
 

Академія ______________  Викладач ______________  

 

КОНТРАКТ № _____ 

про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу 

на 202_ – 202_ навчальний рік 

 

м. Київ                                                              «____» ___________20__ р. 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини» 
(надалі «Академія») в особі виконуючого обов’язки ректора Грідчіна Сергія Васильовича, який 

діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  

 

громадянин України ______________________________, що проживає за адресою: 

________________________________________________, паспорт серія ____ N ________, виданий 

________________________________________ «___» _________________, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків: ________________ (надалі «Викладач») з іншої сторони, які 

разом іменуються – «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей контракт (надалі іменується 

«Контракт»/ «Договір») про таке: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ 

1.1. Цей Контракт є строковим трудовим договором. На підставі Контракту виникають 

трудові відносини між Сторонами – Академією та Викладачем. 

1.2. Академія наймає на роботу Викладача згідно вимог до науково-педагогічного 

(педагогічного) працівника, а Викладач стає до роботи в Академії на кафедрі 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

на посаді ___________________________ згідно із затвердженим навчальним навантаженням. 

1.3. Цей Контракт як особлива форма трудового договору спрямований на забезпечення 

умов для проявлення ініціативності та самостійності викладача, враховуючи його індивідуальні 

здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну 

захищеність викладача. 

1.4. Даний Контракт відповідно до ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України є 

трудовим договором, на підставі якого виникають трудові відносини між Академією та 

Викладачем. Контракт обумовлює умови для організації праці та матеріального забезпечення 

Викладача, умови його розірвання та інші положення, які встановлюються цим Контрактом за 

згодою сторін. На правовідносини за Контрактом поширюються норми законодавства про працю 

України та інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини. 

1.5. Сторони домовилися, що будуть сумлінно виконувати умови Контракту, поважаючи 

при цьому інтереси один одного, а також гарантуючи право Викладача на невтручання в його 

особисте життя. Сторони визнають, що умови Контракту спрямовані на реалізацію і захист 

трудових прав Викладача без будь-якої дискримінації, тобто незалежно від його політичних 

поглядів, релігійної приналежності, соціального походження, майнового положення і т.п. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН 

 2.1. За цим Контрактом Викладач зобов'язується виконувати роботу, визначену цим 

Контрактом, а Академія зобов'язується виплачувати викладачу заробітну плату і забезпечувати 

умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені трудовим законодавством, Статутом, 

Колективним договором та даним Контрактом. 

2.2. Викладач зобов’язується: 

2.2.1. Надати необхідні документи при працевлаштуванні (Додаток № 1 до Контракту). 



 

Академія ______________  Викладач ______________  

 2.2.2. Організовувати навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу та 

виконувати інші трудові обов’язки відповідно до встановлених нормативних актів України та 

вимог Академії із здобувачами вищої освіти (студентами) Академії.  

2.2.3. Забезпечувати досягнення здобувачами вищої освіти результатів навчання, що 

сприяють формуванню відповідних компетентностей, за затвердженими освітніми програмами. 

2.2.4. Дотримуватись чинного законодавства України, Колективного договору, Посадової 

інструкції, Положення про організацію освітнього процесу в  Академії. 

2.2.5. Належним чином  виконувати трудові обов'язки передбачені даним Контрактом, 

статутом Академії та Посадовою інструкцією. Якісно і в строк виконувати завдання і доручення, 

працювати над підвищенням свого професійного рівня. 

2.2.6. Виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання 

іншій особі, без дозволу на те керівництва Академії та за винятком випадків, передбачених 

чинним трудовим законодавством України. 

2.2.7. Виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Академії. 

2.2.8. Ефективно використовувати персональні комп'ютери, оргтехніку і інше устаткування, 

економно і раціонально витрачати матеріали і енергію, інші матеріальні ресурси. 

2.2.9. Дотримуватись норм, правил та інструкцій по охороні праці, виробничої санітарії, 

правил протипожежної безпеки. 

2.2.10. Підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію. 

2.2.11. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які 

навчаються у закладах вищої освіти, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі 

українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України. 

2.2.12. Дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної 

доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти. 

2.3. Викладач має право: 

2.3.1. Мати належні умови роботи, користуватися наданими йому пільгами, отримувати 

заробітну плату за виконану роботу та на інші умови передбачені чинним трудовим 

законодавством України та законодавство про освіту. 

2.3.2. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи. 

2.3.3. Здійснювати взаємодію з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних 

підрозділів Академії. 

2.3.4. Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або 

невідповідностей. 

2.3.5. На відпочинок відповідно до чинного трудового законодавства України. 

2.3.6. Знайомитися з проектами рішень та рішеннями керівництва Академії, що стосуються 

його діяльності. 

2.3.7. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків. 

