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застосування інших норм або при зміні вимог нормативних документів, затверджуються 

Конференцією трудового колективу ОНМУ. 
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I. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1. Правила визначають обов’язки працівників ОНМУ, студентів, аспірантів, 

слухачів, передбачених, нормами та встановлюють внутрішній розпорядок в ОНМУ. 

1.2. Правила внутрішнього розпорядку ОНМУ розповсюджуються на працівників всіх 

категорій, студентів, аспірантів та слухачів ОНМУ. 

1.3. Контрольний примірник Правил внутрішнього розпорядку ОНМУ знаходиться у 

відповідального за СМЯ ОНМУ. 

1.4. Враховані примірники  Правил внутрішнього розпорядку ОНМУ знаходяться у: 

        .1 ректора ОНМУ; 

       .2 проректорів ОНМУ; 

       .3 начальника відділу кадрів ОНМУ; 

       .4 деканів ОНМУ; 

       .5 директора Центру довузівської підготовки молоді ОНМУ; 

       .6 директора Центру післядипломної освіти і підвищення кваліфікації ОНМУ; 

    .7 юрисконсульта ОНМУ; 

       .8 комітеті профспілки співробітників ОНМУ; 

      .9 комітеті профспілки ОНМУ. 

1.5. Електронна версія Правил внутрішнього розпорядку ОНМУ знаходиться на 

\\Uni\Документи СМЯ ОНМУ  

 
ІІ. СКОРОЧЕННЯ 

 

МОНУ – міністерство освіти і науки України; 

ОНМУ – Одеський національний морський університет; 
Правила – Правила внутрішнього розпорядку ОНМУ; 

СМЯ ОНМУ – система менеджменту якості ОНМУ 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///Uni/Документи


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 
2-03-34 

 

 

ЗМІНИ: 0 

 

 

 

ВИДАННЯ: 2013 

 
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ОНМУ 

 

 
стр.5 из 17 

 

 5 

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на 

одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче 
встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і 

роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням 

суспільних потреб.  

В Одеському національному морському університеті (далі ОНМУ) трудова дисципліна 
ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є 

необхідною умовою організації ефективної праці. 

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. 
До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.  

2. Ці Правила розроблені на підставі Типових правил внутрішнього розпорядку для 

працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20.12.1993 р. № 455 

3. Метою цих Правил є визначення обов'язків працівників ОНМУ, студентів, аспірантів, 

слухачів, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в ОНМУ.  

4. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує ректор 
ОНМУ в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і 

правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковими комітетами.  

5. Уповноваженими підрозділами ОНМУ за документування правовідносин з працівниками, 
студентами є відділ кадрів, аспірантами та докторантами – відділ аспірантури. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

 
6. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а 

також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.  

Працівники ОНМУ приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на 
конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.  

7. При прийнятті на роботу адміністрація (відділ кадрів) ОНМУ зобов'язана зажадати від 

особи, що працевлаштовується:  

 подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;  

 пред'явлення паспорта та довідки про ідентифікаційний номер;  

 пред'явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку; 

 пред’явлення приписного свідоцтва для призовників; 

 пред'явлення військового квитка від військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил 
України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, 

Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених 

відповідно до законодавства України, та військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил 

колишнього союзу РСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД.  
Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати 

відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких 

завіряються начальником відділу кадрів ОНМУ і залишаються в особовій справі працівника.  
При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на 

роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання 

яких не передбачено законодавством.  
8. Посади ректора ОНМУ, деканів факультетів, завідувачів кафедрами – професорів кафедр, 

директора науково-технічної бібліотеки заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту»  № 2984-ІІІ від 17.01.02 р. (зі змінами).  

Призначення на посади проректорів, головного бухгалтера, керівників структурних 
підрозділів здійснюється рішенням ректора у порядку, передбаченому Статутом ОНМУ, Положенням 

про внз від 05.08.1996 р. № 1074 та  рекомендаційним листом  МОНУ від 16.08.1999 р. № 1/9-313. 
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9. Посади науково-педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону 
України "Про освіту" № 1060-ХІІ від 23.05.91 р. (зі змінами), Закону України «Про вищу освіту» № 

2984-ІІІ від 17.01.02 р. (зі змінами),  Положення про обрання та прийняття на роботу науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації, 
введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 744 від 24.12.02 р. 

