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Про затвердження норм часу для 
планування та обліку навчальної роботи та 
основних видів методичної, наукової й 
організаційної роботи педагогічних і 
науково-педагогічних працівників 
університету

З метою вдосконалення організації праці науково-педагогічних 
працівників, забезпечення контролю за організацією освітнього процесу в 
університеті та на виконання рішення Вченої ради університету від 01.07.2021 
р. (протокол № 4)

1. Затвердити:

1.1 Норми часу для планування та обліку навчальної роботи 
педагогічних і науково-педагогічних працівників університету 
(Додаток № 1);

1.2 Норми навчального навантаження викладачів (Додаток № 2);

1.3 Норми часу для планування й обліку методичної, наукової та 
організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 
працівників університету (Додаток № 3);

1.4 Чисельні нормативи студентів у лекційному потоці, академічній 
групі, підгрупі (Додаток № 4).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ №  113 від 07 серпня 
2020 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з освітньої 
діяльності Коляду О.П.

НАКАЗУЮ :

Президент Петро ТАЛАНЧУК



Додаток 1

 __________ Ростислав Дубас
"12" сертшя 2021 р.

ПОГОДЖ ЕНО ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Голова профспілкового комітету Наказом від 12.08.2021 року №161
співробітників

Норми часу 
для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково- 

педагогічних працівників університету

Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка

Читання лекцій 1 година за одну 
академічну годину

Проведення практичних занять 1 година на академічну 
групу за одну академічну 
годину

3 окремих навчальних 
дисциплін, що 
регламентуються 
відповідними 
нормативними 
документами, 
допускається поділ 
академічної групи на 
підгрупи 3 
урахуванням 
особливостей 
вивчення цих 
дисциплін та безпеки 
життєдіяльності

Проведення лабораторних занять 1 година на половину 
академічної групи за одну 
академічну годину

3 окремих навчальних 
дисциплін, що 
регламентуються 
відповідними 
нормативними 
документами, 
допускається поділ 
академічної групи на 
підгрупи 3 
урахуванням 
особливостей 
вивчення цих 
дисциплін та безпеки 
життєдіяльності

Проведення семінарських занять 1 година на академічну 
групу за одну академічну 
годину
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Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка

Проведення індивідуальних занять Від загального обсягу 
навчального часу, 
відведеного на вивчення 
навчальної дисципліни на 
академічну групу:

10% для освітньо- 
професійного ступеня 
“фаховий молодший 
бакалавр”, освітніх 
ступенів “молодший 
бакалавр”, “бакалавр”;
- 20% для освітнього 
ступеня “магістр”

Проведення консультацій із навчальних 
дисциплін протягом семестру

1 година на академічну 
групу на кредит ECTS 
обсягу навчальної 
дисципліни

Проведення екзаменаційних 
консультацій

- семестровий екзамен -  1 
година на академічну 
групу;
- випускний екзамен -  2 
години на академічну 
групу з кожної навчальної 
дисципліни, що входить 
до програми випускового 
екзамену

Перевірка контрольних робіт, 
передбачених навчальним планом, 
рефератів, аналітичних оглядів, 
перекладів

0.25 години за одну 
роботу

Перевірка графічних, розрахунково- 
графічних робіт, передбачених 
навчальним планом

0.50 години за одну 
роботу

Роботу перевіряє і 
приймає один 
викладач (не більше 
1 роботи на рік із 
навчальної дисципліни 
циклу професійної 
підготовки)

Перевірка курсових робіт, передбачених 
навчальним планом

2 години на курсову 
роботу, у тому числі 0,25 
години кожному члену 
комісії на проведення 
захисту

Кількість членів 
комісії -  не більше 
трьох осіб

Перевірка курсових проектів, 
передбачених навчальним планом

3 години на курсову 
роботу, у тому числі 0,33 
години кожному члену 
комісії на проведення 
захисту

Кількість членів 
комісії -  не більше 
трьох осіб

Проведення заліку 2 години на академічну 
групу

Проведення семестрових екзаменів: 
усно 0,33 години на одного 

студента;
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Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка

письмово 

- тестування

2 години на академічну 
групу. 0,25 години на 
перевірку однієї роботи;
2 години на академічну 
групу.

