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I. 3ara.rrrHi nonoxrenns
1'1' Bzxna4ar{ HaJlexurs 4o npoQeciftuoi rpyrr <Ilpo@ecioHiurr). C{eporo Ais6uocri Br{KnaAarra

€ HilBlraHH' Cry4eutin niAuoniAuo Ao BlrMor crau4aprin nuqoi ocsiT}I.
1.2. flpusuaqeHH.,I Ha rlocaAy BI{KJIaAaqa ra gsimHeHHs 3 Hei sAir-rcgroerbc.f, HaKiBoM Ar,rpeKTopaKoneAxy 3a rIoAaHHsM 3acry[Hl{Ka AHpeKTopa 3 HaBqanbHoi po6orn 3 Aorpr.rMaHu.rrM Br.rMor Koa.*Ly

saKoxin npo flpaurc Yxpaiuu ra qr.rHHoro 3aKoHoAaBcrBa rrpo trpaqro.
1.3. Burnagav 6esnocepeguro ui4nopr4xonyerrix ionosi qr.rxrosoi rouicii ra 3acryrHr{Ky

AHpeKTopa 3 HaBqEuIbHoi po6oru, BlIKoHye po3noprAxeunr a4uiHictpaqii, inrurEx Blrrqfix nocagonzx oci6
niAnosiAHo .qo 3aBAaHb i Synxqift Br.rrraAatra.

I.4. y ceoift 4ixlruocri Br.rxnaAas Kepyerbc.r Koucrury{iero i 3aKoHaMr.r yxpaillu, yKa3aMr.r
flpesn4enra Yxpainu, piueuuruu Ka6iuery Minicrpiu Yrpainu, oprauin ynpanniHu, o.ri* nclx'piauin s
IIuraHb ocsiru i sfixonaHHf,, rlpaBlrnaMu i Hopvraurn oxopoHu nparll, ,arri*, 6egnexu i uporuuoNeiK,oro
3zxllcry, HaKa3aMI'I Ta po3[opr.{xeHHrMr repinHuqrBa KoJIeAxy, a raxox lloloxennr* i ,o*arrbHrrMr4
HopMarLIBHo-[paBoBI'IMI'I aKTaM]I xone4Ny (n roMy u[cri IIoloxeHHrM rlpo KoJreAx, flpauulauu
uulrpiruuroro rpyAoBoro po3[op.tgxy, HaKa3aMr.r i pornoprlxeHHrrMr{ AHpeKTopa, floroNeuHrrM rrpo
ur.rKnoBy xouiciro ra AaHoro rocaAoBoro Incrpyrqiero).

1'5. IllopivHo nepeA [orrar*oM HoBoro HaBrraJrbuoro poKy HaKa3oM Ar,rpe*Topa KoneA)r(y Ha
BI'IKnaAaqa, 3a ftoro 3roAolo, Moxyrb floKJla.qarl,rcr o6os'sgKr.r roJroBr.r flperMerHo-quuonoi rouicii,
xepinHuxa HaBr{arbnoi rpyur, sani4yaava xa6iuerona (na6oparopiero).

3augaunx, o6oB'.f,3xu, flpaBa, siruosi.(amnicti ,u uauarosiAHocuHu y q]rx BrinaAKax
pernaMeHrylorbc, ri4noni4utlnau floloNeHHf,Mlr ra Iucrpyrcqirur, xri girorr y noo.g*i.

Burra4au Br4KoHye raxi nocas"ll'"?1#H 
ra o6os'qgrcu

2.1. Ilpouo4utr HasqamHi 3aHrrrq, iir,quni.qyarbHo-KoHcymrarznHi 3aHsrrfl a ,qucqurriiu,
nepe.q6aueuux rleAaroriquau HaBaIITax(eHH.rrM, niAnoniAno Ao Br.rMor craugaprin Br{rqoi ocniru.