10. Працівники ОНМУ можуть працювати за сумісництвом, на умовах погодинної оплати 

праці відповідно до чинного законодавства.  

11. Прийняття на роботу оформляється наказом ректора, який оголошується працівнику під 
розписку.  

У наказі повинні бути вказані найменування посади у відповідності до штатного розкладу та 

оплата праці. 
12. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.  

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На 

осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота 
є основною.  

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням 

працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.  

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових 
книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, 

Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України № 58 від 29 липня 1993 року. 

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрів 
ОНМУ.  

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок 

покладається на ректора ОНМУ.  

13. Приймаючи на роботу працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу 
роботу, адміністрація ОНМУ зобов'язана:  

а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на 

робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 
усунено, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в 

таких умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного договору; 

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором та 
Законом України «Про боротьбу з корупцією»;  

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;  

г) провести інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та 

протипожежної охорони.  
14. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених 

чинним законодавством, або на умовах, передбачених в контракті.  

Працівники мають право припинити безстроковий трудовий договір, обов’язково 
попередивши про це адміністрацію письмово за два тижня  При припиненні договору з поважних 

причин, передбачених чинним законодавством, адміністрація може звільнити працівника в день 

подання заяви про звільнення.  
15. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації ОНМУ допускається у випадках, 

передбачених чинним законодавством та умовами контракту.  

Звільнення у зв’язку з закінченням строкового трудового договору (контракту) здійснюється у 

відповідності з чинним трудовим законодавством. 
Звільнення науково-педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може 

мати місце тільки в кінці навчального року з дотриманням діючого законодавства. 

Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації ОНМУ, 
скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.  

При звільненні працівник зобов’язаний оформити обхідний листок, в якому передбачено 

проставлення відміток у відділі кадрів, військово-обліковому столі, бухгалтерії, науково-технічній 

бібліотеці, читальному залі, керівника підрозділу, профкомі співробітників ОНМУ або профкомі 
ОНМУ. 
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16. Припинення трудового договору оформляються наказом ректора ОНМУ.  

17. Адміністрація (відділ кадрів)  ОНМУ зобов'язана в день звільнення видати працівникові 

належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним 
законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у 

відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю 

закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.  
 

V. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ 
 

18. Всі  працівники ОНМУ мають право на захист професійної честі, гідності. 

19. Науково-педагогічні працівники мають право на: 
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; 

- індивідуальну педагогічну діяльність; 

- участь у громадському самоврядуванні;  
- користування подовженою оплачуваною відпусткою у відповідності з чинним 

законодавством;  

- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, 
організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.  

20. Всі працівники ОНМУ зобов'язані:  

а) працювати чесно та сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту ОНМУ і 
правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці – основу порядку в ОНМУ, 

своєчасно та точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для  

продуктивної праці; 
б)  виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієні праці та 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями, працювати в 

наданому одягу, спецвзутті, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту;  

в) приймати заходи по негайному усуненню причин та умов, які перешкоджають або 
затрудняють нормальну роботу (простій, аварія) та негайно про це повідомляти адміністрацію; 

г) дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей; 

д) зберігати та укріпляти власність ОНМУ, ефективно використовувати обладнання,  бережно 
відноситись до інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу та інших предметів, які надаються в 

користування працівникам, економно та раціонально витрачати  сировину, матеріали, енергію, 

паливо та інші матеріали та матеріальні ресурси; 

е) вести себе гідно, дотримуватися чистоти та порядку в приміщеннях та на території ОНМУ;    

в) виховувати у студентів бережливе ставлення до майна ОНМУ; 

з) систематично підвищувати свою професійну  (виробничу) кваліфікацію.  
21. Науково-педагогічні працівники ОНМУ повинні:  

а) виконувати в повному обсязі індивідуальний план; 

б) вести на високому рівні навчальну та методичну роботу; 
в) здійснювати роботу з виховання студентів, аспірантів, слухачів центру  підготовки молоді, 

у тому числі позанавчальний час; 

г) забезпечувати умови для засвоєння студентами, слухачами, стажистами, аспірантами, 
докторантами навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові 