Проведення випускних екзаменів 0,5 години на одного 
студента голові та 
кожному членові 
екзаменаційної комісії

Не більше 6 годин на 
день. Кількість членів 
комісії -  не більше 
трьох осіб включно 3 
головою комісії

Керівництво, консультування, 
рецензування та проведення захисту 
дипломних робіт (проектів):
- освітньо-професійний рівень “фаховий 
молодший бакалавр”, освітній ступінь 
“молодший бакалавр”

- освітній ступінь “бакалавр”

до 14 годин на одного 
студента,
V тому числі:

- по 0,5 години голові 
та кожному членові 
екзаменаційної 
комісії;

- до 9,5 годин 
науковому керівнику;

- 1 година 
консультанту з 
охорони праці та 
цивільного захисту;

- до 2 годин рецензенту 
до 17 годин на одного 
студента,
v тому числі:

- по 0,5 години голові 
та кожному членові 
екзаменаційної 
комісії;

- до 12,5 годин 
науковому керівнику;

- 1 година 
консультанту з 
охорони праці та 
цивільного захисту;

- до 2 годин рецензенту

Кількість членів 
комісії не більше трьох 
осіб.
За одним керівником 
закріплюється до 
восьми дипломних 
робіт (проектів)

Кількість членів 
комісії не більше трьох 
осіб.
За одним керівником 
закріплюється до 
восьми дипломних 
робіт (проектів)
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Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка

- освітній ступінь “магістр” до 26 годин на одного 
студента, 
v тому числі:

- по 0,5 години голові 
та кожному членові 
екзаменаційної 
комісії;

- до 21,5 годин 
науковому керівнику;

- 1 година 
консультанту з 
охорони праці та 
цивільного захисту;

- до 2 годин рецензенту

Кількість членів 
комісії не більше трьох 
осіб.
За одним керівником 
закріплюється до п ’яти 
дипломних робіт 
(проектів)

Керівництво ознайомчою, навчальною 
практикою, перевірка звітів та 
прийняття заліку

2 години за робочий день 
на 1 академічну групу 
(для груп від 20 
студентів) або 0,5 години 
на тиждень на кожного 
студента (для груп до 20 
студентів)

Робочий тиждень -  5 
днів

Керівництво виробничою, 
технологічною, переддипломною, 
педагогічною (асистентською) 
практикою, перевірка звітів та 
прийняття заліку

1 година на тиждень на 
кожного студента

Рецензування рефератів при вступі до 
аспірантури та складанні кандидатських 
екзаменів

3 години за один реферат

Проведення вступних екзаменів до 
аспірантури та кандидатських екзаменів

1 година кожному 
екзаменатору на кожного 
вступника, аспіранта 
(здобувана)

Кількість членів 
комісії не більше трьох 
осіб

Керівництво аспірантами 25 годин щороку на 
аспіранта

Наукове консультування докторантів 50 годин щороку на 
докторанта

Менеджмент (адміністрування) 
платформи Інтернет-підтримки 
освітнього процесу для НВП

100 годин на рік
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Додаток 2

__________ Ростислав Дубас
2 0 2 1  р .

ПОГОДЖ ЕНО ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Голова профспілкового комітету Наказом від 12.08.2021 року №161
співробітників

Норми навчального навантаження викладачів
Загальний обсяг навантаження викладачів за всіма видами робіт 

встановлюється з розрахунку 1 548 годин протягом навчального року. Навчальне 
навантаження керівників навчально-виховних структурних підрозділів, 
проректорів не може перевищувати 180 годин на рік.

