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Положення « ПРО ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ХТЕК КНТЕУ» 

(далі – Положення) розроблено на основі Закону України від 01.07.2014 №1556-

VII «Про вищу освіту», Положення про Харківський 
 

торговельно-економічний коледж КНТЕУ, Колективного договору 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДК 003:2010), Кодексу 

Законів про працю України. 
 

Положення розробляється помічником директора з кадрової роботи, 

старшим інспектором відділу кадрів з метою організації роботи навчального 

закладу, для забезпечення ефективності навчально – методичної та інших видів 

робіт працівників коледжу. Положення переглядається у разі потреби, але не 

рідше 1 разу в 5 років, з метою модернізації організації та забезпечення 

ефективності кадрової роботи. 
 

Положення узгоджується помічником директора з кадрової роботи та 

затверджується директором коледжу. 
 

Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників визначено у Довіднику 

кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДК 003:2010), у 

посадових інструкціях, їх функції зазначені також у «Положенні про відділення 

ХТЕК КНТЕУ», «Положенні про циклові комісії ХТЕК КНТЕУ». 
 

Прийом працівників на роботу здійснюється на контрактній основі. 

Контракт з працівниками розробляється на підставі «Типової форми 
 

контракту з працівниками», затвердженої Наказом Мінпраці України від 

15.04.94 № 23, «Типової форми контракту з працівниками», затвердженої 

КНТЕУ. 
 

Зміни та доповнення до контрактів з працівниками вносяться за наказом 

директора Коледжу. 
 

У кінці навчального року (за 2 місяці до закінчення терміну дії 

контракту) відділ кадрів повідомляє працівників, які працюють за контрактом, 

про строк закінчення дії контракту, про що працівник засвідчує власним 



підписом у «Журналі реєстрації повідомлень про закінчення строку дії 

контрактів ХТЕК КНТЕУ». 
 

На нараді у директора розглядається питання про продовження або 

розірвання контракту з педагогічним працівником. На підставі виступів 

завідувачів відділень, циклових комісій, у яких аналізується робота викладача 

протягом поточного навчального року за всіма видами діяльності, робиться 

висновок про кваліфікаційний рівень педагогічного працівника, що є підставою 

для прийняття рішення про продовження або розірвання контракту. У разі 

продовження контракту з педагогічним працівником, він може приступати до 

роботи з 1 вересня наступного навчального року. Відділ кадрів розглядає заявки 

від керівників структурних підрозділів про потребу у працівниках відповідно 

до штатного розкладу (Додаток А) та заяви від претендентів на заміщення 

вакансій (Додаток Б). 
 

Рішення про необхідність комплектації педагогічними працівниками 

приймає директор на підставі службової записки помічника директора з 

кадрової роботи (Додаток В). Відділ кадрів надає інформацію про вакантні 

посади до Центру зайнятості, а також розміщує її в газетах та мережі Інтернет. 
 

У разі, якщо на одну вакантну посаду педагогічного працівника подано 

заяви двох або більше претендентів, то перевага у прийнятті на роботу 

надається: 1) особі, у якої вища освіта за спеціальністю більше відповідає 

посаді, на яку вона претендує; 2) особі, яка має більший педагогічний стаж за 

відповідною посадою; 3) особі, яка має науковий ступінь та/або вчене звання; 
 
4) особі, яка має наукові публікації. 
 

Директор приймає рішення про прийняття на роботу педагогічних 

працівників з випробувальним терміном 1 місяць. 
 

Перед початком роботи працівника (в тому числі тих, які приймаються на 

випробувальний термін), інспектор відділу кадрів знайомить його з Правилами 

внутрішнього розпорядку ХТЕК КНТЕУ та Посадовою інструкцією. Про факт 

ознайомлення з даними документами працівник засвідчує власним підписом у 

посадовій інструкції та «Журналі обліку посадових інструкцій». Прийняті на 

роботу до коледжу співробітники повинні надати до відділу кадрів медичну 



книжку (або довідку про флюорографію), провідний інженер з охорони праці 

проводить з ними інструктаж з техніки безпеки. 
 