здібностей студентів; 

д) виявляти причини неуспішності студентів, надавати їм допомогу в організації самостійних 

занять, приймати участь в комплектуванні студентами та слухачами факультети, центр підготовки 
молоді, центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації; 

є) проводити наукові дослідження та приймати участь у впровадженні результатів досліджень 

на виробництві; 
ж) керувати науково-дослідною роботою студентів; 
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з) удосконалювати теоретичні знання, практичний досвід, методи проведення наукової 
роботи, педагогічну майстерність, а також здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів; 

і) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;  

к) додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента; 
л) наставлянням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, 

стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;  

м) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних 
цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від 

власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;  

н) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, 
етнічними, національними, релігійними групами; 

о) захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати 

вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;  
п) сприяти формуванню у студентської молоді розуміння нерозривного взаємозв’язку 

минулого, сучасного та майбутнього, інтересу до історії та розвитку ОНМУ; 

р) здійснювати постійний зв'язок з випускниками ОНМУ, вивчати їх виробничу діяльність та 

на підставі її аналізу удосконалювати роботу по навчанню та вихованню студентів. 
22. Наукові працівники ОНМУ зобов’язані: 

 а) виконувати науково-дослідну роботу у встановлені терміни на високому науково-

методичному рівні; 
б) надавати виконані науково-дослідні роботи до державної реєстрації у відповідності до 

встановлених вимог, приймати участь в реалізації договорів про науково-технічну співпрацю с 

підприємствами, закладами, організаціями; 

в) забезпечувати впровадження науково-дослідних розробок ОНМУ в навчальному процесі та 
на виробництві ; 

г) нести відповідальність за актуальність та науково-методичний рівень досліджень, 

виконання їх у встановлені терміни, достовірність та якість отриманих результатів; 
23. Працівники з числа навчально-допоміжного складу кафедр та лабораторій зобов’язані: 

а) своєчасно та якісно виконувати  підготовку для проведення всіх видів навчальних занять; 

б) приймати заходи по негайному усуненню причин та умов, які перешкоджають або 
ускладнюють нормальне проведення навчальних занять, та негайно повідомляти адміністрацію; 

в) сприяти проведенню наукових досліджень; 

г) утримувати обладнання кафедр та лабораторій в порядку, чистоті та виправному стані. 

24. Адміністративно-господарський та інженерно-технічний персонал ОНМУ зобов’язаний: 
а) забезпечувати порядок та чистоту в приміщеннях та на території університету, в 

студентських гуртожитках; 

б) сприяти якісному проведенню всіх видів навчальних занять та наукових досліджень; 
в) приймати заходи щодо негайного усунення причин та умов, які перешкоджають або 

ускладнюють нормальне проведення навчальної роботи та інших видів діяльності; 

г) забезпечувати дієве функціонування енерго-, водо- та технічних систем, які підтримують 
життєдіяльність ОНМУ.      

25. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, 

кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в 

установленому порядку, кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-
кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього 

розпорядку ОНМУ та умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються.  

26. Студенти ОНМУ зобов’язані: 
а) систематично та глибоко опановувати теоретичними знаннями та практичними навичками 

по обраній спеціальності; 

б) набувати навички виховної роботи; 

в) якісно та у встановлені терміни виконувати всі види завдань, які передбачені навчальним 
планом та програмами; 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 
2-03-34 

 

 

ЗМІНИ: 0 

 

 

 

ВИДАННЯ: 2013 

 
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ОНМУ 

 

 
стр.9 из 17 

 

 9 

г) брати активну участь у громадському житті ОНМУ;  
д) проявляти повагу до професорсько-викладацького, адміністративного та господарського 

складу; 

е) виконувати правила внутрішнього розпорядку в університеті та гуртожитках; 
ж) вивчати історію, шанувати та розвивати традиції ОНМУ, гідно нести звання «студент 

Водного»; 

з) вести себе гідно, зберігати порядок та чистоту в приміщеннях та на території університету і 

гуртожитків. 
Студенти зобов’язані бережно та акуратно відноситись до власності ОНМУ (інвентар, 

навчальні посібники, книги, прилади і т.і.). 

