
 

 

                         

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  

«ОДЕСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ» 
 

 

 

 

 

Методичні рекомендації 

щодо складання посадових і робочих  інструкцій 

для працівників закладів загальної середньої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Одеса - 2019 

 

Дл
я 
сл

уж
бо

во
го

 к
ор

ис
ту

ва
нн

я



1 

 

Передмова 
 

З метою надання допомоги керівникам закладів загальної середньої освіти 

департамент освіти та науки Одеської міської ради, комунальна установа 

«Одеський методичний центр освітніх ініціатив» пропонують методичні 

рекомендації, сподіваючись, що певною мірою вони допоможуть згідно з 

чинним законодавством складати посадові та робочі інструкції. 

При складанні посадових та робочих інструкцій необхідно керуватись: 

- розділом 1 „Професії керівників, професіоналів, фахівців та 

технічних службовців” випуску 1 „Професії працівників, що є загальними для 

всіх видів економічної діяльності” Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників, затвердженого  наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України від 29 грудня 2004 року № 336; 

- Класифікатором  професій ДК 003:2010, затвердженим наказом 

Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року №327; 

- Наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015року 

№ 1000/5; 

- Національним стандартом України «Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» 

ДСТУ 4163-2003; 

- Штатним розписом закладу.  

До посадових та робочих інструкцій може бути внесено зміни,   

доповнення лише на підставі наказу керівника закладу за згодою працівника. 

Наказ про внесення змін, доповнень до посадових та робочих інструкцій  

видається в разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі 

скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. 

У разі зміни назви закладу або посади (професії) до посадових та робочих 

інструкцій вносяться відповідні зміни. 

Посадові та робочі інструкції складаються для працівників усіх посад 

(професій), що зазначені в штатному розписі закладу. 
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Посадові та робочі інструкції складаються із розділів: „Загальні 

положення”, „Завдання та обов’язки”, „Права”, „Відповідальність”, „Повинен 

знати”, „Кваліфікаційні вимоги” та „Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

(професією)”.  

У правому куті першої сторінки посадової та робочої інструкцій 

розташовується слово ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), підпис керівника про її 

затвердження, вказано посаду, ініціали та прізвище керівника, а також дата 

затвердження. 

У заголовку посадової та робочої інструкцій наводиться повна назва 

посади (професії) в родовому відмінку (повинна відповідати професійній назві 

роботи, передбаченій класифікатором ДК 003:2010) та повна назва Закладу 

згідно зі Статутом. 

 

 

Начальник відділу організаційно-правової 

та кадрової роботи департаменту освіти та  

науки Одеської міської ради                    В.Д. Вєлєв 

 

Методист комунальної установи  

“Одеський методичний центр  

освітніх ініціатив”               А.І. Арзуманян 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Вихователь групи продовженого дня Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) 

приймається на роботу та звільняється з неї керівником Закладу. 

Вихователь групи продовженого дня підпорядковується безпосередньо 

заступникам керівника з навчально-виховної та виховної роботи. 

У своїй діяльності вихователь групи продовженого дня керується 

Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями 

Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань 

освіти і виховання учнів; правилами нормами охорони праці, техніки безпеки і 

протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями керівника Закладу, цією 

інструкцією. Вихователь групи продовженого дня дотримується Конвенції про 

права дитини. 

Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і 

затвердженим керівником Закладу. 

Вихователь групи продовженого дня допускається до роботи після: 

- проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах, 

- проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ 
 

Організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, 

умінь та навичок, набутих на уроках. 

 Створення сприятливих умов для формування   учнівського колективу та 

надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні 

домашніх завдань. 

Організація індивідуальної,  групової та  колективної  роботи учнів. 

Організація дозвілля учнів. 

Формування в учнів ціннісних орієнтацій. 

Здійснення заходів, спрямованих  на  збереження та зміцнення здоров'я 

учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу 

життя. 

Виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці. 

Надання допомоги  батькам  або  особам,  які їх замінюють, у вихованні 

учнів.  

Планує, організовує та здійснює виховання учнів. 

Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для 

соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації. 

Використовує різноманітні прийоми, методи та засоби виховання та 

навчання школярів. 

Планує та проводить з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі 

вивчення їхніх індивідуальних особливостей. 
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Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження та зміцнення 

здоров'я учнів, здійснює заходи, які сприяють їхньому психофізіологічному 

розвитку.  

 Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх 

замінюють) чи вчителів Закладу; організовує дотримання учнями режиму дня, 

виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу в навчанні, організації 

відпочинку та здобутті додаткової освіти, залучаючи їх до художньої та 

науково-технічної творчості, роботи спортивних секцій, гуртків та інших 

об'єднань за інтересами. 

 Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в 

них культуру  поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до 

прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, 

позбавлення від шкідливих звичок. 

Надає допомогу в організації самоуправління в учнівському колективі. 

Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в 

сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, взаємини учнів з батьками чи 

особами, що їх замінюють. 

Забезпечує в стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод. 

Веде у встановленому порядку документацію та звітність. 

Бере  участь у роботі педагогічної ради Закладу. 

Проходить періодичний медичний огляд. 

Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у 

роботі методичних комісій та інших формах методичної роботи. 

 Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському 

статусу вчителя, в Закладі, побуті, громадських місцях. 

Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, 

ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних 

правил; негайно сповіщає адміністрацію Закладу про випадки виявлення в учнів 

зброї, пожежо- і вибухонебезпечних предметів та пристроїв, отрут, наркотичних 

і токсичних речовин, інших вилучених із цивільного вжитку речей. 

Оперативно повідомляє адміністрацію Закладу про кожен нещасний 

випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги. 

Вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлення умов здійснення 

освітнього процесу, а також повідомляє керівників про всі недоліки в 

забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів. 

Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час проведення 

виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі, журналі 

реєстрації інструктажів. 

Самостійно планує свою роботу в групі продовженого дня на навчальний 

семестр. План роботи затверджується заступником директора з навчально-

виховної роботи. 

Подає заступнику директора з навчально-виховної роботи письмовий звіт 

про свою діяльність за певний період роботи (за потребою).  

Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил дорожнього 

руху, поведінки в побуті, на воді тощо.  
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Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676. 

 

ПРАВА 

 

Бере участь в управлінні Закладом в порядку, який визначається Статутом 

Закладу. 

Ознайомлюється зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку 

його роботи, надає свої пояснення. 

На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за 

винятком випадків, передбачених законом.  

На вільний вибір форм, методів, засобів навчання. 

Підвищує свою кваліфікацію та проходить курсову перепідготовку. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Вихователь групи продовженого дня несе відповідальність за життя та 

здоров'я учнів групи, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених 

законодавством України. 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Закладу та інших локальних нормативних актів; посадових обов'язків, 

визначених цією Інструкцією, вихователь групи продовженого дня несе 

дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим 

законодавством України. 

За навмисно завдані Закладу чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з 

виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки, вихователь 

групи продовженого дня несе матеріальну відповідальність у порядку та в 

межах, визначених законодавством України.  

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

мови”, “Про загальну середню освіту”, Постанову Кабінету Міністрів України 

від 5 жовтня 2009 р. № 1121 “Про затвердження Положення про групу 

продовженого дня загальноосвітнього закладу”, Декларацію прав людини, 

Конвенцію про права дитини, внутрішні положення та інші нормативно-правові 

акти України, програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня 
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знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів щодо забезпечення 

освітнього процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти.  

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, 

правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися засобами 

колективного та індивідуального захисту; дотримуватись зобов’язань щодо 

охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ  ВИМОГИ 
 

Вихователь вищої категорії: 

- має повну вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше 8 

років; 

- проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало 

володіє ефективними формами, методами організації освітнього процесу; 

- відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать 

прикладом до наслідування. 

Вихователь І категорії: 

- має повну вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше 5 

років; 

- проявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними 

формами, методами виховання та навчання, досяг значних результатів у 

розв’язанні педагогічних завдань; 

- відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать 

прикладом до наслідування. 

Вихователь ІІ категорії: 

- має повну вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше 3 

років; 

- проявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними формами, методами 

виховання і навчання, досяг вагомої результативності у педагогічній 

діяльності; 

- відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать 

прикладом до наслідування. 

Вихователь, який має кваліфікаційну категорію “спеціаліст”: 

- має повну вищу або базову вищу  педагогічну освіту, професійно 

компетентний, забезпечує нормативні рівні та стандарти виховання та 

навчання; 

- відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних 

працівників. 
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Отримує від керівника Закладу та його заступників інформацію 

нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється 

з відповідними документами. 

Працює у тісній взаємодії з вчителями, класними керівниками і батьками 

учнів (особами, які їх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з 

питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та вчителями 

Закладу. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

 Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

 

 

 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
_______________   _________________             __________________ 
               дата                                        підпис                                ініціали, прізвище  

 

 

 _______________  _________________             __________________ 
             дата                                    підпис                                      ініціали, прізвище 

 

 

______________      _________________             __________________ 
             дата                                    підпис                                      ініціали, прізвище 
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

_____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, 

АСТРОНОМІЇ, БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ, 

ІНФОРМАТИКИ, ІСТОРІЇ, КРЕСЛЕННЯ, 

МАТЕМАТИКИ, МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА, 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ПРАЦІ, 

ОСНОВ ЗДОРОВ’Я, ПРАВОЗНАВСТВА, ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ, 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ФІЗИКИ, 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ХІМІЇ, РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

(СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ), ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ    
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Вчитель Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на роботу та 

звільняється з неї керівником Закладу. 

Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику директора з 

навчально-виховної роботи Закладу. 

Працює в режимі виконання встановленого йому навчального 

навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в 

обов’язкових планових загальноосвітніх заходах, самостійно планує діяльність, 

яка визначена його посадовими обов’язками. 

У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається 

адміністрацією Закладу до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в 

межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. 

Щоденний час роботи вчителя під час канікул розраховується таким чином: 

тижневе навантаження поділене на 5 днів. 

У своїй діяльності вчитель керується Конституцією України та законами 

України, указами Президента України, рішеннями кабінету Міністрів України, 

органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти та виховання учнів, 

правилами та нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного 

захисту, Статутом Закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

наказами та розпорядженнями керівника Закладу, посадовою інструкцією.  

Дотримується у роботі Конвенції про права дитини. 

Вчитель допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах, 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ  

 

Навчає та виховує учнів з врахуванням специфіки навчального предмета та 

віку школярів. 

Формує особистість учнів, розвиває їхні здібності та обдарування. 

Виховує в учнів повагу до Конституції України, Державних символів 

України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого становлення до обов’язків 

людини та громадянина. 

Забезпечує режим дотримання норм і правил техніки безпеки в Закладі. 

Здійснює навчання та виховання учнів із урахуванням специфіки предмету, 

проводить уроки та інші навчальні заняття згідно з розподілом навчального 

навантаження. 

Реалізовує прийняті в Закладі освітні програми у відповідності з робочим 

навчальним планом і розкладом занять.  

Забезпечує рівень підготовки та проводить на високому методичному рівні 

навчання учнів відповідно до програм та методик з предмету, використовуючи 

найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. 
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Визначає завдання та зміст занять з урахуванням віку, підготовленості, 

індивідуальних і психофізичних особливостей учнів.  

Повинен володіти сучасними формами, методами організації освітнього 

процесу, забезпечувати результативність та якість своєї праці. 

Повинен знати особливості змісту навчальних програм з предмету. 

Надає допомогу учням в оволодінні навчальними програмами. 

Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів. 

Веде у встановленому порядку класну документацію, здійснює поточний 

контроль відвідувань та успішності учнів за прийнятою в навчальному закладі 

системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно надає 

адміністрації Зкладу звітні дані. 

Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів. 

Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації 

Закладу. 

Замінює на уроках тимчасово відсутніх вчителів за дорученням заступника 

директора з навчально-виховної роботи відповідно до чинного законодавства 

України. 

Готується до проведення занять, систематично підвищує свою 

кваліфікацію, бере участь у діяльності районної та шкільної методичної  комісії  

вчителів та інших формах методичної роботи, яка прийнята в Закладі. 

Не рідше одного разу на 5 років проходить навчання на курсах підвищення 

кваліфікації з предмету. 

Бере участь у роботі педагогічної ради Закладу та нарадах, які проводяться 

адміністрацією Закладу. 

Систематично проводить інструктажі з учнями з правил безпеки праці під 

час навчальних занять. 

Забезпечує повну безпеку учнів, виконання вимог техніки безпеки під час 

проведення уроків та позакласних  заходів. 

Турбується про збереження навчально-матеріальної бази з кабінету, 

обладнання, прийнятого на відповідальне збереження згідно з відповідними 

документами, вносить пропозиції про покращення та оздоровлення умов 

проведення навчального процесу, а також доводить до відома адміністрації 

Закладу про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують 

життєдіяльність та працездатність учнів. 

Оперативно повідомляє керівників про кожний нещасний випадок, вживає 

заходи щодо надання першої лікарської допомоги. 

Виконує правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу. 

Виконує правила та норми охорони праці, техніки безпеки і 

протипожежного захисту Закладу освіти. 

Дотримується правил виробничої санітарії та гігієни праці.  

Виконує правила користування засобами пожежогасіння та 

індивідуального захисту. 

Чергує в Закладі у відповідності з графіком чергувань на перервах між 

заняттями, а також за 20 хвилин до початку і протягом 20 хвилин після 

закінчення занять. 
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Проводить позакласну виховну роботу з учнями. 

Дотримується етичних норм поведінки в Закладі, побуті, громадських 

місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.  

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу  щодо 

організації робочого часу та  його використання в Закладі. 

Планує заходи з предмету на семестр, навчальний рік. План заходів 

затверджує керівник Закладу. 

У випадку виконання обов’язків завідувача кабінетом: 

організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими 

матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність за 

збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання 

підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списування майна кабінету; 

контролює обладнання кабінету індивідуальним засобами захисту, а також 

наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності; 

не допускає проведення занять, пов’язаних з небезпекою для життя і 

здоров’я учнів і працівників Закладу з повідомленням про це заступника 

директора з навчально-виховної роботи; 

вносить пропозиції щодо покращення умов праці та навчання для 

включення їх в угоду з охорони праці. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676. 

 

ПРАВА 

 

Бере участь в управлінні Закладом в порядку, передбаченому Статутом 

Закладу. 

Ознайомлюється зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку 

його діяльності,  надає свої пояснення. 

На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за 

винятком випадків, передбачених законом. 

На вільний вибір форм, методів, засобів навчання; користується 

затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 

критеріями оцінювання знань учнів. 

Підвищує свою кваліфікацію і проходить курсову перепідготовку. 

Атестується на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію 

та здобуває її в разі успішного проходження атестації.  

Надає учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які 

стосуються організації освітнього процесу і дотримання дисципліни. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

У встановленому законодавством України порядку вчитель несе 

відповідальність за:  

життя та здоров'я учнів під час освітнього процесу; 

реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до робочого 

навчального плану і розкладу освітнього процесу; 

порушення прав і свобод учнів. 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Закладу та інших нормативних актів, посадових обов'язків, 

установлених цією інструкцією, вчитель несе відповідальність у порядку, 

визначеному законодавством України. 

За спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку 

з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель несе 

матеріальну відповідальність у порядку та в межах, визначених законодавством 

України. 

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

мови”, “Про загальну середню освіту”, Декларацію прав людини, Конвенцію 

про права дитини, законодавство України, яке регулює порядок обробки та 

захист персональних даних фізичних осіб, внутрішні положення та інші 

нормативно - правові акти України, програмно-методичні матеріали і документи 

щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів щодо 

забезпечення освітнього процесу, основні напрями та перспективи розвитку 

освіти.  

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту; дотримуватись  зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником 

Закладу у справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто 

вживати посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка 

створює загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, 

навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника 

Закладу (Закон України “Про охорону праці”). 

 

 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
 

Вчитель повинен мати повну вищу або базову  вищу педагогічну освіту без 

вимог до стажу педагогічної роботи. 
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Одержує від адміністрації Закладу матеріали нормативно-правового і 

організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними 

документами. 

Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його 

компетентності, з адміністрацією та педагогічними працівниками Закладу. 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

 Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 
             дата 

 

 

 

 

 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
______________             _________________             __________________ 
         дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище  

 

 

_______________        _________________             __________________ 
           дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище  
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

_____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ВЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТА „ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ” 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Вчитель Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на роботу та 

звільняється з неї керівником Закладу. 

Вчитель предмета „Захист Вітчизни” підпорядковується безпосередньо 

заступнику директора з навчально-виховної роботи Закладу. 

Працює в режимі виконання встановленому йому навчального 

навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в 

обов’язкових планових загальноосвітніх заходах, самостійно планує діяльність, 

яка визначена його посадовими обов’язками 

У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається 

адміністрацією Закладу до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в 

межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. 

Щоденний час роботи вчителя під час канікул розраховується таким чином:  

тижневе навантаження поділене на 5 днів. 

У своїй діяльності вчитель предмета „Захист Вітчизни” керується 

Конституцією України і законами України, указами Президента України, 

рішеннями кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з 

питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки 

безпеки і протипожежного захисту, Статутом Закладу, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями керівника Закладу, 

посадовою інструкцією.  Дотримується у роботі Конвенції про права дитини. 

Вчитель предмета „Захист Вітчизни” допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах. 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Навчання і виховання учнів з врахуванням специфіки навчального 

предмета і віку школярів 

Формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і 

обдарувань. 

Виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, Державних 

символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної 

гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого становлення до 

обов’язків людини і громадянина. 

Забезпечення режиму дотримання норм та правил техніки безпеки в 

Закладі. 

Здійснює навчання та виховання учнів із урахуванням специфіки предмету, 

проводить уроки та інші навчальні заняття, закріплені за ним згідно з 

розподілом навчального навантаження.    

Реалізує прийняті вЗакладі освітні програми у відповідності з робочим 

навчальним планом і розкладом занять. 
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Забезпечує рівень підготовки та проводить на високому методичному рівні 

навчання учнів відповідно до програми предмету „Захист Вітчизни”, 

використовуючи найефективніші прийоми, методи та засоби навчання. 

Визначає завдання і зміст занять з урахуванням віку, підготовленості, 

індивідуальних і психофізичних особливостей учнів.  

Повинен володіти сучасними формами, методами організації освітнього 

процесу, забезпечувати результативність та якість своєї праці. 

Повинен знати особливості змісту навчальних програм  з предмету „Захист 

Вітчизни”. 

Надає допомогу учням в оволодінні навчальними програмами. 

Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів. 

Веде у встановленому порядку класну документацію, здійснює поточний 

контроль відвідувань та успішності учнів за прийнятою в навчальному закладі 

системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно надає 

адміністрації Закладу звітні дані. 

Веде, у встановленому порядку, призовників до військкомату та подає 

відповідну документацію.   

Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів. 

Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації 

Закладу. 

Замінює на уроках тимчасово відсутніх вчителів за дорученням заступника 

директора з навчально-виховної роботи відповідно до чинного законодавства 

України. 

Готується до проведення занять, систематично підвищує свою 

кваліфікацію, бере участь у діяльності міської, районної, шкільної  методичної 

комісії вчителів предмета „Захист Вітчизни” та інших формах методичної 

роботи, яка прийнята в навчальному закладі. 

Не рідше одного разу на 5 років проходить навчання на курсах підвищення 

кваліфікації з предмету. 

Бере участь у роботі педагогічної ради Закладу і нарадах, які проводяться 

адміністрацією Закладу. 

Систематично проводить інструктажі з учнями з правил безпеки праці під 

час навчальних занять. 

Забезпечувати повну безпеку учнів, виконання вимог техніки безпеки під 

час проведення уроків та позакласних  заходів. 

