2. Профіль, спеціалізацію та структуру університету.
5.3. Статут університету.
5.4. Колективний договір.
5.5. Правила внутрішнього розпорядку.
5.6. Правила і норми з охорони праці, техніки безпеки, протипожежного 
захисту, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії та правил дорожнього 
руху.

6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за профілем кафедри. Науковий 
ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж 
науково-педагогічної діяльності -  не менше 5 років.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав, професор взаємодіє з 
завідувачем кафедри, деканом факультету, проректорами, завідувачами інших 
кафедр, керівниками та співробітниками структурних підрозділів університету.

Проректор з науково-педагогічної 
і навчальної роботи

Завідувач навчально-методичного 
відділу

Начальник відділу кадрів 

Начальник юридичного відділу 

Начальник служби охорони праці

П о г о д ж е н о :
Голова ОПО ДВНЗ «КНУ»

З інструкцією ознайомлений(а)

В.І.Вербицький

Г.Х.Отверченко

В.Г.Демчишина

І.Г.Черткова

Т.М.Журавльова

В.П.Щокін

(особистий підпис) ( ініціали, прізвище) (дата)



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Д ерж авний вищ ий навчальний заклад  
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ»

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
_______________ № ______________________________________ .
(дата реєстрації) ( номенклатурний індекс структурного підрозділу)

м. Кривий Ріг

ЗАТВЕРДЖУЮ 
ректора

М .І.С тупнік

/&ог,£0?4

Доцента
(назва посади та структурного підрозділу)

(код К П - 2 3 1 0 .1 )

1. Загальні положення
1.1. Доцент кафедри (далі -  «доцент») належить до професійної групи 
«Професіонали».
1.2. Доцент обирається на посаду відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівня акредитації», 
«Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково- 
педагогічних працівників навчальних закладів», затверджених наказом МОН 
України від 01.06.2013р. №665.
1.3. Доцент підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.
1.4. У своїй практичній діяльності доцент керується законодавством про працю 
та освіту, Статутом університету, Правилами внутрішнього розпорядку, освітньо- 
професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, науково- 
дослідної та виховної робіт, іншими нормативними актами, а також наказами 
ректора університету, розпорядженнями декана та завідувача кафедри, а також 
цією Інструкцією.

2. Завдання та обов’язки
Доцент
2.1. Здійснює навчально-виховну роботу, читає лекції і проводить практичні та 
лабораторні заняття.
2.2. Здійснює планування, організацію та контроль навчальної та навчально- 
методичної роботи з відповідних навчальних дисциплін.
2.3. Забезпечує виконання навчальних планів, розробку і виконання навчальних 
програм.
2.4. Впроваджує інноваційні технології у навчальний процес, в тому числі за 
кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
2.5. Бере участь у науково-методичній роботі кафедри.
2.6. Розробляє особисто та подає на кафедру перед початком навчального року 
індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника.
2.7. Подає на кафедру перед початком відповідного навчального семестру 
пакети навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін (навчальні 
програми, робочі навчальні програми, методичні розробки, контрольні завдання, 
конспекти лекцій, завдання для проведення підсумкового контролю), тощо.
2.8. Здійснює керівництво, консультування, рецензування та приймає участь у 
роботі комісії щодо захисту кваліфікаційних робіт студентів.
2.9. Здійснює керівництво аспірантами.
2.10. Забезпечує наукове консультування здобувачів.
2.11. Проводить індивідуальні навчальні заняття зі студентами.
2.12. Проводить відкриті заняття згідно плану кафедри.