Обсяг мінімального навчального навантаження, виражений в облікових 
академічних годинах, становить за посадами:

Посада Н ауковий ступінь, вчене 
звання (категорія)

М інімальне навчальне 
навантаження

Всього

М інімальний
обсяг

аудиторних
годин

М інімальна
кількість

лекційних
годин

Завідувач
кафедри

доктор наук, npot зесор 450 300 90
кандидат наук, професор 500 300 90
доктор наук, доцент 500 300 90
кандидат наук, доцент 525 300 90

Професор
доктор наук, прос зесор 500 360 120
доктор наук, доцент 525 360 120
кандидат наук, доцент 550 360 120

Доцент доктор наук 550 380 120
кандидат наук 575 380 120

Старший
викладач

кандидат наук 575 400
без наукового ступеня 600 400

Викладач 600 420
Асистент 600 430

Викладач
вищ ої категорії 720
І категорії 720
II категорії 720

Аудиторні заняття -  це лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, 
консультування з навчальних дисциплін упродовж семестру та передекзаменаційні 
консультації.

Норми часу розраховуються, виходячи з астрономічної години (60 хвилин), 
крім аудиторних занять, де академічна година (45 хвилин) обліковується як 
астрономічна година.
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Додаток З

_________ Ростислав Дубас
2 0 2 1  р .

ПОГОДЖ ЕНО ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Голова профспілкового комітету Наказом від 12.08.2021 року №161
співробітників

Норми часу для планування й обліку методичної, наукової та організаційної 
роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету

М етодична робота

Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка

Написання і підготовка до друку навчально- 
методичних матеріалів:
- курс лекцій, текст лекцій

- конспект лекцій, опорний конспект лекцій

- контрольні завдання із запитаннями та 
варіантами

6 годин на 1 годину лекцій 

4 години на 1 годину лекцій 

40 годин за 1 авт. аркуш

Після
завершення
роботи
Після
завершення
роботи
Після
завершення 
роботи та 
затвердження 
НМР

Написання методичних вказівок та 
посібників із підготовкою до друку

40 годин за 1 авт. аркуш, 
(на всіх авторів)

Після
завершення 
роботи та 
затвердження 
НМР

Розробка електронного курсу дисципліни для 
Інтернет-супроводу освітнього процесу 
(дистанційного навчання)

150 годин на 1 дисципліну Після
завершення 
роботи та 
отримання 
сертифікату

Розробка сценарію та запис відеолекцій 6 годин на одну годину 
лекції

Створення вперше мультимедійних 
презентацій навчального матеріалу (не 
менше 20 слайдів)

10 годин за 1 лекцію

Складання екзаменаційних білетів (задач, 
запитань)

20 годин на дисципліну (10 
годин у разі переробки)

Складання завдань для контрольної роботи 0,25 години на 1 варіант
Складання завдань для курсової роботи 0,5 години на 1 варіант
Складання завдань для РГР 0,5 години на 1 варіант
Складання тематики проектів, курсових та 
дипломних робіт

12 годин на 1 дисципліну (4 
години в разі 
перероблення)

Складання завдань до індивідуальних занять 1 година на 1 годину занять
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Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка

викладача зі студентом
Складання комплектів тестових завдань із 
дисципліни для контролю знань із 
перевіркою їх валідності та підготовка їх до
друку

50 годин на 1 авт. аркуш, 
(на всіх авторів)

Після
завершення
роботи

Складання завдань і задач із використанням 
ПК в освітньому процесі

20 годин на 1 практичне, 
лабораторне заняття

Після
завершення
роботи

Складання завдань для самостійної роботи 
студентів із підготовкою до друку

20 годин на 1 авт. аркуш, 
(на всіх авторів)

Після
завершення
роботи

Коригування та перероблення навчально- 
методичних матеріалів

% часу, відведеного на 
підготовку та написання

Після
завершення
роботи

Підготовка до лекцій 2 години на 1 академічну 
годину лекції для 
нововведених курсів (0,5 
години для курсів, що 
викладалися раніше)

Підготовка до практичних занять, 
лабораторних робіт, семінарів

0,5 години на 1 академічну 
годину для нововведених 
курсів (1/3 години для 
курсів, що викладались 
раніше)

Рецензування текстів лекцій, методичних 
рекомендацій, збірників вправ та задач, 
лабораторних робіт

5 годин за 1 авт. аркуш.