Турбується про збереження навчально-матеріальної бази з кабінету, 

обладнання, прийнятого на відповідальне збереження згідно з відповідними 

документами, вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлення умов 

проведення навчального процесу, а також доводить до відома адміністрації 

Закладу про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують 

життєдіяльність та працездатність учнів. 

Оперативно повідомляє керівників про кожний нещасний випадок, виконує 

заходи щодо надання першої лікарської допомоги. 

Виконує правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу. 
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Виконує правила і норми охорони праці, техніки безпеки і 

протипожежного захисту Закладу освіти. 

Дотримується правил виробничої санітарії та гігієни праці.  

Виконує правила користування засобами пожежогасіння та 

індивідуального захисту. 

Чергує в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між 

заняттями, а також за 20 хвилин до початку і протягом 20 хвилин після 

закінчення занять. 

Проводить позакласну  виховну роботу з учнями. 

Дотримується етичних норм поведінки в Закладі, побуті, громадських 

місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.  

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу  щодо 

організації робочого часу та його використання в Закладі. 

Планує заходи з предмета „Захист Вітчизни”  на семестр, навчальний рік. 

План заходів затверджує директор Закладу. 

Завідувач кабінетом захисту Вітчизни виконує наступні обов’язки: 

організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими 

матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність за 

збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання 

підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету; 

контролює обладнання кабінету індивідуальними засобами захисту, а також 

наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності; 

не допускає проведення занять, пов’язаних з небезпекою для життя і 

здоров’я учнів і працівників Закладу з повідомленням про це заступника 

директора з навчально-виховної роботи; 

вносить пропозиції щодо покращення умов праці та навчання для 

включення їх в угоду з охорони праці. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676. 

 

ПРАВА 

 

Бере участь в управлінні Закладом в порядку, передбаченому Статутом 

Закладу. 

Ознайомлюється зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його 

діяльності, надає свої пояснення. 

На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за 

винятком випадків, передбачених законом. 

На вільний вибір форм, методів, засобів навчання; користується 

затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 

критеріями оцінювання знань учнів. 
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Підвищує свою кваліфікацію  і проходить курсову перепідготовку. 

Атестується на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію 

та здобуває її в разі успішного проходження атестації.  

Надає учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які 

стосуються організації освітнього процесу і дотримання дисципліни. 

 

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

 

У встановленому законодавством України порядку вчитель предмета 

„Захист Вітчизни” несе відповідальність за:  

життя та здоров'я учнів під час навчального процесу; 

реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до робочого 

навчального плану і розкладу освітнього процесу; 

порушення прав і свобод учнів. 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту та 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Закладу та інших нормативних актів, посадових обов'язків, 

установлених цією інструкцією, вчитель предмета „Захист Вітчизни” несе 

дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному законодавством 

України. 

За спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку 

з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель предмету 

„Захист Вітчизни” несе матеріальну відповідальність у порядку та в межах, 

визначених законодавством України. 

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

мови”, “Про загальну середню освіту”,  Декларацію прав людини, Конвенцію 

про права дитини, внутрішні положення та інші нормативно-правові акти 

України, програмно–методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, 

розвитку дітей, вимоги державних стандартів щодо забезпечення освітнього 

процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти.  

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту; дотримуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати  з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Вчитель предмету „Захист Вітчизни” повинен мати повну вищу або базову 

вищу військову освіту без вимог до стажу педагогічної роботи. 

 

 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Одержує від адміністрації Закладу матеріали нормативно-правового та  

організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними 

документами. 

Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його 

компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками Закладу. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

 

 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
 ______________             _________________             __________________ 
             дата                                     підпис                                      ініціали, прізвище 

 

 

_______________        _________________             __________________ 
           дата                                       підпис                                      ініціали, прізвище  
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

_____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Завідувач бібліотеки Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на 

роботу та звільняється з неї керівником Закладу.  

Завідувач бібліотеки підпорядковується безпосередньо керівнику Закладу.  

У своїй діяльності завідувач бібліотеки керується законодавством України 

про культуру, освіту та бібліотечну справу; постановами Уряду України, які 

визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з 

питань бібліотечної роботи; правилами  організації бібліотечної праці, обліку, 

інвентаризації; правилами з охорони праці, техніки безпеки та протипожежного 

захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку 

Закладу та даною Інструкцією.  

Допускається до самостійної роботи після проходження вступного та 

первинного інструктажів з охорони праці, інструктажу з пожежної безпеки з 

реєстрацією у відповідних журналах. 

  

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Основними завданнями діяльності завідувача бібліотеки є: 
 

- бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх 

напрямів освітнього процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, 

так і позапрограмних вимог, у самоосвіті; 

- розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення 

традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи;  

- введення в роботу бібліотеки новітніх технологій; 

- формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття 

перед ними основних функцій бібліотеки з’ясування прав і обов’язків 

користувача, виховання поваги до правил користувача своєї та будь-якої 

бібліотеки, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань;  

- виховання в учнів інформаційної культури - сталого прагнення до пошуку 

інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої 

оцінки; 

- сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особливості, свідомої 

свого громадського обов'язку, відкритої для інтелектуального та творчого 

розвитку; 

- всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, 

вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури та 

надання інформації про неї; 

- пропаганда серед учнів читання як форми культурного дозвілля та 

інтелектуального розвитку; 

- координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця 

та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших 

систем і відомств; 

- інформаційне забезпечення освітнього процесу в Закладі;  
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- пропаганда читання як форми культурного дозвілля та інтелектуального 

розвитку учнів;  

- участь у заходах Закладу, які пов’язані з роботою бібліотеки;  

- формує універсальний, з врахуванням профілю, бібліотечний фонд, який 

відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і 

виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його 

належне розміщення, облік і зберігання відповідно до Закону України “Про 

бібліотеки і бібліотечну справу”, “Положення про бібліотеку 

загальноосвітнього навчального закладу”, затвердженого наказом 

Міністерства освіти України від 14.05.1999 № 139 та наказом Міністерства 

освіти України “Про внесення змін і доповнень до Положення про бібліотеку 

загальноосвітнього навчального закладу” від 04.08.1999 № 277, розпорядженя 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №219-р “Про схвалення Стратегії 

розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек 

для забезпечення сталого розвитку України"”, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 22.08.2017 № 1228 “Про внесення змін до Інструкції про 

порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у 

бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 

закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації”, наказу 

Міністерства культури України від 19.04.2017 №340 “Про внесення змін до 

Типових правил користування бібліотеками в Україні”, наказу Міністерства 

культури і туризму України від 03.04.2007 №22 “Інструкція з обліку 

документів, що знаходяться в бібліотечних фондах”, наказу Міністерства 

освіти і науки України від 02.12.2013 № 1686 “Про затвердження Інструкції 

про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у 

бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 

закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації”, наказу 

Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 14.12.2012  № 1427 

“Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних 

закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 

та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними 

посібниками”; 

- здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і 

додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реставрацію; 

- систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його 

популяризації; 

- обслуговує читачів у режимі абоненту та читальної зали; 

- формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи традиційні 

і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного 

бібліографічного розкриття бібліотечного фонду; 

- бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних; 
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- вивчає інформаційні потреби вчителів, вихованців, учнів, батьків, здійснює 

диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і 

методи індивідуальної, групової і масової роботи; 

- засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує 

престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з 

природних  прагнень особистості; 

- складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі 

Закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, 

групового та індивідуального інформування; 

- веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за 

допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, 

лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій 

тощо; 

- спільно з вчителями та громадськими організаціями проводить читацькі 

конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові 

заходи; 

- організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що 

пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації; 

- у межах своєї діяльності бере участь у освітньому процесі в організації 

загальних, групових, класних, масових заходів, виставках та оглядах, 

передбачених планом роботи; 

- координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших закладів, систем і 

відомств щодо спільних дій та заходів у освітній і дозвілевій діяльності; 

- реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою 

внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА); 

- вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек закладів, 

організовує міжбібліотечний обмін; 

- бере участь у інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і 

знищеної літератури за визначеними причинами та відповідно до існуючих 

норм контролює їх доставку; 

- проводить роботу із забезпечення учнів закладів освіти навчальною 

літературою відповідно до “Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і 

професійно-технічних навчальних закладів підручниками і навчальними 

посібниками” від 24.12.99р. № 442/311/155, затвердженого Міністерством 

освіти, Міністерством фінансів та Міністерством економіки; 

- бере участь у роботі педагогічної ради Закладу та інших нарадах, які 

проводяться адміністрацією Закладу; 

- згідно зі ст. 56 Закону України “Про освіту”, “Положення про бібліотеку, 

загальноосвітнього навчального закладу” (п. 4.14) має обов'язок підвищення 

кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років; 

- підлягає атестації згідно з чинним законодавством України; 

- дотримується Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку 

Закладу; 
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- згідно зі ст. 19 Закону України “Про охорону праці” проходить медичне 

обстеження первинне при прийнятті на роботу та періодичне (1 раз на рік) під 

час роботи; 

- дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки та протипожежного 

захисту; 

- стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки, 

відповідно до пункту 4.9. “Положення про бібліотеку загальноосвітнього 

навчального закладу”; 

- здійснює двічі на рік підписку на періодичні видання, заключає договір з 

поштовим відділенням про доставку періодики; 

- щоденно дві години робочого дня виділяє на виконання внутрішньої 

бібліотечної роботи; 

- працює згідно з планом роботи, затвердженим керівником Закладу, який є 

складовою частиною річного плану роботи Закладу, готує річний звіт, який є 

складовою частиною річного звіту Закладу; 

- створює читацький актив з числа учнів, учителів і батьків, який допомагає у 

виконанні бібліотечної роботи. 

- Дотримується вимог  Інструкції з діловодства у виконавчих органах Одеської 

міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського голови  від 

09.02.2012 № 77-01р. 

- Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої 

освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676. 

 

 ПРАВА 

 

Завідувач бібліотеки має право: 

- визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у 

посадових обов’язках даної Інструкції; 

- розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу 

документацію, що затверджується керівником Закладу; 

- визначити згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір 

компенсаційного збитку, нанесеного користувачем; 

- брати участь в управлінні Закладом згідно з чинним законодавством та 

відповідно до п. 5.2.1. “Положення про бібліотеку загальноосвітнього 

навчального закладу” із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

освіти України від 04.08.1999 № 277; 

- на вільний доступ до інформації пов’язаної із завданнями, що стоять перед 

бібліотекою, а саме: до навчального програм, планів, роботи Закладу, його 

структурних підрозділів; 

- на підтримку з боку органів освіти, різного рівня та адміністрації Закладу в 

організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення 

необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних 

комісій, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-

інформаційної та культурно-масової роботи; 
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- на щорічну основну відпустку в розмірі 24 календарних днів за 

відпрацьований рік, щорічну додаткову відпустку (до 7 календарних днів) 

відповідного до колективного договору між адміністрацією та колективом 

Закладу (п. 5.2.6. наказу Міністерства освіти України “Про внесення змін і 

доповнення до Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального 

закладу” від 04.08.1999 № 277); 

- на представлення до різних форм заохочення нагород і відзнак, які 

передбачені для працівників освіти і культури; 

- за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства 

України, завідувач бібліотеки має право на педагогічне навантаження в 

Закладі: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультативів. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 

- за невиконання чи неналежне використання без поважних причин Статуту, 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних 

розпоряджень  керівника Закладу, посадових обов’язків, встановлених даною 

Інструкцію, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства 

України; 

- за змушене спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків з 

виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків - несе відповідність 

відповідно до чинного законодавства України; 

- несе повну матеріальну відповідальність у випадку недостачі чи псування 

книг, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну 

матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України; 

- несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

- знання в обсязі спеціальної бібліотечної або педагогічної вищої освіти, 

нормативне забезпечення формування бібліотечного фонду, належне його 

розміщення, обмін і зберігання, книгообмін, технології формування 

замовлень на навчальну літературну списання застарілої і знищеної 

літератури; 

- педагогіку, психологію, вікову фізіологію, методики, форми, засоби роботи з 

учнями різного віку з популяризації книг, читання, проведення масових 

бібліотечних заходів; досвід бібліотек Закладів; 

- соціальні, культурні, інші умови виховання учнів; 

- нормативно-правові акти та документи з питань організації бібліотечної 

роботи;  

- Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну  справу”,  

- “Положення  про  бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, 

затвердженого наказом Міносвіти України від14.05.1999 № 139. 
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- наказ Міністерства освіти України “Про внесення змін і доповнень до 

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” 

від 04.08.1999 № 277.  

- розпорядження Міністерства освіти: Порядок забезпечення учнів 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 

підручниками та навчальними посібниками від 24.12.1999 

№442/311/155, затвердженого Міністерством освіти, Міністерством 

фінансів та Міністерством економіки; 

- перелік програм, підручників та навчальних посібників, 

рекомендованих для використання у закладах кожного навчального 

року. 

Основні напрями та перспективи розвитку освіти: 

- Конвенцію про права дитини; 

- Конституцію України; 

- закони України: “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про 

охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про мови”; 

- законодавство України, яке регулює порядок обробки та захист 

персональних даних фізичних осіб, внутрішні положення та інші 

розпорядчі документи. 

 

 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

“Спеціаліст вищої категорії”: 

- має відповідну бібліотечну вишу освіту, стаж бібліотечної роботи - не 

менше 8 років, або педагогічну вищу освіту, за умовами проходження 

курсової перепідготовки для бібліотекарів, стажу бібліотечної роботи - 

не менше 8 років; 

- виявляє високий рівень професіоналізму, досконало володіє методами, 

формами, засобами організації бібліотечної справи, забезпечує якість 

своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, 

що служать прикладом для наслідування. 

“Спеціаліст І категорії”: 

- має відповідну бібліотечну вищу освіту, стаж бібліотечної роботи не 

менше 5 років; або педагогічну вищу освіту за умовами проходження 

курсової перепідготовки для бібліотекарів - не менше 6 років; 

- виявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє 

методами, формами, засобами організації бібліотечної справи, досяг 

значних якісних показників у розв’язанні бібліотечних завдань; 

- відзначається загальною культурною, моральними якостями, що 

служать прикладом для наслідування. 

“Спеціаліст ІІ категорії”: 

- має повну вищу або базову вищу бібліотечну освіту; повну  вищу 

педагогічну або базову вищу педагогічну освіту за умовами 

проходження курсової перепідготовки для бібліотекарів; професійно 

компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти бібліотечної 
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справи; відповідає загальним етичним та культурним вимогам до 

працівників бібліотеки. 

“Спеціаліст”: 

- має повну  вищу або базову вищу бібліотечну освіту, повну вищу або 

базову вищу педагогічну освіту за умовами проходження курсової 

перепідготовки для бібліотекарів; 

- професійно-компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти 

бібліотечної справи; відповідає загальним етичним та культурним 

вимогам до працівників бібліотек. 

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Завідувач бібліотеки взаємодіє з: 

 адміністрацією Закладу; 

 педагогічними працівниками; 

 учнями; 

 батьками; 

 бібліотеками міста.  

Отримує від керівника Закладу та його заступників інформацію 

нормативного та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з 

відповідними документами. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
______________         _________________             __________________ 
        дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище 

 

_______________      _________________             __________________ 
        дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище  

 

_______________      _________________             __________________ 
        дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище  
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Заступник директора з господарської роботи Одеського ліцею №3 (далі – 

Заклад) приймається на роботу та звільняється з неї керівником Закладу. 

Заступник директора з господарської роботи підпорядковується 

безпосередньо керівнику Закладу. 

У своїй діяльності Заступник директора з господарської роботи керується 

Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України та відповідних органів управління освіти з 

питань господарської діяльності, вимогами нормативно-правових актів щодо 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, Кодексом Законів про працю 

України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу, Статутом 

Закладу, наказами і розпорядженнями керівника Закладу, даною Посадовою 

інструкцією, наказами і розпорядженнями керівника Закладу. 

Заступник директора з господарської роботи дотримується Конвенції про 

права дитини. 

Заступник директора з господарської роботи допускається до самостійної 

роботи після: 

 ознайомлення з даною Посадовою інструкцією під особистий підпис; 

 одержання вступного та первинного інструктажів по охороні праці під 

особистий підпис з послідуючою реєстрацією їх в журналах реєстрації 

інструктажів по охороні праці встановленого зразку;  

 одержання інструктажу по пожежній безпеці під особистий розпис з 

послідуючою реєстрацією його в журналі реєстрації інструктажів з 

питань пожежної безпеки. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 
 

Організація господарської діяльності Закладу. 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. 

Складання плану планово-попереджувальних робіт. 

Виконання плану планово-попереджувальних робіт (капітальний ремонт, 

поточний ремонт будівель, споруд тощо). 

Матеріальне забезпечення освітнього процесу в Закладі. 

Підготовка Закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-

зимовий період. 

Забезпечення експлуатації та догляду за будівлями, спорудами та 

територіями відповідно до вимог передбачених нормативною документацією. 

Забезпечення функціонування матеріальної бази Закладу під час 

проведення освітнього процесу. 
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Забезпечення справності енергетичного, вентиляційного обладнання, 

електроводонагрівачів, системи водопостачання і теплопостачання. 

Забезпечення дотримання протипожежного стану будівель і споруд. 

Забезпечення безпечних умов праці і навчання. 

Відповідає за збереження матеріальних цінностей, майна, меблів, 

інвентарю Закладу в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

Забезпечує працівників Закладу канцелярським приладдям, предметами 

господарського призначення. 

Забезпечує своєчасну підготовку Закладу до початку навчального року, 

організовує та проводить відповідні ремонтні роботи. 

Здійснює поточний контроль за належним господарським, технічним та 

санітарно-гігієнічним станом та обслуговуванням приміщень, будівель, споруд, 

класів, навчальних кабінетів, майстерень, спортивної зали та інших приміщень, 

іншого майна Закладу, а також їдальні у відповідності до законів України “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про 

охорону праці”, Положенням “Державні санітарні правила і норми 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

освітнього процесу Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.2.008-01”, 

затвердженого Постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від 14.08.2001. № 63 та Погодженого листом Міністерства освіти і науки 

України від 05.06.2001. № 1/12-1459 та відповідно до норм і правил безпеки 

життєдіяльності. 

Контролює раціональні витрати матеріалів і фінансових засобів Закладу. 

Керує роботою з благоустрою, озелененню таі прибиранню території 

Закладу. 

Спрямовує та координує роботу підпорядкованого йому технічного і 

обслуговуючого персоналу Закладу, веде облік робочого часу даної категорії 

працівників, складає графік роботи та табель на заробітну плату техперсоналу. 

Організовує інвентарний облік майна Закладу, проводить інвентаризацію 

майна, своєчасно складає звітність та веде документацію відповідної ділянки 

роботи. 

Здійснює заходи щодо розширення господарської самостійності Закладу, 

своєчасного укладання необхідних угод. 

Проводить атестацію робочих місць, де використовується обладнання, 

сировина та матеріали з потенційними джерелами шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я 

працюючих. 

Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час експлуатації головної 

будівлі та інших приміщень Закладу, технологічного, енергетичного 

обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт 

згідно з Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування 

нещасних випадків у закладах освіти. 

Забезпечує дотримання вимог охорони праці працівниками при 

переміщенні вантажів, проведення вантажно-розвантажувальних робіт, 

експлуатації транспортних засобів на території Закладу. 
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Організовує дотримання норм пожежної безпеки будов і споруд, слідкує за 

справністю засобів пожежогасіння відповідно до Закону України “Про пожежну 

безпеку”, дотримується “Правил пожежної безпеки для закладів, установ і 

організацій системи освіти України”. 

Забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, господарські та інші 

приміщення обладнанням та інвентарем, який відповідає вимогам правил і норм 

безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки праці, керуючись: наказом   

Міністерства освіти і науки  України  від 13.02.2018  № 137 “Про затвердження 

примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального 

призначення для навчальних кабінетів початкової школи”, наказом Міністерства 

освіти і науки України від 23.03.2018 №283 “Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи”, 

навказом Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 № 271 “Про 

затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та 

реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів освіти”, Положенням 

“Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу Державні 

санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.2.008-01”, затвердженого Постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 та 

Погодженого листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 № 1/12-

1459. 

Згідно з Положенням про організацію охорони праці та порядок 

розслідування нещасних випадків у закладах освіти організовує проведення 

щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводок, 

пристроїв заземлення, періодичних випробувань і оглядів 

електроводонагрівачів, комп’ютерної та іншої техніки. 

Організовує не рідше як один  раз на 3 роки розробку інструкцій з охорони 

праці для технічного персоналу згідно з Положенням про розробку інструкцій з 

охорони праці. 

Готує проект наказу про закріплення за технічними працівниками 

конкретних ділянок і приміщень Закладу. 

Контролює роботу технічних працівників, забезпечує щоденне вологе 

прибирання в навчальних приміщеннях, спортивному, актовому залі тощо. 

Організовує інвентарний облік майна Закладу, проводить інвентаризацію 

майна, своєчасно готує звітні документи про виконану роботу, контролює 

витрати води та електроенергії, забезпечує їх раціональне використання, веде 

відповідну документацію.  

Складає проекти наказів, розпоряджень й інших документів з питань 

господарської роботи.   

Організовує навчання, проводить інструктажі з охорони праці (вступний, 

первинний, повторний, позаплановий) з технічним і обслуговуючим 

персоналом, обладнує куток з техніки безпеки згідно з ДНАОП 0.00-4.12-04, 

Типового положення про навчання з питань охорони праці. 

Отримує відповідно до поданих заявок спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту для працівників, учнів Закладу. 
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Забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнання, спецодягу, 

спецвзуття та індивідуальних засобів захисту. 

Проходить згідно Закону України “Про охорону праці” обов'язкові медичні 

огляди; попередній - при прийнятті на роботу та періодичний (1 раз на рік) - 

протягом трудової діяльності. 

Дотримується правил і норм поведінки згідно зі Статутом Закладу та 

Правил внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями 

керівника Закладу, даною Посадовою інструкцією.  

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676. 

 

ПРАВА 

 

Заступник директора з господарської роботи має право: 

надавати обов’язкові для виконання розпорядження для працівників, які 

йому безпосередньо підпорядковуються; 

заходити до будь-яких приміщень Закладу для контролю за збереженням 

майна, дотримання правил пожежної безпеки, виробничої санітарії і безпеки 

праці без порушення  навчального процесу; 

надавати подання керівнику Закладу про притягнення до дисциплінарної і 

матеріальної відповідальності працівників Закладу за знищення майна Закладу, 

порушення правил техніки безпеки; 

конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за 

винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; 

ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його 

роботи, надання щодо них пояснень; 

вносити пропозиції  щодо вдосконалення організації праці технічного і 

обслуговуючого персоналу, рекомендувати працівників даної категорії для 

нагородження та заохочення. 
 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Заступник директора з господарської роботи несе відповідальність за:  

- невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних 

розпоряджень керівника Закладу та інших нормативних актів, посадових 

обов'язків, установлених цією інструкцією, заступник директора з 

господарської роботи несе відповідальність у порядку, визначеному 

законодавством України; 

- спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з 

виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків заступник директора 
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з господарської роботи несе матеріальну відповідальність у порядку і в 

межах, визначених законодавством України; 

- збереження майна Закладу; 

- матеріальне забезпечення й організаційне проведення поточного ремонту, 

господарське забезпечення освітнього процесу, організацію харчування 

учнів; 

- організацію роботи технічного персоналу; 

- своєчасну і якісну підготовку приміщень, будівель і споруд Закладу до 

нового навчального року і до роботи у зимовий період; 

- проведення щотижневих оглядів майна Закладу; 

- пожежну безпеку; 

- санітарний стан приміщень, будівель, споруд та території Закладу, своєчасне 

їх прибирання та вивезення сміття;  

- підготовку і проведення інвентаризації матеріальних цінностей та їх 

списання у разі закінчення терміну використання. 

- Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Форми та зміст усієї обліково-звітної документації з адміністративно-

господарської роботи, порядок і строки підготовки обліково-звітної 

документації. 

Основні правила і норми дотримання санітарно-гігієнічних вимог, охорони 

праці, основні напрямки розвитку загальної середньої освіти, а саме: 

Конституцію України; Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню 

освіту”, “Про мови”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про 

цивільну оборону”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”,  

Декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, внутрішні положення 

та інші розпорядчі документи, Кодекс законів про  працю України; 

Кримінальний кодекс України, Положення про організацію охорони праці та 

порядок розслідування нещасних випадків у закладах освіти, Типове положення 

про навчання з питань охорони праці, Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти 

України. 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту; додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 
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загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

 

КВІЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Має повну вищу або базову вищу освіту. 

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Заступник директора з господарської роботи взаємодіє з: 

- адміністрацією Закладу; 

- колективом технічних працівників Закладу; 

- територіальним відділом освіти Приморського району департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради; 

- комунальною установою “Центр фінансування та господарської діяльності 

закладів та установ системи освіти Приморського району м.Одеси” 

- місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування; 

- різними організаціями, установами тощо. 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
_______________             _________________             __________________ 
            дата                                підпис                                  ініціали, прізвище      
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА 

З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Заступник директора з виховної роботи Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) 

приймається на роботу та звільняється з неї керівником Закладу. 

У своїй діяльності безпосередньо підпорядковується керівнику Закладу. 

Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, затвердженим 

керівником Закладу. 

У своїй  діяльності керується Конституцією України, Законами України: 

“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови”, “Про охорону праці”, 

“Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про позашкільну освіту”, 

Указами Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України та органів 

управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, 

адміністративним, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони 

праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки; Статутом, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу, наказами та розпорядженням 

керівника Закладу, даною Посадовою інструкцією. 

Дотримується Конвенції про права дитини. 

Заступник директора з виховної роботи  допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах; 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Основними завданнями діяльності заступника директора з виховної роботи 

є: 

організація позакласної і позашкільної виховної роботи з учнями; 

методичне керівництво виховним процесом; 

забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в 

позакласній та позашкільній роботі з учнями. 

Заступник директора з виховної роботи виконує таки посадові обов’язки:  

Організовує поточне і перспективне планування позакласної і позашкільної 

роботи з учнями та її проведення. 

Координує роботу вихователів, класних керівників, педагога-організатора 

та інших безпосередньо підпорядкованих працівників. 

Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної 

документації. 

Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, роботою 

гуртків, груп продовженого дня і проведення позакласних і позашкільних  

заходів, відвідує позакласні і позашкільні заходи, заняття гуртків, груп 

продовженого дня, аналізує їх діяльність, доводить результати аналізу до відома 

педагогів. 

Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб що їх 

замінюють) з питань організації виховного процесу. 
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Надає допомогу педагогічним працівникам у засвоєні і розробці 

інноваційних виховних програм і технологій. 

Спільно з заступником директора з навчально-виховної роботи забезпечує 

своєчасну та якісну заміну тимчасово відсутніх вихователів, класних керівників 

та інших педагогів. 

Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації, 

контролює правильне і своєчасне ведення вихователями, класними керівниками,  

педагогами-предметниками журналів груп продовженого дня, класних 

журналів, іншої документації. 

Надає допомогу учнівським колективам у проведені культурно-освітніх і 

оздоровчих заходів. 

Організовує роботу Ради з питань профілактики правопорушень  у Закладі. 

Бере участь у комплектуванні Закладу, здійснює заходи щодо збереження 

контингенту учнів. 

Не рідше одного разу на 5 років проходить навчання на курсах підвищення 

кваліфікації. 

Контролює дотримання учнями Статуту і Правил для учнів Закладу. 

Бере участь у підборі та розподілі педагогічних кадрів, організовує 

підвищення їх кваліфікації та професійної майстерності, керує роботою 

методичної  комісії класних керівників, підвищує свою кваліфікацію. 

Організовує проведення позашкільних заходів; 

Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, роботою 

гуртків, груп продовженого дня, аналізує їх форму і зміст; 

Вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу, бере участь у 

роботи педагогічної ради Закладу. 

Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників 

Закладу. 

Веде, підписує і передає керівнику Закладу табель обліку робочого часу 

працівників, які безпосередньо йому підпорядковані. 

Здійснює заходи щодо поповнення бібліотеки навчально-методичною 

літературою, журналами і газетами. 

Надає допомогу педагогічним працівникам в освоєнні та розробленні 

інноваційних виховних програм і технологій. 

Контролює санітарно-гігієнічний режим роботи Закладу. 

Складає графік чергування вчителів та учнів по Закладу та їдальні. 

Забезпечує виконання класними керівниками, вихователями, іншими 

безпосередньо підпорядкованими працівниками покладених на них обов’язків 

щодо організації забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, організовує 

виховну роботу, суспільно-корисну працю учнів у відповідності з нормами та 

правилами охорони праці. 

Бере участь у проведенні адміністративно-господарського контролю з 

питань забезпечення безпеки життєдіяльності, у розслідуванні нещасних 

випадків, які трапилися з працівниками та учнями. 

Надає методичну допомогу класним керівникам, керівникам груп 

продовженого дня, гуртків, спортивних секції, трудових об’єднань, в тому числі 
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з питань забезпечення охорони праці учнів, попередження травматизму та 

інших нещасних випадків. 

Інструктує безпосередньо підпорядкованих працівників з питань охорони 

праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки з оформленням 

відповідної документації, складає інструкції з техніки безпеки для шкільних 

гуртків. 

Контролює дотримання та приймає заходи щодо виконання санітарно-

гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час 

проведення виховних заходів та робіт за межами Закладу. 

Організовує оформлення документації з питань виховної роботи. 

Складає розклад проведення позакласної виховної роботи. 

Організовує з учнями та їх батьками (особами що їх замінюють) заходи 

щодо попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод, нещасних 

випадків, які трапляються на вулиці та ін., організовує залучення батьків до 

проведення виховної роботи з учнями, сприяє створенню комплексної системи 

виховання. 

Встановлює та підтримує зв’язки Закладу із закладами позашкільної освіти 

дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з позашкільного виховання. 

Дотримується етичних норм поведінки в Закладі, побуті, громадських 

місцях, які відповідають суспільному статусу педагога. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676 
 

ПРАВА 

 

Заступник директора з виховної роботи має право в межах своєї 

компетенції: 

- перевіряти роботу працівників, які безпосередньо йому підпорядковані; 

відвідувати заняття і заходи, які вони проводять;  

- давати обов’язкові для виконання розпорядження безпосередньо 

підпорядкованим працівникам; 

- вносити в разі потребі тимчасові зміни до розкладу роботи гуртків і груп 

продовженого дня, спортивних секцій тощо; 

- ознайомлюватись зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку 

його роботи, надання щодо них пояснень.  

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання чи неналежне невиконання без поважних причин Статуту і 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Закладу, посадових обов’язків, встановлених даною інструкцією, в 
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тому числі за невикористання наданих прав, несе дисциплінарну 

відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.  

За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-

гігієнічних  норм організації освітнього процесу роботи притягається до 

відповідальності в порядку і у випадках, передбачених законодавством України. 

За спричинення Закладу чи учасникам навчального процесу збитків у 

зв’язку з виконанням (чи невиконанням) своїх посадових обов’язків несе 

матеріальну відповідальність в порядку і межах, встановлених трудовим і (чи) 

цивільним законодавством. 

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

мови”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про 

пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, Декларацію прав людини, Конвенцію 

ООН про права дитини,  внутрішні положення та інші нормативно-правові акти 

України, програмно–методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, 

розвитку дітей, вимоги державних стандартів щодо забезпечення освітнього 

процесу, основні напрямки і перспективи розвитку освіти.  

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту;  додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співробітничати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю, або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Загальну теорію управління та особливості управління виховним процесом. 

Методи збору, аналізу та збереження інформації в блоках. 

Рівень виховання учнів. 

Контроль та діагностику. 

Якість позаурочної діяльності. 

Інноваційну діяльність педагогів. 

Ознаки ефективності виховного процесу. 

Сутність системного і дослідницького підходів до керуванням Закладом. 

Сучасні підходи до виховання учнів. 

Авторські зарубіжні та вітчизняні навчально-виховні системи. 

Сучасні педагогічні технології з питань організації виховного процесу. 

Питання формування дитячих, підліткових колективів і керівництво ними, 

організації самоврядування. 
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Соціальні, культурні, інші умови виховання, нормативне забезпечення 

виховної роботи. 

Основні напрямки та перспективи розвитку освіти, принципи виховання 

громадян України. 

Концепцію національно-патріотичного виховання молоді, затверджену 

наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2009 № 3754/981/538. 

Національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ столітті. 

Програму “Основні орієнтири у вихованні учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України”. 

Закон України «Про охорону дитинства». 

Державну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на період до 2021року». 

Закон України «Про протидію торгівлі людьми». 

Програму виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». 

Положення про бібліотеку закладу освіти. 

Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування 

нещасних випадків у навчально-виховних закладах. 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України зі 

змінами. 

Регіональні програми з питань національно-патріотичного виховання. 

Правила проведення туристичних подорожей з учнівською молоддю 

України. 

Державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні. 

Інші законодавчі та нормативно-правові акти і документи з питань 

навчання і виховання. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
 

Має повну вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше 

п'яти років. 

Виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, творчості, досконало 

володіє ефективними формами, методами виховання і навчання дітей, 

організації та позашкільної роботи з ними, управлінською діяльністю. 

Забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається 

загальною культурою, моральними якостями, що служить прикладом для 

наслідування. 

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Отримує від керівника Закладу інформацію нормативно-правового та 

організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними 

документами. 

Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його 

компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками Закладу. 
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Виконує обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи  в 

період його тимчасової відсутності відповідно до чинного законодавства 

України. 

Взаємодіє з: 

 педагогічним колективом, учнями, їхніми батьками або особами, які їх 

замінюють;  

 педагогічною радою Закладу;   

 територіальним відділом освіти Приморського району департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради;  

 комунальною установою “Центр фінансування та господарської діяльності 

закладів та установ системи освіти Приморського району м.Одеси”;  

 органами управління освітою; громадськими організаціями, позашкільними 

та культурно-освітніми закладами, державними установами;  

 правоохоронними органами. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

 Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 
             дата 

 

З посадовою інструкцією  

ознайомлені  
_______________       _________________             __________________ 
           дата                                   підпис                         ініціали, прізвище 

 

_______________        _________________             __________________ 
            дата                              підпис                              ініціали, прізвище  

 

_______________          ________________             __________________ 
             дата                           підпис                                  ініціали, прізвище  
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА 

З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Одеського ліцею №3 

(далі – Заклад) приймається на роботу та звільняється з неї керівником Закладу. 

У своїй діяльності безпосередньо підпорядковується керівнику Закладу. 

Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, затвердженим 

керівником Закладу. 

У своїй  діяльності керується Конституцією України, Законами України: 

“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови”, “Про охорону праці”, 

“Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про позашкільну освіту”, 

Указами Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України та органів 

управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання учнів, 

адміністративним, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони 

праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки; Статутом, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу, наказами і розпорядженням 

керівника Закладу, даною посадовою інструкцією. 

Дотримується Конвенції про права дитини. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи  допускається до роботи 

після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах; 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

Планування освітнього процесу в Закладі. 

Організація освітнього процесу, контрольно-аналітична діяльність даного 

процесу. 

Поліпшення стану викладання основ наук. 

Участь у підборі й розстановці педагогічних кадрів, організація методичної 

роботи з ними, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

впровадження інноваційних педагогічних технологій. 

Організація позакласної роботи з базових  предметів. 

Організація роботи з учнями та їхніми батьками; стимулювання 

соціологізації, профорієнтації учнів, підготовка їх до дорослого життя в умовах 

ринкових відносин. 

Встановлення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі 

педагогів. 

Ведення обліку, аналізу та звітності з навчально-виховної роботи. 

Забезпечення дотримання норм і правил охорони праці, техніки безпеки, 

пожежної і електробезпеки, соціально-гігієнічних норм і правил при організації 

освітнього процесу. 

Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного 

колективу, бере участь у складанні проекту освітньої програми та річного плану 

роботи Закладу; бере участь у складанні проекту навчального плану. 
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Організовує освітній процес: складає розклад уроків, консультацій, 

факультативів, курсів за виробом з урахуванням специфіки предметів 

відповідно до навчального плану, враховуючи бажання вчителів, гігієнічні 

вимоги до збереження здоров'я дітей. 

Своєчасно організовує заміну уроків учителів, які відсутні з поважних 

причин, веде облік заміни уроків. 

Регулює навчальне навантаження учнів, беручи до уваги роботу 

предметних гуртків і час на виконання домашніх завдань та організовує роботу 

для запобігання перевантаження учнів. 

Здійснює особистий контроль за групами учнів із низьким рівнем 

успішності та поведінки, за роботою з обдарованими учнями. 

Організовує роботу щодо підготовки та проведення підсумкової державної 

атестації відповідно до діючого Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів у системі загальної середньої освіти; здійснює контроль за проведенням 

державної підсумкової атестації, аналізує знання учнів, вміння та навички за 

наслідками результатів державної підсумкової атестації та підсумками 

навчального семестру та навчального року. 

Періодично аналізує стан навчально-виховної роботи (за семестр, рік). 

Організовує підготовку та  проведення шкільних олімпіад, конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН для учнів, спільно з учителями 

комплектує команди для участі в міських, обласних олімпіадах, конкурсі-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 

Контролює виконання навчальних планів і програм. 

Раціонально розподіляє приміщення під навчальні кабінети та орієнтує 

вчителів на розробку необхідного навчально-дидактичного матеріалу до уроків: 

надає вчителям організаційно-методичну допомогу. 

Бере участь у забезпеченні освітнього процесу комп'ютерними, технічними 

засобами навчання, лінгафонними апаратами. 

Складає табель для нарахування зарплати вчителям. 

Організовує за участю заступника директора з господарської роботи 

своєчасне і якісне проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, 

спортзалу, а також підсобних приміщень. 

Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів сучасним 

обладнанням, науково-методичною, художньою, навчальною літературою, 

фаховими газетами та журналами. 

Здійснює ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників 

Закладу відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову 

службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 

“Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних”. 

Виконуючи Закон України “Про освіту”, проводить облік дітей у 

мікрорайоні та забезпечує їх обов'язкове відвідування Закладу, отримання ними 

загальної середньої освіти, складає річні списки дітей шкільного віку, які 

мешкають у мікрорайоні, затверджує їх у районній адміністрації за 

погодженням начальника житлово-експлуатаційної контори. 
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Поліпшує стан викладання основ наук. 

Вивчає стан викладання наук у Закладі. 

Аналізує успіхи та недоліки в роботі кожного вчителя з питань організації 

процесу навчання. 

Організовує та контролює роботу вчителів з відстаючими та обдарованими 

дітьми. 

Оцінює інформацію про рівень знань учнів і виробляє оптимальні методи 

роботи з ними. 

Організовує різноманітні форми й методи контролю за діяльністю вчителів, 

забезпечує єдність перевірки і оцінювання знань учнів під час процесу 

викладання основ наук: 

Домагається в колективі єдиних вимог до засвоєння програмного 

матеріалу, до усної, письмової, графічної і комплексної перевірки знань, умінь, 

навичок учнів. 

Контролює єдиний орфографічний режим у Закладі. 

Відвідує, спостерігає та аналізує різні форми живого педагогічного 

процесу; 

Готує матеріали до розпорядчих документів у Закладі на основі 

педагогічного спостереження та аналізу . 

Перевіряє виконання Законів України “Про мови”, “Про освіту”, “Про 

загальну середню освіту”, нормативних документів, раніше прийнятих власних 

рішень. 

Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів. 

Визначає рівень підготовки і професійної кваліфікації вчителів Закладу.  

Бере участь в організації та проведенні атестації педагогічних працівників.  

Виявляє захоплення і здібності вчителів з метою використання їх у 

позаурочний час. 

Враховує під час розподілу класного керівництва психологічні особливості 

класоводів та класних керівників з метою дотримання наступності у виховному 

процесі та впливі його на дитячий колектив. 

Організовує методичну роботу та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, керівництво самоосвітою вчителів, керівництво роботою 

педагогічного колективу над загальношкільною педагогічною проблемою, 

ґрунтуючись на Рекомендаціях з організації методичної роботи з педкадрами в 

установах освіти України, Положення про методичний кабінет закладу освіти. 

Планує методичну роботу за результатами професійного діагностування 

вчителів. 

Аналізує ефективність методичної роботи в Закладі. 

Проводить нестандартні активні форми навчання з педкадрами: ділові ігри, 

моделювання та аналіз педагогічних ситуацій, роботу в мікрогрупах, парах та ін. 

Обирає для Закладу на основі аналізу діяльності педагогічного колективу 

проблему, визначає основні напрямки внутрішньошкільної методичної роботи, 

спрямовує самоосвіту кожного вчителя на вирішення особистих і шкільних 

педагогічних проблем. 

Організовує вивчення, випровадження перспективного педагогічного 

Дл
я 
сл

уж
бо

во
го

 к
ор

ис
ту

ва
нн

я



 47 

досвіду, прогресивних педагогічних інноваційних технологій вчителями згідно з 

Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 

№522. 

Надає методичну допомогу вчителям, вихователям, керівникам гуртків. 

Вивчає результативність курсової перепідготовки педагогів, формує 

навички об'єктивного самоаналізу педагогічної діяльності педагога як основи 

планування його самоосвіти, планує та організовує роботу з молодими та 

малодосвідченими вчителями. 

Організовує позакласну роботу, забезпечує максимальне охоплення учнів 

різними формами позакласної роботи. 

Вивчає напрями позакласних інтересів основної маси учнів. 

Залучає до проведення позаурочних заходів спеціалістів, діячів культури і 

мистецтва, практично всіх працівників Закладу. 

Контролює ефективність організації заходів з максимального охоплення 

учнів позакласною роботою за предметами. 

Організовує роботу з учнями, їх батьками, веде індивідуальну роботу з 

ними. 

Надає допомогу вчителям, які потребують посильної уваги. 

Організовує проведення заходів з профілактики неуспішності та 

правопорушень з боку учнів. 

Організовує здійснення педагогічного всеобучу батьків учнів. 

Надає допомогу в роботі шкільного учнівського самоврядування. 

Контролює дотримання учнями Правил для учнів. 

Надає допомогу в роботі органів шкільного учнівського самоврядування. 

Організовує індивідуальні заняття з учнями, які їх потребують згідно з 

Тимчасовим положенням про індивідуальне навчання у системі загальної 

середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

05.09.2000 р. № 430. 

Встановлює сприятливий морально-психологічний клімат в колективі 

педагогів, будує свої стосунки з колективом на основі людяних принципів. 

Вивчає індивідуальні особливості характеру кожного члена колективу, у 

т.ч. свої власні. 

Попереджає та розв'язує конфлікти між працівниками Закладу, учнями та 

батьками. 

Дотримується педагогічного такту у спілкуванні з підлеглими.  

Корегує  свій  настрій  та  поведінку, самокритично оцінює свої 

можливості, слова і дії. 

Встановлює єдині педагогічні вимоги до роботи вчителів. 

Веде облік, аналіз і звітність з навчально-виховної роботи. 

Складає статистичні звіти за підсумками навчальної роботи. 

Підготовлює відомості підсумкових оцінок учнів для оформлення 

атестатів, свідоцтв. 

Складає відомості для бухгалтерії про виконання вчителями педагогічного 

навантаження, готує тарифікаційні списки вчителів і необхідну документацію 
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для цього. 

Проходить згідно із Законом України “Про охорону праці” обов'язкові 

медичні огляди: попередній - при прийнятті на роботу та періодичні (1 раз на 

рік) - упродовж трудової діяльності. 

Організовує роботу з питань  дотримання норм і правил охорони праці при 

проведенні освітнього процесу. 

Організовує розробки і періодичного перегляду (не рідше 1 разу на З роки) 

інструкцій з охорони праці, а також розділів вимог безпеки життєдіяльності при 

виконанні практичних і лабораторних робіт. 

Контролює своєчасне проведення інструктажів з охорони праці, їх 

реєстрацію в журналах, встановленого зразка. 

Спільно з заступником директора з виховної роботи визначає методику, 

порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на дорозі і вулиці, 

пожежної безпеки, контролює записи їх у класному журналі.  

Згідно із Законом України “Про цивільну оборону” виконує обов'язки 

заступника групи управління з питань цивільної оборони та надзвичайних 

ситуацій. 

Контролює проведення адміністративно-громадського контролю за 

дотриманням правил безпечного користування, зберігання навчальних приладів 

та обладнання, хімічних реактивів, наочних посібників, шкільних меблів; 

своєчасно вживає заходи щодо вилучення хімічних реактивів, навчального 

обладнання, приладів, не передбачених типовими переліками, в тому числі 

саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщеннях без 

відповідного акту-дозволу, зупиняє навчальний процес у приміщеннях Закладу, 

якщо там створюються небезпечні для здоров'я працівників і учнів умови. 

Виявляє обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, 

учнями. 

Дотримується етичних норм поведінки в Закладі, побуті, в громадських 

місцях, які відповідають суспільному статусу педагога. 

Надає допомогу учнівським колективам у проведенні оздоровчих, 

культурно-освітніх та інших заходів. 

Складає на підставі отриманих від медичного закладу матеріалів списки 

учнів за групами здоров’я.  

Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і семестр відповідно до 

річного плану роботи Закладу. 

Подає керівнику Закладу письмовий звіт про свою діяльність протягом 10 

днів після закінчення поточного семестру. 

Візує накази керівника Закладу з питань організації освітнього процесу.  

Не рідше одного разу на 5 років проходить навчання на курсах підвищення 

кваліфікації. 

Дотримується вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 

№87 “Про затвердженя Державного стандарту початкової освіти” 

Дотримується вимог наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 

№578/5 “Перелік типових документів, що створюються під час діяльності 

державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, 
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підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів”. 

Дотримується вимог наказу Міністерства юстиції України від 04.07.2018 

№2277/5 “Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р.  

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676.  

 

ПРАВА 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи має право в межах 

своєї компетенції: 

Бути присутнім  на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями Закладу 

(без права входити в клас після початку заняття без термінової потреби і робити 

зауваження вчителям під час заняття). 

Давати обов’язкові для виконання розпорядження безпосередньо 

підпорядкованим працівникам. 

Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які 

дезорганізують освітній процес, у порядку, визначеному Статутом Закладу. 

Вносити в разі потребі тимчасові зміни в розклад занять, відміняти 

заняття, тимчасово об’єднувати групи і класи для проведення спільних занять. 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання чи неналежне невиконання без поважних причин Статуту і 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Закладу, посадових обов’язків, встановлених даною інструкцією, в 

тому числі за невикористання наданих прав, несе дисциплінарну 

відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством України.  

За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-

гігієнічних  норм організації освітнього процесу роботи притягається до 

відповідальності в порядку і у випадках, передбачених законодавством України. 

За спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв’язку 

з виконанням (чи невиконанням) своїх посадових обов’язків несе матеріальну 

відповідальність в порядку і межах, встановлених законодавством України. 

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 
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ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

мови”, “Про загальну середню освіту”, “Про звернення громадян”,  Декларацію 

прав людини, Конвенцію про права дитини, внутрішні положення та інші 

нормативно - правові акти України, програмно-методичні матеріали і документи 

щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів щодо 

забезпечення освітнього процесу, основні напрямки і перспективи розвитку 

освіти.  

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту;  додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю, або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Загальну теорію управління та особливості управління освітнім процесом, 

перелік, зміст та форми планування освітнього процесу, методичної роботи, 

позакласної роботи, складання річного плану роботи Закладу, іншої плануючої 

документації, у тому числі Робочого навчального плану Закладу. 

Методику складання розкладу уроків, консультацій, факультативів, курсів 

за вибором з урахуванням специфіки предметів відповідно до навчального 

плану, враховуючи бажання вчителів, гігієнічні вимоги до збереження здоров'я 

дітей. 

Особливості навчальних планів і програм, змін до них, предметів контролю 

та керівництва, підручники з кожного предмета, методичні рекомендації. 

Форми і методи контролю за якістю освітнього процесу, єдині вимоги до 

усної та письмової мови, графічного режиму у Закладі, вимоги до педагогічного 

аналізу уроку та позакласного заходу. 

Сутність системного і дослідницького підходів до керування Закладом; 

сучасні методики освітнього процесу, досвід передових вчителів. 

Основні вимоги до підбору і розстановки педагогічних кадрів, психологічні 

основи педагогічної праці, форми та методи організації методичної роботи. 

Методики організації позаурочної роботи з предметів. 

Психологічні особливості учнів різних вікових груп, форми і методи 

роботи з ними. 

Індивідуальні особливості характеру кожного члена колективу, в т.ч. і свої 

власні. 

Форми та зміст усієї обліково-звітної документації з освітньої роботи, 

порядок і строки підготовки обліково-звітної документації. 
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Вимоги щодо створення санітарно-гігієнічного режиму з кожного 

предмета, організації безпечних умов при проведенні освітнього процесу. 

 

КВІЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
 

Повинен мати повну вищу педагогічну освіту та стаж роботи не менше 5 

років на педагогічних чи керівних посадах. 

Повинен пройти курсову перепідготовку з питань управління та 

керівництва освітнім процесом: показувати професійний рівень з практичного 

управління освітнім процесом, забезпечувати достатню результативність, якість 

своєї праці, стимулювати творчі пошуки вчителів. 

Відзначатися загальною культурою, педагогічним тактом, моральними 

якостями, що служать прикладом для наслідування. 

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 
 

Отримує від керівника Закладу інформацію нормативно-правового  та 

організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними 

документами. 

Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його 

компетенції, з педагогічними працівниками Закладу, з іншими заступниками 

директора та заступником директора з господарської роботи.  

Працює у взаємозв’язку з вчителями, вихователями, класними  

керівниками, керівниками гуртків. 

Взаємодіє з: 

 територіальним відділом освіти Приморського району департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради; 

 комунальною установою “Центр фінансування та господарської діяльності 

закладів та установ системи освіти Приморського району м.Одеси”. 

Виконує обов'язки керівника Закладу в період тимчасової його відсутності 

на підставі наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 ______________ 

           дата 
 

З посадовою інструкцією  

ознайомлені  
_______________              _________________             __________________ 
            дата                                             підпис                                 ініціали, прізвище 
 

 _______________             _________________             __________________ 
            дата                                           підпис                                   ініціали, прізвище  
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 
 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРОНІКА 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Інженер-електронік Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на 

роботу та звільняється з неї керівником Закладу. 

Інженер-електронік підпорядковується безпосередньо керівнику Закладу. 

У своїй діяльності інженер-електронік керується Конституцією України і 

законами України, указами Президента України, рішеннями кабінету Міністрів 

України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти та виховання 

учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного 

захисту, Статутом Закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

наказами та розпорядженнями керівника Закладу, посадовою інструкцією.  

Дотримується у роботі Конвенції про права дитини. 

Інженер-електронік  допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах. 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

Основним завданнями інженера-електроніка є надання допомоги 

працівникам Закладу в організації та проведенні роботи з використанням 

інформаційних технологій.  

Планує, організовує та здійснює діяльність інформаційної служби Закладу.  

Координує збір наукової та навчально-методичної літератури з 

інформатизації, відомостей та даних, необхідних для формування та поповнення 

інформаційних баз і банків даних.  

Веде контроль за впровадженням та використанням передових 

інформаційних технологій у Закладі, за оптимальним збором, переробкою та 

використанням інформаційних ресурсів та їх захистом від несанкціонованого 

доступу.  

Надає допомогу та сприяє проведенню занять, методичних заходів, 

семінарів і нарад у відповідності до планів роботи Закладу. 

Організовує роботу навчально-комп’ютерних комплексів, проведення 

експертної оцінки інформаційних матеріалів, програм, розробок і проектів, які 

надходять до Закладу та орієнтовані на сферу інформатизації. 

Займається технічним оснащенням робочих місць, планує завантаження 

обладнання, слідкує за збереженням обладнання, здійснює його своєчасний 

ремонт, веде облік витрачених матеріалів.  

Надає допомогу вчителям, які виконують роботу з використанням 

обладнання та засобів зв’язку. 

Забезпечує приймання-передачу листів та інших документів електронною 

поштою. 

Надає допомогу в монтажі, експлуатації та ремонті обчислювальної 

техніки. Проводить поточні технічні роботи щодо забезпечення нормального 

функціонування обладнання. 
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Суворо дотримується правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої 

санітарії, пожежної безпеки.  

Бере участь у зборі інформації та перенесенні її на електронні носії, 

створює та супроводжує інформаційні бази даних, які необхідні у роботі 

Закладу. 

Здійснює технічну допомогу в тиражуванні науково-методичних, науково-

педагогічних матеріалів та іншої документації Закладу. 

Залучається до демонстрації роботи під час освітнього процесу. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676 

 

ПРАВА 

 

Інженер-електронік має право:  

- забороняти користуватися несправним обладнанням (приладами, 

інструментами, технічними засобами тощо); 

- відразу ж забороняти явні порушення правил техніки безпеки, охорони 

праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час користування 

обладнанням і матеріалами.  

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту та 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Закладу та інших нормативних актів, посадових обов'язків, 

установлених цією інструкцією, інженер-електронік несе відповідальність у 

порядку, визначеному законодавством України. 

За спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку 

з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків інженер-електронік 

несе матеріальну відповідальність у порядку та в межах, визначених 

законодавством України. 

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

мови”, “Про загальну середню освіту”. 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту;  додержуватись зобов’язань 
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щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати  з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Правила обслуговування та експлуатації оргтехніки та користування 

приймально-передавальними пристроями. 

Правила роботи з медіаапаратурою тощо. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Повинен мати повну вищу спеціальну освіту без вимог до стажу роботи. 

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Інженер-електронік працює в тісному контакті з адміністрацією, 

секретарем-друкаркою, педагогічними працівниками  Закладу.  

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

 Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
_______________             _________________             __________________ 
            дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище  

 

 

_______________       _________________             __________________ 
          дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище  

 

 

_______________        _________________             __________________ 
         дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище 
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ІНЖЕНЕРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Інженер з охорони праці Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається 

на роботу та звільняється з неї керівником Закладу.  

Інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику 

Закладу.  

При виконанні своїх обов'язків інженер з охорони праці керується Законом 

України „Про охорону праці”, іншими законодавчими та нормативно-правовими 

актами, методичними матеріалами з питань охорони праці, безпеки, 

життєдіяльності виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також 

Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу та даною 

Інструкцією.  

Інженер з охорони праці допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах; 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ  

 

Здійснює контроль за дотриманням в навчальному закладі законодавчих та 

інших нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Вивчає умови праці на робочих місцях, готує та подає пропозиції щодо 

поліпшення цих умов, розроблення та впровадження більш досконалих засобів 

захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 

Контролює стан охорони праці, технічного стану будівель, споруд, 

устаткування, машин і механізмів, стану санітарно-технічних пристроїв, 

санітарно-побутових приміщень, засобів колективного та індивідуального 

захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам нормативно-правових 

актів з охорони праці. У разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю 

і здоров’ю працівників або можуть  призвести  до аварії, вживає заходів щодо 

припинення експлуатації обладнання, устаткування і виконання робітна 

робочих місцях. 

Разом з іншими працівниками Закладу проводить роботу з атестації 

робочих місць і виробничого обладнання та устаткування для встановлення 

відповідності їхнього стану вимогам охорони праці. 

Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання нещасним випадкам та 

професійним захворюванням на виробництві, поліпшення умов праці та 

навчання, а також надає організаційну допомогу під час виконання розроблених 

заходів. 

Контролює своєчасне проведення відповідними службами необхідних 

випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин та механізмів, 

дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, виконання приписів органів державного нагляду і контролю за 

дотриманням чинних норм, правил та інструкцій з охорони праці. Бере участь у 
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введенні в експлуатацію нового обладнання та устаткування, реконструйованих 

приміщень та обладнання як член постійно діючої технічної комісії.  

Бере участь у розгляді питання про відшкодування  роботодавцем шкоди, 

заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим 

пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків. 

Надає пропозиції щодо складання переліків професій і посад, відповідно 

до яких працівники мають проходити обов’язкові медичні огляди, а також 

переліків професій і посад, відповідно до яких на основі чинного законодавства 

надається компенсація та пільги за важкі, шкідливі або небезпечні умови праці; 

щодо розроблення і перегляду інструкцій з охорони праці, організації 

інструктажів, навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці. 

Бере участь у складанні розділу „Охорона праці” колективного договору, 

у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних і виробничо-

обумовлених захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність вжитих 

заходів для їх запобігання. 

Складає звітність з охорони праці за встановленими формами й у 

відповідні терміни. 

Проходить навчання з наступною перевіркою знань з питань охорони 

праці один раз на три роки. 

Організовує та проводить навчання та перевірку знань з питань охорони 

праці та пожежної безпеки працівників Закладу  один раз на три роки. 

Розробляє, реєструє та видає працівникам Закладу інструкції з охорони 

праці та пожежної безпеки. 

Веде журнали вступного інструктажу з охорони праці та пожежної 

безпеки, журнали реєстрації та видачі інструкції, нещасних випадків 

виробничого та невиробничого характеру, проводить вступні інструктажі з 

охорони праці з усіма працівниками, яких приймають на роботу, на практику. 

Дотримується вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 

26.12.2017.№1669 “Про затвердження Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти”. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676. 

 

ПРАВА 

 

 Інженер з охорони праці має право:  

 на робоче місце обладнане згідно з встановленими нормами, які 

забезпечують можливість виконання ним своїх посадових обов’язків; 

 заборонити виконання роботи, якщо при цьому  порушуються  правила 

техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту та 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Ззакладу та інших нормативних актів, посадових обов'язків, 

установлених цією інструкцією, інженер з охорони праці несе  відповідальність 

у порядку, визначеному законодавством України. 

За спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку 

з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків інженер з охорони 

праці несе матеріальну відповідальність у порядку та в межах, визначених 

законодавством України. 

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

мови”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону праці”. 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту;  додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу. 

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи 

вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи кабінету(тів); відповідні 

стандарти та технічні умови. 

Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту. 

Правила й прийоми підготовки приладів і обладнання для проведення 

дослідів та експериментів на уроках фізики, хімії, а також їх поточного ремонту 

в навчальних кабінетах Закладу. 

Порядок і строки складання звітності. 

Порядок проведення обліку витрачених матеріалів. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Повинен мати повну вищу освіту без вимог до стажу роботи.  
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Інженер з охорони праці взаємодіє з:  

- завідувачами навчальних кабінетів, учителями; 

- адміністрацією Закладу; 

- технічним персоналом; 

- територіальним відділом освіти Приморського району департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради; 

- комунальною установою “Центр фінансування та господарської діяльності 

закладів та установ системи освіти Приморського району м.Одеси”. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
_______________       _________________             __________________ 
              дата                                     підпис                                      ініціали, прізвище  

 

 

_______________        _________________             __________________ 
             дата                                      підпис                                      ініціали, прізвище 

 

 

_______________          ________________             __________________ 
             дата                                       підпис                                      ініціали, прізвище 

 

 

_______________        _________________             __________________ 
              дата                                     підпис                                      ініціали, прізвище  
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

КЕРІВНИКА ГУРТКА 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Керівник гуртка Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на 

роботу та звільняється з неї керівником Закладу. 

