
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Викладач відноситься до категорії «Фахівці». 

1.2. Викладач призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора 

ліцею на підставі подання заступника директора з навчально-виховної 

роботи. 

1.3. Викладач підпорядковується безпосередньо заступникові директора з 

навчально-виховної роботи. 

1.4. У своїй діяльності викладач керується: Конституцією та законодавством 

України, указами Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України 

і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти й виховання учнівської 

молоді; Конвенцією про права дитини; програмою і принципами організації 

навчання з предмету, що викладає; основні технологічні процеси і прийоми 

роботи з профілю; педагогіку, фізіологію, психологію і методику навчання; 

сучасними формами і методами навчання і виховання учнів; правилами та 

нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також 

Статутом і локальними правовими актами ліцею (в тому числі Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями 

директора, цією посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).  
 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Викладач: 

2.1. Проводить навчання учнів відповідно до навчального плану, власного 

поурочного плану і розкладу занять. Здійснює календарне, поурочне 

планування викладання предмету.  

2.2. Забезпечує виконання навчальної програми з предмету, який викладає, 

підготовки учнів на рівні вимог державного освітнього стандарту. 

2.3. Застосовує у практичній педагогічній діяльності сучасні інформаційно-

комунікаційні технології, запроваджує найбільш ефективні форми, прийоми і 

методи навчання з використанням новітніх технологій і технічних засобів. 

2.4. Визначає завдання і зміст занять з урахуванням віку, підготовленості, 

індивідуальних, психофізичних особливостей учнів. 

2.5. Організовує роботу предметних гуртків, проводить позакласну роботу з 

учнями. 

2.6. Стимулює соціалізацію учнів, формує в них культуру мови, естетичні 

смаки, загальну культуру, забезпечує передумови для свідомого вибору ними  

професійної орієнтації. 

2.7. Інформує адміністрацію ліцею про стан та порушення умов, у яких 

здійснюється навчальний процес та які впливають на працездатність учнів, 

вносить пропозиції щодо їх покращення. 

2.8. Підтримує постійний зв’язок та співпрацює з батьками учнів (або 

особами, які їх замінюють) з метою взаємного інформування і створення 

сприятливих умов для навчання дітей.  



2.9. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів, захисту їх 

життя і здоров’я. Контролює дотримання учнями правил і норм техніки 

безпеки, протипожежної безпеки, правил безпечної поведінки. 

2.10. Забезпечує додержання правил і норм техніки безпеки під час  

проведення уроків. Розміщує у кабінеті інструкції з техніки безпеки, 

виробничої санітарії та протипожежної безпеки, забезпечує їх виконання. 

2.11. Систематично проводить інструктажі з учнями з правил безпеки праці 

під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі та 

журналі реєстрації інструктажів учнів. 

2.12. Турбується про збереження та поповнення навчально-матеріальної бази 

для викладання предмету, обладнання та інвентарю, прийнятого на 

відповідальне зберігання згідно з відповідними документами. 

2.13. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює 

поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в ліцеї 

системою, виставляє оцінки в класний журнал, своєчасно подає адміністрації 

ліцею звітні дані. 

2.14. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у 

діяльності методичного об’єднання та інших формах методичної роботи, які 

запроваджені у ліцеї, постійно працює над вдосконаленням власної 

професійної компетентності, проходить атестацію на відповідну 

кваліфікаційну категорію. 

2.15. Бере участь у роботі педагогічної ради ліцею, нарадах, інших 

організаційних заходах, які проводяться адміністрацією ліцею. 

2.16. Замінює на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з 

розпорядженнями заступника директора ліцею з навчально-виховної роботи. 

2.17. Проходить періодичні планові медичні обстеження. 

2.18. При настанні нещасних випадків, травмування учнів негайно 

повідомляє про це адміністрацію ліцею, вживає заходів щодо надання першої 

долікарської допомоги, забезпечує подальше інформування батьків 

постраждалого учня про випадок травмування. 

2.19. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку 

ліцею, інших нормативних стандартів ліцею. 

2.20. Дотримується етичних норм поведінки в ліцеї, побуті, в громадських 

місцях. Надає учням та оточуючим приклади поведінки відповідно до 

високого громадського статусу педагога. 

2.21. Бере участь у професійній орієнтації молоді. 

2.22. Викладач (класний керівник) заповнює журнал теоретичного навчання 

(списки учнів) та форму 1, 2, 3, 4. 

2.23. Здає в кінці кожного місяця табель прочитаних годин секретарю 

навчальної частини. 

2.24. Здає в кінці І семестру та навчального року на перевірку заступникам 

директора з навчально-виховної та навчально-виробничої роботи журнали 

теоретичного навчання, та звіт про успішність учнів з предмету. 

2.25. Звітує в кінці навчального року про кількість прочитаних годин. 