Розроблення кафедрами освітньо- 
професійної (освітньо-наукової) програми 
згідно нових стандартів та навчальних планів

100 годин на освітньо- 
професійну (освітньо- 
наукову) програму (на всіх 
авторів) (20 годин у разі 
доопрацювання)

Складання тимчасового стандарту в разі 
відсутності державного стандарту

40 годин (15 годин у разі 
доопрацювання)

Складання інших документів НМКС, НМКД, 
для яких немає окремих норм

1 година на 1 сторінку 
друкованого документа

Розроблення нових робочих навчальних 
програм із дисциплін (обсягом 10-12 
сторінок)

30 годин на 1 програму

Розроблення силабусу дисципліни 10 годин на 1 дисципліну

Доопрацювання діючих робочих навчальних 
програм і силабусів із дисциплін

5 годин на 1 робочу 
навчальну програму 
(силабус)

Розроблення НМКД іноземною мовою (крім 
дисциплін іноземної мови)

200 годин на 1 дисципліну

Розроблення еталона курсового проекту 
(роботи)

30 годин на 1 проект, 24 
години на 1 роботу

Складання програм практики студентів до 20 годин на програму (на 
всіх авторів)

Складання завдань для практик, де це 
потрібно

0,5 годин на 1 варіант

Розроблення програми і методичних до 10 годин на 1 тиждень
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Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка

рекомендацій до проведення виробничої 
практики для навчання за дуальною формою

практики (дуального 
навчання)

Постановка нової лабораторної роботи, 
включаючи методичне забезпечення

ЗО годин (на всіх авторів)

Розробка і впровадження наочних 
навчальних засобів (схем, діаграм, стендів, 
слайдів тощо)

0,5 годин на 2 години 
лекцій, практичного 
заняття, лабораторної 
роботи тощо

Контрольні відвідування завідувачами 
кафедр та іншими викладачами лекцій та 
інших занять (зі складанням звіту на 1-1,5 
сторінки)

3 години на заняття До 10 занять на 
семестр

Взаємовідвідування занять викладачами 
кафедр (зі складанням звіту на 1-1,5 
сторінки)

3 години на заняття До 3 занять на 
семестр

Відвідування занять директором навчально- 
виховного підрозділу

20 годин на рік

Розробка і впровадження нових форм, 
методів та технологій навчання (в тому числі 
для навчання студентів з інвалідністю)

За рішенням Вченої 
(методичної) ради 
інституту

Розробка пакету комплексних контрольних 
робіт із контролю залишкових знань 
студентів

2,5 години на 1 варіант, але 
не більше ніж 50 годин на 
курс

Участь у роботі методичного семінару 
кафедри

2 години на засідання

Вивчення і впровадження передового досвіду 
організації освітнього процесу

За рішенням Вченої 
(методичної) ради 
навчально-виховного 
підрозділу

Стажування без відриву від виробництва 3 години на день
Відвідування викладачами з педагогічним 
стажем до 3 років лекцій професорів та 
доцентів

1 година на 1 годину лекції 
з поданням конспекту, але 
не більше двох дисциплін у 
семестрі

Участь у методичних семінарах і курсах, які 
організовуються в університеті

Регламентується окремими 
розпорядчими документами

Робота секретаря екзаменаційної комісії 20 годин на 1 
екзаменаційну комісію

Складання карт забезпеченості студентів 
навчальною літературою

6 годин на нововведену 
дисципліну (3 години в разі 
коригування для існуючої)

Участь у перевірці ходу дипломного 
проектування студентів на випускових 
кафедрах

2 години на 1 засідання

Участь у комісіях по проведенню 
попереднього захисту дипломних проектів на 
випускових кафедрах