Керівник гуртка підпорядковується безпосередньо заступнику директора з 

навчально-виховної роботи. 

У своїй діяльності керівник гуртка керується Конституцією України, 

Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про загальну 

середню освіту”, наказами органів управління освітою всіх рівнів з питань 

освіти й виховання учнів, правилами й нормами охорони праці, техніки, 

безпеки, а також Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

наказами й розпорядженнями керівника Закладу, цією Інструкцією. 

Керівник гуртка дотримується Конвенції про права дитини. 

Працює в режимі виконання встановленого йому навчального 

навантаження в повному обсязі відповідно до розкладу занять, участі в 

обов'язкових планових загальношкільних заходах і самопланування обов'язкової 

діяльності, для якої не встановлені норми обсягів виконання. 

Керівник гуртка допускається до  роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах; 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Додаткова освіта учнів Закладу.  

Розвиток творчих здібностей учнів. 

Сприяння саморозвитку і самореалізації учнів.  

Комплектує склад учнів гуртка, секції, студії, клубного чи іншого дитячого 

об'єднання і вживає заходів щодо його збереження протягом строку навчання.  

Здійснює додаткову освіту учнів. 

Забезпечує педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів 

роботи (навчання), виходячи з психофізіологічної доцільності. 

Забезпечує дотримання прав і свобод учнів. 

Бере участь у розробці та реалізації освітніх програм. 

Складає плани і програми занять, забезпечує їх виконання, веде 

встановлену документацію та звітність. 

Виявляє творчі здібності учнів, сприяє їхньому розвитку, формуванню 

стійких професійних інтересів і нахилів. 

Підтримує обдарованих і талановитих учнів, у тому числі дітей із 

обмеженими можливостями здоров'я. 

Організовує участь учнів у масових заходах. 

Надає в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам 

(особам, що їх замінюють), а також педагогічним працівникам Закладу. 
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Забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, 

техніки безпеки і протипожежного захисту, проводить інструктаж з охорони 

праці учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка. 

Оперативно сповіщає адміністрацію Закладу про кожний нещасний 

випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарняної допомоги. 

Підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у методичній роботі 

різних форм, в тому числі у діяльності методичних об'єднань. 

Бере участь у роботі педагогічної ради Закладу. 

Проходить періодично безкоштовний методичний огляд. 

Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають громадському 

статусу педагога в Закладі, побуті, громадських місцях. 

Самостійно планує свою роботу на семестр, навчальний рік. План роботи 

затверджує заступник директора з виховної роботи не пізніше ніж через п'ять 

днів після початку семестру. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676. 

 

ПРАВА 

 

Керівник гуртка має право на: 

Участь в управлінні Закладом згідно зі Статутом Закладу. 

Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його 

роботи, надання щодо них пояснень. 

Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за 

винятком випадків, що передбачені законом. 

Вільний вибір та використання методик навчання та виховання, 

навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань. 

Підвищення кваліфікації. 

Проходження атестації на добровільній основі на відповідну 

кваліфікаційну категорію. 

Надання учням під час занять та перерві обов'язкових для виконання 

розпоряджень щодо організації занять і дотримання дисципліни; притягнення 

учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках та порядку, встановлених 

Статутом Закладу. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Керівник гуртка несе відповідальність відповідно до законодавства 

України за якість виконання освітніх програм, збереження життя і здоров'я 

учнів під час занять, дотримання їхніх прав і свобод. 
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За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Закладу та інших нормативних актів, посадових обов'язків, 

установлених цією інструкцією, керівник гуртка несе відповідальність у 

порядку, визначеному законодавством України. 

За спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку 

з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків керівник гуртка несе 

матеріальну відповідальність у порядку та в межах, визначених законодавством 

України. 

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

мови”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, Декларацію 

прав людини, Конвенцію про права дитини, внутрішні положення та інші 

нормативно-правові акти України, програмно-методичні матеріали і документи 

щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів щодо 

забезпечення освітнього процесу, основні напрями і перспективи розвитку 

освіти.  

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту; додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Керівник гуртка повинен мати повну вищу або базову вищу педагогічну 

освіту (без урахування стажу педагогічної роботи).  

Особа, що не має відповідної освіти, але має достатній практичний досвід, 

знання, вміння (наприклад у галузі народних промислів) та виконує якісно і в 

повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, як виняток, може бути 

призначена на посаду керівника гуртка. 
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Отримує від керівника Закладу та його заступників інформацію 

нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється 

під підпис з відповідними документами. 

Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, які їх 

замінюютъ), систематично обмінюється інформацією з питань, що належать до 

його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками Закладу. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
_______________        _________________             __________________ 
             дата                                       підпис                                      ініціали, прізвище  

 

 

_______________        _________________             __________________ 
               дата                                     підпис                                      ініціали, прізвище  

 

 

_______________       _________________             __________________ 
               дата                                   підпис                                      ініціали, прізвище 
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 
 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ЛАБОРАНТА 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Лаборант Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на роботу та 

звільняється з неї керівником Закладу.  

Лаборант підпорядковується безпосередньо керівнику Зкладу.  

При виконанні своїх обов'язків лаборант керується: правилами та нормами 

охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного 

захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку 

Закладу та даною Інструкцією.  

Лаборант допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах;  

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ  

 

Основним завданням лаборанта є надання допомоги вчителю (вчителям) в 

організації та  проведенні навчальних занять, обслуговуванні та підтримці в 

робочому стані обладнання навчальних кабінетів.  

Слідкує за справністю лабораторного обладнання, здійснює його 

налагодження.  

Готує обладнання (прилади, апаратуру, технічні засоби навчання) до 

проведення експериментів і дослідів на уроках фізики, хімії, здійснює його 

перевірку та просте регулювання згідно з розробленими  інструкціями та іншою 

документацією.  

Здійснює у відповідності з вказівками вчителя, завідувача кабінетом і 

розкладом занять необхідні підготовчі та допоміжні операції для проведення 

лабораторних, практичних і демонстраційних робіт.  

Забезпечує учнів при виконанні лабораторних і практичних робіт, 

необхідним для їх проведення, обладнанням, матеріалами, реактивами тощо.  

Виконує різноманітні обчислювальні та графічні роботи, пов'язані з 

навчальними заняттями. 

Веде облік витрачених матеріалів, складає звітність відповідно до 

встановленої форми.  

Розмножує за вказівкою вчителя, завідувача кабінетом дидактичні 

матеріали.  

Приводить у належний порядок обладнання після проведення 

лабораторних, практичних, демонстраційних робіт; у разі  потреби миє та 

чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його 

експлуатації.  

Організовує роботи з наведення санітарно-технічного порядку в кабінетах і 

лаборантських (прибирання, контроль за збереженням меблів і обладнання). 

Допомагає вчителям в одержанні, збереженні та списанні обладнання та 

приладів у навчальних кабінетах. 

Миє хімічний посуд після проведення лабораторних робіт. 
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Контролює роботу витяжних шаф, санітарно-технічного та 

електрообладнання в кабінетах. 

Суворо дотримується правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої 

санітарії пожежної безпеки.  

Турбується про розширення матеріальної бази кабінету(ів), складає за 

дорученням завідувача кабінетом заявки на обладнання та необхідні матеріали, 

співпрацює з навчальними колекторами, фільмотеками та іншими подібними 

організаціями.  

 

ПРАВА 

 

Лаборант має право:  

 на робоче місце, обладнане згідно з встановленими нормами, які 

забезпечують можливість виконання ним своїх посадових обов’язків; 

 на спецодяг та засоби індивідуального захисту згідно з встановленими 

нормами; 

 заборонити виконання роботи, якщо при цьому  порушуються  правила 

техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та пожежної 

безпеки. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Закладу та інших нормативних актів, посадових обов'язків, 

установлених цією інструкцією, лаборант несе відповідальність у порядку, 

визначеному законодавством України. 

За спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку 

з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків лаборант несе 

матеріальну відповідальність у порядку та в межах, визначених законодавством 

України. 

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

мови”, “Про загальну середню освіту”. 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту;  додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 
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загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи 

вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи кабінету(тів); відповідні 

стандарти та технічні умови. 

Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту. 

Правила та прийоми підготовки приладів і обладнання для проведення 

дослідів та експериментів на уроках фізики, хімії, а також їх поточного ремонту 

в навчальних кабінетах закладу. 

Порядок і строки складання звітності. 

Порядок проведення обліку витрачених матеріалів. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Повинен мати професійну освіту без вимог до стажу роботи або спеціальну 

підготовку за встановленою програмою.  

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

 Лаборант взаємодіє з:  

- завідувачами навчальних кабінетів, учителями; 

- адміністрацією Закладу; 

- навчальними колекторами, фільмотеками та іншими подібними організаціями. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
_______________             _________________             __________________ 
             дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище 
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________ І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ПЕДАГОГА СОЦІАЛЬНОГО 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Педагог соціальний Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на 

роботу та звільняється з неї керівником Закладу. 

Педагог соціальний підпорядковується безпосередньо керівнику Закладу, 

заступнику директора з виховної роботи. 

У своїй діяльності педагог соціальний керується Конституцією України і 

законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів 

України, наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 509 

“Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти 

України”, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання 

учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного 

захисту, Статутом Закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

наказами і розпорядженнями керівника Закладу, посадовою інструкцією. 

Дотримується у роботі Конвенції про права дитини. 

Тривалість робочого тижня та графік роботи педагога соціального Закладу 

визначаються чинним законодавством. 

Педагог соціальний здійснює діяльність як у Закладі (психологічна 

просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність, обробка результатів 

досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення заходів, 

оформлення робочої документації, планування, звітність, робота у навчально-

методичних та наукових центрах, громадських організаціях тощо). 

Педагог соціальний допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах; 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Педагог соціальний Закладу здійснює: 

 соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, 

осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

 просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу 

з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі 

стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії 

тощо; 

 вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, 

мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в 

цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій. 

Педагог соціальний Закладу бере участь у: 

 роботi педагогічної ради Закладу, психолого-педагогічних консиліумів, 

семiнарiв і засiдань методичних об’єднань; 
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 плануванні і реалізації завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у 

новому колективі і соціальному середовищі; 

 наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих 

обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі 

освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових 

конфліктів. 

Педагог соціальний Закладу сприяє: 

 взаємодії Закладу, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх 

адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну 

допомогу батькам (законним представникам); 

 захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, 

представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо; 

 формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури 

здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я; 

 попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього 

процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству. 

Педагог соціальний Закладу здійснює: 

 збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння 

особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку 

здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та 

виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; 

 сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і 

соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. 

Педагог соціальний Закладу дотримується наступних принципів діяльності: 

 науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та 

відповідальність; 

 індивідуальний підхід; 

 доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги); 

 міждисциплінарність, комплексність і системність у здійсненні професійної 

діяльності; 

 добровільність; 

 людиноцентризм та партнерство; 

 конфіденційність; 

 дотримання норм професійної етики. 

 

Основними функціями педагога соціального Закладу є: 

 діагностично-прогностичне - психолого-педагогічне вивчення чинників 

становлення особистості, її індивідуального розвитку; 

 організаційно-методична - визначення стратегії, мети, завдань, планування 

діяльності психологічної служби та координація взаємодії учасників 

освітнього процесу; 

 корекційно-розвиткова - система впливів, спрямованих на подолання 

визначених проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних емоційних 

станів тощо у здобувачів освіти; здійснення психолого-педагогічних заходів 
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з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку 

і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки; сприяння розвитку 

освітніх, інтелектуальних, загальних, спеціальних та соціальних здібностей, 

формування мотивації до освітньої діяльності у здобувачів освіти; надання 

психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти з метою адаптації до 

умов навчання і життєдіяльності; 

 консультативна - допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, 

навчання та формування психологічної і соціальної компетентності 

учасників освітнього процесу; 

 просвітницько-профілактична - поширення психологічних знань, виявлення 

фактів порушення прав дитини, вжиття заходів щодо подолання негативних 

чинників, які впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та 

соціальний розвиток, профілактика та попередження негативних впливів; 

 соціально-захисна - здійснення соціально-педагогічного супроводу учасників 

освітнього процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, 

техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, 

переселення, зазнали насильства тощо); захист конституційних прав і 

статусу, законних інтересів здобувачів освіти. 

Напрямами діяльності педагога соціального Закладу є: 

 діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному 

розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення 

індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних 

можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні; 

 профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні 

особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям 

в освітньому процесі; 

 корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку 

здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього 

середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм 

девіантної поведінки; 

 навчальна діяльність - форма активного співробітництва, направлена на 

удосконалення, розвиток, формування особистості; 

 консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та групової 

роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники 

освітнього процесу; 

 зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення 

взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, 

соціальними групами, організаціями, державними органами управління; 

 просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності учасників 

освітнього процесу. 

Педагог соціальний Закладу зобов’язаний: 

 знати чинне законодавство щодо діяльності психологічної служби у системі 

освіти та інші нормативно-правові акти, пов’язані з його діяльністю; 
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 будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, у тісній 

співпраці з усіма учасниками освітнього процесу; 

 застосовувати у роботі психологічний і соціологічний інструментарій, 

рекомендований для використання; 

 бути компетентним і постійно збагачувати знання у межах своєї компетенції; 

 надавати психологічну допомогу за запитами учасників освітнього процесу; 

 уникати будь-яких неофіційних взаємин з учасниками освітнього процесу; 

 інформувати учасників освітнього процесу про результати проведених 

психологічних обстежень, їх значення і можливості подальшого 

використання (за винятком особистої інформації), про свою діяльність на 

основі об’єктивних і точних даних таким чином, щоб не зашкодити професії; 

 здійснювати індивідуальну діагностику, корекцію за запитом учасників 

освітнього процесу, отримавши письмову згоду батьків (законних 

представників). Зазначена згода може бути відкликана у будь-який момент; 

 виконувати функції та надавати оцінювальні судження щодо учасників 

освітнього процесу, зокрема щодо їх поведінки, особистих рис, відповідності 

соціальним нормам, з неупередженістю; 

 використовувати науково обґрунтовані методи і технології професійної 

діяльності; 

 поважати професійну компетентність своїх колег та представників суміжних 

професій; 

 популяризувати соціально-психологічні знання; 

 поважати гідність здобувачів освіти; 

 виконувати свої посадові обов’язки в межах своїх повноважень; 

 нести особисту відповідальність за результати і наслідки своєї професійної 

діяльності; 

 пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань 

педагогічних працівників і батьків (законних представників); 

 постійно підвищувати свій професійний рівень; 

 знати вимоги державних стандартів щодо забезпечення освітнього процесу, 

основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної 

науки. 

Забезпечує в межах своєї компетенції контроль за виконанням 

законодавства України щодо соціального захисту дітей. 

Встановлює зв’язки з організаціями, установами, підприємствами з метою 

надання матеріальної допомоги дітям, які залишились без батьківського 

піклування. 

Забезпечує учнів, які знаходяться під опікою (піклуванням), єдиними 

квітками для пільгового проїзду в транспорті і відвідуванні гуртків, секції. 

Бере участь в організації відпочинку дітей пільгових категорії, розподілу 

між ними гуманітарної, спонсорської допомоги. 

Щорічно на початку навчального року складає соціальний паспорт                  

Закладу щодо виявлення дітей з соціально незахищених, малозабезпечених, 
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неблагополучних сімей з метою надання матеріальної, психологічної та 

педагогічної допомоги.   

Бере участь в обстеженні та підготовці висновку по питаннях виховання 

дітей при роздільному проживанні батьків, незгоди між батьками про місце 

проживання, відібрання дітей, позбавлених батьківських прав. 

Здійснює профілактичні заходи щодо виявлення та усунення причин і умов, 

які сприяють вчиненню учнями правопорушень. 

Організовує та проводить профілактичну роботу з контингентом учнів, які 

знаходяться на внутрішкільному обліку. 

Бере участь у підготовці подання до служби у справах дітей Одеської 

міської ради на учнів, які відносяться до групи “ризику”. 

Надає консультативну допомогу батькам щодо виховання дітей, які 

знаходяться на внутрішкільному обліку та на обліку Служби у справах дітей 

Одеської міської ради та відділу ювенальної превенції Головного управління 

Національної поліції в Одеській області.   

Бере участь у роботі Ради з питань профілактики правопорушень  у Закладі. 

Проводить обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей з 

метою надання пільгового харчування у випадках, якщо сім'я не отримує 

державну допомогу згідно з Законом України “Про державну допомогу сім'ям з 

дітьми”. 

Відповідає за своєчасність надання звітів встановленого зразку до 

комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх ініціатив». 

Систематично підвищує свою кваліфікацію, не рідше одиного разу на 5 

років проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації. 

Бере участь у роботі педагогічної ради Закладу та нарадах, які проводяться 

адміністрацією Закладу. 

Виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, правил і 

норм з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту Закладу, 

дотримується правил виробничої санітарії та гігієни праці.  

Виконує правила користування засобами пожежегасіння та індивідуального 

захисту. 

Дотримується етичних норм поведінки в Закладі, побуті, громадських 

місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.  

Планує роботу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 28.12.2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації 

соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами 

системи Міністерства освіти і науки України». 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676. 
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ПРАВА 

 

Педагог соціальний за своїм статусом належить до педагогічних 

працівників і відповідно до чинного законодавства користується всіма правами 

та гарантіями, передбаченими для них. 

Педагог соціальний має право: 

 визначати різні види робіт з огляду на потреби Закладу; 

 планувати діяльність відповідно до рекомендацій методичних установ 

психологічної служби; 

 ознайомлюватися з документами, скаргами, що містять оцінювання його 

роботи, надавати щодо них роз’яснення; 

 захищати професійну честь і гідність; 

 здійснювати індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку тощо) 

діяльність за межами Закладу; 

 отримувати методичну допомогу, підвищувати кваліфікацію, здійснювати 

перепідготовку; 

 вільно обирати освітні програми, форми навчання, заклади освіти, установи і 

організації, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку працівників психологічної служби; 
 має право на окреме, спеціально обладнане приміщення для проведення 

діагностичної, консультативної, розвивальної та корекційної роботи. 

Бере участь в управлінні Закладом у порядку, передбаченому Статутом 

Закладу. 
 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання або неякісне виконання без поважних причин Статуту і 

правил внутрішнього розпорядку Закладу, розпоряджень адміністрації Закладу, 

посадових обов’язків, встановлених даною Інструкцією, у тому числі за 

невикористання наданих прав, педагог соціальний несе  відповідальність згідно 

з  законодавством України. 

За вживання, у тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних з 

фізичним або психічним насиллям над особою учня, а також за скоєння іншого 

аморального вчинку, педагог соціальний притягується до відповідальності у 

порядку і в межах, передбачених законодавством України. 

За нанесення Закладу або учасникам освітнього процесу збитків, які є 

результатом виконання (невиконання) своїх посадових повноважень, педагог 

соціальний несе відповідальність у порядку та в межах, встановлених 

законодавством України. 

За збереження інформації про персональні дані, які стали відомі в процесі 

роботи. 

У встановленому законодавством України порядку педагог соціальний несе 

відповідальність за:  

 життя і здоров'я учнів під час освітнього процесу; 

 порушення прав і свобод учнів. 
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ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Для вирішення соціально-педагогічних завдань повинен мати знання в 

обсязі вищої освіти зі спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Соціальна 

робота”.  