Старший інспектор з кадрів готує наказ, який вступає в дію з моменту 

його реєстрації за підписом директора. Новий співробітник проходить 

ознайомлення з наказом. 
 

При прийомі на роботу на співробітника оформляється особиста картка 

форми П2, де акумулюються відомості про прийом, переміщення, зміну посади, 

відпустки і звільнення співробітника, запис про освіту, підвищення кваліфікації 

і так далі. Копія наказу про прийом на роботу зберігається в особистій справі 

співробітника у відділі кадрів. 
 

На кожного співробітника оформляється особиста справа, в якій міститься: 
 

- заява про прийом на роботу; 
 

- копія наказу про прийом на роботу ; 
 

- заяви на переведення (Додаток Г); 
 

- копія наказу про переведення (Додаток Д); 
 

- трудова книжка ; 
 

- особистий листок з обліку кадрів ; 
 

- автобіографія ; 
 

- копія диплома ; 
 

- копії документів військовозобовязаних; 
 

- копії документів про підвищення кваліфікації і тому подібне. 
 

Штатний розклад формується щорічно (на початку календарного року) 

головним бухгалтером, підписується головним бухгалтером та директором 

коледжу та затверджується у Міністерстві освіти та науки України. 
 

Протягом випробувального терміну педагогічному працівнику 

надається необхідна методична допомога, консультації з боку керівництва та 

методистів. Роботу педагогічного працівника контролюють завідувачі відділень 

та циклових комісій, методисти, викладачі – методисти. Досвідчені педагогічні 

працівники мають право відвідувати заняття педагогічного працівника, який 

перебуває на випробувальному терміні, з метою виявлення його фахового рівня 

та надання практичної допомоги. 



Якщо виникла виробнича необхідність, пов’язана з переводом 

педагогічного працівника на іншу посаду за згодою працівника, діючий 

контракт розривається автоматично, за потребою укладається новий контракт. 
 

При звільненні за власним бажанням співробітник пише заяву, яку 

узгоджує безпосередній керівник (Додаток Є). На підставі заяви за підписом 

директора видається наказ про звільнення працівника (Додаток Ж). Заява і 

копія наказу зберігаються в особистій справі, яка закривається після закінчення 

календарного року і комплектується в архів. У архіві зберігаються особисті 

справи співробітників. Термін зберігання – 75 років. 
 

Усі інші працівники коледжу (крім педагогічних працівників) 

приймаються на роботу та звільняються згідно чинного законодавства України 

про працю. 
 

Відділ кадрів за потребою надає інформацію до Центру зайнятості про 

звільнених і прийнятих працівників та вакансії коледжу. 



Додаток А 
 

 

Заявка на комплектацію персоналом 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помічнику директора з кадрової роботи 

__________________________________ 
(П.І.Б.)  

_________________________________ 

 

_________________________________ 
(Посада) 

 

__________________________________ 
(П.І.Б.) 

 
 

 

ЗАЯВКА 

 

Для забезпечення навчально-виховного процесу на ____________ 
 

навчальний рік прошу розглянути можливість забезпечити потребу 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________. 
 

(викладач дисципліни,  лаборант, інше) 
 
 
 
 
 

 

Дата Підпис 



ДОДАТОК Б 
 

“До наказу” 
Директор ХТЕК КНТЕУ ___________ 

(підпис) 
 

_______Радченко Л.О._____________ 
(прізвище, ініціали) 

 

“___” ____________________ 20 ____ року 
 

 

Директору ХТЕК КНТЕУ 

Радченко Л.О.__________ 

гр. ________________________ 
(прізвище, ім’я 

 

______________________________________, 
та по батькові) 

 

який(а) мешкає за адресою: _______________ 

_______________________________________,  
телефон ________________________________, 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу прийняти мене на роботу на посаду _______________________________________ 
 

циклової комісії _____________  _______________________________ _________ 
       

_____________________________________________________  ___ 
        

(постійно, за контрактом, за сумісництвом, на умовах погодинної оплати) 

терміном з “___” ___________ 20 __ року по “_____” _____________ 20 ___ року 
 

Про себе повідомляю: 
 

дата народження ___________________________, освіта ____________________________, 
 

закінчив(ла) ___________________________________________________________________, 
 

у ______ році, присвоєна кваліфікація ____________________________________________, 
 
диплом _____№ __________, стаж викладацької роботи ____________ років, 

виробничої роботи за профілем викладання _____________________ років. 
 