3 години на 1 засідання

Підготовка і проведення екскурсій на 
виробничий об’єкт

6 годин на одну екскурсію

Підготовка й організація виставки 
дипломних проектів (робіт)

1 година на одного 
студента

Підготовка та участь у роботі комісії на 
кращий дипломний проект (роботу)

1 година на один проект 
(роботу)



9

Наукова робота

Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка
Виконання планових наукових досліджень 
зі звітністю в таких формах:

робота над докторською дисертацією 

робота над кандидатською дисертацією

Плановими є наукові дослідження, які 
включені до тематичних планів НДР 
навчально-виховного підрозділу (НВП) або 
кафедри

320 годин на рік (протягом 2-х років) за 
рішенням Вченої (методичної) ради НВП

160 годин на рік (протягом 4-х років) за 
рішенням Вченої (методичної) ради НВП

Розробка і видання монографії:

одноосібної 

у співавторстві 

колективної монографії

75 годин на 1 авт. аркуш 

50 годин на 1 авт. аркуш 

15 годин на 1 авт. аркуш

після
завершення
роботи

Розроблення і видання: 
підручника
посібника (навчально-методичного 

посібника)
конспекту лекцій 
словника, довідника

75 годин на 1 авт. аркуш 
50 годин на 1 авт. аркуш

20 годин на 1 авт. аркуш 
15 годин на 1 авт. аркуш

після
завершення
роботи

Вихід наукової статті:
- в періодичному виданні, яке включено 

до наукометричних баз Scopus або Web of 
Science Core Collection
- в наукових виданнях, включених до 
переліку наукових фахових видань інших 
країн

- в наукових виданнях, включених до 
переліку наукових фахових видань 
У країни
- в періодичному виданні, яке включено 
до наукометричних баз, рекомендованих 
МОН (Р1НЦ, Index Copernicus тощо)

у реферованих та інших виданнях 
закордоном

у реферованих та інших виданнях

150 годин на 1 статтю 

120 годин на 1 статтю

100 годин на 1 статтю

90 годин на 1 статтю

80 годин на 1 статтю 

50 годин на 1 статтю

після
завершення
роботи

Керівництво науковою роботою 
студентів із підготовкою (не враховуються 
роботи виконані або опубліковані у 
співавторстві зі студентами):

роботи на міжнародний або 
всеукраїнській конкурс

роботи на регіональний 
(університетський) конкурс 

наукової статті

- доповіді на конференцію (без 
попередньої публікації тез або статті)

50 годин 

20 годин 

10 годин 

3 години

Керівництво студентським науковим 
формуванням

50 годин
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Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка
Підготовка та реєстрація авторських 

свідоцтв та/або патентів
50 годин на 1 патент 
та/або свідоцтво

Ведення (редагування) видань НВП 
(кожний випуск обліковується окремо):
- фахових збірників

- матеріалів конференцій

- матеріалів круглих столів, науково- 
практичних семінарів тощо

200 годин за 1 випуск збірника 

100 годин за 1 випуск матеріалів

50 годин за 1 випуск матеріалів

Комерціалізація наукових досліджень:

1) підготовка й отримання фінансування 
стартап-проєкту

2) підготовка, подача та отримання гранту 
на фінансування науково-дослідних, 
освітніх, соціальних проектів:
- міжнародних (Еразмус+)

- національних, у т. ч. білатеральних

регіональних

200 годин на 1 проект

300 годин на 1 проект 

200 годин на 1 проект

100 годин на 1 проект
Керівництво НДР за міжнародною 
програмою

За фактичними витратами часу, але не більше 
150 годин на рік

Відповідальний виконавець, виконавець 
окремих розділів НДР за міжнародною 
програмою

За фактичними витратами часу, пропорційно 
обсягу виконаних робіт, але не більше 100 годин 
на рік

Підготовка звіту про НДР 60 годин за авт. аркуш на всіх авторів

Підготовка відгуку офіційного опонента:

- на кандидатську дисертацію

- на докторську дисертацію

40 годин за один відгук 

60 годин за один відгук

Рецензування підручників, навчальних 
посібників, монографій, наукових статей

10 годин за авт. аркуш на всіх авторів

Відгук на автореферат 20 годин за один відгук

Підготовка та участь у міжнародних 
наукових виставках

80 годин на всіх учасників

Підготовка та участь у всеукраїнських та 
регіональних наукових виставках

60 годин на всіх учасників

Підготовка тез доповідей на конференції, 
симпозіуми, семінари з друком матеріалів:

- міжнародні
- всеукраїнські
- інші

10 год. 
5 год.
3 год.