Має знати  

- вікову, педагогічну, соціальну психологію;  

- етику, естетику, педагогічну деонтологію, основи права, екології;  

- методологічні принципи, закономірності, зміст, методи та форми виховання;  

- інноваційні процеси, технології освітньо-виховної роботи в закладах різних 

типів, особливості профілактики девіантної поведінки учнів різного віку, 

негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової 

соціалізації особистості;  

- форми та  методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, у позашкільних 

закладах, за місцем проживання; 

- основи валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу 

життя дітей та учнів різного віку;  

- специфіку роботи у школах-інтернатах загальної середньої освіти, 

спеціальних, санаторних та школах соціальної реабілітації;  

- сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, 

організацій тощо та їхній вплив на особистість;  

- функції, права системи державних інститутів, установ, громадських 

організацій у галузі освіти, навчання, середовища, в якому організовується 

робота;  

- основи трудового законодавства України, правила охорони праці та техніки 

безпеки; Повинен знати Конституцію України, Закони України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну 

діяльність», «Про мови»,  Декларацію прав людини, Конвенцію про права 

дитини, внутрішні положення та інші нормативно-правові акти України, 

Положення про психологічну службу у системі освіти України, інші 

законодавчі та нормативно-правові акти та документи з питань навчання та 

виховання.  

Педагогіку, психологію, вікову фізіологію, володіти ефективними 

методиками виховання. 

Мету, принципи організації, нормативне забезпечення шкільної освіти. 

Основні напрямки та перспективи розвитку освіти. 

 

КВІЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Педагог соціальний вищої категорії має повну вищу освіту зі 

спеціальностей „Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”, дотримується 

вимог етичного кодексу, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, 

досконало володіє ефективними формами, методами організації педагогічної 

роботи серед дітей, молоді, батьків, забезпечує високу якість своєї праці, має 
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власні методичні розробки, відзначається загальною культурою, моральними 

якостями, що служать прикладом для наслідування. 

 

 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ  

 

Отримує від адміністрації Закладу інформацію нормативно-правового та 

організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними 

документами. 

Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його 

компетентності, з адміністрацією та педагогічними працівниками Закладу. 

Взаємодіє з методистами з психологічної служби комунальної установи 

«Одеський методичний центр освітніх ініціатив» та спеціалістами суміжних 

спеціальностей. 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

 Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

З посадовою інструкцією  

ознайомлені  
_______________             _________________             __________________ 
           дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище  

 

_______________       _________________             __________________ 
              дата                                    підпис                                      ініціали, прізвище 

 

_______________        _________________             __________________ 
             дата                                      підпис                                      ініціали, прізвище  

 

_______________        _________________             __________________ 
              дата                                     підпис                                      ініціали, прізвище  
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 
 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Педагог-організатор Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на 

роботу та звільняється з неї керівником Закладу. 

Педагог-організатор підпорядковується безпосередньо керівнику Закладу, 

заступнику директора з виховної роботи. 

Працює в режимі виконання встановленому йому навчального 

навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в 

обов’язкових планових загальноосвітніх заходах, самостійно планує діяльність, 

яка визначена його посадовими обов’язками. 

У своїй діяльності педагог-організатор керується Конституцією України та 

законами України, указами Президента України, постановами Кабінету 

Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти та 

виховання учнів, правилами та нормами охорони праці, техніки безпеки та 

протипожежного захисту, Статутом Закладу, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями керівника Закладу, 

посадовою інструкцією. 

Педагог-організатор допускається до самостійної роботи після: 

- проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах; 

- проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 
Сприяє розвитку та діяльності дитячих громадських організацій. 

Планує та організовує позаурочну виховну роботу з дітьми, підлітками, 

молоддю. 

Організовує дозвілля учнів. 

Здійснює зв’язок педагогічного колективу з дитячими, юнацькими та 

молодіжними організаціями. 

Сприяє розвитку та діяльності дитячих і громадських організації, 

об’єднань, допомагає в плануванні їх діяльності на принципах добровільності, 

самостійності, гуманності та демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і 

потреб учнів. 

Сприяє оновленню змісту та форм діяльності організації, об’єднань, 

організовує їх колективно-творчу діяльність у відповідності з віковими 

інтересами учнів і вимогами життя, залучає до роботи з ними кваліфікованих 

спеціалістів. 

Забезпечує умови для широкого інформування учнів про дитячі та 

молодіжні організації, об’єднання. 

Організовує наочне оформлення Закладу з тематики роботи, яку проводить. 

Створює в Закладі сприятливі умови, які дозволяють учням проявляти 

громадянську та моральну позицію, реалізувати свої інтереси та потреби, цікаво 

та з користю для їх розвитку проводити вільний час. 
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Турбується про здоров’я та безпеку учнів, дотримується норм і правил 

охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. 

Вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень 

серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу. 

Бере участь в організації літнього відпочинку та оздоровленні учнів, 

вихованців. 

Повинен вміти ефективно застосовувати професійний знання в практичній 

педагогічній діяльності. 

Організовує канікулярний відпочинок учнів. 

Вивчає та використовує досвід роботи з дітьми та підлітками, підвищує 

свою кваліфікацію. 

Планує свою роботу, веде у встановленому порядку документацію. 

Дотримується етичних норм поведінки в Закладі, побуті, громадських 

місцях, які відповідають соціальному статусу педагога. 

Самостійно планує свою роботу на семестр і навчальний рік. План роботи 

затверджується заступником директора з виховної роботи. 

Надає заступнику директора з виховної роботи письмовий звіт про свою 

діяльність за навчальний семестр. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676.  

 
ПРАВА 

 
Самостійно вибирає форми та методи роботи з учнями відповідно до плану 

роботи Закладу та педагогічної доцільності. 

Бере участь в управлінні Закладом у порядку, визначеному Статутом 

Закладу. 

Бере участь в роботі педагогічної ради Закладу. 

Ознайомлюється зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку 

його роботи, надає на них пояснення. 

На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за 

виключення випадків, передбачених законом. 

Підвищує свою кваліфікацію. 

Атестується на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію 

та одержує її у випадку успішного проходження атестації. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

У встановленому законодавством України порядку педагог-організатор несе 

відповідальність за:  

життя та здоров'я учнів під час освітнього процесу; 
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реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до робочого 

навчального плану і розкладу навчального процесу; 

порушення прав і свобод учнів. 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Закладу та інших нормативних актів, посадових обов'язків, 

установлених цією інструкцією, педагог-організатор несе дисциплінарну 

відповідальність у порядку, визначеному законодавством України. 

За спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку 

з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків педагог-організатор 

несе матеріальну відповідальність у порядку та в межах, визначених 

законодавством України. 

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

мови”, “Про загальну середню освіту”, „Про молодіжні та дитячі громадські 

організації”, „Про охорону дитинства”, Декларацію прав людини, Декларацію 

прав дитини, Конвенцію про права дитини, внутрішні положення та інші 

нормативно - правові акти України, програмно-методичні матеріали і документи 

щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів щодо 

забезпечення освітнього процесу, основні напрями та перспективи розвитку 

освіти.  

Повинен знати державну національну програму „Освіта (Україна             

ХХІ століття)”, Національну програму виховання дітей та учнівської молоді в 

Україні; Концепцію формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя 

у дітей та молоді, Концепцію виховання дітей та молоді в національній системі 

освіти, Концепцію громадського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності. 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту;  додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Цілі, принципи, зміст виховання; дисципліни психолого-педагогічного 

циклу, зокрема педагогіку, психологію, вікову фізіологію. 

Принципи оновленого змісту виховання, наповненого культурно-

історичними надбаннями українського народу. 
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Заходи впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів 

виховання, систем розвитку, різноманітних дитячих і молодіжних об'єднань за 

інтересами та керівництво ними. 

Індивідуальні характеристики вихованців, соціальні, культурні, інші умови 

виховання. 

Нормативне забезпечення виховної роботи, основні напрями та 

перспективи розвитку освіти, принципи виховання громадян України. 

Концепцію національно-патріотичного виховання молоді, затверджену 

наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2009 № 3754/981/538. 

Національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ столітті. 

Програму „Основні орієнтири у вихованні учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України”. 

Державну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на період до 2021року». 

Закон України «Про протидію торгівлі людьми». 

Програму виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Педагог-організатор повинен мати повну вищу освіту без вимог до стажу 

роботи. 

“Спеціаліст вищої категорії”: 

- має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше 8 років; 

- проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало 

володіє ефективними формами, методами організації виховної роботи, 

організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та 

юнацьких організаціях, організації дозвілля та відпочинку дітей, 

забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається 

загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для 

наслідування; 

“Спеціаліст І категорії”: 

- має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше 5 років; 

- проявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє 

ефективними формами, методами виховання та координації діяльності 

дитячих та юнацьких організацій, досяг значних результатів у розв'язанні 

педагогічних завдань; 

- відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать 

прикладом до наслідування. 

“Спеціаліст II категорії”: 

- має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше 3 років; 

- проявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними формами, 

методами виховання, досяг вагомої результативності у педагогічній 

діяльності; 

- відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать 
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прикладом до наслідування. 

“Спеціаліст”: 

- має вищу або базову вищу педагогічну освіту, професійно компетентний 

по координації дитячих та юнацьких організацій, організації виховної 

роботи; 

- забезпечує нормативні рівні та стандарти виховання; 

- відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних 

працівників. 

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Підтримує тісні контакти з органами учнівського самоуправління, 

педагогічним колективом Закладу та освітніми установами позашкільної освіти, 

громадськими організаціями. 

Отримує від адміністрації Закладу інформацію нормативно-правового і 

організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними 

документами. 

Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його 

компетентності, з педагогічними працівниками Закладу. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
 

_______________             _________________             __________________ 
         дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище  

 

_______________             _________________             __________________ 
         дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище  

 

_______________             _________________             __________________ 
         дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище  
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ПРАКТИЧНОГО  ПСИХОЛОГА 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Практичний психолог Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на 

роботу та звільняється з неї керівником Закладу. 

Практичний психолог підпорядковується безпосередньо керівнику Закладу.  

Практичний психолог у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про 

дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про інноваційну діяльність”, 

“Про місцеве самоврядування”. 

Планує та організовує свою роботу відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про 

психологічну службу у системі освіти України”, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 20.05.2001 N 330 “Про затвердження Положення про 

експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується 

в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України”, наказу 

Міністерства освіти і науки України  від 28.12.2006 N 864 “Про планування 

діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів 

по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України”, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10. 2001 № 691 “Про 

затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів”, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших законодавчих актів України, Декларації прав 

людини, Конвенції про права дитини, наказів Міністерства освіти і науки 

України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

трудового законодавства та цієї інструкції. 

Тривалість робочого тижня та графік роботи практичного психолога 

Закладу визначаються чинним законодавством. 

Практичний психолог здійснює діяльність як у Закладі (психологічна 

просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність, обробка результатів 

досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення заходів, 

оформлення робочої документації, планування, звітність, робота у навчально-

методичних та наукових центрах, громадських організаціях тощо). 

Практичний психолог допускається до роботи після: 

 отримання вступного та первинного інструктажів з охорони праці під 

особистий підпис з послідуючою реєстрацією їх в журналах реєстрації 

інструктажів з охороні праці встановленого зразку; 

 отримання інструктажу з пожежної безпеки під особистий підпис з 

наступною реєстрацією його в журналі реєстрації інструктажів з питань 

пожежної безпеки; 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 
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ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Основною метою діяльності практичного психолога Закладу є психологічне 

забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист 

психічного  здоров'я  і соціального благополуччя усіх його учасників. 

Практичний психолог Закладу здійснює: 

 психологічне забезпечення освітнього процесу; 

 психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного 

розвитку здобувачів освіти; 

 психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і 

соціального розвитку здобувачів освіти; 

 психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу; 

 реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних 

програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей 

здобувачів освіти; 

 консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань 

навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного 

розвитку тощо; 
 роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо. 

Практичний психолог Закладу бере участь в: 

 освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку 

здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству; 

 роботi педагогічної ради Закладу, психолого-педагогічних консиліумів, 

семiнарiв і засiдань методичних об’єднань; 

 розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, 

методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням 

індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також 

для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання. 

Практичний психолог Закладу сприяє: 

 формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в 

ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження 

репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації; 

 профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, 

формуванню життєвої компетентності; 

 формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей; 

 попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних 

працівників; 

Дл
я 
сл

уж
бо

во
го

 к
ор

ис
ту

ва
нн

я



 88 

 формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до 

взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми 

потребами; 

 формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу; 

 попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед 

здобувачів освіти; 

 формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих 

дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про 

випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що 

стали їм відомі. 

Практичний психолог Закладу здійснює: 

 збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння 

особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку 

здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та 

виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; 

 сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і 

соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. 

Практичний психолог Закладу дотримується наступних принципів 

діяльності: 

 науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та 

відповідальність; 

 індивідуальний підхід; 

 доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги); 

 міждисциплінарність, комплексність і системність у здійсненні професійної 

діяльності; 

 добровільність; 

 людиноцентризм та партнерство; 

 конфіденційність; 

 дотримання норм професійної етики. 

Основними функціями практичного психолога Закладу є: 

 діагностично-прогностична - психолого-педагогічне вивчення чинників 

становлення особистості, її індивідуального розвитку; 

 організаційно-методична - визначення стратегії, мети, завдань, планування 

діяльності психологічної служби та координація взаємодії учасників 

освітнього процесу; 

 корекційно-розвиткова - система впливів, спрямованих на подолання 

визначених проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних емоційних 

станів тощо у здобувачів освіти; здійснення психолого-педагогічних заходів 

з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку 

і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки; сприяння розвитку 

освітніх, інтелектуальних, загальних, спеціальних та соціальних здібностей, 

формування мотивації до освітньої діяльності у здобувачів освіти; надання 

психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти з метою адаптації до 

умов навчання і життєдіяльності; 
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 консультативна - допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, 

навчання та формування психологічної і соціальної компетентності 

учасників освітнього процесу; 

 просвітницько-профілактична - поширення психологічних знань, виявлення 

фактів порушення прав дитини, вжиття заходів щодо подолання негативних 

чинників, які впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та 

соціальний розвиток, профілактика та попередження негативних впливів; 

 соціально-захисна - здійснення соціально-педагогічного супроводу учасників 

освітнього процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, 

техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, 

переселення, зазнали насильства тощо); захист конституційних прав і 

статусу, законних інтересів здобувачів освіти. 

Напрямами діяльності практичного психолога Закладу є: 

 діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному 

розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення 

індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних 

можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні; 

 профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні 

особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям 

в освітньому процесі; 

 корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку 

здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього 

середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм 

девіантної поведінки; 

 навчальна діяльність - форма активного співробітництва, направлена на 

удосконалення, розвиток, формування особистості; 

 консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та групової 

роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники 

освітнього процесу; 

 зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення 

взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, 

соціальними групами, організаціями, державними органами управління; 

 просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності учасників 

освітнього процесу. 

Практичний психолог Закладу зобов’язаний: 

 знати чинне законодавство щодо діяльності психологічної служби у системі 

освіти та інші нормативно-правові акти, пов’язані з його діяльністю; 

 будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, у тісній 

співпраці з усіма учасниками освітнього процесу; 

 застосовувати у роботі психологічний і соціологічний інструментарій, 

рекомендований для використання; 

 бути компетентним і постійно збагачувати знання у межах своєї компетенції; 

 надавати психологічну допомогу за запитами учасників освітнього процесу; 
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 уникати будь-яких неофіційних взаємин з учасниками освітнього процесу; 

 інформувати учасників освітнього процесу про результати проведених 

психологічних обстежень, їх значення і можливості подальшого 

використання (за винятком особистої інформації), про свою діяльність на 

основі об’єктивних і точних даних таким чином, щоб не зашкодити професії; 

 здійснювати індивідуальну діагностику, корекцію за запитом учасників 

освітнього процесу, отримавши письмову згоду батьків (законних 

представників). Зазначена згода може бути відкликана у будь-який момент; 

 виконувати функції та надавати оцінювальні судження щодо учасників 

освітнього процесу, зокрема щодо їх поведінки, особистих рис, відповідності 

соціальним нормам, з неупередженістю; 

 використовувати науково обґрунтовані методи і технології професійної 

діяльності; 

 поважати професійну компетентність своїх колег та представників суміжних 

професій; 

 популяризувати соціально-психологічні знання; 

 поважати гідність здобувачів освіти; 

 виконувати свої посадові обов’язки в межах своїх повноважень; 

 нести особисту відповідальність за результати і наслідки своєї професійної 

діяльності; 

 пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань 

педагогічних працівників і батьків (законних представників); 

 постійно підвищувати свій професійний рівень; 

 знати вимоги державних стандартів щодо забезпечення освітнього процесу, 

основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної 

науки. 

Постійно підвищує свій професійний рівень. 

Планує та організовує свою роботу відповідно до нормативів витрат часу на 

основні види роботи практичного психолога (Методичний лист Міністерства 

освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352). 

Бере участь у роботі атестаційної комісії Закладу. 

Подає статистичний звіт про роботу за півріччя методистам з психологічної 

служби комунальної установи “Одеський методичноий центр освітніх 

ініціатив”. 

Дотримується правил техніки безпеки на робочому місці. 

Будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, у тісній співпраці 

з усіма ланками соціально-психологічної служби. 

Використовує в своїй професійній діяльності виключно методики, 

технології, методи, які пройшли соціально-психологічну експертизу. 

Дотримується вимог охорони життя, техніки безпеки. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р. 
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Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої 

освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 

№ 676. 

Зобов’язаний не приступати до роботи при наявності на робочому місці 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, вимагати від керівника їх 

усунення (Закон України “Про охорону праці”). 

 

 

ПРАВА 

 

Практичний психолог за своїм статусом належить до педагогічних 

працівників і відповідно до чинного законодавства, користується всіма правами 

та гарантіями передбаченими для них. 

Практичний психолог має право: 

 визначати різні види робіт з огляду на потреби Закладу; 

 планувати діяльність відповідно до рекомендацій методичних установ 

психологічної служби; 

 ознайомлюватися з документами, скаргами, що містять оцінювання його 

роботи, надавати щодо них роз’яснення; 

 захищати професійну честь і гідність; 

 здійснювати індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку тощо) 

діяльність за межами Закладу; 

 отримувати методичну допомогу, підвищувати кваліфікацію, здійснювати 

перепідготовку; 

 вільно обирати освітні програми, форми навчання, заклади освіти, установи і 

організації, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку працівників психологічної служби; 
 має право на окреме, спеціально обладнане приміщення для проведення 

діагностичної, консультативної, розвивальної та корекційної роботи. 

Має право проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову 

роботу. 

Має право надавати психолого-педагогічні консультації для дітей,  

педагогічних працівників, батьків та різних категорій населення. 

З метою контролю та внесення коректив має право затребувати робочу 

документацію методистів з психологічної служби комунальної установи 

«Одеський методичний центр освітніх ініціатив». 

Під час здійснення своїх службових обов’язків користується правами, 

передбаченими чинним законодавством та Законом України “Про охорону 

праці”. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання або неякісне виконання без поважних причин Статуту і 

правил внутрішнього розпорядку Закладу, розпоряджень адміністрації Закладу, 

посадових обов’язків, встановлених даною Інструкцією, у тому числі за 

невикористання наданих прав, практичний психолог несе  відповідальність 

згідно з законодавством України. 

За вживання, у тому числі одноразове, методів виховання пов’язаних з 

фізичним або психічним насиллям над особою учня, а також за скоєння іншого 

аморального вчинку, практичний психолог притягується до відповідальності у 

порядку і в межах, передбачених законодавством України. 

За нанесення Закладу або учасникам освітнього процесу збитків у 

результаті виконання (невиконання) своїх посадових повноважень практичний 

психолог несе відповідальність, у порядку і в межах, встановлених 

законодавством України. 

