
 
 



І. Загальні положення 

1.1 Викладач циклової комісії __________ (далі – Викладач) належить до 

категорії професіоналів. 

1.2 Призначення на посаду Викладача та звільнення з неї здійснюється 

наказом директора коледжу за поданням заступника директора з навчально-

методичної роботи з дотриманням вимог чинного законодавства про працю. 

1.3 Викладач безпосередньо підпорядковується завідувачу циклової комісії. 

1.4 У своїй роботі Викладач керується Статутом КНТЕУ, Положенням про 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, положеннями щодо 

організації та здійснення освітнього процесу, наказами та розпорядженнями 

керівництва КНТЕУ та ХТЕК КНТЕУ, Правилами внутрішнього розпорядку, 

положенням про циклову комісію і цією посадовою інструкцією. 

 

ІІ. Завдання та обов’язки  

2.1. Проводить навчальні заняття, індивідуально-консультативні заняття з 

дисциплін, передбачених педагогічним навантаженням, відповідно до вимог 

галузевих стандартів освіти. 

2.2. Розробляє навчальні та робочі програми навчальних дисциплін, 

конспекти лекцій, плани практичних та семінарських занять з дисциплін відповідно 

до педагогічного навантаження та інші матеріали, що забезпечують якість 

підготовки здобувачів освіти; несе відповідальність за реалізацію їх у повному 

обсязі у відповідності з освітньою програмою, навчальним планом та графіком 

навчального процесу.  

2.3. Організовує та контролює самостійну роботу здобувачів освіти, 

використовуючи найбільш ефективні форми, методи та засоби навчання, нові 

освітні технології, в т. ч. інформаційні. 

2.4. Підтримує навчальну дисципліну, режим відвідування занять. 

2.5. Забезпечує умови для формування загальних та фахових 

компетентностей та досягнення програмних результатів навчання здобувачів освіти 

відповідно до освітніх програм. 

2.6.  Оцінює ефективність навчання з дисципліни, враховуючи набуття 

здобувачами освіти компетентностей, засвоєння знань, умінь, застосування 

отриманих навичок. 

2.7. Здійснює усі заплановані види та форми контролю відповідно до 

визначеного навантаження, готує екзаменаційну документацію. 

2.8. Своєчасно та на належному рівні оформляє навчальну та методичну 

документацію за результатами проведених занять, усіх видів контролю, екзаменів 

(журнал обліку навчальних занять групи, відомості та ін.). 

2.9. Залучає студентів до науково-дослідної роботи та здійснює керівництво 

нею. 

2.10. Підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти, участі в заходах 

щодо підвищення професіональної майстерності, які організовуються в коледжі, 

стажування в закладах освіти України та закордону та ін. 

2.11. Бере участь у науково-практичних конференціях, конкурсах та 

фестивалях професійної майстерності, олімпіадах тощо. 



2.12. Проводить відкриті заняття. 

2.13. Надає методичну допомогу молодим викладачам. 

2.14. Щорічно звітує за підсумками своєї діяльності перед цикловою 

комісією. 

2.15. Своєчасно надає інформацію у систему рейтингового оцінювання 

педагогічних працівників. 

2.16. Бере участь у комплектуванні контингенту здобувачів освіти коледжу і 

турбується про його збереження.  

2.17. Проводить роз’яснювальну роботу та забезпечує вступ до коледжу не 

менше 10 вступників або слухачів курсів робітничих професій щороку. 

2.18. Здійснює профорієнтаційну роботу, а саме: пропонує заходи для 

підвищення іміджу та створення позитивного сприйняття коледжу; підтримує 

існуючі і створює нові взаємозв’язки із загальноосвітніми закладами, технікумами 

та коледжами з метою проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи серед учнів, 

випускників та батьків про спеціальності, освітні програми та робітничі професії, за 

якими ведеться підготовка здобувачів освіти; інформує  про особливості вступу до 

коледжу. 

2.19. Бере участь в організації та проведенні міжнародних конкурсів, Днів 

гостинності, олімпіад, конференцій із залученням потенційних вступників, 

здобувачів освіти та випускників коледжу.  

2.20. Виконує обов’язки куратора. 

2.21. Захищає молодь від будь-яких форм фізичного та психічного 

насильства, запобігає вживанню підростаючим поколінням алкоголю, наркотиків, 

іншим шкідливим звичкам; 

2.22. Повідомляє адміністрацію коледжу у разі випадків травматизму під час 

освітнього процесу. Організовує надання першої допомоги потерпілим. 

2.23. Дає настанови та особистим прикладом утверджує повагу до принципів 

загальнолюдської моралі: правдивості, справедливості, патріотизму, відданості, 

гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та ін.  

