
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ У НІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

НАКАЗ« / 5 » ____0£ /  2023 р. м. Київ №
Про бланки заяв

Відповідно до Положення про планування та облік роботи науково- педагогічних працівників у Таврійському національному університету імені В. І. Вернадського, затвердженого наказом ректора від 13.02.2023 № 14-ОД, з метою удосконалення оформлення трудових відносин у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (далі -- Університет)
Н А К А З У Ю :1. Затвердити бланки заяв (Додатки 1-7).

2 . Наказ ректора «Про затвердження бланків заяв» від 21.01.2022 № ІО-ОД вважати таким, що втратив чинність.



Додаток 1

Ректору Таврійського національного університету
імені В, І. Вернадського

До наказу Бортняку В. А.

Р -  прізвище, ім'я, по батькові

назза посада, доля ставки
підпис проректора
____________________ 202____ р.

повна назва структурного підрозділу

З А Я В А

Прошу надати мені відпустку (частину відпустки)
вид віхлусткп (щорічна основна, без збереження, додаткова)з "____"___________202___ р. на____________календарні (их) дні(в).кількість

202_______р .  ______;_________________________________________________особистий підпис

ПОГОДЖЕНО:

____________________________________ _________________________________________ _______ " ______________________202_____рпрізвище <ерівника структурного підрозділу підпис

202____р.прізвище директора інституту підпис



Додаток 2

Ректору Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського

До наказу Бортняку В. А.

202____р. ____________________ ___________________________________повна назва структурного підрозділу (для внутр сум .)

прізвище, ім'я, по батькові
підпис, проректора
____________________ 202____ р.

домашня адреса (для зовн. сум.)

телефон, ел. адреса
З А Я В А

Прошу прийняти мене на роботу за сумісництвом на посаду
назва посади

повна назва структурного підрозділу
н а ________ посадового окладу з "_______ " _________________202____ р. по "______ " __________________ 202___ р.доля ставки

«_____ »__________________ 202____р. __________________________особистиг підпис
З Колективним договоромта умовами роботи ознайомлений (на) ___________________особистий підпис

ПОГОДЖЕНО:
202 р.(Д Л Я  Н П П )  прізвище гаранта освітньої програми підпис

Н II 202 р .прізвище керівника структурного підрозділу підпис
II II 202 р .прізвище директора інституту підпис

НВ II II 202 р .( Д Л Я  Н П П )  навантаження, годин прізвище
ПФВ

підпис
по садовий оклад, фонд оплати, надбавки, доплати

II II 202прізвище підпис



Додаток З

Ректору Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського

До наказу Бортнику В. А.

прізвище, ім'я, по батькові
202____ р.

посада (основна, за сумісництвом), відділ, кафедра, інститут
підпис троректора

202____р.

телефон

З А Я В А

Прошу звільнити мене з роботи 202____ р.

вказати причину звільнення
заява відповідно до ст. 3$ ІКЗпП України подаєіься за два тижні до дати звільнення

202____ р. __________________________підпис заявника

ПОГОДЖЕНО:

прізвище керівника структурного підрозділу 202____ р.

202____р.прізв-шіе директора інституту підпис



Додаток 4

Ректору Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського

До наказу Бортняку В. А.

202____ р.

підпис проректора
" ____________________202_____р.

прізвище, ім'я, по батькові
науковий ступінь, вчене звання

назва посада, доля ставки
повна назва структурного пі дрозд'лу

З А Я В АПрошу перевести мене на посаду_________________________назва посади
повна назва структурного підрозділу

з "______ " ________________ 202______р. п о "______ " ________________  202___р .___ ___________________________________________________(строк, труд, договір у письмовій  формі, контракт)

202____р. _____________________________особистий підпис

З умовами роботи ознайомлений ________________________особистий підпис
ПОГОДЖЕНО:

(Д Л Я  Н П П )  прізви д е гаранта освітньої програми
прізвище керівника структурного підрозділу

прізвище директора інституту

______________________"_______" ____________________ 202_____р.
ПІДПИС

______________________"_______" _____________________202____ р.підпис
______________________ "_______ " ____________________ 202_____р.підпис

Н В ________________________________________ ______________________________________ "_______ " ____________________ 202_____р.( Д Л Я  Н П П )  навантаження, годин прізвище підпис
П Ф В ______________________________________________ ________________________________посадовий оклад, фонд оплати, надбавки, доплати

М II 202____р.прізвище підпис



Додаток 5

Ректору Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського

До наказу Бортняку В. А.

р .  прізвище, ім'я, по батькові

мешкаю за адресою:

підпис проректора телефон, ел. адресаи н .202____ р. З А  Я  В! АПрошу прийняти мене на роботу на посаду назва посади
повна назва структурного підрозділу

202__ р.доля ставки

202____р. __________________________особистий підпис
З Колективним договором та умовами роботи ознайомлений (на) особистий підпис
ПОГОДЖЕНО:

п н 202 р.(Д Л Я  Н П П )  прізвище гаранта освітньої програми підпис
II II 202 р.прізвище керівника структурного підрозділу підпис

" 202 р.прізвище директора інституту підпис
нв II II 202 р.( Д Л Я  Н П П )  навантаження, годин прізвище підпис
ПФВ посадовий оклад, фонд оплати, надбавки, доплати

II II 202прізвище підпис



Додаток 6

Ректору Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського

До наказу Бортняку В. А.

Р* прізвище, ім'я, по батько зі
мешкаю за адресою:

підпис проректора
" __________________ 202_____р. ___________________________________________телефон, ел адреса

З А Я В АПрошу прийняти мене на роботу за строковим трудовим договором на посаду
назва посади

повна назва елрукгурноіо підрозділу

______________________________________ з " ______ " _____________________ 202__р. по "_______ " _____________ ______ 202____р.доля сгавки

202 р. __________________________особистий підпис

З Колективним договоромта умовами роботи ознайомлений(на) ____________________особистий підпис
ПОГОДЖЕНО: н п 202 Р-(Д Л Я  Н П П ) прізви де гаранта освітньої програми підпис

п п 202 Р-прізвище керівника структурного підрозділу підпис
202 _Р -прізвище директора інституту підпис

н в II II 202 Р-( Д Л Я  Н П П )
ПФВ

навантаження, годин прізвище підпис
посадовий оклад, фонд оплати, надбавки, доплати

202____р.прізвище підпис



Додаток 7

Ректору І аврійського національного університету
імені В. І. Вернадського

До наказу Бортняку В. А.

202____ р. прізвище, ім'я, по батькові

посада
підпис проректора
" ____________________202_____р.

повна назва структурного підрозділу

З А Я В А

Прошу продовжити строк трудового договору________________ _________________( контракт, труд, договір у письмовій формі)на посаді_________________________ ____________ ____ _______________________________________________назва посади повна назва структурного підрозділу

_______________________________________________________________з " _______ " __________________202____р. по "______ " __________________ 202____р.
(відповідно до частини другої статті 23 К ЗпІІУ  
в інтересах працівника)

202____р. ______________________________особистий підпис

ПОГОДЖЕНО:

(Д Л Я  Н П П )  прізвище гаранта освітньої програми підпис
II IIпрізвище керівник?, структурного підрозділу підпис

*1 IIпрізвище директора інституту підпис
НВ II II

( Д Л Я  Н П П )  навантаження, годин прізвище
ПФВ

ПІДПИС

пс'Садовий оклад, фонд оплати, надбавки, доплати

202____р.

_ 202____р.

_202____ р.

202____р.

202____р.прізвище підпис