Студенти повинні бути дисциплінованими та мати охайний вигляд як в університеті, так і на 
вулиці й в громадських місцях. 

При неможливості приймати участь в навчальному процесі по причині хвороби або з інших 

причин студент зобов’язаний довести це до відома декана і в перший день явки до університету після 
відсутності представити відповідний документ. Довідки про хворобу мають бути попередньо 

зареєстровані у здоровпункті ОНМУ. 
 

VI. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ОНМУ 
 

27. Адміністрація ОНМУ зобов'язана:  

а) забезпечити необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні 

державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи науково-педагогічних та інших 
працівників ОНМУ відповідно до їхньої спеціальності або кваліфікації;  

б) визначити працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома науково-педагогічних 

працівників розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;  
в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід 

роботи, пропозиції науково-педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи 

закладу освіти; 

г) організувати підготовку необхідної кількості науково-педагогічних, інженерно-
педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у ОНМУ, так і відповідно до 

угод в інших навчальних закладах;  

д) укладати, припиняти і  розривати угоди, контракти з керівниками структурних підрозділів, 
науково-педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону 

України "Про освіту" № 1060-ХІІ від 23.05.91 р. (зі змінами), Закону України «Про вищу освіту» № 

2984-ІІІ від 17.01.02 р. (зі змінами),  Положення про обрання та прийняття на роботу науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації, 
введеного в дію наказом Міністерствв освіти і науки України № 744 від 24.12.02 р.; Положення про 

порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ОНМУ. 

е) доводити до відома науково-педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання 
відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році; 

є) видавати заробітну плату науково-педагогічним та іншим працівникам, стипендії 

студентам, аспірантам  у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти 
відповідно до графіка відпусток; 

ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання 

всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання 

працівниками трудових обов'язків в межах існуючого фінансового забезпечення; 
з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати методи щодо 

вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни; 

и) додержуватись умов Колективного договору, забезпечувати надання працівникам ОНМУ, 
студентам, аспірантам, слухачам установлених пільг і привілей у відповідності до діючого 

законодавства; 

і) організувати на території ОНМУ місця для харчування студентів, аспірантів і працівників 
ОНМУ; 
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ї) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену 
статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан ОНМУ;  

к) створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників ОНМУ, студентів, 

слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів.  
 

VII. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 
 

28. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. 

 Початок роботи – 8 год. 15 хв. 
 Перерва на обід – 12 год. 15 хв.-13 год. 00 хв. 

 Закінчення роботи – 17 год. 00 хв. 

Вихідні дні – субота, неділя. 
Тривалість робочого часу при п'ятиденному робочому тижні для працівників не може 

перевищувати 40 годин, для працюючих змінами  складається графік змінності, перерва між змінами 

не менше подвійної тривалості попередньої зміни.  
Середньотижнева тривалість робочого часу науково-педагогічного працівника становить 36 

годин. 

Тривалість робочого часу науково-педагогічного працівника на навчальний рік визначається з 

урахування відпускних, вихідних і святкових днів. Обрахування проводиться щорічно, так як річна 
тривалість робочого часу науково-педагогічного працівника змінюється в залежності від кількості 

святкових днів. 

Робочий час науково-педагогічного працівника визначається обсягом його навчальних, 
методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному році, відображених в індивідуальному 

робочому плані.  

В межах робочого дня науково-педагогічні працівники ОНМУ повинні вести всі види 
навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи відповідно до посади, індивідуального 

плану і плану науково-дослідної роботи. 

Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному науково-педагогічному 

працівнику, виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження 
викладача.  

Заплановане навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може 

перевищувати 900 годин на навчальний рік 
Види навчальних занять, що входять до індивідуального плану науково-педагогічного 

працівника відповідно до його посади, встановлюються кафедрою.  

У випадках виробничої необхідності науково-педагогічний  працівник може бути залучений 

до проведення навчальних занять понад обов’язкового обсягу навчального навантаження, 
визначеного індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу.  

Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні науково-педагогічного працівника 

вносяться в його індивідуальний робочий план. 
Графік робочого часу науково-педагогічного працівника  визначається розкладом аудиторних 

навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами 

робіт, передбачених  індивідуальним робочим планом науково-педагогічного працівника. Час 
виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у 

порядку, встановленому навчально-методичним  відділом. 