Організаційна робота

Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка

Робота в науково-методичних комісіях 
Міністерства освіти і науки України

Визначається за графіком роботи комісій

Робота в Акредитаційній комісії 
України, експертних і фахових радах, 
НАЗЯВО

Визначається за графіком роботи комісій

Робота в Атестаційній колегії МОН Визначається за графіком роботи комісій
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Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка

Робота у спеціалізованих радах із 
захисту дисертацій

Визначається за графіком роботи рад

Робота по підготовці окремих питань 
на ради НВП

6 годин кожному членові комісії

Підготовка та затвердження плану 
роботи рад НВП на семестр

20 годин

Робота секретаря Вченої (методичної) 
ради НВП

4 години на засідання

Підготовка та затвердження плану 
роботи комісії з удосконалення 
освітнього процесу на семестр

25 годин

Підготовка та затвердження графіка 
організаційних заходів НВП на 
семестр

5 годин

Участь у роботі групи аналізу якості 
організації освітнього процесу НВП

25 годин на 1 семестр

Підготовка та затвердження графіка 
контрольних відвідувань занять 
керівництвом НВП

1 година

Підготовка та затвердження графіка 
контрольних відвідувань іспитів 
керівництвом НВП на одну сесію

1 година

Робота по підготовці окремих питань 
на ради НВП

6 годин кожному членові комісії

Організація та проведення 
всеукраїнських наукових конференцій, 
симпозіумів і семінарів

20 годин на конференцію на 1 члена 
оргкомітету

Підготовка до проведення 
студентських олімпіад, конкурсів на 
кращу науково-дослідницьку роботу, 
виставки творчих робіт студентів

15 годин на олімпіаду, конкурс; 
10 годин на виставку

Підготовка учасників і команд до 
участі у всеукраїнській олімпіаді

20 годин на учасника або команду

Керівництво науково-методичним 
об'єднанням,
членство в секції методичної ради 
НВП,
робота у науково-методичному 
об'єднанні

100 годин на рік 

20 годин на рік 

20 годин на рік

Керівництво секцією методичної ради 
НВП,
членство в секції методичної ради 
НВП

50 годин на рік 

30 годин на рік

Робота в комісіях із підготовки до 
ліцензування, атестації, акредитації 
спеціальностей ЗВО

50 годин -  голові комісії та 20 годин 
кожному членові комісії (не більше 3 осіб) 
на рік

Робота з видання наукових збірників 100 годин на 1 збірник (для всієї 
редакційної комісії)

Підготовка ліцензійної/акредитаційної 
справи

50 годин на кожного викладача, що готує 
справу (не більше 3 осіб) на рік

Робота в радах і комісіях НВП 20 годин на рік
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Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка

Участь у роботі групи якості 
освітнього процесу кафедри

20 годин на 1 семестр

Виконання обов’язків відповідального 
за зв’язки з роботодавцями (зі 
звітуванням на Вченій раді НВП)

30 годин на рік за одного роботодавця за 
умови отримання конкретних результатів

Участь у роботі навчально-виховних 
комісій інституту/факультету

3 години на 1 засідання

Виконання обов’язків заступника 
завідувача кафедри на громадських 
засадах

150 годин на рік

Участь у засіданні кафедри 2 години на 1 засідання

Керівництво окремими напрямами 
роботи на кафедрі (2-3 напрями)