2 . 13. Викладає на високому науково-теоретичному і методичному рівні 
дисципліни у повному обсязі освітньої програми відповідного напряму 
підготовки, спеціальності.
2.14. Постійно підвищує рівень професійної підготовки, удосконалює професійні 
і спеціальні знання, практичний досвід, педагогічну майстерність та раз на 5 років 
підвищує кваліфікацію.
2.15. Забезпечує консультування науково-педагогічних працівників щодо якісної 
підготовки до занять та їх проведення.
2.16. Проводить всі види навчальних занять, керує курсовими і дипломними 
проектами, науково-дослідною роботою студентів.
2.17. Надає необхідну науково-методичну допомогу молодим науково- 
педагогічним працівникам, прийнятим на роботу, у їх професійному становленні 
та оволодінні професійною майстерністю.
2.18. Дотримується норм педагогічної етики, моралі, поваги до колег, підвищення 
культурного та освітнього рівня.
2.19. Додержується ділового стилю одягу.
2.20. Дотримується правил трудової та навчальної дисципліни, дбайливого 
ставлення до майна університету.
2.21. Забезпечує проведення заходів з питань запобігання і протидії корупції.
2.22. Володіє державною мовою, грамотним усним та писемним діловим 
мовленням, професійним етикетом.
2.23. Організовує, керує і проводить науково-дослідну роботу за профілем 
кафедри, розробляє окремі напрямки кафедральних тем науково-дослідної роботи, 
узагальнює та впроваджує результати до навчального процесу.
2.24. Організовує контроль успішності студентів з навчальних дисциплін, 
узагальнює його результати і розробляє пропозиції щодо усунення недоліків та 
підвищення рівня знань, вмінь і навичок студентів.
2.25. Бере участь у налагодженні та підтриманні наукових та навчально- 
методичних зв'язків з університетськими, науково-дослідницькими колективами 
та закладами освіти спорідненого профілю, здійснює впровадження передового 
досвіду та сучасних наукових досягнень до навчально-виховного процесу.
2.26. Підтримує зв'язки з керівництвом факультету, бере участь у виховній роботі 
зі студентами.
2.27. Бере участь у засіданнях кафедри.
2.28. Щосеместрово звітує на засіданні кафедри про виконання індивідуального 
плану науково-педагогічного працівника.
2.29. Виконує обов’язки куратора академічної групи.
2.30. Бере участь у створенні та удосконаленні навчально-методичної бази 
кафедри, розробляє методику її використання, вживає заходів щодо її збереження 
та підтримання у належному стані.
2.31. Бере участь у пропаганді науково-технічних, соціально-гуманітарних, 
економічних і правових знань, у розвитку матеріально-технічної бази кафедри.
2 .32 . Дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність осіб, які 
навчаються в університеті.
2.33. Приймає участь у профорієнтаційній роботі за напрямами підготовки та 
спеціальностями кафедри.
2.34. Приймає участь у підготовці та проведенні ліцензуванні та акредитації 
напрямів підготовки та спеціальностей кафедри.
2.35. Бере участь у роботі приймальної (відбіркової) комісії університету.
2.36. Дбає про особисту безпеку та безпеку життєдіяльності оточуючих студентів 
та співробітників в процесі виконання робіт, проведенні навчальних занять та 
знаходженні на території університету.
2.37. Контролює виконання студентами вимог охорони праці та техніки безпеки 
життєдіяльності при проведенні занять.



2.38. Створює здорові, безпечні умови проведення навчально-виховного процесу 
на кафедрі.
2.39. Вносить питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальні 
програми, методичні рекомендації до лабораторних робіт, курсових і дипломних 
проектів.
2.40. Здійснює спільно з представником профспілки контроль за станом охорони 
праці, безпеки життєдіяльності.
2.41. Повідомляє завідувача кафедри та службу охорони праці, безпеки 
життєдіяльності університету про кожний нещасний випадок, що трапився під час 
навчально-виховного процесу, бере участь у його розслідуванні та здійсненні 
заходів щодо усунення причин, що призвели до його виникнення.
2.42. Виконує службові доручення завідувача кафедри.

3. Права
Доцент має право:
3.1. Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету, проректорам 
університету з відповідного напряму щодо поліпшення навчальної, наукової, 
методичної та виховної робіт.
3.2. Відвідувати заняття науково-педагогічних працівників згідно графіка 
взаємних відвідувань та відкритті заняття з поданням відгуку на проведене 
заняття.
3.3. Брати участь в обговоренні та вносити свої пропозиції щодо поліпшення 
навчальних планів та програм дисциплін.
3.4. Вибирати форми і методи викладання матеріалу згідно з встановленими 
обсягами і рівнем засвоєння знань.
3.5. Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету щодо 
заохочення студентів або накладання стягнень.
3.6. Здійснювати керівництво підготовкою бакалаврів, спеціалістів, магістрів та 
аспірантів.
3.7. Пропонувати перспективні, пошукові теми науково-дослідних робіт.
3.8. Брати участь у конкурсах на відкриття державного фінансування науково- 
дослідних робіт, на здобуття грантів.
3.9. Виконувати роботи з впровадження досягнень науки, техніки тощо у 
виробництво на госпрозрахункових засадах під егідою університету.
3.10. Обирати і бути обраним до складу органів управління університету, його 
структурних підрозділів та громадських організацій.
3.11. Виявляти ініціативу, спрямовану на покращення освітнього та виховного 
процесу в університеті, підвищення загальної культури взаємин у колективі.
4. Відповідальність
Доцент несе відповідальність за:
4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 
передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним 
законодавством України про працю.
4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, 
визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 
законодавством України, вчинення корупційних правопорушень.
4.3. За завдання матеріальної шкоди, - в межах, визначених чинним цивільним 
законодавством та законодавством про працю України.
4.4. За розголошення персональних даних, які стали відомі в процесі здійснення 
своєї діяльності.
4.5. За недотримання Правил внутрішнього розпорядку університету, трудової 
дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та безпеки 
життєдіяльності, протипожежного захисту, виробничої санітарії, правил 
дорожнього руху.