Науковий ступінь ___________, диплом № __________ від “____” _________ ___ року 

Вчене звання ____________, атестат № _________ від “____” _____________ ___ року 

Почесні звання України _________, свідоцтво № ____ від „____” __________ ___ року 

Місце основної роботи й посада ______________________________________________ 

Паспорт: серія _____, № _________, виданий _ _________________________   

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від 

реєстраційного номера облікової картки платника податків) ____________________________ 
 

_________________ __________________ “______” ______________ 20 ___ року 
 

(підпис) (прізвище та ініціали) 
 

Погоджено: 
 

Заступник директора ___________ _________________ “___” _________ 20 __ року 
 

(підпис) (прізвище та ініціали) 
 

Завідувач циклової комісії  ___________ _________________ “___” _________ 20 __ року 
(підпис) (прізвище та ініціали) 



Продовження додатку Б 
 
 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ 

 

1. ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ: 
Первинний  інструктаж з техніки безпеки стосовно професії __________________________  
_____________________________________________________________________________ 

Погоджено:«_________» ____________________ 20_____року  
Посада і підпис відповідального за інструктаж _____________________________________  

2. ЗНАЙОМСТВО З ПРОТИПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ: 
 

З протипожежною безпекою Знайомство з протипожежною Ознайомлений: безпекою 
проведено: 

 

„_____"_______________20____р. 

 

«_____» __________ 20_____р.  
(підпис того, хто отримав інструктаж) 

 
(підпис відповідального за інструктаж) 

 

3. МЕДИЧНА СЕСТРА: 
Ознайомлений (-на) з проходженням медичного огляду:  
„_____"_______________20____р. 
_____________________________________________________________________________  

( посада і підпис відповідальної особи ) 



Додаток В 
 

Директору ХТЕК КНТЕУ 

Радченко Л.О. 

____________________________ 

____________________________ 
(Посада)  

_____________________________ 
(П.І.Б.) 

 
 
 

 

Службова записка 

 

Від керівника структурного 
 

підрозділу___________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

надійшла заявка про необхідність забезпечення працівником 
 

_______________________________________________згідно штатного розпису. 
 

(посада) 
 
 
 
 

 

Дата Підпис ______________________ 
(помічник директора з кадрової роботи) 



Додаток Г 
 

Директору ХТЕК КНТЕУ 

Радченко Л.О. 

_____________________________ 
(П.І.Б.)  

_____________________________ 
(Посада) 

 
 
 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу перевести мене на посаду _________________________________________________ 
(вказати найменування посади, відділу, служби)  

_____________________________________________________________________________  
з _____________________________________________________________________________ 

З правилами внутрішнього трудового розпорядку , колективним договором, умовами праці,  
технікою безпеки та посадовими обов'язками ознайомлений (а) і зобов'язуюсь виконувати. 

 

«_________» ____________________ 20_____року _________________  
(підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО:  
Заступник директора _____________________ 

 

 

/_______________/  
(П.І.П.) 

 
(підпис)  

Керівник підрозділу 
 
_____________________ 

 
/_______________/ 

(П.І.П.) 
 