За збереження інформації про персональні дані, які стали відомі в процесі 

роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, 

“Про інноваційну діяльність”, “Про мови”, Декларацію прав людини, 

Конвенцію про права дитини, внутрішні положення та інші розпорядчі 

документи, Положення про психологічну службу системи освіти України, 

Етичний кодекс психолога, методичні рекомендації Одеської академії 

неперервної освіти Одеської обласної ради, програмно-методичні матеріали і 

документи щодо забезпечення освітнього процесу, основні напрямки і 

перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки, накази 

Міністерства освіти і науки України від 20.05.2001  № 330 “Про затвердження 

Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що 

застосовується в Закладах Міністерства освіти і науки України”, від 28.12.2006 

№ 864 “Про планування діяльності та ведення документації соціальних 

педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи 

Міністерства освіти і науки України”, від 19.10.2001 № 691 “Про затвердження 

Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших 

навчальних закладів”, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Бюджетний кодекс України, інші нормативно-правові акти України, рішення та 

розпорядження інших органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, адміністративне, трудове законодавство.  

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, 

правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися засобами 

колективного та індивідуального захисту; додержуватись зобов’язань щодо 

охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 
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справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому 

природному середовищі, повідомляти про небезпеку керівника Закладу або 

іншу посадову особу (Закон України “Про охорону праці”).  

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Практичний психолог повинен мати спеціальну (психологічну) освіту, 

мінімальний освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст. 

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ  

 

Плани роботи погоджуються з методистами психологічної служби 

комунальної установи “Одеський методичний центр освітніх ініціатив” та 

затверджується керівником Закладу не пізніше десяти днів до початку 

запланованого періоду. 

Отримує від керівником Закладу інформацію нормативно-правового та 

організаційно-методичного характеру. 

Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять в його 

компетенцію, (крім конфіденційної інформації про клієнта) з адміністрацією та 

працівниками Закладу. 

Взаємодіє з методистами з психологічної служби комунальної установи 

«Одеський методичний центр освітніх ініціатив» та спеціалістами суміжних 

спеціальностей. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

 Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

З посадовою інструкцією  

ознайомлені  
 

_________   ________________         _________________ 
          дата                     підпис                                ініціали, прізвище 

 

_________   ________________         _________________ 
          дата                     підпис                                ініціали, прізвище 
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

СЕКРЕТАРЯ-ДРУКАРКИ 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Секретар-друкарка Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на 

роботу та звільняється з неї керівником Закладу.  

Секретар - друкарка підпорядковується безпосередньо керівнику Закладу.  

При виконанні своїх обов'язків секретар-друкарка керується: постановами, 

розпорядженнями, наказами, іншими керівними та нормативними документами, 

які стосуються ведення діловодства; стандартами уніфікованої системи 

організаційно-розпорядчої документації; Кодексом законів про працю України 

та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників; правилами 

орфографії та пунктуації; правилами роботи на оргтехніці; правилами та 

нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку Закладу та даною Інструкцією.  

Секретар-друкарка допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах, 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 
 

Виконує технічні функції щодо забезпечення та обслуговування роботи 

керівника Закладу та його заступників. 

Веде діловодство (особові справи учнів, учителів, книги наказів, 

візитаційну книгу, книги вхідних та вихідних документів, книгу видачі довідок, 

книгу обліку відвідування учнів, книгу чергового адміністратора Закладу).  

Отримує для керівника Закладу та його заступників відомості про 

працівників Закладу, викликає за дорученням керівника Закладу працівників 

Закладу та учнів.  

Організовує телефонні переговори керівника, приймає та передає 

телефонограми, записує під час відсутності керівника прийняті повідомлення та 

доводить до його відома їх зміст. 

Здійснює роботу щодо підготовки загальних зборів працівників Закладу, 

засідань ради школи, педагогічної ради, а також нарад, які проводить керівник 

Закладу (збір необхідних матеріалів; повідомлення учасників про час, місце, 

повідомлення дня наради та їх реєстрацію), за дорученням керівника Закладу 

веде та оформляє протоколи засідань та нарад.  

Слідкує за забезпеченням керівника Закладу канцелярським приладдям, 

засобами організаційної техніки, створює умови, які сприяють ефективній 

роботі керівника.  

Передає та приймає інформацію щодо роботи Закладу.  

Друкує за вказівкою керівника Закладу різні документи та матеріали.  

Веде діловодство, оформлює справи у відповідності з затвердженою 

номенклатурою, забезпечує їх збереження та у визначені строки здає до архіву.  

Дл
я 
сл

уж
бо

во
го

 к
ор

ис
ту

ва
нн

я



 96 

Приймає кореспонденцію, що надходить на ім'я керівника Закладу, 

здійснює її систематизацію у відповідності з прийнятим у Закладі порядком і 

передає після її розгляду керівником Закладу за призначенням конкретним 

виконавцям для використання в процесі їх роботи або підготовки ради. 

Відправляє кореспонденцію. 

Слідкує за термінами виконання доручень керівника Закладу, взятих на 

контроль, відсилає кореспонденцію 

Приймає особисті заяви працівників, учнів, їх батьків (осіб, які їх 

замінюють) документи на підпис керівнику Закладу. 

Організовує прийом відвідувачів, сприяє оперативності розгляду прохань і 

пропозицій працівників Закладу. 

Здійснює документальне забезпечення кадрової роботи в Закладі, веде 

книги наказів, веде і зберігає книгу обліку руху трудових книжок, веде трудові 

книжки працівників згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок 

працівників. 

Дотримується вимог наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 

№578/5 “Перелік типових документів, що створюются під час діяльності 

державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, 

підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів”. 

Дотримується вимог наказу Міністерства юстиції України від 04.07.2018 № 

2277/5 “Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, 

на підприємствах, в установах і організаціях”. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676 

Зобов’язана не приступати до роботи при наявності на робочому місці 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, вимагати від керівника їх 

усунення (Закон України “Про охорону праці”). 

 

ПРАВА 

 

Секретар-друкарка має право: 

вимагати від працівників Закладу, а в необхідних випадках і від 

адміністрації Закладу необхідну інформацію та матеріали, а також пояснення 

про причини затримки виконання доручень, які взяті на контроль; 

залучати працівників до виконання доручень адміністрації Закладу; 

вимагати від виконавців доопрацювання документів, підготовлених з 

порушенням встановлених правил складання та оформлення документів; 

вимагати від адміністрації Закладу сприяння щодо виконання своїх 

посадових обов’язків; 
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 вносити на розгляд адміністрації Закладу пропозиції щодо покращення 

роботи з документами, удосконалення форм і методів управлінської діяльності з 

урахуванням застосування організаційної та обчислювальної техніки.  

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Закладу та інших нормативних актів, посадових обов'язків, 

установлених цією інструкцією, секретар-друкарка несе відповідальність у 

порядку, визначеному законодавством України. 

За спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку 

з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків секретар-друкарка 

несе  відповідальність у порядку та в межах, визначених законодавством 

України. 

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинна знати Конституцію України, Закони України “Про освіту”, “Про 

мови”, “Про загальну середню освіту”. 

Повинна знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту;  додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю, або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні 

матеріали щодо ведення діловодства. 

Правила орфографії та пунктуації. 

Порядок розміщення матеріалу під час друкування різних документів. 

Правила друкування ділових листів із використанням типових форм. 

Правила ведення книг вхідного та вихідного листування. 

Правила експлуатації оргтехніки та користування приймально-

передавальними пристроями. 

Правила роботи з особовими справами учнів та працівників, типовою 

формою П-2 тощо. 

  

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
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Повинна мати професійно-технічну освіту без вимог до стажу роботи, 

повну загальну середню освіту. 

 

 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Взаємодіє в процесі своєї діяльності з: 

- педагогічним, адміністративним і обслуговуючим персоналом з питань 

підготовки та представлення необхідної інформації та матеріалів на 

засідання ради Закладу, педагогічної та учнівської рад, перевірок 

виконання доручень, наказів і розпоряджень адміністрації Закладу, 

кадрової, фінансово-господарської діяльності Закладу; 

- архівними установами (за необхідністю); 

- учнями, їхніми батьками (особами, які їх замінюють). 
 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

 Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
_______________        _________________            __________________ 
          дата                                          підпис                                      ініціали, прізвище  

 

 

_______________        _________________             __________________ 
           дата                                        підпис                                      ініціали, прізвище 

 

 

_______________        _________________             __________________ 
           дата                                      підпис                                      ініціали, прізвище  
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дл
я 
сл

уж
бо

во
го

 к
ор

ис
ту

ва
нн

я



 100 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Сестра медична Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на роботу 

та звільняється з неї керівником Закладу.  

Сестра медична підпорядковується безпосередньо керівнику Закладу. 

У процесі виконання посадових обов'язків сестра медична керується 

Законами України, постановами уряду, розпорядчими наказами органів системи 

охорони здоров'я та освіти, іншими керівними і нормативними документами з 

питань санітарії та гігієни, охорони здоров'я, профілактичної роботи, а також 

Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу, цією 

Інструкцією. 

Сестра медична допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах, 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

Основними завданнями та обов’язками сестри медичної є:  

 здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників Закладу, 

дотримання санітарних і гігієнічних вимог; 

 обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального 

року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів у канікулярний час; 

 перевірка наявності довідок про стан здоров'я учнів; 

 організація санітарно-просвітницької роз'яснювальної роботи та участь у ній; 

 здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог у їдальні Закладу;  

 проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, 

дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;  

 організація медичного огляду учнів; 

 ведення поточної та звітної документації; 

 перевірка наявності санітарних книжок у працівників під час прийняття їх на 

роботу; 

 контроль за своєчасним проходженням медичного огляду всіма 

працівниками; 

 підвищення свого професійного рівня шляхом регулярного проходження 

курсової перепідготовки у медичних закладах; 

 проведення повсякденної роботи, яка забезпечує створення належних 

санітарно-гігієнічних умов у Закладі; 

 здійснення обліку медикаментів; 

 контроль за допустимими термінами зберігання медикаментів. 

Здійснює роботу відповідно до Положення “Державні санітарні правила і 

норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації освітнього процесу Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 
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5.5.2.008-01”, затвердженого Постановою Головного державного санітарного 

лікаря України від 14.08.2001. № 63 та Погодженого листом Міністерства освіти 

і науки України від 05.06.2001. № 1/12-1459, наказу Міністерства охорони 

здоров’я від 18.05.2018 № 947 “Про внесення змін до Календаря 

профілактичних щеплень в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 

08.12.2009 №1318 “Про затвердження Порядку здійснення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”, наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 №682 “Про 

удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів”. 

Дотримується вимог  Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Одеської міської ради, затвердженої розпорядженням Одеського міського 

голови від 09.02.2012 № 77-01р. 

Дотримується вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 № 676 

Зобов’язана не приступати до роботи при наявності на робочому місці 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, вимагати від керівника їх 

усунення (Закон України “Про охорону праці”). 

 

ПРАВА 

 

Ознайомлюватись із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її 

роботи, надання щодо них пояснень.  

Ознайомлюватись з проектами рішень керівництва, що стосуються її 

діяльності. 

Підвищує у встановленому порядку свою кваліфікацію. 

Висуває вимоги до керівника Закладу (письмово та усно) щодо дотримання 

положень нормативних документів з охорони здоров’я учнів та дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог. 

На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за 

винятком випадків, передбачених законом. 

Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, 

пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією Інструкцією. 

У межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, 

виявленні в процесі її діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення. 

Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових 

обов’язків. 

Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції. 

Брати активну участь в поширенні медичних знань серед населення щодо 

профілактики захворювань та їх ускладнень. 

На отримання спецодягу відповідно до встановлених норм. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Сестра медична несе відповідальність за охорону здоров'я учнів Закладу, 

виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації освітнього 

процесу. 

Є матеріально відповідальною особою за облік медикаментів, їх одержання 

та придбання, поповнення аптечки відповідними препаратами та 

медикаментами,  

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних наказів і розпоряджень 

адміністрації Закладу та інших локальних нормативних актів, трудових 

обов'язків, встановлених цією Інструкцією, несе відповідальність у порядку, 

визначеному законодавством України.  

За завдані Закладу та учасникам освітнього процесу в зв'язку з виконанням 

(невиконанням) своїх обов'язків збитки сестра медична несе матеріальну 

відповідальність у порядку та в межах, встановлених законодавством України. 

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Методи асептики та антисептики. 

Повинна знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту; додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Методи реанімації, надання допомоги при травматичному пошкодженні, 

кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному 

шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Правила та інструкції з охорони праці, техніки безпеки та пожежної 

безпеки в Закладі. 

Режим роботи Закладу. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки “Медсестра”, 

спеціальністю “Сестринська справа”, “Лікувальна справа” або “Акушерська 

справа”. Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи. 
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

При виникненні непередбачених екстремальних ситуацій негайно 

повідомляє керівника Закладу. 

Одержує від керівника Закладу та його заступників інформацію 

нормативно-правового та організаційного характеру, ознайомлюється з 

відповідними документами. 

Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівниками й батьками 

учнів, систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до її 

компетенції, з адміністрацією та вчителями. 

Співпрацює з місцевими органами управління медичними закладами та 

дотримується положень їхніх розпорядчих документів, дія яких 

розповсюджується на заклади освіти. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

З посадовою інструкцією 

ознайомлені  
  
 

_________   ________________         _________________ 
          дата                     підпис                                ініціали, прізвище 

 

 

_________   ________________         _________________ 
          дата                     підпис                                ініціали, прізвище 

 

 

_________   ________________         _________________ 
          дата                     підпис                                ініціали, прізвище 

 

 

_________   ________________         _________________ 
          дата                     підпис                                ініціали, прізвище 
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ 

ГАРДЕРОБНИКА 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Гардеробник Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на роботу та 

звільняється з неї керівником Закладу. 

Гардеробник підпорядковується безпосередньо заступнику директора з 

господарської роботи.  

У своїй роботі гардеробник керується правилами прийому та збереження 

особистих речей; правилами оформлення документів у випадку втрати жетона; 

графіком роботи Закладу; правилами та нормами охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу, а також даною 

Інструкцією.  

Гардеробник допускається до роботи після: 

- проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах, 

- проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

Проходження інструктажу з правил прийому та збереження особистих 

речей, а також з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки під 

керівництвом заступника директора з господарської роботи.  

 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ  

 

Основними завданнями гардеробника є прийом і збереження верхнього 

одягу учасників освітнього процесу та відвідувачів Закладу.  

Приймає на збереження верхній одяг, головні убори, інші особисті речі від 

працівників Закладу, учнів, батьків учнів і відвідувачів Закладу.  

Видає працівникам Закладу, учням, батькам учнів або відвідувачам 

Закладу жетони з зазначенням номера місця зберігання речей та видає одяг та 

інші речі при пред’явленні жетона.  

Утримує в чистоті та порядку приміщення гардеробної.  

Надає допомогу інвалідам, малолітнім і пристарілим особам при роздяганні 

та одяганні.  

Забезпечує збереження речей, зданих на збереження.  

Негайно повідомляє адміністрацію Закладу при втраті речей, зданих на 

збереження та вживає заходів щодо їх пошуку.  

 

 

ПРАВА 

 

Гардеробник має право:  

на обладнання робочого місця (гардеробної) згідно з встановленими 

нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків; 

надавати на розгляд керівництва пропозиції  з питань покращення його 

діяльності; 
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отримувати від педагогічних працівників інформацію, яка необхідна для 

здійснення його діяльності. 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних наказів і розпоряджень 

адміністрації Закладу, трудових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, 

гардеробник несе відповідальність в порядку, визначеному законодавством 

України.  

Гардеробник несе повну матеріальну відповідальність у випадку втрати або 

псування речей, зданих на збереження, на основі письмового договору про 

повну матеріальну відповідальність, якщо не докаже, що збитків завдано не з 

його вини.  

Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, які 

стали відомі в процесі роботи. 

 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту;  додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати  з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Правила і інструкції з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки 

в навчальному закладі. 

Режим роботи Закладу. 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Гардеробником може бути прийнятий працівник із загальною середньою 

освітою старше за 18 років без вимог до стажу. 
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ  

 

У випадку простою (відсутності роботи в гардеробній) може бути 

тимчасово переведений для виконання обов'язків прибиральника службових 

приміщень або робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків на 

підставі наказу по Закладу.  

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 
             дата 

 

 

 

З робочою інструкцією 

ознайомлені  
_______________             _________________             __________________ 
               дата                                        підпис                               ініціали, прізвище 

 

 

_______________        _________________             __________________ 
             дата                                         підпис                                  ініціали, прізвище  

 

 

_______________            _______________             __________________ 
                  дата                                      підпис                                   ініціали, прізвище  
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ 

ДВІРНИКА 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Двірник Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на роботу та 

звільняється з неї керівником Закладу. 

Двірник підпорядковується безпосередньо заступнику директора з 

господарської роботи.  

У своїй роботі двірник керується загальними правилами та нормами 

охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також 

Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу, цією 

Інструкцією.  

Двірник допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах, 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

Основним завданням двірника є утримання в належному санітарному стані 

території Закладу. 

Основні обов’язки двірника: 

прибирання території від сміття, сухого листя тощо; 

полив подвір’я Закладу та тротуару прилеглої території; 

прибирання площадки під сміттєвим контейнером; 

миття та санітарна обробка сміттєвого контейнеру; 

очищення від снігу та льоду території для вільного підходу до різних 

входів до Закладу; 

посипання піском тротуарів для безпечного підходу до Закладу під час 

ожеледиць. 

 

ПРАВА 

На забезпечення адміністрацією Закладу відповідним обладнанням, 

інструментами, які необхідні при виконанні його службових обов’язків. 

На відмову від виконання небезпечних для здоров’я и життя робіт, які не 

відповідають вимогам передбачених вищезазначеними нормативними актами та 

документами з охорони праці. 

Ознайомлюється з висновками, зауваженнями, скаргами з боку працівників 

Закладу щодо оцінки його професійної діяльності. 

Опротестовує та захищає свої інтереси через органи управління освіти та 

правоохоронні органи. 

На надання йому спеціального приміщення для власних речей.  

На отримання спецодягу відповідно до встановлених норм. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних наказів і розпоряджень 

адміністрації Закладу та інших локальних нормативних актів, трудових 
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обов'язків, встановлених цією Інструкцією, несе відповідальність у порядку, 

визначеному законодавством України.  

За завдані Закладу та учасникам освітнього процесу в зв'язку з виконанням 

(невиконанням) своїх обов'язків збитки двірник несе матеріальну 

відповідальність у порядку та в межах, встановлених законодавством України. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту; додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Правила та інструкції з охорони праці, техніки безпеки та пожежної 

безпеки в школі. 

Режим роботи Закладу. 

Санітарно-гігієнічні умови утримання території 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

Повна загальна середня або базова загальна середня освіта. 

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ 

При виникненні непередбачених екстремальних ситуацій негайно 

повідомляє керівника Закладу. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

 Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 
             дата 

 

З робочою інструкцією  

ознайомлені  
_______________        _________________             __________________ 
           дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище 

_______________        _________________             __________________ 
         дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище 
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

РОБОЧА  ІНСТРУКЦІЯ 

ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на роботу та звільняється з неї 

керівником Закладу. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

підпорядковується безпосередньо заступнику директора з господарської роботи.  

У своїй роботі електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування керується правилами експлуатації електрообладнання; 

правилами безпеки при виконанні електротехнічних робіт, правилами і нормами 

охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, а також 

Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу та даною 

Інструкцією.  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах; 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Підтримує в належному технічному стані електроустаткування Закладу.  

Підтримує в робочому стані систему енергопостачання, електричної 

мережі, освітлювання та подібного обладнання, що забезпечує нормальну 

роботу Закладу.  

Проводить періодичний огляд та поточні ремонтні роботи 

електрообладнання, електромережі та освітлювальних приборів Закладу з метою 

недопущення його аварійного стану. 

