


їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та 

державних символів України; 

4) здійснювати навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу 

згідно з індивідуальним робочим планом, який затверджується завідувачем 

кафедри;  

5) забезпечувати проведення освітнього процесу, що регламентується 

чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці; 

6) розвивати у осіб, які навчаються в університеті, самостійність, ініціативу, 

творчі здібності; 

7) виховувати у осіб, які навчаються в університеті, бережливе ставлення до 

майна університету; 

8) дотримуватися законів, інших нормативно-правових актів, Статуту 

університету; 

9) виконувати правила внутрішнього розпорядку та інші нормативні 

документи університету; 

10) щорічно наприкінці навчального року скласти письмовий звіт про 

виконання індивідуального плану роботи на навчальний рік та виступити зі 

звітом на засіданні кафедри; 

11) не рідше одного разу на 5 років звітувати про свою роботу протягом 

звітного періоду (провести відкрите заняття, скласти письмовий звіт про 

роботу протягом звітного періоду, виступити зі звітом на засіданні кафедри 

та вченої ради факультету; 

12) у терміни, визначені Положенням про планування роботи, звітування й 

оцінювання науково-педагогічних працівників університету, затвердженим 

Вченою радою університету, надавати завідувачам кафедр повну та 

достовірну інформацію про свою роботу протягом навчального року для 

визначення рейтингових показників та щорічного оцінювання науково-

педагогічних працівників; 

13) організовувати вивчення особами, які навчаються в університеті, правил і 

норм з охорони праці; 

14) проводити профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед 

осіб, які навчаються в університеті, під час освітнього процесу; 

15) здійснювати роботи в шкідливих умовах праці (робота з джерелами 

іонізуючого випромінювання); 

16) дбати про особисту безпеку і здоров’я а також про безпеку і здоров’я 

оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт, чи під час 

перебування на території університету; 

17) знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності (пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, 

тощо); 



18) нести відповідальність за збереження життя і здоров’я осіб, які 

навчаються в університеті, під час освітнього процесу; 

19) терміново повідомляти завідувача кафедрою та відділ охорони праці 

університету про кожний нещасний випадок, що трапився зі студентом або 

працівником університету, організовувати надання медичної долікарняної 

допомоги потерпілому, викликати медпрацівника; 

20) брати участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення 

причин, що призвели до нещасного випадку; 

21) проводити інструктажі із студентами: 

- з охорони праці; 

- з безпеки життєдіяльності під час проведення виробничої практики; 

- на початку навчального року з реєстрацією у журналі обліку навчальних 

занять на сторінці куратора групи; 

- первинний, позаплановий, цільовий інструктажі з реєстрацією в 

спеціальному журналі; 

- інструктажі перед початком занять (нової теми, лабораторної, 

практичної роботи, тощо); 

22) здійснювати контроль за виконанням особами, які навчаються в 

університеті, правил (інструкцій) з безпеки життєдіяльності. 

 

3. Права 

3.1 Доцент має право: 

 1) на академічну свободу; 

 2) на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 

 3) на захист професійної честі та гідності; 

 4) брати участь в управлінні університетом, у тому числі обирати та бути 

обраним до складу конференції трудового колективу університету, вченої 

ради університету чи його структурного підрозділу; 

 5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 

освітнього процесу; 

 6) на забезпечення відповідних умов праці, підвищення свого професійного 

рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, 

нормативними актами університету, умовами індивідуального трудового 

договору та Колективного договору; 

 7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 

послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх 

підрозділів університету; 

 8) на захист права інтелектуальної власності; 

 9) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять 

років; 