5. Повинен знати
Доцент повинен знати:
5.1. Закони України та інші нормативно-правові акти України з питань вищої 
освіти, освітні стандарти за відповідними напрямами та спеціальностями вищої 
освіти, порядок складання навчальних планів, основи педагогіки, фізіології, 
психології, методику професійного навчання, сучасні форми і методи навчання і 
виховання, методи і способи використання освітніх технологій, зокрема, 
дистанційних, вимоги до роботи на персональних комп’ютерах, інших 
електронно-цифрових пристроях, основи екології, права, соціології, основні 
методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, 
необхідної для здійснення науково-дослідної діяльності, механізм оформлення 
прав інтелектуальної власності.
5.2. Профіль, спеціалізацію та структуру університету.
5.3. Статут університету.
5.4. Колективний договір.
5.5. Правила внутрішнього розпорядку.
5.6. Правила і норми з охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту, 
безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії та правил дорожнього руху.
6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за профілем кафедри. Науковий 
ступінь доктора (кандидата) наук та, як правило, вчене звання доцента. Стаж 
науково-педагогічної діяльності -  не менше 3 років.
7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав доцент кафедри взаємодіє з 
завідувачем кафедри, деканом факультету, проректорами, завідувачами інших 
кафедр, керівниками та співробітниками структурних підрозділів університету.

Проректор з науково-педагогічної А 
і навчальної роботи

Завідувач навчально-методичного 
відділу

Начальник відділу кадрів 

Начальник юридичного відділу 

Начальник служби охорони праці
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Д ерж авний вищ ий навчальний заклад
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ»

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
________  № __________________________
(дата реєстрації) ( номенклатурний індекс структурного підрозділу)

ривий Ріг

Старшого викладача
(назва посади та структурного підрозділу)

(код КП - 2310.2 )

1. Загальні положення
1.1. Старший викладач кафедри (далі -  «старший викладач») належить до 
професійної групи «Професіонали».
1.2. Старший викладач обирається на посаду відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту», «Положення про обрання та прийняття на роботу науково- 
педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівня 
акредитації», «Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та 
науково-педагогічних працівників навчальних закладів», затверджених наказом 
МОН України від 01.06.2013р. №665.
1.3. Старший викладач підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.
1.4. У своїй практичній діяльності старший викладач керується законодавством 
про працю та освіту, Статутом університету, Правилами внутрішнього 
розпорядку, освітньо-професійними програмами підготовки, планами навчально- 
методичної, науково-дослідної та виховної робіт, іншими нормативними актами, а 
також наказами ректора університету, розпорядженнями декана та завідувача 
кафедри, а також цією Інструкцією.

-і
2. Завдання та обов’язки
Старший викладач
2.1. Здійснює навчальну, виховну і навчально-методичну роботу з дисциплін, 
що викладаються.
2.2. Забезпечує виконання навчальних планів, розробку і виконання навчальних 
програм.
2.3. Впроваджує інноваційні технології у навчальний процес, в тому числі за 
кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
2.4. Розробляє особисто та подає на кафедру перед початком навчального року 
індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника.
2.5. Подає на кафедру перед початком відповідного навчального семестру 
пакети навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін (навчальні 
програми, робочі навчальні програми, методичні розробки, контрольні завдання, 
конспекти лекцій, завдання для проведення підсумкового контролю), тощо.
2.6. Проводить всі види навчальних занять.
2.7. Здійснює контроль якості навчальних занять, що проводяться асистентами і 
викладачами.
2.8. Здійснює керівництво курсовими роботами (проектами) студентів.
2.9. Проводить індивідуальні навчальні заняття зі студентами.
2.10. Постійно підвищує рівень професійної підготовки, удосконалює професійні 
і спеціальні знання, практичний досвід, педагогічну майстерність та раз на 5 років 
підвищує кваліфікацію.