Дотримується технології виконання електротехнічних робіт, правил 

експлуатації та утримання електрообладнання, правил техніки безпеки, 

виробничої санітарії та пожежної безпеки. 

Надає заступнику директора з господарської роботи показники лічильників 

використання електроенергії та інших видів енергоносіїв.  

Бере участь в списуванні витратних матеріалів. 

Турбується про розширення матеріальної бази Закладу. 

 

ПРАВА 

 

Електромонтер має право:  

на забезпечення відповідним обладнанням, інструментами, матеріалами, 

індивідуальними засобами захисту та спецодягом згідно із встановленими 

нормами; 

забороняти використання несправних і небезпечних об'єктів експлуатації 

(обладнання, машин, механізмів, приладів, конструкцій, апаратури тощо);  
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відмовлятися від проведення небезпечних для здоров'я та життя робіт в 

умовах, коли відсутні та (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи 

безпеки;  

надавати на розгляд адміністрації пропозиції стосовно проведенню різних 

видів ремонту, придбання необхідних матеріалів тощо. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Правил 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу, трудових обов'язків, встановлених 

даною Інструкцією, електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування несе відповідальність у порядку, визначеному 

законодавством України. 

За спричинення Закладу або учасникам навчального процесу збитків у 

зв'язку з виконанням (через невиконання) своїх трудових обов'язків 

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування несе 

матеріальну відповідальність у порядку та в межах, визначених законодавством 

України.  

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту; додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати  з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Раціональні засоби перевірки, ремонту, зборки, установки и 

обслуговування електроапаратури, засоби захисту їх від перенапруження. 

Технічні вимоги виконання електричних проводок всіх типів. 

Основні електричні показники обладнання, методи його перевірки та 

вимірювання, принципи роботи обладнання, джерела живлення. 

Номенклатуру, властивості та взаємозамінність матеріалів, які 

використовуються при ремонті електроізоляції. 

Правила техніки безпеки в об’ємі  кваліфікаційної групи з електробезпеки 

IV.  

Безпечні прийоми робіт, послідовність розборки, ремонту та монтажу 

електрообладнання. 

Улаштування та призначення простого та середньої складності 

контрольно-вимірювального інструмента та пристосувань.  

Засоби находження та усування несправностей в електромережах. 
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Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

Правила технічної експлуатації та уходу за обладнанням, пристосуваннями 

та інструментом. 

Конструкцію та призначення пускових та регулюючих пристроїв. 

Спосіб замірів електричних величин. 

Правила прокладки кабелів у приміщеннях 

Методи раціонального використовування матеріальних ресурсів. 

Правила користування електричним інструментом. 

Правила користування вимірювальними приборами. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Правила та інструкції з охорони праці, техніки безпеки та пожежної 

безпеки в навчальному закладі. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Базова вища або професійно-технічна освіта, щорічне навчання.  

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ 

 

При виникненні непередбачених екстремальних ситуацій негайно 

повідомляє про це керівника Закладу. 

Працює у тісному контакті з  усіма працівниками Закладу. 

    

     

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

З робочою інструкцією 

ознайомлені  
_______________             _________________             __________________ 
              дата                                             підпис                                      ініціали, прізвище 
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ 

ПРИБИРАЛЬНИКА СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Прибиральник службових приміщень Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) 

приймається на роботу та звільняється з неї керівником Закладу. 

Прибиральник службових приміщень підпорядковується безпосередньо 

заступнику директора з господарської роботи (завідувачу господарства).  

При виконанні своїх обов'язків прибиральник службових приміщень  

керується правилами та нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу та даною Інструкцією.  

Прибиральник службових приміщень допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах; 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ  

 

Головне завдання прибиральника службових приміщень – підтримка 

належного санітарного стану та порядку на закріпленій за ним ділянці. 

Прибирає закріплені за ним службові та навчальні приміщення Закладу 

(класи, кабінети, коридори, сходи, санвузли, туалети тощо). 

Прибирає пил, підмітає та миє підлогу, миє стіни, віконні рами та скло, 

меблі та килимові вироби. 

Очищує урни від паперів і промиває їх дезінфікуючим розчином, збирає 

сміття та відносить його на смітник у дворі. 

Очищує та дезінфікує унітази, раковини та інше санітарно-технічне 

обладнання. 

Дотримується Правил санітарії та гігієни у приміщеннях і здійснює 

провітрювання останніх; вмикає та вимикає освітлення у встановленому режимі. 

Готує до використання з дотриманням правил безпеки необхідні миючі та 

дезінфікуючі розчини. 

Дотримується правил техніки безпеки та протипожежної безпеки. 

Проводить генеральне прибирання щоп’ятниці. 

На початку і в кінці кожного робочого дня здійснює обхід закріпленої за 

ним ділянки з метою перевірки стану обладнання, меблів, замків, віконного 

скла, кранів, раковин, санвузлів, електроприладів (вимикачів, розеток, ламп 

тощо) та опалювальних приладів. 

Доглядає за порядком на закріпленій за ним ділянці, тактовно запобігає 

порушенням порядку з боку учнів і у випадку непослуху сповіщає про це 

чергового педагога. 

Здійснює утеплення вікон та дверей, готує приміщення до зимового 

періоду. 
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ПРАВА 

 

Прибиральник службових приміщень має право на: 

  отримання необхідних у роботі засобів, інвентарю та матеріалів, 

приміщення для їх зберігання; 

  отримання спецодягу відповідно до встановлених норм. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і 

Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних розпоряджень 

керівника Закладу та інших нормативних актів, обов'язків, установлених цією 

інструкцією, прибиральник службових приміщень несе відповідальність у 

порядку, визначеному законодавством України. 

За спричинення Закладу чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку 

з виконанням (невиконанням) своїх обов'язків прибиральник службових 

приміщень несе відповідальність у порядку та в межах, визначених 

законодавством України. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 
 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту;  додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”).  

Існуючі норми прибирання приміщень на одного працівника. 

Закріплену за ним територію. 

Призначення, концентрацію миючих та дезінфікуючих засобів. 

Санітарно-гігієнічні вимоги прибирання приміщень Закладу. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Правила та інструкції з охорони праці, техніки безпеки та пожежної 

безпеки в Закладі. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Повна загальна середня або базова загальна середня освіта. 
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ 

 

Негайно сповіщає заступника директора з господарської роботи (завідувача 

господарства) про несправність eлeктро-, санітарно-гігієнічного обладнання, 

поламані двері, замки, вікна, розбите скло на закріпленій за ним ділянц 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

 

З робочою інструкцією 

ознайомлені  
_______________         _________________             __________________ 
             дата                                    підпис                                      ініціали, прізвище  

 

 

_______________        _________________             __________________ 
             дата                                   підпис                                      ініціали, прізвище  

 

 

______________        _________________             __________________ 
            дата                                     підпис                                      ініціали, прізвище  
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ 

РОБІТНИКА З КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

Й РЕМОНТУ БУДИНКІВ  
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків Одеського 

ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на роботу та звільняється з неї 

керівником Закладу 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

підпорядковується безпосередньо заступнику директора з господарської роботи.  

У своїй роботі робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків  керується постановами місцевих органів з питань санітарії, 

благоустрою, зовнішнього вигляду і стану будівель; правилами санітарії і 

гігієни вулиць, приміщень, сміттєпроводів; правилами експлуатації обладнання; 

правилами безпеки при виконанні прибирання, ремонтно-будівельних, 

слюсарних, електротехнічних і зварювальних робіт, правилами та нормами 

охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, а також 

Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу та даною 

Інструкцією.  

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків допускається 

до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах; 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Підтримує в належному технічному стані будівель, а також території 

Закладу.  

Підтримує в робочому стані системи центрального опалення, 

водопостачання, каналізації, енергопостачання, водостоків, теплопостачання, 

вентиляції, кондиціонування повітря та подібного обладнання, що забезпечує 

нормальну роботу Закладу.  

Проводить поточні ремонтні роботи різного профілю.  

Проводить сезонну підготовку будівель, споруд, обладнання і механізмів. 

Проводить періодичний огляд технічного стану будівель, споруд, 

обладнання, забезпечує їх технічне обслуговування та поточний ремонт з 

виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт (штукатурних, малярних, 

шпалерних, бетонних, столярних і ін.) 

Здійснює поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального 

опалення, водопостачання, каналізації, водостоків, теплопостачання, вентиляції, 

кондиціонування повітря й іншого обладнання, механізмів і конструкцій з 

виконанням слюсарних, паяльних і зварювальних робіт. 

Дотримується технології виконання ремонтно-будівельних, слюсарних, 

електротехнічних і зварювальних робіт, правил експлуатації та утримання 

споруд, обладнання, механізмів, будівель, правил техніки , безпеки, виробничої 

санітарії і пожежної безпеки. 
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Надає заступнику директора з господарської роботи показники лічильників 

використання води, електроенергії та інших видів енергоносіїв.  

Бере участь в списуванні будівельних матеріалів. 

Турбується про розширення матеріальної бази Закладу. 

 

ПРАВА 
Робітник має право:  

на забезпечення відповідним обладнанням, інструментами, матеріалами, 

індивідуальними засобами захисту і спецодягом згідно встановлених норм; 

забороняти використання несправних і небезпечних об'єктів експлуатації 

(обладнання, машин, механізмів, приладів, конструкцій тощо);  

відмовлятися від проведення небезпечних для здоров'я і життя робіт в 

умовах, коли відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки;  

подавати на розгляд адміністрації пропозиції стосовно проведенню різних 

видів ремонту, придбання необхідних матеріалів тощо. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Правил 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу, трудових обов'язків, встановлених 

даною Інструкцією, робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків несе відповідальність у порядку, визначеному законодавством 

України.  

За спричинення Закладу або учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку 

з виконанням (через невиконання) своїх трудових обов'язків робітник з 

комплексного обслуговування й ремонту будинків несе матеріальну 

відповідальність у порядку і в межах, визначених законодавством України.  

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту;  додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати  з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Правила користування електричним інструментом. 

Правила користування вимірювальними приборами. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Правила та інструкції з охорони праці, техніки безпеки та пожежної 

безпеки в Закладі. 
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Професійно-технічна освіта.  

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ 

 

При виникненні непередбачених екстремальних ситуацій негайно 

повідомляє про це керівництво Закладу. 

Працює у тісному контакті з усіма працівниками Закладу. 

 

               

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

 

З робочою інструкцією 

ознайомлені  
______________         _________________             __________________ 
            дата                                    підпис                             ініціали, прізвище 

 

 

______________        _________________             __________________ 
             дата                                    підпис                               ініціали, прізвище  

 

 

_______________        _________________             __________________ 
             дата                                    підпис                                  ініціали, прізвище  
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 
 

 

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ 

САДІВНИКА 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Садівник Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на роботу та 

звільняється з неї керівником Закладу.  

Садівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора з 

господарської роботи.  

У своїй роботі садівник керується загальними правилами і нормами 

охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також 

Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу, цією 

Інструкцією.  

Садівник допускається до роботи після: 

 проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах; 

 проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

Головне завдання садівника створювати клумби, доглядати за рослинами 

на прилеглий до Закладу території. 

Робочі обов’язки садівника: 

 оформлення газонів, клумб та площадок під озеленення та висадки квітів; 

 підготовка посадочного матеріалу; 

 висадження саджанців, живців, сіянців, дерев, кущів, квітучих рослин; 

 обробка землі, внесення мінеральних та інших добрив; 

 викопування посадочного матеріалу; 

 полив рослин; 

 підрізка дерев, кущів в тому числі від сухостою; 

 трамбування ґрунту; 

 прибирання озелененої території від листя та скошеної  трави; 

 збір насіння на наступний рік та придбання нового; 

 підготовка ящиків, горшків та висадження в них рослин; 

 благоустрій на територіях, закріплених за Закладом. 

 

 

ПРАВА 

 

Садівник має право на:  

 отримання необхідних у роботі засобів, інвентарю та матеріалів, 

приміщення для їх зберігання; 

 отримання спецодягу відповідно до встановлених норм; 

 надання на розгляд керівника пропозиції щодо удосконалення роботи, 

пов’язаної з даною Інструкцією. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних наказів і розпоряджень 

адміністрації Закладу, обов'язків, встановлених цією Інструкцією, садівник несе 

відповідальність у порядку, визначеному законодавством України. 

За завдані Закладу та учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням 

(невиконанням) своїх обов'язків збитків садівник несе матеріальну 

відповідальність у порядку та в межах, встановлених законодавством України. 

При переведенні на іншу роботу або звільненні несе відповідальність за 

своєчасну здачу обладнання заступнику директора з господарської роботи. 

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту;  додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Правила та інструкції з охорони праці, техніки безпеки та пожежної 

безпеки в Закладі. 

Режим роботи Закладу. 

Основи агротехніки та ботаніки. 

Породи дерев, кущів та інших рослин, їх властивості та особливості. 

Агротехнічні правила догляду за рослинами. 

Методику  посіву насіння та висадження розсади. 

Норми і час полива рослин. 

Способи посадки, пересадки та щеплень рослин. 

Види, особливості добрива та дезінфікуючих препаратів, способи їх 

застосування. 

Способи стрижки дерев та кущів. 

Правила обробки землі та виконання підготовчих робіт для посадки 

рослин. 

Міри запобігання захворювань рослин. 

Засоби боротьби з хворобами рослин. 

Правила користування садово-городним інструментом та інвентарем. 
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

Повна загальна середня, базова загальна освіта або професійно-технічна 

освіта.  

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ 

 

Взаємодіє з усіма працівниками Закладу. 

 

      

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

 Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

 

 

З робочою інструкцією 

ознайомлені  
_______________       _________________            __________________ 
             дата                                          підпис                                      ініціали, прізвище  

 

 

_______________       _________________             __________________ 
             дата                                         підпис                                      ініціали, прізвище 

 

 

_______________        _________________             __________________ 
             дата                                       підпис                                      ініціали, прізвище 

 

 

_______________        _________________             __________________ 
            дата                                      підпис                                      ініціали, прізвище  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дл
я 
сл

уж
бо

во
го

 к
ор

ис
ту

ва
нн

я



 127 

ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Одеського ліцею №3 

 _____________І.В. Козак 

_______________2019 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ 

СТОРОЖА 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Сторож Одеського ліцею №3 (далі – Заклад) приймається на роботу та 

звільняється з неї керівником Закладу. 

Сторож підпорядковується безпосередньо заступнику директора з 

господарської роботи.  

 У своїй роботі сторож керується правилами охорони будівель в нічний 

час, загальними правилами та  нормами охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку Закладу, цією Інструкцією.  

Сторож допускається до роботи після: 

- проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, 

інструктажу з пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах, 

- проходження первинного та періодичного медичного огляду. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

Головне завдання сторожа - охорона будівлі Закладу, шкільного майна у 

нічний час та у вихідні дні.  

Сторож виконує такі обов'язки:  

Під час чергування через кожні 2 години обходить будівлю Закладу, її 

територію з метою перевірки її цілісності, непошкодженості замків, ґрат на 

вікнах, систем життєзабезпечення Закладу.  

У разі пошкодження замків, дверей, вікон, виникнення пожежі, аварійних 

ситуацій, пов’язаних  із системами тепло-, водо-, енергопостачання негайно 

повідомляє керівника Закладу, заступника директора з господарської роботи, 

відповідні аварійні та інші служби (МЧС, поліцію тощо).  

Слідкує за економією енергоресурсів.  

 

ПРАВА 

На забезпечення адміністрацією Закладу відповідним обладнанням, 

інструментами, які необхідні при виконанні його службових обов’язків. 

На відмову від виконання небезпечних для здоров’я и життя робіт, які не 

відповідають вимогам передбачених вищезазначеними нормативними актами та 

документами з охорони праці. 

Ознайомлюється з висновками, зауваженнями, скаргами з боку працівників 

Закладу щодо оцінки його професійної діяльності. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу, законних наказів і розпоряджень 

адміністрації Закладу та інших локальних нормативних актів, трудових 

обов'язків, встановлених цією Інструкцією, несе відповідальність у порядку, 

визначеному законодавством України.  

За завдані Закладу та учасникам освітнього процесу в зв'язку з виконанням 

(невиконанням) своїх обов'язків збитки двірник несе матеріальну 

відповідальність у порядку  та в межах, встановлених законодавством України. 
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ПОВИНЕН ЗНАТИ 

Повинен знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правила поводження з електроустаткуванням, вміти користуватися 

засобами колективного та індивідуального захисту; додержуватись зобов’язань 

щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Закладу; співпрацювати з керівником у 

справах організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати 

посилених заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює 

загрозу його життю та здоров'ю або людей, які його оточують, навколишньому 

природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівника Закладу (Закон 

України “Про охорону праці”). 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Правила та інструкції з охорони праці, техніки безпеки та пожежної 

безпеки в школі. 

Режим роботи Закладу. 

Санітарно-гігієнічні умови утримання території 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

Повна загальна середня або базова загальна середня освіта. 

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ 

При виникненні непередбачених екстремальних ситуацій негайно 

повідомляє керівника Закладу.  

Взаємодіє з іншими сторожами Закладу.  

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового комітету  

 Одеського ліцею № 3 

 _____________М.А. Архіпова 

 _________________ 

             дата 

 

З робочою інструкцією 

ознайомлені  
_______________          _________________                 __________________ 
              дата                                          підпис                                        ініціали, прізвище 

 

 _______________          _________________               __________________ 
           дата                                             підпис                                        ініціали, прізвищн 
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ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

 

____________ 2019                              м. Одеса                  № ______  

 

 

Про затвердження посадових 

та робочих інструкцій 

 

З метою приведення посадових та робочих інструкцій у відповідність до 

вимог Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом 

Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, та з урахуванням 

штатного розпису  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити посадові та робочі інструкції працівників Одеського ліцею № 3. 

 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Карпенко Ірині Петрівні 

ознайомити та надати посадові інструкції педагогічним працівникам під 

підпис. 

 

3. Заступнику директора з господарської роботи Кравченко Марині Василівні 

ознайомити та надати робочі інструкції технічному персоналу під підпис. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                                       І.В. Козак 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

_______________ І.П. Карпенко                       _______________ М.В. Кравченко 
                   підпис                                                                                                               підпис 

 

_______________                                               ________________  
       дата ознайомлення                                                                                           дата ознайомлення                         
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Зміст 

 

1. Передмова – с. 1 

2. Посадова інструкція вихователя групи продовженого дня – с. 3 

3. Посадова інструкція вчителя англійської мови, астрономії, біології та інших 

– с. 9 

4. Посадова інструкція  вчителя предмету „Захист Вітчизни” – с. 15 

5. Посадова інструкція завідувача бібліотеки – с. 21 

6. Посадова інструкція заступника директора з господарської роботи – с. 29 

7. Посадова інструкція заступника директора з виховної роботи  – с. 36 

8. Посадова інструкція заступника директора з навчально-виховної                   

роботи – с. 43 

9. Посадова інструкція інженера-електроніка – с. 52 

10. Посадова інструкція інженера з охорони праці – с. 56 

11. Посадова інструкція керівника гуртка – с. 61 

12. Посадова інструкція лаборанта – с. 66 

13. Посадова інструкція педагога соціального – с. 70 

14. Посадова інструкція педагога - організатора  – с. 79 

15. Посадова інструкція практичного психолога – с. 85 

16. Посадова інструкція секретаря-друкарки  – с. 94 

17. Посадова інструкція сестри медичної – с. 99 

18. Робоча інструкція гардеробника – с. 104 

19. Робоча інструкція двірника – с. 108 

20. Робоча інструкція електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування – с. 111 

21. Робоча інструкція прибиральника службових приміщень – с. 115 

22. Робоча інструкція робітника з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків – с. 119 

23. Робоча інструкція садівника – с. 123 

24. Робоча інструкція сторожа – с. 127 

25. Наказ “Про затвердження посадових та робочих інструкцій” – с. 130 
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