 Порядок початку роботи та відмітки про прихід на робоче місце, а також  закінчення 

робочого дня та вихід з роботи встановлюється  окремим Положенням. 
Адміністрація зобов’язана організовувати облік явки на роботу та вихід з роботи. Біля місця 

обліку повинний бути годинник, який правильно вказує час.  

Працівника, який з’явився на роботу у нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи 
у даний робочий день (зміну).  

29. При відсутності науково-педагогічного або іншого працівника ОНМУ керівник 

структурного підрозділу зобов'язаний терміново вжити заходів щодо заміни його іншим науково-
педагогічним працівником чи іншим працівником та з’ясувати причини відсутності працівника.  



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 
2-03-34 

 

 

ЗМІНИ: 0 

 

 

 

ВИДАННЯ: 2013 

 
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ОНМУ 

 

 
стр.11 из 17 

 

 11 

30. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається, крім працівників з 
окремо встановленим графіком роботи.  

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у 

виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом ректора ОНМУ з дозволу 
профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін 

наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.  

31. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, ректор ОНМУ залучає науково-

педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх 
навчальне навантаження до початку канікул.  

32. Робота органів самоврядування регламентується Положеннями про самоврядування в 

ОНМУ та Статутом.  
33. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковими комітетами і 

складається на кожний календарний рік. 

Надання відпустки ректору ОНМУ оформляється наказом на підставі письмового дозволу 
міністра освіти і науки України,  іншим працівникам - наказом ректора. Поділ щорічної відпустки на 

частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна її частина 

була не менше 14 календарних днів. 

Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним 
законодавством. Працівник повинен повідомити адміністрацію про перенесення відпустки на інший 

строк заявою, яка подається не пізніше, як за 20 днів до нової дати початку  відпустки.  

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання 
відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на 

додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.  

34. Науково-педагогічним працівникам забороняється:  

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи; 
б) подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними; 

в) передоручати виконання трудових обов'язків.  

35. Забороняється в робочий час:  
а) відволікати науково-педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в 

різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;  

б) відволікання працівників ОНМУ від виконання професійних обов'язків, а також студентів, 
слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення 

заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством.  

VIII. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ 

 

36. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й 

за інші досягнення в роботі у відповідності до чинного законодавства можуть застосовуватись 
заохочення: 

- оголошення подяки; 

- нагородження Почесною грамотою; 
- нагородження цінним подарунком; 

- призначення надбавки за складність та напруженість у роботі; 

- призначення надбавки за високі показники у праці; 

- призначення надбавки за виконання особливо важливої роботи; 
- надання премії. 

37. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні науково-педагогічні 

працівники, інші працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння 
почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального 

і матеріального заохочення.  

38. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, в першу чергу 

надаються переваги і соціальні пільги за рахунок власних коштів і в межах повноважень ОНМУ. 
Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.  
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Заохочення оголошуються в наказі ректора, доводяться до відома всього колективу і 
заносяться до трудової книжки працівника.  

39. За успішність в навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському 

житті ОНМУ для студентів, аспірантів, слухачів центру підготовки молоді встановлюються наступні 
заохочення: 

- оголошення подяки; 

- нагородження грамотами; 

- нагородження цінними подарунками; 
- надання премії (преміювання слухачів, студентів, які навчаються за рахунок юридичних або 

фізичних осіб можливо за рахунок коштів профспілкових комітетів). 

Заохочення оголошуються в наказі ректора, доводяться до відома студентів групи 
(факультету). Витяг з наказу про заохочення зберігається в особовій справі студента, аспіранта, 

слухача.  

IX. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

40. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких 

заходів стягнення:  

- догана;  
- звільнення.  

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до ст. ст. 40-41      

пп. 3, 4, 7, 8 Кодексу законів про працю України.  
Прогулом є неявка на роботу (робоче місце) без поважних причин протягом всього робочого 

дня. 

Рівною мірою прогульниками вважаються працівники, які були відсутні на роботі (робочому 

місці) більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин.   
За прогул (у тому числі відсутність на робочому місці більше трьох годин протягом робочого 

дня без поважних причин), вживання алкогольних напоїв або знаходження в нетверезому стані на 

робочому місці адміністрація може застосовувати один з видів дисциплінарного стягнення, 
передбачених у п. 40 цих Правил.  

41. Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором ОНМУ.  

Адміністрація має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання 
про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу. 

42. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої 

діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, 

членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах ОНМУ - без попередньої згоди 
відповідного профспілкового органу в ОНМУ, за виключенням прогулу або порушення, що до нього 

прирівнюється. 

До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника 
трудової дисципліни письмових пояснень. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення 

складається відповідний акт.  

Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором безпосередньо після виявлення провини, 
але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або 

перебування його у відпустці. 

 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення 
проступку.  

43. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне 

стягнення. За шкоду, заподіяну ОНМУ, працівники несуть матеріальну відповідальність у 

відповідності до чинного законодавства, яка покладається на працівників незалежно від 

притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності, що не є 

іншим дисциплінарним стягненням. 
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44. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розпис.  
Наказ у необхідних випадках доводиться до відома колективу ОНМУ. 

45. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде 

піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного 
стягнення. 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе 

як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку 

дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. 
 46. За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку до студентів, 

аспірантів, слухачів центру довузівської підготовки молоді, центру післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації може бути застосоване одне з наступних дисциплінарних стягнень: 
- зауваження; 

- догана; 

- відрахування з ОНМУ. 
Відрахування студентів та слухачів центру довузівської підготовки молоді, центру 

післядипломної освіти та підвищення кваліфікації здійснюється на підставі подання деканів, 

керівників центрів або заяви студента, слухача  з урахуванням думки декана. Відрахування з ОНМУ 

неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням з районною комісією по справах 
неповнолітніх. 

Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором безпосередньо після виявлення провини, 

але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби або перебування 
студента, аспіранта, слухача на канікулах. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення 

проступку.  

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення студента, аспіранта, 
слухача не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 

дисциплінарного стягнення. 

У випадку втрати студентського квитка, залікової книжки ректором може бути 

накладене дисциплінарне стягнення та видано розпорядження про видачу нового квитка, 

нової залікової книжки з позначкою «дублікат». Дублікат зберігає номер втраченого 

документа. 
X. НАВЧАЛЬНИЙ ПОРЯДОК 

 

47.Навчальні заняття проводяться в ОНМУ згідно з розкладом у відповідності з навчальними 
планами та програмами, затвердженими у встановленому порядку. 

48. Навчальний розклад складається на семестр (або інший навчальний період) та вивішується 

не пізніше, чим за 10 днів до початку кожного семестру (або іншого навчального періоду). 
49. Тривалість академічної пари становить 90 хвилин. Викладачі, студенти оповіщаються 

дзвінком про початок та закінчення навчального заняття. Після закінчення кожної академічної пари 

встановлюється перерва за наступним розкладом: 

І пара – 08.30 - 10.00 
Перерва – 10.00 - 10.10 

ІІ пара  - 10.10 - 11.40 

Перерва – 11.40 – 12.00 
ІІІ пара – 12.00 - 13.30 

Перерва – 13.30 - 13.40  

ІV пара – 13.40 - 15.10 

Перерва – 15.10 - 15.20 
V пара – 15.20 - 16.50 

Перерва – 16.50 - 17.00 

VI пара – 17.00 - 18.30 
Перерва – 18.30 - 18.40 

VII пара – 18.40 - 20.10 
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50. Допуск студентів на територію ОНМУ здійснюється тільки при пред’явленні 
студентського квитка. Вхід студентів в аудиторію після дзвінка заборонений.  Після початку занять у 

всіх навчальних аудиторіях та приміщеннях, які до них прилягають, повинна бути забезпечена тиша 

та порядок. Студентам неприпустимо переривати навчальні заняття, входити в аудиторію та 
виходити з неї під час їх проведення. 

51. До початку кожного навчального заняття (в перервах між заняттями) в аудиторіях, 

лабораторіях, навчальних майстернях та кабінетах лаборанти підготовлюють необхідні навчальні 

посібники та апаратуру. 
52. Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторіях, навчальних майстернях 

кожен курс поділяється на групи (підгрупи). Чисельність та склад студентських груп встановлюється 

наказом ректора по представленню деканів в залежності від характеру практичних занять. 
53. В кожній групі наказом ректора по представленню деканів факультетів призначається 

староста. 