2.11. Надає необхідну науково-методичну допомогу асистентам і викладачам у їх 
професійному становленні та оволодінні професійною майстерністю.
2.12. Дотримується норм педагогічної етики, моралі, поваги до колег, 
підвищення культурного та освітнього рівня.
2.13. Дотримується додержання ділового стилю одягу.
2.14. Дотримується правил трудової та навчальної дисципліни, дбайливого 
ставлення до майна університету.
2.15. Забезпечує проведення заходів з питань запобігання і протидії корупції.
2.16. Володіє державною мовою, грамотним усним та писемним діловим 
мовленням, професійним етикетом.
2.17. Бере участь у науково-методичній роботі кафедри, у пропаганді науково- 
технічних, соціально-гуманітарних, економічних і правових знань.
2.18. Бере участь у розвитку та удосконаленні навчально-матеріальної бази 
кафедри.
2.19. Аналізує стан навчально-виховного процесу, проводить роботу щодо 
збагачення його новими досягненнями науки, розробки та впровадження новітніх 
технологій навчання, надає методичну допомогу асистентам і викладачам у 
оволодінні педагогічною майстерністю і професійними навичками.
2.20. Організовує та проводить заходи з контролю успішності слухачів, виявляє 
вимогливість щодо засвоєння ними навчального матеріалу, об'єктивно оцінює їх 
знання та навички, вживає заходів щодо усунення недоліків та підвищення рівня 
підготовки.
2.21. Проводить відкриті заняття за графіком кафедри.
2.22. Організовує та проводить консультації для студентів, здійснює методичне 
керівництво їх самостійною роботою.
2.23. Контролює і перевіряє виконання студентами самостійних завдань, 
проведенні навчальних та практичних занять, виконанні лабораторних робіт 
(проектів).
2.24. Бере участь у підготовці підручників, навчальних і навчально-методичних 
посібників, розробці робочих програм та інших видів навчально-методичної 
роботи кафедри.
2.25. Виконує обов’язки куратора академічної групи.
2.26. Вивчає та аналізує відгуки студентів із баз практики, висновки та пропозиції 
державних екзаменаційних комісій, інспекторських перевірок, вживає заходів 
щодо усунення недоліків у навчально-виховній діяльності.
2.27. Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри, організовує науково- 
дослідну роботу студентів.
2.28. Своєчасно подає в установленому порядку звіти та іншу документацію.
2.29. При проведенні занять дотримується вимог трудової дисципліни та 
навчального розпорядку.
2.30. Власним прикладом доводить студентам необхідність дотримання правил 
трудової та навчальної дисципліни, дбайливого ставлення до майна університету, 
поваги до колег, підвищення свого культурного та освітнього рівня.
2.31. Виконує вимоги нормативно-правових актів з питань вищої освіти, не 
допускає посадових зловживань та правопорушень.
2.32. Бере участь у засіданнях кафедри.
2.33. Щосеместрово звітує на засіданні кафедри про виконання індивідуального 
плану науково-педагогічного працівника.
2.34. Приймає участь у профорієнтаційній роботі за напрямами підготовки та 
спеціальностями кафедри..
2.35. Приймає участь у підготовці та проведенні ліцензуванні та акредитації 
напрямів підготовки та спеціальностей кафедри.



2.36. Контролює виконання студентами вимог охорони праці та техніки безпеки 
життєдіяльності при проведенні занять.
2.37. Бере участь у роботі приймальної (відбіркової) комісії університету.
2.38. Дбає про особисту безпеку та безпеку життєдіяльності оточуючих студентів 
та співробітників в процесі виконання робіт, проведенні навчальних занять та 
знаходженні на території університету.
2.39. Створює здорові, безпечні умови проведення навчально-виховного процесу 
на кафедрі.
2.40. Вносить питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальні 
програми, методичні рекомендації до лабораторних, курсових та кваліфікаційних 
робіт, під час проведення усіх форм навчальної та позанавчальної роботи.
2.41. Здійснює спільно з представником профспілки контроль за станом охорони 
праці, безпеки життєдіяльності.
2.42. Повідомляє завідувача кафедри та службу охорони праці, безпеки 
життєдіяльності університету про кожний нещасний випадок, що трапився під час 
навчально-виховного процесу, бере участь у його розслідуванні та здійсненні 
заходів щодо усунення причин, що призвели до його виникнення.
2.43. Виконує службові доручення завідувача кафедри.

3. Права
Старший викладач має право:
3.1. Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету, проректорам 
університету з відповідного напряму щодо поліпшення навчальної, наукової, 
методичної та виховної робіт.
3.2. Відвідувати заняття науково-педагогічних працівників згідно графіка 
взаємних відвідувань та відкритті заняття з поданням відгуку на проведене 
заняття.
3.3. Брати участь в обговоренні навчальних планів та програм дисциплін, 
вносити свої пропозиції щодо їх поліпшення.
3.4. Вибирати форми і методи викладання матеріалу згідно з встановленими 
обсягами і рівнем засвоєння знань. 4
3.5. Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету щодо 
заохочення студентів або накладання стягнень.
3.6. Обирати і бути обраним до складу органів управління університету, його 
структурних підрозділів та громадських організацій.
3.7. Виявляти ініціативу, спрямовану на покращення освітнього та виховного 
процесу в університеті, підвищення загальної культури взаємин у колективі.

4. Відповідальність
Старший викладач несе відповідальність за:
4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 
передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним 
законодавством України про працю.
4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, 
визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 
законодавством України, вчинення корупційних правопорушень.
4.3. За завдання матеріальної шкоди, - в межах, визначених чинним цивільним 
законодавством та законодавством про працю України.
4.4. За розголошення персональних даних, які стали відомі в процесі здійснення 
своєї діяльності.
4.5. За недотримання Правил внутрішнього розпорядку університету, трудової 
дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та безпеки 
життєдіяльності, протипожежного захисту, виробничої санітарії, правил 
дорожнього руху.