(підпис) 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ 

 

1. ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ:  
Первинний інструктаж з техніки безпеки стосовно професії __________________________ 

 

Погоджено:«_________» ____________________ 20_____року  
Посада і підпис відповідального за інструктаж _____________________________________ 

 

2. ЗНАЙОМСТВО З ПРОТИПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ: 
З протипожежною безпекою Знайомство з протипожежною  
Ознайомлений: безпекою проведено: 

„_____"_______________20____р. «_____» __________ 20_____р.  
_____________________________________________________________________________  
(підпис того, хто отримав інструктаж) (підпис відповідального за інструктаж) 

 

3. МЕДИЧНА СЕСТРА: 

Ознайомлений (на) з проходженням медичного огляду: 

„_____"_______________20____р.  
_____________________________________________________________________________  

( посада і підпис відповідальної особи ) 



Додаток Д  
 
 
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

НАКАЗ 
 
 

 

„____”_____________201_ р. м. Харків №_____ 

 

«По особовому складу 

за рахунок КПК 2201160» 
 
 
 

 

[текст] 
 
 
 

 

Директор Л.О. Радченко 
 
 
 
 
 

 

Заступник директора _______________ 
з навчально-методичної роботи 

 

Помічник директора з кадрової роботи _______________ 

 

Головний бухгалтер _______________ 

 

Провідний економіст _______________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Виконавець:  
тел. (057) 340-45-43 



Додаток Е 

 

КОНТРАКТ  
з педагогічним працівником 

 

м. Харків "____"________ 20___ р.  
 

Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-

економічного університету в особі директора Радченко Людмили Олексіївни, яка діє на 

підставі Положення про Коледж та іменується далі Роботодавець, з однієї сторони, та 
громадянин 

_ ______ ________ ________________________ 
   (прізвище, ім'я, по батькові) 

______________________________________-_______________________________________  
(наукове звання, науковий ступінь)  

далі Працівник, з іншої сторони, далі – Сторони, уклали цей контракт про трудові 
відносини. 
 

Працівник __  _________ __________ 
   (прізвище, ім'я, по батькові)    

приймається на посаду  викладача ______________ _  
(повне найменування  посади) 

строком з _________ р. по __________ р. 
 

 

1.РОБОТОДАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ 

 

1.1. Надати Працівнику роботу, обсяг і характер якої відповідає кваліфікації та досвіду 
працівника та затвердженій директором коледжу типовій посадовій інструкції. 

1.2. Забезпечити необхідні та безпечні умови для виконання службових обов’язків.  
1.3. Встановити посадовий оклад та заробітну плату у розмірах, передбачених чинним 

законодавством та внутрішніми документами коледжу.  
1.4. Сприяти підвищенню кваліфікації шляхом періодичного стажування, надання творчої 

відпустки у встановленому законодавством порядку, участі в науковій діяльності тощо.  
1.5. Забезпечувати соціальний захист Працівника відповідно до чинного законодавства 

України та колективного договору.  
1.6. Надати Працівнику щорічну оплачувану відпустку тривалістю: основна 56 днів; 

додаткова __-_ днів.  
1.7. До щорічної відпустки виплачувати матеріальну допомогу у розмірі відповідно до 

ст.. 57 Закону України «Про освіту». 

 

2. ПРАЦІВНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ 

 

2.1. Виконувати роботу відповідно до індивідуального плану роботи викладача та умов 
цього контракту  

2.2. Забезпечувати високий рівень викладання дисциплін за фахом, обов’язково брати 

участь у проведенні профорієнтаційної роботи, у міських, обласних, міжнародних конкурсах 
та фестивалях.  

2.3. Постійно підвищувати свій професійний рівень шляхом стажування, вивчати кращий 

досвід педагогічної та наукової діяльності в навчальний процес.  
2.4. Дотримуватися вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України, наказів, нормативно-інструктивних 

документів Міністерства освіти і науки України, Положення, Правил внутрішнього 

розпорядку, наказів та розпоряджень керівництва коледжу, правил діловодства. 



2.5. Зберігати конфіденційність інформації, отриманої в процесі створення Працівником 

(іншими працівниками) об’єктів інтелектуальної власності (службових творів та/або 
службових винаходів).  

2.6. Дотримуватися умов техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.  
2.7. Працівник зобов’язаний привести для вступу до коледжу 10 (десять) абітурієнтів та 

протягом випробувального терміну 10 (десять) слухачів курсів.  
2.8. Згідно специфіки роботи, Працівник зобов’язаний здійснювати виїзд в літній період, 

як керівник практики студентів коледжу. 

