ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Метою цих Правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників
Львівського державного університету фізичної культури (надалі Університет), передбачених
нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах.
2. В основних структурних підрозділах Університету розробляються власні правила
внутрішнього розпорядку, які можуть конкретизувати включені до даних Правил статті або
здійснювати додаткове регулювання діяльності. Додаткові положення не повинні
погіршувати умови праці або соціальний стан працівників.
Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку, розв'язує
ректор Університету в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених
чинним законодавством і Правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням
з профспілковим комітетом.
2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
3. Прийом на роботу в Університеті здійснюється за трудовими договорами,
контрактами, в тому числі і на конкурсній основі згідно чинного законодавства.
4. При прийнятті на роботу працівники мають подати:
• трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, пред'явити;
• паспорт;
• диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;
• свідоцтво про обов'язкове державне соціальне страхування;
• довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
• військовозобов'язані - військовий квиток.
Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані
подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку.
Забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу документи, подання яких
не передбачено чинним законодавством.
5. Працівники Університету, згідно чинного законодавства, мають право працювати за
сумісництвом, у тому числі у закладах - членах навчально-методичного комплексу закладів
фізкультурної освіти.
6. Прийняття на роботу оформляється наказом ректора, який оголошується працівнику
під розписку.
7. Під час прийому працівника на роботу або переводу його в установленому порядку на
іншу роботу, керівник відповідного структурного підрозділу зобов'язаний:
а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та ознайомити з умовами праці;
б) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та колективним
договором;
в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його наявними засобами,
необхідними для роботи:;
г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни
праці та. протипожежної безпеки.
8. Припинення трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених
чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.
Дострокове розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації Університету
можливе лише за умов, передбачених чинним законодавством.
Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може
відбуватись лише в кінці навчального року.
3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
9. Працівники Університету мають право на:
• захист професійної честі, власної гідності;

• вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи
у межах, передбачених чинним законодавством;
• індивідуальну педагогічну діяльність;
• участь у громадському самоврядуванні;
• користування подовженою оплачуваною відпусткою:
• підвищення кваліфікації, перепідготовку;
• своєчасне одержання винагороди за працю;
• заробітну плату, не нижчу від визначеної законом;
• належні, безпечні та здорові умови праці;
• користування можливостями університету для проведення активного відпочинку
шляхом проведення занять з видів спорту.
10. Працівники Університету зобов'язані:
а) сумлінно працювати, дотримуватись навчального режиму, дисципліни праці, вимог
статуту Університету та Правил внутрішнього розпорядку;
б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, передбачені відповідними
правилами та інструкціями;
в) берегти навчальне та наукове обладнання, спортивний інвентар, навчальнометодичну літературу, економне витрачати воду, електро- та теплову енергію;
г) забезпечувати засвоєння студентами та. аспірантами навчальних програм на рівні
обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку їх теоретичних знань та практичних
здібностей;
д) проводити з студентами належну виховну роботу, утверджувати повагу до
загальнолюдських моральних принципів, культурно-національних, духовних, історичних
цінностей України, виховувати дбайливе ставлення до оточуючого середовища;
е) дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;
є) постійно підвищувати свій професійний рівень і педагогічну майстерність.
4. ОСНОВНІ ОБОВ ’ ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
11 .Адміністрація Університету зобов'язана:
а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчальновиховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти;
б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома
розклад занять, забезпечувати їх, у межах наявних можливостей, засобами, необхідними для
роботи;
в) проводити роботу, спрямовану на. вдосконалення навчально-виховного процесу;
г) організовувати підготовку необхідної кількості науково-педагогічних кадрів та їх
атестацію;
д) укладати і розривати угоди, контракти з керівниками структурних підрозділів,
педагогічними працівниками згідно з чинним законодавством;
е) до кінця навчального року доводити до відома педагогічних працівників
педагогічне навантаження на наступний навчальний рік;
є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у міру надходження
виділених на це коштів. Надавати відпустки всім працівникам Університету згідно графіку
відпусток;
ї) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, створювати здорові та
безпечні умови праці;
й) відсторонювати працівників від роботи у разі появи на роботі в нетверезому стані, у
стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових
медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та
протипожежної охорони, в інших випадках, передбачених законодавством;
ж) дотримуватись у своїй діяльності чинного законодавства, умов колективного
договору, вживати необхідних заходів для зміцнення договірної та. трудової дисципліни;

з) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади
встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а при потребі інші необхідні відомості
про роботу і стан Університету;
к) забезпечувати належне утримання приміщення та спортивних споруд, їх опалення,
освітлення і вентиляцію.
5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
12. Для працівників Університету встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з
двома вихідними днями.
Тривалість щоденної роботи - 8 годин 12 хвилин; початок робочого дня о 8.18; кінець,
крім п'ятниці, - о 17.00, у п'ятницю робочий день закінчується о 16.00. Перерва на обід - з
13.00 до 13.30. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший
режим роботи.
У межах робочого дня педагогічні працівники Університету повинні вести всі види
навчально-методичної, науково-дослідницької та спортивної роботи згідно з своєю посадою,
навчальним планом та планом науково-дослідної роботи.
За погодженням в профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і
окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.
13. Надурочна робота та робота у вихідні та. святкові дні не допускається, якщо це не
передбачено графіком роботи підрозділу. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні
можливе у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом
ректора Університету з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може
компенсуватись, за погодженням сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій
формі у подвійному розмірі.
14. Робота органів самоврядування Університету регламентується Положенням про
вищий заклад освіти та Статутом Університету.
15. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і
складається на кожний навчальний рік.
Надання відпустки ректору Університету оформляється наказом Державного комітету
України з фізичного виховання і спорту, а іншим працівникам - наказом по Університету.
Поділ відпустки на частини допускається за умови, щоб основна її частина була не менше
50% загальної тривалості та не менше чотирнадцяти днів. Перенесення відпустки на інший
строк допускається в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також
ненадання відпустки працівникам, молодшим вісімнадцяти років. 16. Педагогічним
працівникам забороняється:
а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи;
б) подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними:
в) передоручати виконання трудових обов'язків.
17. Забороняється в робочий час відволікати педагогічних працівників від
виконання їх безпосередніх обов'язків, а також студентів і аспірантів за рахунок
навчального часу для участі в господарських роботах та заходах не пов'язаних з
навчальним процесом, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ
18. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу,
спортивні та наукові досягнення, новаторство в праці, високоякісне виконання
разових доручень до працівників Університету можуть застосовуватись наступні
заохочення:
- подяка;
- вручення почесної грамоти;
- преміювання.
19. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні,

науковій та спортивній діяльності педагогічні працівники представляються до
нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення
державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і
матеріального заохочення.
20. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки,
надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги у межах повноважень і
можливостей Університету. Таким працівникам надається також перевага при
просуванні по роботі.
Заохочення оголошуються в наказі по Університету і заносяться до трудової
книжки працівника.
7.СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
21. За порушення трудової дисципліни до працівника Університету може бути
застосований один з таких заходів стягнення:
- догана;
- звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване з причин та у
відповідності з чинним законодавством.
22. Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором Університету на підставі
подання керівників відповідних підрозділів.
23. До застосування дисциплінарного стягнення ректор або керівник
відповідного структурного підрозділу повинен зажадати від порушника трудової
дисципліни письмове пояснення. У випадку відмови працівника дати таке пояснення
складається відповідний акт.
Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини,
але не пізніше місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або
перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня
вчинення проступку.
24. За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне
дисциплінарне стягнення.
25. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється
працівникові під розписку.
26. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника,
не було піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не
мав дисциплінарного стягнення.
27. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того
ж проявив себе сумлінним працівником, стягнення може бути зняте до закінчення
одного року. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до
працівника не застосовуються.