2.2. Po:po6ue nanqanrui ta po6o.ri Has.ranrHi nporpaMr.r, ,uy*oro-*ero4r.ruui naa,repiaara,
KoHCTIeKTI{ lexqift, [JIaHrI [paKTI'IrIH[x ra ceuirapcrrux 3aHrrb s .uucqunrin nignoni4no AoueAaroriqHoro HaBaIrroKeHHt ta iurui iuarepianu, ,rlo gu6.sneqyrorL srictr niAroronxu .rio.rrir, ,a."
Birnori.qa-nruicrr sa peanisaqiro ix n ,o"no*y o6csgi y ri4noniguocti 3 HaBqaJrbHr.rM rrJraHoM m rpa6ir<ou
HaBrraJrbHoro npouecy

2'3. Oprauisonye ra KoHrpo.,ttoe c&Moctifiuy po6ory crygenrin, Br.rKopr{croByroqu uarl6inrrn
etfexTunui (ropun, Me'roAI4 ra gaco6u HatsqanHrr, uosi bcBirui iexuororii n t..r. in$opruaqirHi.

l,!. lli rcprMye HaBqarbHy,uacrluuniny, pexraM a ign i4ynanH.fl 3aH.,rrb.
2.5. 3a6egneqye.{oc.f,rHeHHf, i ui4tnepaxeHHs cryAeHraMr,r aignonignux pinnin ocniru.
2'6. 3a6esneqye yMoBt4 AItx 3acBoeHHfl cryAeHTaMr4 HaBqarbHr,rx flpofpaM na pirni o6ou,sgxonux

BlIMor rrloAo suicry, piuna m o6cxry ocnirr.r, cilpure po3Br.rrKy s4i6nocrcft .ryaarriu.
2.7. OqiHroe erlerrurnicru HaBqaHH, s .qriqrn.riHa, "pr*orya", ua6ymr Hr{Mr.r

KoMnereHTuocteli, 3acBoeHHfl 3HaHb, 1'rtiHl, 3acrocyBanHr orpuMaHr.rx HaButroK, KoMnerarqift, po3Bl.r,roK
lpaKT[tlHoro locri,uy, ui3uanaltuoi sarliKaslenocri 3 Br.rKopHcraHHsM rcoun'roreprro* ,e*rororift.

2"8. Iorye eK3aMeHaui[ny 4oxyueuraqiro, npoBoAr{Tb noro.ruuft, py6ixnur ra nigcyr.rxosprfi
I(oHTpoJIb, npuftrrlae s}Iura'reHi ue4arori.rnplM HaBaHTaxeHHflM KoHTponbHi saxoau.

2.9. Csoe'{hcuo 'ra Ha HaJIe)KHouy piani o(fopnrrue HaBqarbuy ra MeroAHqHy Ao1yMenraqiio :a
pe3yJlbraraMl{ fipoBeAellux 3aHsrb, ycix nra4in KoIrrpoJIIo, exsaMeHis (xypuan o6riry uanqiurLHt4x 3aHsrb

I



групи, відомості та ін.). 

  2.10. Виконує розділи навчального плану спеціальностей та графік навчального 

процесу, що стосуються циклу навчальних дисциплін, закріплених за викладачем. 

   2.11. Залучає студентів до науково-дослідної роботи та здійснює керівництво нею. 

   2.12. Підвищує свій професійний рівень шляхом відвідування занять інших 

викладачів, стажування в закладах вищої освіти України та закордоном, вивчення 

іноземних мов. 

  2.13. Бере участь у науково-практичних конференціях, конкурсах та фестивалях 

професійної майстерності, олімпіадах тощо. 

  2.14. Проводить відкриті заняття. 

  2.15. Надає методичну допомогу молодим викладачам. 

  2.16. Щорічно звітує за підсумками своєї діяльності на засіданні циклової комісії. 

  2.17. Своєчасно представляє дані у систему рейтингового оцінювання науково - 

педагогічних, педагогічних працівників. 

  2.18. Несе відповідальність за комплектування контингенту студентів коледжу і 

вживає заходи щодо його збереження. 

  2.19. Здійснює профорієнтаційну роботу, а саме: пропонує заходи для підвищення 

іміджу та створення позитивного сприйняття коледжу та його спеціальностей; 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 та робітничі професії, за якими ведеться 

підготовка в коледжі; інформує про особливості вступу до коледжу, спеціальності й 

спеціалізації. 