Староста групи підпорядковується безпосередньо декану факультету, доводить до своєї групи 
всі його розпорядження та вказівки. 

До функцій старости групи входять: 

а) персональний облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять; 

б) надання декану факультету щоденного рапорту про неявку або спізнення студентів на 
заняття з вказівкою причин запізнення; 

в) нагляд за станом навчальної дисципліни у групі на лекціях та практичних заняттях, а також 

за збереженням обладнання та інвентарю; 
г) оповіщення студентів про зміни, які внесені до розкладу занять; 

д) призначення на кожний день у порядку черги чергового по групі.  

Розпорядження старости у межах вказаних вище функцій обов’язкові для всіх студентів 

групи. 
54. В кожній групі ведеться журнал встановленої форми, який зберігається в деканаті, та 

щоденно перед початком занять видається старості, який відмічає в ньому присутніх та відсутніх на 

заняттях студентів. 
  

ХI. ПОРЯДОК В ПРИМІЩЕННЯХ 

 
55.Відповідальність за благоустрій в навчальних приміщеннях та гуртожитках (наявність 

виправної меблів, навчального обладнання, підтримка нормальної  температури, освітлення і т.і.) 

несе проректор з розвитку університету. 

За підтримку обладнання в лабораторіях та кабінетах в виправленому стані й за готовність 
навчальних посібників  до занять відповідають завідувачі лабораторіями (кабінетами). 

56. В приміщеннях ОНМУ заборонено: 

а) в зимовий період находження в пальто, головних уборах, в літній період – в пляжних 
костюмах, шортах, майках, в’єтнамках і т.ін.; 

б) голосні розмови, шум, ходіння  по коридорах під час занять; 

в) паління; 
г) вживання спиртних напоїв, наркотиків, ненормативної лексики; 

д) сидіння на підвіконнях, батареях, столах та інших предметах, не призначених для 

сидіння; 

є) знаходження в пунктах харчування та використання їх як місця для тривалого 

відпочинку в той час, коли за розкладом відбуваються заняття; 

ж) самовільне розміщення реклами, оголошень та різних листівок; 

За порушення цих умов, адміністрація залишає за собою право застосовувати заходи, 

передбачені у п.п. 41, 44 дійсних Правил. 
В приміщеннях та на території ОНМУ заборонена гра в азартні ігри, а також гра в  карти.   
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57. Адміністрація ОНМУ зобов’язана забезпечувати охорону навчальних та побутових 
приміщень, збереження обладнання, інвентарю  та іншого майна, а також підтримку необхідного 

порядку. 

Відповідальність за збереження майна покладається на матеріально-відповідальних осіб та 
оформлюється наказом ректора. 

Відповідальність за протипожежну безпеку та санітарний стан навчальних корпусів та 

гуртожитків покладається на комендантів та інженера з пожежної безпеки. Відповідальність за 

протипожежну безпеку та санітарний стан окремих приміщень покладається на  відповідальних осіб 
визначених наказом ректора . 

58. Ректор, проректори та декани факультетів ведуть прийом співробітників та студентів, 

слухачів у встановлені години. 
59. По закінченню робочого дня працівники повинні звільнити службові приміщення. Ключі 

від службових приміщень навчальних корпусів, а також від аудиторій, лабораторій та кабінетів 

повинні здаватися черговому робітнику охорони. Ключі видаються по списку відповідальних осіб, 
затвердженому проректором з розвитку університету. 

Дублікати ключів від жилих кімнат студентських гуртожитків зберігаються у комендантів. 

60. Правила внутрішнього розпорядку розміщуються у підрозділах ОНМУ на видному місці.   

 
 

Ректор ОНМУ                   І.В.Морозова  
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1. ЛИСТ ОБЛІКУ ЗМІН 
 

Номер зміни Дата Сторінки з змінами Перелік змінених пунктів 
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2. ЛИСТ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 
 

№

 п/п 
Дата 

П.І. по Б. та посада особи, 

що виповняла періодичну 

перевірку 

Зміні 

підлягають 

Підпис 

перевіряючого 
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