 

3. РОБОТОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО 

 

3.1. Встановлювати і коригувати обсяг педагогічного навантаження відповідно до 
існуючих положень та нормативів.  

3.2. Контролювати виконання індивідуального плану роботи викладача.  
3.3. Вживати заходів морального та матеріального заохочення за досягнення у роботі 

відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів коледжу.  
3.4. За порушення трудової дисципліни застосовувати до працівника стягнення 

відповідно до чинного законодавства України у вигляді догани або звільнення.  
3.5. Набувати та зберігати за собою усі майнові права на об’єкти інтелектуальної 

власності, створені Працівником у процесі виконання своїх службових обов’язків (службові 

твори та/або службові винаходи). 

 

4. ПРАЦІВНИК МАЄ ПРАВО 

 

4.1. Вносити пропозиції адміністрації щодо удосконалення функціонування системи 
управління якістю коледжу. 

4.2.  На щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства України.  
4.3. На соціальне страхування відповідно до чинного законодавства України.  
4.4. На інші гарантії, визначені законодавством України та внутрішніми документами 

коледжу.  
4.5. Користуватися матеріально-технічною базою коледжу для створення об’єктів 

інтелектуальної власності (службових творів та/або службових винаходів). 

 

5. РОБОЧИЙ ЧАС 

 

5.1. Працівник зобов'язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 
5.2. Особливості режиму робочого часу:  

Тривалість робочого часу: 36 годин на тиждень (не менше 7 годин на день) на ставку 

720 годин. Якщо педагогічний працівник має більше педагогічне навантаження, 

робочий день збільшується пропорційно відповідному навантаженню (вказати 
необхідне) 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим 

контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього 
контракту.  

6.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним 
законодавством. 

 

7. ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ 

 

7.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, 
складеною у письмовій формі.  

7.2. Цей контракт припиняється: 

а) після закінчення строку дії контракту; 



б) за згодою сторін;  
в) з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених 

законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;  
г) з ініціативи Працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених 

законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом; (Підпункт «г» пункту 17 із 
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 20 ( 0117-95 ) від 12.04.95 ); 

д)  з підстав, передбачених  статтею 36 КЗпП України.  
е)  з інших підстав, передбачених законодавством.  

7.4. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання, неналежного виконання 

сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням 

відповідної сторони за два тижні.  
7.5. Якщо за два місяці до закінчення строку чинності контракту жодна зі сторін  

письмово не заявила про розірвання контракту, він продовжує діяти ще на один навчальний 

рік і укладається додаткова угода до цього контракту. 

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 

 

8.1. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами. 
8.2.  Сторони  можуть  передбачати  у  контракті  випадки  конфіденційності  умов  цього  

контракту або окремих його частин: не передбачені  
 

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним 
законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.  

8.3. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій 
формі.  

8.4. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і 
мають однакову юридичну силу.  

8.5 Додатки до контракту: ______перелік основних видів роботи працівника згідно  
наказу МОН України від 07.08.2002 №450._______________________________________  

(вказується перелік додатків, якщо вони є) 
 

 

    9. АДРЕСИ СТОРІН   

Роботодавець: Педагогічний працівник:   

Харківський торговельно-економічний Домашня адреса: __________________ 
               

коледж Київського національного __________________________________  

торговельно-економічного університету.            

     Домашній телефон: ________________ 

61045, м. Харків, ул. Клочківська, 202, Службовий телефон: _______________ 
Розрахунковий рахунок 352 13001003168; Паспорт __________________________ 
              

35223002003168 ГУДКУ в Харківській обл. __________________________________  
МФО 851011  __________________________________  

ЄДРПОУ 33297933 ____________________________ __ 

т. 340-26-54       (вказати орган, що видав паспорт)   

Директор ___________Л. О. Радченко Працівник ________   

"__" _______________ 20__ р. "__" _______________ 20__ р   
                

 

 

М. П. 



КОНТРАКТ 

з працівником 

 

м. Харків "____"________ 20__р.  
 

Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-

економічного університету в особі директора Радченко Людмили Олексіївни, яка діє на 

підставі Положення про Коледж та іменується далі Роботодавець, з однієї сторони, та 

громадянин 
_ ______ ________ ________________________ 

   (прізвище, ім'я, по батькові) 

______________________________________-_______________________________________  
(наукове звання, науковий ступінь)  

далі Працівник, з іншої сторони, далі – Сторони, уклали цей контракт про трудові 
відносини. 
 

Працівник __ _________ __________ 
   (прізвище, ім'я, по батькові)   

приймається на посаду  ______________ _  
(повне найменування  посади) 

строком з _________ р. до __________ р. 
 

 

1.РОБОТОДАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ 

 

1.1. Надати Працівнику роботу, обсяг і характер якої відповідає кваліфікації та досвіду 
працівника та затвердженій директором коледжу типовій посадовій інструкції. 

1.2. Забезпечити необхідні та безпечні умови для виконання службових обов’язків.  
1.3. Встановити посадовий оклад та заробітну плату у розмірах, передбачених чинним 

законодавством та внутрішніми документами коледжу.  
1.4. Сприяти підвищенню кваліфікації шляхом періодичного стажування, надання творчої 

відпустки у встановленому законодавством порядку, участі в науковій діяльності тощо.  
1.5. Забезпечувати соціальний захист Працівника відповідно до чинного законодавства 

України та колективного договору.  
1.6. Надати Працівнику щорічну оплачувану відпустку тривалістю: основна __ днів; 

додаткова __-_ днів.  
1.7. До щорічної відпустки виплачувати матеріальну допомогу у розмірі відповідно до 

ст.. 57 Закону України «Про освіту». 

 

2. ПРАЦІВНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ 

 

2.1. Виконувати роботу відповідно до індивідуального плану роботи викладача та умов 
цього контракту  

2.2. Забезпечувати високий рівень викладання дисциплін за фахом, обов’язково брати 

участь у проведенні профорієнтаційної роботи, у міських, обласних, міжнародних конкурсах 
та фестивалях.  

2.3. Постійно підвищувати свій професійний рівень шляхом стажування, вивчати кращий 
досвід педагогічної та наукової діяльності в навчальний процес.  

2.4. Дотримуватися вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України, наказів, нормативно-інструктивних 
документів Міністерства освіти і науки України, Положення, Правил внутрішнього 

розпорядку, наказів та розпоряджень керівництва коледжу, правил діловодства.  
2.5. Зберігати конфіденційність інформації, отриманої в процесі створення Працівником 

(іншими працівниками) об’єктів інтелектуальної власності (службових творів та/або 
службових винаходів). 

2.6. Дотримуватися умов техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки. 



2.7. Працівник зобов’язаний привести для вступу до коледжу 10 (десять) абітурієнтів та 
протягом випробувального терміну 10 (десять) слухачів курсів.  

2.8. Згідно специфіки роботи, Працівник зобов’язаний здійснювати виїзд в літній період, 

як керівник практики студентів коледжу. 

 

3. РОБОТОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО 

 

3.1. Встановлювати і коригувати обсяг педагогічного навантаження відповідно до 
існуючих положень та нормативів.  

3.2. Контролювати виконання індивідуального плану роботи викладача.  
3.3. Вживати заходів морального та матеріального заохочення за досягнення у роботі 

відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів коледжу.  
3.4. За порушення трудової дисципліни застосовувати до працівника стягнення 

відповідно до чинного законодавства України у вигляді догани або звільнення.  
3.5. Набувати та зберігати за собою усі майнові права на об’єкти інтелектуальної 

власності, створені Працівником у процесі виконання своїх службових обов’язків (службові 

твори та/або службові винаходи). 

 

4. ПРАЦІВНИК МАЄ ПРАВО 

 

4.1. Вносити пропозиції адміністрації щодо удосконалення функціонування системи 
управління якістю коледжу. 