  2.20. Бере участь в організації та проведенні міжнародних конкурсів, днів 

відкритих дверей, олімпіад, конференцій із залученням потенційних абітурієнтів, 

студентів та випускників коледжу. 

  2.21. Виконує обов’язки куратора, завідувача навчального кабінету. 

  2.22. Захищає молодь від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, 

запобігає вживанню підростаючим поколінням алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим 

звичкам. 

  2.23. Повідомляє адміністрацію коледжу про випадки травматизму, що трапилися 

під час навчально-виховного процесу. Організовує надання першої допомоги потерпілим. 

  2.24. Дає настанови та особистим прикладом утверджує повагу до принципів 

загальнолюдської моралі: правдивості, справедливості, патріотизму, відданості, 

гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей. 

  2.25. Виховує в молоді повагу 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. 

  2.26. Готує студентів до свідомого життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. 

  2.27. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну 

культуру. 

  2.28. Проводить інструктаж студентів з охорони праці під час проведення 

позаурочних заходів із обов'язковою реєстрацією в журналах обліку, веде профілактичну 

роботу щодо запобігання травматизму серед студентів. 

  2.29. При проведенні занять дотримується вимог трудового і навчального 

розпорядку коледжу. 

  2.30. Здійснює контрольно-оціночну діяльність в навчальному процесі з 

використанням сучасних засобів оцінювання в умовах інформаційно-комунікаційних 

технологій. 



2.31. Здійснює  прийом і перевірку курсових робіт, рефератів, письмових 

контрольних робіт, структурованих проблемних творів, випускних кваліфікаційних 

(дипломних ) робіт. 

2.32. Бере участь у роботі педагогічної (методичної) ради навчального закладу, 

предметних (циклових) комісій, зборах трудового колективу, методичних об’єднань 

викладачів, у роботі конференцій, семінарів, методичних радах (за запрошенням) та інших 

зборах. 

  2.33. Дотримується вимог чинного законодавства України з питань запобігання 

корупції, академічної доброчесності, антикорупційної програми коледжу, педагогічної 

етики й моралі, поважає гідність студента. 

  2.34. Економічно ставиться до ресурсів, які використовуються в процесі виконання 

своїх посадових обов’язків. 

  2.35. Дотримується чинного законодавства України в сфері освіти, правил охорони 

праці, пожежної та техногенної безпеки, правил поводження з електроприладами. 

  2.36. Відповідає за збереження конфіденційності інформації, отриманої в процесі 

виконання посадових обов’язків. 

  2.37. Виконує правила з пожежної безпеки.  

  2.38. Організовує вивчення студентами  правил і норм з охорони праці. 

  2.39. Проводить інструктажі з студентами з охорони праці під час проведення 

виробничої практики  відповідно до Типового положення; з безпеки життєдіяльності під 

час проведення навчальних занять, позакласних заходів: вступний на початку навчального 

року - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника, 

первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в спеціальному журналі, 

інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) - 

з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці 

предмета в рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо. 

  2.40. Здійснює контроль за виконанням студентами правил (інструкції) з безпеки. 

  2.41. Проводить профілактичну роботу серед студентів щодо вимог особистої 

безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, 

перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо). 

  2.42. Проходить періодичні медичні огляди згідно з чиним законодавством 

України. 

 

III. Права 

Викладач має право: 

3.1. На захист своєї професійної честі і гідності.  

3.2. На вільний вибір форм, методів і засобів навчання, виявлення педагогічної 

ініціативи.  

3.3. На належні умови праці та відпочинку. 

3.4. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його 

діяльності. 

3.5. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання ним посадових 

обов’язків. 

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

документів у межах своєї компетенції. 

3.7. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо удосконалення 

діяльності коледжу, циклової комісії. 

3.8. На забезпечення робочим місцем та безпечні умови праці. 

3.9. Отримувати від керівника підрозділу необхідну та достатню інформацію для 

ефективного виконання покладених завдань та обов’язків. 

3.10. На гарантії, передбачені законодавством про працю та внутрішніми 

документами коледжу. 



3.11. Користуватись матеріально-технічною базою коледжу для виконання 

покладених завдань та обов’язків. 

3.12. Користуватися нормативними документами з навчально-методичної роботи.  

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

підготовці і проведенні навчально-методичних заходів. 