5. Повинен знати
Старший викладач повинен знати:
5.1. Закони України та інші нормативно-правові акти України з питань вищої 
освіти, галузеві освітні стандарти за відповідними програмами вищої освіти, 
теорію і методи управління освітніми системами, порядок складання навчальних 
планів, основи педагогіки, фізіології, психології, методику професійного 
навчання, сучасні форми і методи навчання та виховання, методи і способи 
використання освітніх технологій, зокрема дистанційних, вимоги до роботи на 
персональних комп'ютерах, інших електронно-цифрових пристроях, основи 
екології, права, соціології, основні методи пошуку, збору, зберігання, обробки, 
надання, розповсюдження інформації, необхідної для здійснення науково- 
дослідної діяльності, механізм оформлення прав інтелектуальної власності.
5.2. Профіль, спеціалізацію та структуру університету.
5.3. Статут університету.
5.4. Колективний договір.
5.5. Правила внутрішнього розпорядку.
5.6. Правила і норми з охорони праці, техніки безпеки, протипожежного 
захисту, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії та правил дорожнього 
руху.

6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за профілем кафедри. Стаж наукової, 
науково-педагогічної роботи -  не менше 2 років.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав старший викладач взаємодіє з 
завідувачем кафедри, деканом факультету, проректорами з відповідного напряму 
та іншими структурними підрозділами університету.

Проректор з науково-педагогічної-* 
і навчальної роботи

Завідувач навчально-методичного 
відділу

Начальник відділу кадрів 

Начальник юридичного відділу 

Начальник служби охорони праці

В.І.Вербицький

Г.Х.Отверченко

В.Г.Демчишина

І.Г.Черткова

Т.М.Журавльова

П о г о д ж е н о :

Голова ОПО ДВНЗ «КНУ»

З інструкцією ознайомлений(а)

В.П.Щокін

(особистий підпис) ( ініціали, прізвище) (дата)



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Д ерж авний вищ ий навчальний заклад
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ»

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
________  № __________________________
(дата реєстрації) ( номенклатурний індекс структурного підрозділу)

м. Кривий Ріг

Викладача
(назва посади та структурного підрозділу)

(код КП 2 3 1 0 .2 )

1. Загальні положення
1.1. Викладач кафедри (далі -  «викладач») належить до професійної групи 
«Професіонали».
1.2. Викладач обирається на посаду відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівня акредитації», 
«Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково- 
педагогічних працівників навчальних закладів», затверджених наказом МОН 
України від 01.06.2013р. №665.
1.3. Викладач підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.
1.4. У своїй практичній діяльності викладач керується законодавством про 
працю та освіту, Статутом університету, Правилами внутрішнього розпорядку, 
освітньо-професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, 
науково-дослідної та виховної робіт, іншими нормативними актами, а також 
наказами ректора університету, розпорядженнями декана та завідувача кафедри, а 
також цією Інструкцією.

2. Завдання та обов’язки
Викладач
2.1. Проводить навчальну і навчально-методичну роботу з усіх видів навчальних 
занять.
2.2. Впроваджує інноваційні технології у навчальний процес, в тому числі за 
кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
2.3. Забезпечує виконання навчальних планів і програм.
2.4. Забезпечує високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання 
дисциплін у повному обсязі освітньої програми.
2.5. Розробляє особисто та подає на кафедру перед початком навчального року 
індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника, методичні 
розробки для проведення практичних, семінарських, лабораторних занять, за 
погодженням з лектором даної навчальної дисципліни.
2.6. Проводить індивідуальні навчальні заняття зі студентами.
2.7. Проводить консультації з навчальних дисциплін, контролює і перевіряє 
виконання студентами самостійних завдань.
2.8. Постійно підвищує рівень професійної підготовки, удосконалює професійні 
і спеціальні знання, практичний досвід, педагогічну майстерність та раз на 5 років 
підвищує кваліфікацію.
2.9. Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри.