2.26. Аналізує якість знань учнів, забезпечує додержання ними навчальної 

дисципліни, веде облік відвідувань занять. 

2.27. В разі виходу на лікарняний вчасно повідомляє про це свого керівника 

або відділ кадрів. Відпустку за свій рахунок може отримати за згодою свого 

безпосереднього керівника, повідомляє про відпустку завчасно. 

2.28. Виховує учнів під час уроку, домагається дисципліни на уроці. 

2.29. Посилену увагу приділяє слабо встигаючим та обдарованим дітям. 

2.30. Обов’язково оцінює всі контрольні роботи із внесенням балів в журнал. 

2.31. Проводить роботу по ліквідації прогалин в знаннях учнів. 

2.32. Слідкує за справністю електроприладів, розеток. 

2.33. Відповідає за наявність в кабінеті вогнегасника та інших засобів 

пожежогасіння. 

2.34. Сприяє зростанню престижу ліцею. 

 

3. ПРАВА 

 

Викладач має право: 

3.1. Самостійно складати індивідуальний план роботи на навчальний рік.  

3.2. Розробляти і подавати на затвердження у встановленому порядку 

авторські навчальні програми або користуватися вже затвердженими 

органами освіти. 

3.3. Вносити пропозиції керівництву щодо покращення навчально-

виховного процесу в навчальному закладі. 

3.4. Вносити керівництву навчального закладу пропозиції щодо заохочення 

учнів за активну участь у громадському житті і зразкову поведінку. 

3.5. Навчатися на курсах підвищення кваліфікації та займатися 

самоосвітою. 

3.6. Отримувати допомогу керівництва у виконанні обов'язків і реалізації 

прав, передбачених цією посадовою інструкцією. 

3.7. Отримувати від керівництва навчального закладу інформацію та 

документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків. 

3.8. Вимагати від учнів дотримання навчальної дисципліни, режиму 

проведення занять, вимагати дотримання вимог техніки безпеки і виробничої 

санітарії при експлуатації навчального устаткування. 

3.9. Керувати роботою предметного гуртка. 

3.10. Набувати права та обов’язки згідно з Положенням про класного 

керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти при 

бажанні викладача виконувати обов’язки класного керівника навчальної 

групи в навчальному закладі. 

 

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Викладач повинен знати:  

4.1. Закони України.  



4.2. Акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо освітньої галузі.  

4.3. Методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого 

процесів.  

4.4. Основи педагогіки, психології та вікової фізіології.  

4.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони 

праці та пожежної безпеки. 

4.6. Статут ліцею. 

 

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

До викладача застосовуються такі кваліфікаційні вимоги: 

5.1. II категорії: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) 

«Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна 

підготовка. Стаж  роботи викладачем у навчальному закладі – не менше 1 

року. 

5.2. І категорії: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі 

спеціальності «Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-

педагогічна підготовка. Стаж роботи викладачем II категорії у навчальному 

закладі – не менше 2 років. 

5.3. Вищої категорії: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі 

спеціальності «Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-

педагогічна підготовка. Стаж роботи викладачем І категорії у навчальному 

закладі – не менше 2 років. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Викладач несе відповідальність за: 

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, 

передбачених цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

6.2. За реалізацію в повному обсязі освітніх програм відповідно до 

навчального плану і графіку навчального процесу. 

6.3. За безпечне проведення навчально-виховного процесу. 

6.4. За якісне і своєчасне ведення плануючої, облікової та звітної 

документації. 

6.5. За грубе порушення дисципліни або прогул, – відповідно до правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

6.6. За надання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Викладач професійно-технічного навчального закладу: 



7.1. Працює за розкладом, складеним згідно з обсягом навчального 

навантаження та позаурочної навчально-методичної, організаційної та 

виховної роботи серед учнів. 

7.2. Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік і місяць. План 

роботи затверджується заступником директора з навчально-виховної роботи. 

7.3. Подає заступнику директора з навчально-виховної роботи письмовий звіт 

про свою діяльність. 

7.4. Одержує від директора і його заступників інформацію нормативно-

правового й організаційно-методичного характеру, знайомиться під розписку 

з відповідними документами. 

7.5. Працює в тісному контакті з викладачами і майстрами виробничого 

навчання, батьками учнів (особами, що їх заміняють); систематично 

обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з 

адміністрацією і педагогічними працівниками  ліцею. 

7.6. Дбає про дотримання учнями режиму дня, вимог безпечної поведінки. 

7.7. Забезпечує у навчальних приміщеннях створення умов, які відповідають 

санітарно-гігієнічним вимогам. 

7.8. Сприяє формуванню в учнів знань щодо збереження та зміцнення 

здоров'я, використовуючи між предметні зв'язки. 
 

 

 