3.14. Подавати голові циклової комісії пропозиції щодо удосконалення навчально-

методичного забезпечення. 

3.15. Вносити необхідне корегування в індивідуальний план роботи викладача, 

навчальну документацію з подальшим затвердженням в установленому порядку. 

3.16. Відвідувати усі види навчальних занять, що проводяться викладачами 

циклової комісії, з метою набуття педагогічного досвіду. 

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

3.18. Вносити голові циклової комісії пропозиції щодо заохочення студентів за 

успіхи в навчанні та активну участь у науково-дослідній, громадській роботі; вносити 

пропозиції керівництву коледжу про стягнення зі студентів матеріальних збитків у разі їх 

спричинення та відрахування з коледжу. 

3.19. Одержувати матеріальні та моральні заохочення за сумлінну працю. 

3.20. Бути представленим до нагородження державними нагородами і нагородами, 

встановленими у коледжі. 

3.21. Зупиняти роботу лабораторії, окремої дільниці, робочого місця при виявлених 

порушеннях з охорони праці. 

3.22. Приймати участь в нарадах, семінарах з питань охорони праці в системі освіти 

3.23. На підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, 

форм навчання, підприємств, організацій та установ, які здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку, у тому числі цільове навчання з проблемних питань освіти, 

навчання. 

 

IV. Відповідальність 

4.1. Викладач несе відповідальність за: 

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

передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством 

України про працю. 

4.1.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, 

визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством 

України. 

4.1.3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

4.1.4. Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку. 

4.1.5. Дотримання інструкцій і вимог з охорони праці, пожежної безпеки і 

виробничої санітарії. 

4.2. Викладач відповідає за: 

4.2.1. Збереження життя і здоров'я студентів під час навчально-виховного процесу.  

4.2.2. Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки під час проведення занять 

та інших навчально-виховних заходів.  

4.2.3. Збереження майна навчальних кабінетів, лабораторій коледжу та безпечний 

стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.  

4.2.4. Реалізацію робочих та навчальні програм з дисциплін в повному обсязі у 

відповідності з навчальним планом і графіком освітнього процесу.  

4.2.5. Своєчасне достовірне ведення журналів згідно встановлених вимог. 

4.2.6. Своєчасне і достовірне оформлення звітної документації. 

 

V. Викладач повинен знати 



5.1. Закони України, інші нормативно-правові акти які регламентують освітню 

діяльність, Положення про коледж, накази та розпорядження керівництва коледжу, які 

пов’язані з виконанням посадових обов’язків, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, Положення про циклову комісію, дану посадову інструкцію. 

5.2. Постанови, розпорядження, накази з навчально-виховної роботи коледжу. 

5.3. Порядок та принципи складання навчальних програм, робочих навчальних 

програм, навчально-методичних рекомендацій. 

5.4. Зміст навчальних програм і методи організації освітнього процесу з предмета 

(дисципліни). 

5.5. Правила ведення документації з навчально-методичної роботи. 

5.6. Педагогіку, психологію та методику навчання. 

5.7. Інструктивно-методичні матеріали і документи щодо проведення навчально-

виховного процесу. 

5.8. Сучасні педагогічні технології навчання, реалізації компетентнісного підходу, 

розвиваючого навчання. 

5.9. Правила і форми охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, 

інструкції з охорони праці, які діють в коледжі. 

5.10. Комп’ютерні технології та володіти ними: Windows, MS Office, Word, Excel, 

Інтернет-браузери (Opera, Firefox, Google Chrome), електронна пошта, пошукові системи, 

мультимедійні пристрої та системи тощо. 

 

VI. Кваліфікаційні вимоги 

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

за посадою викладача вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації І категорії - не 

менше 2 років. 

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

посадою викладача вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації ІІ категорії - не 

менше 2 років. 

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

посадою викладача (спеціаліста) вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації - не 

менше 1 року. 

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

 

VII. 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. 

VI. Кваліфікаційні вимоги 

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

на педагогічній посаді не менше 8 років. 

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

педагогічній посаді не менше 5 років. 

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

педагогічній посаді не менше 2 років. 

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

 

VII. 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. 
 