2.3.8. Вносити на розгляд керівництва Академії пропозиції по вдосконаленню роботи, 

пов’язаної з його обов’язками, що передбачені посадовою інструкцією. 

2.3.9. Доповідати керівництву Академії, про всі виявлені порушення та недоліки у зв’язку 

з виконуваною роботою. 

2.3.10. Та інші права визначені чинним законодавством України, Статутом та Колективним 

договором Академії.  

2.4. Академія зобов`язана: 

2.4.1. Роз'яснити Викладачеві його права і обов'язки та проінформувати про умови праці, 

наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і 

компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і трудового договору. 

2.4.2. Ознайомити Викладача з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

2.4.3. Забезпечити Викладача необхідними для роботи засобами. 

2.4.4. Забезпечувати дотримання трудової дисципліни, застосовувати заходи дії до 

порушників трудової дисципліни. 



 

Академія ______________  Викладач ______________  

2.4.5. Здійснювати оплату праці Викладача відповідно до закону України «Про оплату 

праці», а також встановлених умовам оплати праці. 

2.4.6.  Гарантувати додержання прав і законних інтересів, в тому числі соціальних гарантій 

Викладача відповідно до діючого законодавства і цього Контракту та виконувати зобов’язання, 

передбачені законодавством України та Положенням Академії. 

2.5. Академія має право: 

2.5.1. Проводити оцінку результативності, контролювати виконання Викладачем всіх видів 

робіт, призначати проведення його атестації, переводити на іншу роботу відповідно до чинного 

законодавства, звільняти відповідно до умов Контракту та чинного законодавства, залучати до 

адміністративної роботи. 

2.5.2. Вимагати від Викладача виконання вимог, які були покладені на нього нормативно-

правовими актами Академії. 

2.5.3. Встановлювати додаткові обов'язки Викладача (понад передбачені даним Контрактом 

та посадовою інструкцією), зокрема: 

 встановлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки Викладача, 

передбачені законодавством і цим договором; 

 встановлювати обов'язки Викладача, які хоча й прямо не передбачені законодавством і 

цим договором, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності науково-

педагогічного працівника;  

 встановлювати обов'язки Викладача стосовно інших підрозділів, служб, службових осіб, 

працівників академії з метою забезпечення координації і погодженості між підрозділами, 

службами, службовими особами і працівниками. 

2.5.4. Вимагати усунення недоліків, допущених Викладачем у процесі виконання ним 

своїх функціональних обов'язків. 

2.5.5. Розірвати Договір у випадку виявлення не відповідності Викладача вимогам 

встановленим до такого роду працівників законодавством та/або посадовою інструкцією, а також у 

випадку передбаченому даним Контрактом. 

 

3. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ОПЛАТА ПРАЦІ 

3.1. Викладач зобов’язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

3.2. Робочий час Викладача визначається з розрахунку середньотижневої його тривалості 

36 годин, відображається в індивідуальних планах роботи викладача та її обліку і не може 

перевищувати річний робочий час – 1548 годин на одну ставку. Щорічний розподіл годин за 

видами робіт визначається відповідним наказом. 

Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, 

методичної роботи, наукової роботи, організаційної роботи ( у т.ч. організація самостійної та 

індивідуальної роботи, у т.ч. групових консультацій) та інших трудових обов’язків. Всі види робіт 

відображаються в Індивідуальному плані роботи викладача, та її обліку який складається кожного 

навчального року і є невід`ємною частиною цього Контракту. 

3.3. Розрахунок кількості ставок Викладача визначається пропорційно навчальному 

навантаженню. 

 3.4. Розмір ставок та оплата праці Викладача здійснюється на умовах, визначених у 

розрахунку  до цього Контракту (Додаток № 2 до Контракту), чинного законодавства України, 

Статуту та Колективного договору. 

 3.5. Щомісячне нарахування заробітної плати Викладачеві здійснюється на підставі 

навчального навантаження та поданого Акту прийому-передачі робіт до цього Контракту (Додаток 

№ 3 до Контракту).  

 3.6. Строки виплати заробітної плати здійснюється на підставі чинного законодавства та 

Колективного договору Академії. 

 

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ 



 

Академія ______________  Викладач ______________  

 4.1. Захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації здійснюється на підставі 

Положення про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших 

матеріальних носіїв інформації які містять службову таємницю (комерційну таємницю, 

конфіденційну інформацію та інформацію з обмеженим доступом) в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини». 

 4.2. Сторони будуть вирішувати усі суперечки, які виникають за даним Контрактом, 

шляхом переговорів та взаємних консультацій. У разі недосягнення згоди, спори вирішуються 

згідно з чинним законодавством України. 

 4.3. Академія не несе відповідальності за інші зобов'язання та відносини, окрім тих, які 

передбачені даним Контрактом. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим 

Контрактом, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього 

Контракту. 

5.2. У випадку невиконання, або неналежного виконання зобов'язань, передбачених даним 

Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного трудового законодавства 

України. 