2.10. Бере участь у розробці навчально-методичних матеріалів.
2.11. Організовує і планує методичне і технічне забезпечення навчального 
процесу, розробляє методичні посібники.
2.12. Дотримується норм педагогічної етики, моралі, поваги до колег, 
підвищення культурного та освітнього рівня.
2.13. Дотримується ділового стилю одягу.
2.14. Дотримується правил трудової та навчальної дисципліни, дбайливого 
ставлення до майна університету.
2.15. Забезпечує проведення заходів з питань запобігання і протидії корупції.
2.16. Володіє державною мовою, грамотним усним та писемним діловим 
мовленням, професійним етикетом.
2.17. Виконує обов’язки куратора академічної групи.
2.18. Бере участь у науково-дослідній роботі, розвиває експериментальну базу, 
долучатися до створення науково-методичного забезпечення навчальних 
дисциплін, авторських наукових програм.
2.19. Бере участь у наукових дослідженнях кафедри, семінарах, нарадах і 
конференціях, інших заходах університету.
2.20. Керує самостійною та науково-дослідною роботою студентів.
2.21. У межах навчального процесу контролює рівень знань і відвідування занять 
студентів.
2.22. Проводить відкриті заняття за графіком кафедри.
2.23. Бере участь у підготовці пакетів навчально-методичного забезпечення 
викладання дисциплін (навчальні програми, робочі навчальні програми, 
методичні розробки, контрольні завдання, конспекти лекцій, завдання для 
проведення підсумкового контролю), тощо, зокрема, із застосуванням 
комп’ютерної техніки.
2.24. Бере участь у розвитку та удосконаленні навчально-матеріальної бази 
кафедри, розробляє методику її використання, вживає заходів щодо її збереження 
та підтримання у належному стані. "*
2.25. Бере участь у виховній роботі студентів.
2.26. Дотримується нормативно-правових актів з питань вищої освіти, не 
допускає посадових зловживань, правопорушень.
2.27. При проведенні занять дотримується вимог трудової дисципліни та 
навчального розпорядку.
2.28. Дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність осіб, які 
навчаються в університеті.
2.29. Власним прикладом доводить студентам необхідність дотримання правил 
трудової та навчальної дисципліни, дбайливого ставлення до майна Університету, 
поваги до колег, підвищення свого культурного та освітнього рівня.
2.30. Бере участь у засіданнях кафедри.
2.31. Щосеместрово звітує на засіданні кафедри про виконання індивідуального 
плану науково-педагогічного працівника.
2.32. Бере участь у профорієнтаційній роботі кафедри.
2.33. Дбає про особисту безпеку та безпеку життєдіяльності оточуючих студентів 
та співробітників в процесі виконання робіт, проведенні навчальних занять та 
знаходженні на території університету.
2.34. Бере участь у підготовці та проведенні ліцензуванні та акредитації напрямів 
підготовки та спеціальностей кафедри.
2.35. Своєчасно подає в установленому порядку звіти та іншу документацію.
2.36. Бере участь у роботі приймальної (відбіркової) комісії університету.



2.37. Контролює виконання студентами вимог охорони праці та техніки безпеки 
життєдіяльності.
2.38. Створює здорові, безпечні умови проведення навчально-виховного процесу 
на кафедрі.
2.39. Вносить питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальні 
програми, методичні рекомендації до виконання лабораторних, курсових і 
кваліфікаційних робіт, під час проведення усіх форм навчальної та позанавчальної 
роботи.
2.40. Здійснює спільно з представником профспілки контроль за станом охорони 
праці, безпеки життєдіяльності.
2.41. Повідомляє завідувача кафедри та службу охорони праці, безпеки 
життєдіяльності університету про кожний нещасний випадок, що трапився під час 
навчально-виховного процесу, бере участь у його розслідуванні та здійсненні 
заходів щодо усунення причин, що призвели до його виникнення.
2.42. Виконує службові доручення завідувача кафедри.

3. Права
Викладач має право:
3.1. Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету, проректорам 
університету з відповідного напряму щодо поліпшення навчальної, наукової, 
методичної та виховної робіт.
3.2. Відвідувати заняття науково-педагогічних працівників згідно графіка 
взаємних відвідувань та відкритті заняття з поданням відгуку на проведене 
заняття.
3.3. Брати участь в обговоренні навчальних планів та програм дисциплін, 
вносити свої пропозиції щодо їх поліпшення.
3.4. Вибирати форми і методи викладання матеріалу згідно з встановленими 
обсягами і рівнем засвоєння знань.
3.5. Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету щодо 
заохочення окремих студентів та накладання на них стягнень.
3.6. Обирати і бути обраним до складу органів управління університету, його 
структурних підрозділів та громадських організацій.
3.7. Виявляти ініціативу, спрямовану на покращення освітнього та виховного 
процесу в університеті, підвищення загальної культури взаємин у колективі. 4

4. Відповідальність
Викладач несе відповідальність за:
4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 
передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним 
законодавством України про працю.
4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, 
визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 
законодавством України, вчинення корупційних правопорушень.
4.3. За завдання матеріальної шкоди, - в межах, визначених чинним цивільним 
законодавством та законодавством про працю України.
4.4. За розголошення персональних даних, які стали відомі в процесі здійснення 
своєї діяльності.
4.5. За недотримання Правил внутрішнього розпорядку університету, трудової 
дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежного 
захисту, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, правил дорожнього руху.



5. Повинен знати
Викладач повинен знати:
5.1. Закони України та інші нормативно-правові акти України з питань вищої 
освіти; освітні стандарти за відповідними програмами вищої освіти; порядок 
складання навчальних планів; основи педагогіки, фізіології, психології; методи і 
способи використання освітніх технологій, зокрема дистанційних; вимоги до 
роботи на персональних комп'ютерах, інших електронно-цифрових пристроях; 
основи екології, права, соціології.
5.2. Профіль, спеціалізацію та структуру університету.
5.3. Статут університету.
5.4. Колективний договір.
5.5. Правила внутрішнього розпорядку.
5.6. Правила і норми з охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту, 
безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії та правил дорожнього руху.