2.24. Виховує в молоді повагу до народних традицій та звичаїв, національних, 

історичних, культурних цінностей України, її державного та соціального устрою, 

дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища, до батьків, 

жінок, старших за віком. 

2.25. Готує здобувачів освіти до свідомого життя у дусі взаєморозуміння, 

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

2.26. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, 

рівень загальної культури. 

2.27. Проводить інструктаж здобувачів освіти з охорони праці під час 

проведення позааудиторних заходів з обов’язковою реєстрацією в журналах обліку.  

2.28. Дотримується вимог законодавства України щодо питань академічної 

доброчесності, антикорупційної програми коледжу, педагогічної етики й моралі, 

поважає гідність студента. 

2.29. Бережливо ставиться до ресурсів, які використовуються у процесі 

виконання посадових обов’язків. 



2.30. Дотримується чинного законодавства України в сфері освіти, правил 

охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, правил поводження. 

 

ІІІ. Права 

Викладач має права, визначені законодавством України, загальнодержавними і 

внутрішніми  нормативними документами: 

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються 

його діяльності. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання ним 

посадових обов’язків. 

3.2. Брати участь в обговоренні проектів наказів, розпоряджень чи інших 

документів у межах своєї компетенції. 

3.3. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо 

удосконалення діяльності коледжу, циклової комісії.  

3.4. На забезпечення робочим місцем та безпечні умови праці. 

3.5.  Отримувати від керівника підрозділу необхідну та достатню 

інформацію для ефективного виконання покладених завдань та обов’язків. 

3.6. На гарантії, передбачені законодавством про працю та внутрішніми 

документами ХТЕК КНТЕУ.  

3.7. Брати участь у роботі Загальних зборів трудового колективу, 

педагогічної та адміністративної ради. 

3.8. Користуватись матеріально-технічною базою ХТЕК КНТЕУ для 

виконання покладених завдань та обов’язків.  

3.9. Залучати науково-педагогічних, педагогічних працівників до участі у 

підготовці і проведенні навчально-методичних заходів.  

3.10. Подавати завідувачу циклової комісії пропозиції щодо удосконалення 

навчально-методичного забезпечення.  

3.11. Вносити необхідне корегування в індивідуальний план роботи 

викладача, навчальну документацію з подальшим затвердженням в установленому 

порядку. 

3.12. Відвідувати усі види навчальних занять, що проводяться викладачами 

циклової комісії, з метою набуття педагогічного досвіду. 

3.13. Брати участь в роботі обласних методичних об’єднань.  

3.14. Вносити завідувачу циклової комісії пропозиції щодо заохочення 

здобувачів освіти за успіхи в навчанні та активну участь у науково-дослідній, 

громадській роботі. 

 

ІV. Відповідальність 

Викладач несе відповідальність за: 

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

4.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 



4.3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

 

V. Викладач повинен знати: 

5.1. Закони України та інші нормативно-правові акти у сфері освіти, Статут 

КНТЕУ, Положення про Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 

накази та розпорядження керівництва КНТЕУ, які пов’язані з виконанням посадових 

обов’язків, Правила внутрішнього розпорядку ХТЕК КНТЕУ, Положення про 

циклову комісію, цю посадову інструкцію, постанови, розпорядження, накази щодо 

освітнього процесу коледжу. 

5.2. Порядок та принципи складання програм, робочих програм навчальних 

дисциплін, навчально-методичних рекомендацій. 

5.3. Правила ведення навчально-методичної документації, інструктивно-

методичних матеріалів і документації щодо здійснення освітнього процесу. 

5.4. Педагогіку, психологію та методику викладання навчальних дисциплін, 

сучасні педагогічні технології, інноваційні форми і методи здійснення освітнього 

процесу. 

5.5. Вимоги охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, 

інструкції з охорони праці, які діють в коледжі. 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги 

Викладач вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж 

роботи на посаді викладача І категорії – не менше 2 років. 

Викладач І категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на 

посаді викладача ІІ категорії – не менше 2 років. 

Викладач ІІ категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи 

на посаді викладача – не менше 2 років. 

Викладач: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу 

роботи. 

 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

7.1. За відсутності викладача його обов’язки виконує особа, призначена у 

встановленому порядку, або завідувач циклової комісії, який набуває відповідних 

прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків. 

7.2. Для виконання обов’язків та реалізації прав викладач взаємодіє з усіма 

структурними підрозділами коледжу в залежності від розподілу обов’язків та 

покладених завдань, а також з викладачами відповідних кафедр Київського 

національного торговельно-економічного університету.  
 



З інструкцією ознайомлені:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


