
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Код за ЄДРПОУ 25736989 

Н  А  К  А  З  

10.05.2017 року                              м. Рівне                                №  81-01-01 

Про організацію і проведення  

розподілу ставок навчального навантаження   

науково-педагогічним працівникам  

РДГУ (в т.ч. концертмейстерам)   

на 2017/2018 навчальний рік та 

зміну істотних умов праці з 01.09.2017р. 

 

  На виконання ст.56 Закону України «Про вищу освіту»  № 1556-VII від 

01.07.2014 року щодо приведення вищими навчальними закладами своїх освітніх 

програм у відповідність із вимогами абзацу 3 частини 2 статті 56 Закону та у 

зв’язку із необхідністю приведення у відповідність ставок науково-педагогічних 

працівників РДГУ (в т.ч. і концертмейстерів) до контингенту студентів згідно 

Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1134 «Про 

затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, 

здобувачів наукового ступеня кандидата наук на одну штатну посаду науково-

педагогічного працівника у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації державної форми 

власності», що призведе до зменшення значної кількості ставок науково-

педагогічних працівників РДГУ ( в т.ч. концертмейстерів) та відповідно до зміни 

істотних умов праці з 1 вересня 2017 року (скорочення чисельності ставок 

науково-педагогічних працівників ( в т.ч. концертмейстерів) у зв’язку з 

припиненням з 2017 року підготовки фахівців ОКР  «Спеціаліст» та відповідно 

зменшення розміру ставок навчального навантаження – стаття 32 КЗпП України) - 

 

НАКАЗУЮ: 

 1.  Проректору з навчально-виховної роботи проф. Петрівському Я.Б. та 

начальнику навчального відділу Колосюк О.А. до 1 червня 2017 року підготувати 

та затвердити ректором за погодженням з профспілковим комітетом РДГУ наказ 

по основній діяльності «Про розподіл ставок навчального навантаження науково-

педагогічним працівникам РДГУ (в т.ч. концертмейстерам) на 2017/2018 

навчальний рік та зміну істотних умов праці з 1  вересня 2017 року» та подати до 

10 червня 2017 року у відділ кадрів кафедральні протоколи розподілу ставок 

навчального навантаження між штатними науково-педагогічними працівниками   

( в т.ч. концертмейстерами) на 2017/2018н.р. з особистими підписами НПП ( в т.ч. 

концертмейстерів), погодженими з навчальним відділом та складеними актами 

(додаток) на тих НПП (в т.ч. концертмейстерів), які відмовились від підпису та 

підлягатимуть звільненню з роботи згідно п.6 ст. 36 КЗпП України. 



 2. Проректору з навчально-виховної роботи проф. Петрівському Я.Б., 

начальнику навчального відділу Колосюк О.А. разом із завідувачами кафедрами 

при плануванні та розподілі ставок навчального навантаження на 2017/2018 н.р. 

забезпечити дотримання законодавства про працю щодо повідомлення під 

особистий підпис у протоколах кафедр по розподілу ставок навчального 

навантаження всіх науково-педагогічних працівників (в т.ч. концертмейстерів)  

РДГУ  про зміну істотних умов праці та обсяг навчального навантаження на 

2017/2018 навчальний рік на підставі даного наказу та наказу, підготовленого 

навчальним відділом  і затвердженим ректором по основній діяльності «Про 

розподіл ставок навчального навантаження науково-педагогічним працівникам   

(в т.ч. концертмейстерам) РДГУ на 2017/2018 н.р. та зміну істотних умов праці з 

01.09.2017 року», погодженого з профспілковим комітетом РДГУ до 10 червня 

2017 року (до надання щорічної відпустки, але не пізніше ніж за два місяці до їх 

запровадження). 

 

 3.  Планування і прийом на роботу з 1 вересня 2017 року науково-педагогічних 

працівників похилого віку, які будуть звільнені з роботи у зв’язку із закінченням 

строку трудового договору згідно п.2 ст.36 КЗпП України та рекомендовані до 

укладення строкових трудових договорів на 2017/2018н.р. здійснювати в кінці 

серпня 2017 року на наявну нерозподілену кількість годин навчального 

навантаження.  

 Вивільнені години навчального навантаження розподіляти в першу чергу між 

штатними науково-педагогічними працівниками. 

 

 4. Завідувачам кафедрами провести інформативно-консультативну та 

роз’яснювальну роботу з науково-педагогічними працівниками (в т.ч. 

концертмейстерами) з питань розподілу ставок навчального навантаження та 

довести до відома всіх науково-педагогічних  працівників (в т.ч. 

концертмейстерів) про зміну з 1 вересня 2017 року істотних умов праці під 

особистий підпис. У випадку відмови від підпису – скласти відповідний акт та 

роз’яснити, що у відповідності до ст.32 КЗпП України – якщо працівник 

відмовляється від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці ( в 

даному випадку – зменшення розміру ставки навчального навантаження) – він 

підлягатиме звільненню з роботи згідно п.6 ст.36 КЗпП України. 

 

 5. Контроль за виконанням даного наказу  покласти  на першого проректора 

РДГУ проф.Павелківа Р.В.. 

 

 

Ректор                                                                               проф. Р.М.Постоловський 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Голова профспілкового 

комітету РДГУ                                                                              А.І.Шидловський 

Начальник юридичного відділу                                                   К.М.Якубець 



        

       Додаток до наказу № ___________ 

       від __________________ 2017 року 

 

 У протокол кафедри  щодо розподілу навчального навантаження 

додати ще одну графу (без будь-яких змін і скорочень): 

«Про розподіл навчального навантаження на 2017/2018н.р. ознайомлений. 

Про зміну істотних умов праці з 1.09.2017 року повідомлений. Дата і 

підпис». 

 Хто із науково-педагогічних працівників відмовляється від підпису – 

скласти акт (на кожного окремо) згідно зразка і додати до Протоколу. 

 

 

___   ______________ 2017 р.                                              м.Рівне 

А  К  Т 

 Ми, комісія у складі: 

1._________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові, посада) 

 

2.___________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада) 

 

3.___________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада) 

 

 

склали цей акт про те, що науково-педагогічний працівник 

 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, імя, по-батькові, посада) 

ознайомлений  на засіданні  кафедри про розподіл навчального навантаження 

на 2017/2018 н.р. та зміну з 1.09.2017 року істотних умов праці. 

 Від підпису у Протоколі кафедри «Про розподіл навчального 

навантаження на 2017/2018 н.р. та повідомлення про зміну з 1.09.2017 року 

істотних умов праці» відмовився, про що і підтверджуємо підписами. 

_____________________________                           ________________________          

                  (прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)  

     ____________________________                           _______________________         

                  (прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)  

     ____________________________                         ________________________          

                  (прізвище, ініціали)                                                                                           (підпис)  