6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за профілем кафедри. Стаж наукової, 
науково-педагогічної роботи -  не менше 2 років.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав, викладач взаємодіє з завідувачем 
кафедри, деканом факультету, проректорами з відповідного напряму та іншими 
структурними підрозділами університету.

Проректор з науково-педагогічної 
і навчальної роботи

Завідувач навчально-методичного 4 
відділу

Начальник відділу кадрів 

Начальник юридичного відділу 

Начальник служби охорони праці

В.І.Вербицький

Г.Х.Отверченко

В.Г.Демчишина

І.Г.Черткова

Т.М.Журавльова

П о г о д ж е н о :
Голова ОПО ДВНЗ «КНУ»

З інструкцією ознайомлений(а)

В.П.Щокін

(особистий підпис) ( ініціали, прізвище) (дата)



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Д ерж авний вищ ий навчальний заклад
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ»

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
________  № __________________________
(дата реєстрації) ( номенклатурний індекс структурного підрозділу)

м. Кривий Ріг

Асистента
(назва посади та структурного підрозділу)

(код КП 2 3 1 0 .2 )

1. Загальні положення
1.1. Асистент кафедри (далі -  «асистент») належить до професійної групи 
«Професіонали».
1.2. Асистент обирається на посаду відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівня акредитації», 
«Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково- 
педагогічних працівників навчальних закладів», затверджених наказом МОН 
України від 01.06.2013р. №665.
1.3. Асистент підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.
1.4. У своїй практичній діяльності асистент керується законодавством про працю 
та освіту, Статутом університету, Правилами внутрішнього розпорядку, освітньо- 
професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, науково- 
дослідної та виховної робіт, іншими нормативними актами, а також наказами 
ректора університету, розпорядженнями декана та завідувача кафедри, а також 
цією Інструкцією. 2

2. Завдання та обов’язки
Асистент
2.1. Здійснює навчально-виховну роботу, проводить практичні та лабораторні 
заняття з відповідної навчальної дисципліни.
2.2. Впроваджує інноваційні технології у навчальний процес, в тому числі за 
кредитно-модульною системою організації навчального процесу, застосовує 
сучасні новітні знання з педагогіки, психології, забезпечує поглиблене вивчення 
теоретичного матеріалу шляхом практичних і лабораторних занять.
2.3. Забезпечує високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання 
дисциплін у повному обсязі освітньої програми.
2.4. Організовує та забезпечує контроль самостійної роботи студентів, аналізує їх 
успішність.
2.5. Розробляє особисто та подає на кафедру перед початком навчального року 
індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника, методичні 
розробки для проведення практичних, семінарських, лабораторних занять, за 
погодженням з лектором даної навчальної дисципліни.
2.6. Проводить індивідуальні навчальні заняття зі студентами.
2.7. Проводить консультації з навчальних дисциплін, контролює і перевіряє 
виконання студентами самостійних завдань.



2.8. Постійно підвищує рівень професійної підготовки, удосконалює професійні 
і спеціальні знання, практичний досвід, педагогічну майстерність та раз на 5 років 
підвищує кваліфікацію.
2.9. Бере участь у розробці навчально-методичних матеріалів та науково- 
методичній роботі кафедри.
2.10. Дотримується норм педагогічної етики, моралі, поваги до колег, підвищення 
культурного та освітнього рівня.
2.11. Додержується ділового стилю одягу.
2.12. Дотримується правил трудової та навчальної дисципліни, дбайливого 
ставлення до майна університету.
2.13. Виконує заходів з питань запобігання і протидії корупції.
2.14. Володіє державною мовою, грамотним усним та писемним діловим 
мовленням, професійним етикетом.
2.15. Виконує обов’язки куратора академічної групи.
2.16. Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри, розвиває
експериментальну базу, долучатися до створення науково-методичного 
забезпечення навчальних дисциплін, авторських наукових програм.
2.17. Керує самостійною та науково-дослідною роботою студентів.
2.18. Бере участь у підготовці пакетів навчально-методичного забезпечення
викладання дисциплін (навчальні програми, робочі навчальні програми,
методичні розробки, контрольні завдання, конспекти лекцій, завдання для 
проведення підсумкового контролю), тощо, зокрема, із застосуванням 
комп’ютерної техніки.
2.19. У межах навчального процесу контролює рівень знань і відвідування занять 
студентів.
2.20. Проводить відкриті заняття за графіком кафедри.
2.21. Бере участь у розвитку та удосконаленні навчально-матеріальної бази 
кафедри, розробляє методику її використання, вживає заходів щодо її збереження 
та підтримання у належному стані. "*
2.22. Дотримується нормативно-правових актів з питань вищої освіти, не 
допускає посадових зловживань, правопорушень.
2.23. Вимагає при проведенні занять дотримання студентами трудової 
дисципліни та навчального розпорядку.
2.24. Додержується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність осіб, які 
навчаються в університеті.
2.25. Бере участь у виховній роботі студентів.
2.26. Власним прикладом доводить студентам необхідність дотримання правил 
трудової та навчальної дисципліни, дбайливого ставлення до майна університету.
2.27. Бере участь у засіданнях кафедри.
2.28. Щосеместрово звітує на засіданні кафедри про виконання індивідуального 
плану науково-педагогічного працівника.
2.29. Бере участь у профорієнтаційній роботі кафедри.
2.30. Бере участь у підготовці та проведенні ліцензуванні та акредитації напрямів 
підготовки та спеціальностей кафедри.
2.31. Своєчасно подає в установленому порядку звіти та іншу документацію.
2.32. Бере участь у роботі приймальної (відбіркової) комісії університету.
2.33. Дбає про особисту безпеку та безпеку життєдіяльності оточуючих студентів 
та співробітників в процесі виконання робіт, проведенні навчальних занять та 
знаходженні на території університету.