5.3. Викладач несе відповідальність за:  

5.3.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи 

бездіяльність, порушення умов даного Контракту та/або Посадової інструкції, а також правил 

внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про 

працю та кримінальним законодавством України. 

5.3.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених 

чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 

5.3.3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством 

та законодавством про працю України. 

5.3.4. За розголошення комерційної таємниці у порядку встановленому чинним 

законодавством. 

5.4. За порушення трудової дисципліни Академія застосовує наступні дисциплінарні 

стягнення: 

- догана; 

- звільнення. 

5.5. Звільнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без 

поважних причин обов'язків покладених на нього трудовим договором і правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного 

стягнення, за прогул (у тому числі за відсутність на роботі більш 3-х годин протягом робочого 

дня) без поважних причин, за появу на роботі в нетверезому стані або в стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння, а також за здійснення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) 

майна та/ або його знищення. 

До накладення стягнення від порушника трудової дисципліни відбираються пояснення. 

Відмова (письмова, усна) працівника дати пояснення не може слугувати перешкодою для 

застосування стягнення. 

5.6. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням провини, але не 

пізніше за один місяць з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування 

працівника у відпустці. 

 

6. ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ КОНТРАКТУ 

 6.1. Цей Контракт припиняється: 

 6.1.1. Після закінчення строку дії Контракту. 

 6.1.2. За згодою Сторін. 



 

Академія ______________  Викладач ______________  

 6.1.3. З ініціативи Академії до закінчення строку дії Контракту у випадках, передбачених 

законодавством (ст.ст. 40, 41 КЗпП України) та цим Контрактом 

 6.1.4. З ініціативи Викладача до закінчення строку дії Контракту у випадках, передбачених 

законодавством (ст. 39 КЗпП України) та цим Контрактом 

 6.1.5. З інших підстав, передбачених чинним законодавством. 

 6.2. Додаткові підстави припинення та розірвання Контракту, не передбачені чинним 

законодавством: 

 6.2.1. Порушення Викладачем п. 4.1. Контракту. 

6.2.2. З підстав визначених п. 2.5.5. даного Контракту. 

6.2.3. У разі невиконання Викладачем обов’язків, покладених на нього цим Контрактом або 

додатковими угодами (додатками) до Контракту. 

 6.3. Умови цього Контракту можуть бути змінені тільки за угодою Сторін у письмовій 

формі. 

 6.4. При достроковому розірванні Контракту у разі невиконання або неналежного 

виконання Сторонами зобов'язань, передбачених Контрактом, він розривається з попередженням 

відповідної Сторони за два тижні. 

 6.5. Підписуючи Контракт, Викладач підтверджує те, що він ознайомлений з Колективним 

договором та Положенням про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, 

видань та інших матеріальних носіїв інформації які містять службову таємницю (комерційну 

таємницю, конфіденційну інформацію та інформацію з обмеженим доступом) Академії. 

6.6. Підписанням цього Контракту Викладач відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» надає згоду на обробку своїх персональних даних та включення цих даних 

до бази персональних даних Академії. 

6.7. Недійсність будь-яких пунктів цього Контракту не спричиняє недійсність усього 

Контракту в цілому. 

 

7. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ 

 7.1. Контракт набуває чинності з «___» ________ 202__ року та діє по «___» ________ 

202__ року включно. 

7.2. Цей Контракт складено у двох – по одному для кожної Сторони, які мають однакову 

юридичну силу.  

 

8. ДОДАТКИ ДО КОНТРАКТУ 

 Невід’ємною частиною цього Контракту є такі додатки: 

8.1. Додаток № 1. Перелік документів при прийнятті на роботу на 1 арк.; 

8.2. Додаток № 2. Розрахунок до Контракту про наймання науково-педагогічних та 

педагогічних працівників на роботу на 202_ - 202_ навчальний рік, на 1 арк.; 

8.3. Додаток № 3. Акт прийому-передачі робіт до Контракту про наймання науково-

педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 202_ - 202_ навчальний рік, на 1 арк. 

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародна академія екології та медицини» 

Україна, 02091, м. Київ, Харківське шосе, 121 

п/рахунок 26009056123038 

в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 380775,  

Ідентифікаційний код 37857335 

 

Викладач 

_______________________________ 

Місце реєстрації:_______________________ 

______________________________________ 

Паспорт серії ____ номер ________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _____________________________,  

Тел.:____________________________ 
  

 



 

Академія ______________  Викладач ______________  

В. о. ректора _________________ С. В. Грідчін          _______________   ______________________ 
М.П.                           (підпис)                                                           (підпис)                           (П.І.Б.) 

 

Примірник Контракту № ___________ від _______ отримав(ла) ____________ __________ _______ 
                                                                                                                    (підпис)                (П.І.Б.)               (дата) 

 