20 годин на рік

Виконання обов’язків голови 
методичного семінару кафедри

2 години на засідання

Виконання обов’язків голови наукової 
секції кафедри

2 години на засідання

Виконання розрахунків та розподілу 
навчального навантаження викладачів

75 годин (на кафедру)

Ведення документообігу кафедри 75 годин на рік
Складання індивідуального плану 
викладача та звіту за виконану роботу

10 годин на рік

Керівництво студентським науковим 
гуртком (зі звітуванням на Вченій раді 
НВП)

30 годин на рік

Відповідальний за зв’язок кафедри з 
бібліотекою

12 годин на рік

Участь у виховній роботі 
студентського колективу

40 годин на рік

Виконання обов’язків куратора 
академічної групи

100 годин на рік

Профорієнтаційна робота зі вступу до 
університету з поданням звіту до 
приймальної комісії/центру 
профорієнтації

24 години на 1 штатного викладача 
кафедри на рік

Робота відповідального секретаря 
приймальної комісії

За фактичними витратами часу, але не 
більше 400 годин -  на навчальний рік.

Робота заступника відповідального 
секретаря приймальної комісії

За фактичними витратами часу, але не 
більше 300 годин -  на навчальний рік.

Робота у складі приймальної комісії 50 годин на рік на кожного члена комісії
Організація і проведення 
позанавчальних культурних та 
спортивних заходів

у групі -  5 годин 
на потоці -  10 годин 
на кафедрі -  20 годин 
у НВП -  30 годин на один захід

Керівництво школою молодого 
лектора

50 годин на рік

Робота у школі молодого лектора 5 годин на семестр

Підготовка та проведення концертних 
програм та виставок

10 годин для одного викладача на один 
захід

Участь у художній самодіяльності 20 годин на рік
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Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка

Участь у спортивних змаганнях 
- за університет, НВП 2 години за змагання

Проведення чергування 8 годин на один захід
Перевірка курсових і дипломних робіт 
(проектів), наукових статей, робіт 
(проектів) на плагіат

відповідальному від НВП 1 година на одну 
роботу
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ПОГОДЖ ЕНО
Голова профспілкового комітету 
співробір

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказом від 12.08.2021 року №161

Ростислав Дубас
'12" серпня 2021 р.

Чисельні нормативи студентів у лекційному потоці, академічній групі,
підгрупі

Кількість студентів в одній академічній групі складає 25-30 осіб.
Кількість студентів в одному лекційному потоці складає до 120 осіб, в 

залежності від загальної кількості студентів на курсі.
Кількість студентів в одній академічній групі не повинна бути меншою 

10 осіб. У випадку, якщ о академічна група менше, вона:

• приєднується на 1 курсі до споріднених спеціальностей (формується 
група не менше 25 осіб);

• приєднується до студентів заочної форми навчання (формується група 
не менше 25 осіб);

• переводиться на навчання за індивідуальним графіком (для старших 
курсів);

• включається до університетської групи дистанційного навчання.
Для забезпечення оптимізації освітнього процесу НВП застосовується 

змішане навчання з використанням дистанційних технологій. Організація 
освітнього процесу в таких групах відбувається в такому порядку: академічні групи 
формуються та реєструються в системі дистанційного навчання, створюється 
робочий інтерактивний план кожної групи із закріпленням викладачів для кожної 
дисципліни.

При формуванні робочих навчальних планів для студентів заочної форми 
навчання слід дотримуватись таких вимог:

1, 2 курси навчання освітньо-професійного рівня «фаховий молодший 
бакалавр», освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр» -  20% від 
аудиторного навантаження денної форми навчання;

З, 4 курси освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр», 
освітніх ступенів «молодш ий бакалавр», «бакалавр», 1, 2 курси освітнього ступеня 
«магістр» -  25% від аудиторного навантаження денної форми навчання.

Робочий навчальний план за денною формою навчання на аудиторні заняття 
для нормативної чисельності навчальних груп і потоків відповідає навчальному 
плану за кількістю контактних годин на тиждень.