2.34. Контролює виконання студентами вимог охорони праці та безпеки 
життєдіяльності.
2.35. Створює здорові, безпечні умови проведення навчально-виховного
процесу на кафедрі.
2.36. Вносить питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальні 
програми, методичні рекомендації до виконання лабораторних, курсових і 
кваліфікаційних робіт, під час проведення усіх форм навчальної та позанавчальної 
роботи.
2.37. Здійснює спільно з представником профспілки контроль за станом
охорони праці, безпеки життєдіяльності.
2.38. Повідомляє завідувача кафедри та службу охорони праці, безпеки
життєдіяльності університету про кожний нещасний випадок, що трапився під час 
навчально-виховного процесу, бере участь у його розслідуванні та здійсненні 
заходів щодо усунення причин, що призвели до його виникнення.
2.39. Виконує службові доручення завідувача кафедри.

3. Права
Асистент має право:
3.1. Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету, проректорам 
університету з відповідного напряму щодо поліпшення навчальної, наукової, 
методичної та виховної робіт.
3.2. Відвідувати заняття науково-педагогічних працівників згідно графіка 
взаємних відвідувань та відкритті заняття з поданням відгуку на проведене 
заняття.
3.3. Брати участь в обговоренні навчальних планів та програм дисциплін, вносити 
свої пропозиції щодо їх поліпшення.
3.4. Вибирати форми і методи викладання матеріалу згідно з встановленими 
обсягами і рівнем засвоєння знань.
3.5. Вносити пропозиції завідувачу кафедри, декану факультету щодо заохочення 
студентів або накладання стягнень.
3.6. Обирати і бути обраним до складу органів управління університету, його 
структурних підрозділів та громадських організацій.
3.7. Виявляти ініціативу, спрямовану на покращення освітнього та виховного 
процесу в університеті, підвищення загальної культури взаємин у колективі.

4. Відповідальність
Асистент несе відповідальність за:
4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 
передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним 
законодавством України про працю.
4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, 
визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 
законодавством України, вчинення корупційних правопорушень.
4.3. За завдання матеріальної шкоди, - в межах, визначених чинним цивільним 
законодавством та законодавством про працю України.
4.4. За розголошення персональних даних, які стали відомі в процесі здійснення 
своєї діяльності.
4.5. За недотримання Правил внутрішнього розпорядку університету, трудової 
дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та безпеки 
життєдіяльності, протипожежного захисту, безпеки життєдіяльності, виробничої 
санітарії, правил дорожнього руху.



5. Повинен знати
Асистент повинен знати:
5.1. Законодавство та інші нормативно-правові акти України з питань вищої 
освіти, галузеві освітні стандарти за відповідними програмами вищої освіти, 
стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні з урахуванням сучасних 
новітніх досягнень в освітній сфері, теоретичні матеріали у відповідній освітній 
галузі, правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та 
периферійного оснащення, основи екології, права, соціології, основні методи 
пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, 
необхідної для здійснення науково-дослідної діяльності, механізм оформлення 
прав інтелектуальної власності, державну мову.
5.2. Профіль, спеціалізацію та структуру університету.
5.3. Статут університету.
5.4. Колективний договір.
5.5. Правила внутрішнього розпорядку.
5.6. Правила і норми з охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту, 
безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії та правил дорожнього руху.

6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за профілем кафедри. Без вимог до 
стажу роботи.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав, асистент взаємодіє з завідувачем 
кафедри, деканом факультету, проректорами з відповідного напряму та іншими 
структурними підрозділами університету.

Проректор з науково-педагогічної4 
і навчальної роботи

Завідувач навчально-методичного 
відділу

Начальник відділу кадрів 

Начальник юридичного відділу 

Начальник служби охорони праці

П о г о д ж е н о :
Голова ОПО ДВНЗ «КНУ»

З інструкцією ознайомлений(а)

В.І.Вербицький

Г.Х.Отверченко

В.Г.Демчишина

І.Г.Черткова

Т.М.Журавльова

В.П.Щокін

(особистий підпис) ( ініціали, прізвище) (дата)