4.2.  На щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства України.  
4.3. На соціальне страхування відповідно до чинного законодавства України.  
4.4. На інші гарантії, визначені законодавством України та внутрішніми документами 

коледжу.  
4.5. Користуватися матеріально-технічною базою коледжу для створення об’єктів 

інтелектуальної власності (службових творів та/або службових винаходів). 

 

5. РОБОЧИЙ ЧАС 

 

5.1. Працівник зобов'язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 
5.2. Особливості режиму робочого часу:  

повний робочий день згідно правил внутрішнього трудового розпорядку 
(вказати необхідне) 

 
 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  
6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим 

контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього 

контракту.  
6.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 

7. ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ 

 

7.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, 
складеною у письмовій формі. 

7.2. Цей контракт припиняється:  
а) після закінчення строку дії контракту; 

б) за згодою сторін;  
в) з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених 

законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;  
г) з ініціативи Працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених 

законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом; (Підпункт «г» пункту 17 із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 20 ( 0117-95 ) від 12.04.95 ); 

д)  з підстав, передбачених  статтею 36 КЗпП України. 



е)  з інших підстав, передбачених законодавством.  
7.4. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання, неналежного виконання 

сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням 
відповідної сторони за два тижні.  

7.5. Якщо за два місяці до закінчення строку чинності контракту жодна зі сторін  

письмово не заявила про розірвання контракту, він продовжує діяти ще на один навчальний 
рік і укладається додаткова угода до цього контракту. 

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 

 

8.1. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами.  
8.2.  Сторони  можуть  передбачати  у  контракті  випадки  конфіденційності  умов  цього 

контракту або окремих його частин: не передбачені  
 

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним 

законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.  
8.3. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій 

формі.  
8.4. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і 

мають однакову юридичну силу. 

8.5 Додатки до контракту: ______немає_____________________________________  
(вказується перелік додатків, якщо вони є) 

 

 

9. АДРЕСИ СТОРІН 

 

Роботодавець:Працівник: 
 

Харківський торговельно-економічний Домашня адреса: __________________ 
               

коледж Київського національного __________________________________  

торговельно-економічного університету.            

     Домашній телефон: ________________ 
61045, м. Харків, ул. Клочківська, 202, Службовий телефон: _______________ 
Розрахунковий рахунок 352 13001003168; Паспорт __________________________ 
              

35223002003168 ГУДКУ в Харківській обл. __________________________________  
МФО 851011  __________________________________  

ЄДРПОУ 33297933 ____________________________ __ 

т. 340-26-54       (вказати орган, що видав паспорт)   

Директор ___________Л. О. Радченко Працівник ________   

"__" _______________ 20__ р. "__" _______________ 20__ р   
                

 

 

М. П. 



Додаток Є 

 

Директору ХТЕК КНТЕУ 

Радченко Л.О. 
_____________________________ 

(Посада)  

_____________________________ 
(П.І.Б.) 

 
 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу звільнити 

 

мене 
 

з 

 

займаної 
 

посади 
 

за 

 

власним 

 

бажанням 
 

____________. 
 

(дата) 
 

 

„____”_____________________20___р. 

 

 

Підпис 
 
 

 

ПОГОДЖЕНО:  

Керівник структурного 
 

підрозділу ________________________  
(П.І.Б. Підпис) 



Додаток Ж  
 
 
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

НАКАЗ 

 

„____”_____________20___ р. м. Харків №_____ 
 

 

«По особовому складу 

за рахунок КПК 2201160» 
 
 

 

[текст] 
 
 
 

 

Директор Л.О.Радченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заступник директора  
з навчально-методичної роботи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________ 

 

Помічник директора з кадрової 

роботи Головний бухгалтер 

Провідний економіст 

 

______________ 

 

_______________ 

 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Виконавець:  
тел. (057) 340-45-43 



РОЗРОБЛЕНО: УЗГОДЖЕНО: 

Помічник   директора   з   кадрової Заступник директора 

роботи з навчально-методичної роботи 

Погорєлова Г.О.________________ Біленко Л.М.________________ 

Старший інспектор з кадрів  

Мирошнік Н.О.________________   


