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1. Загальні положення 

1.1. Положення про планування та облік роботи педагогічних та 

науково-педагогічних працівників КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» ЖОР (далі – Положення) розроблено з метою упорядкування 

планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної та інших 

видів робіт, які виконуються педагогічними та науково-педагогічними 

працівниками комунального вищого навчального закладу «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної ради (далі – Інститут) протягом 

навчального року відповідно до стандартів вищої освіти у сфері провадження 

освітнього процесу. Визначає правила і норми часу для розрахунку 

навантаження педагогічних і науково-педагогічних працівників, вміщує 

рекомендації щодо планування усіх видів робіт та їхнього обліку в 

індивідуальних планах. 

1.2. Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю 

України, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VІІ, Норм 

часу для планування й обліку навчальної роботи та переліків основних видів 

методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження 

норм часу для планування й обліку навчальної роботи та переліків основних 

видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», Статуту 

інституту, Колективного договору та інших нормативно-правових актів.  

1.3.  Робочий час науково-педагогічного працівника (НПП) включає час 

виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та 

інших трудових обов’язків.  

1.4.  Робочий час педагогічного працівника (ПП) включає час виконання 

ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових 

обов’язків. 



1.5.  Графік робочого часу педагогічного та науково-педагогічного 

працівника визначається розкладом аудиторних занять і консультацій, графіком 

контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним 

робочим планом роботи науково-педагогічного та педагогічного працівника на 

навчальний рік, планами роботи кафедр, планами роботи відділень, циклових 

комісій. Час виконання робіт, не передбачених розкладом занять або графіком 

контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому закладом вищої 

освіти, з урахуванням особливостей спеціальності.  

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися 

встановленого графіка робочого часу. 

1.6.  Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному 

викладачу, виражений в облікових (академічних) годинах і визначає навчальне 

навантаження педагогічного та науково-педагогічного працівника. 

1.7. Навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного 

працівника становить 600 годин на навчальний рік. 

1.8.  Обсяг навчальної роботи педагогічних працівників виражений в 

облікових годинах, складає їх навчальне навантаження на одну ставку у 

кількості 720 год на навчальний рік. Облік навчальної роботи педагогічних 

працівників здійснюється за фактичними затратами часу. 

1.9.  Залучення науково-педагогічних і педагогічних працівників до 

роботи, не передбаченої (не запланованої), може здійснюватися лише за їхньою 

згодою або у випадках, передбачених законодавством. 

1.10. Суттєві зміни у річному педагогічному навантаженні погоджуються 

з ПП, НПП та первинною профспілковою організацією. 

1.11. До обсягу навчальної роботи викладача входить: 

− читання лекцій; 

− проведення практичних, лабораторних, семінарських занять; 

− проведення індивідуальних занять; 

− проведення консультацій; 

− проведення факультативних занять; 



− проведення навчально-тренувального процесу (спортивних секцій); 

− проведення навчальних занять з фізичного виховання у спеціальних 

медичних групах; 

− керівництво самостійною роботою студента; 

− керівництво навчальною, виробничою та переддипломною практикою 

здобувачів вищої освіти; 

− організація та контроль обліку і звітності з питань успішності та якості 

навчання здобувачів вищої освіти. 

1.12. Методична робота, як складова робочого часу викладача, 

визначається типовою програмою вивчення дисципліни. 

До методичної роботи входить: 

− написання підручників і навчальних посібників; 

− розробка навчальних програм; 

− написання і підготовка до видання конспектів лекцій; 

− розробка методичних матеріалів до семінарських, практичних, 

лабораторних робіт і самостійної роботи студентів; 

− підготовка до видання та перевидання підручників, навчальних 

посібників, довідників; 

− підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних 

дисциплін; 

− розроблення методичного забезпечення інтерактивних методів навчання 

(майстер класів, кейсів, імітаційних і ділових ігор, ситуаційни задач, тощо); 

− проведення відкритих занять, відкритих засідань гуртків; 

− здійснення поповнення та супровід електронного навчального курсу (в 

системі Інтранет та інших мережах) у межах, покладених на нього обов’язків на 

кафедрі та цикловій комісії; 

− вивчення і впровадження передового досвіду організації освітнього 

процесу; 

− підготовка матеріалів для участі у виставках; 



− підвищення професійного рівня майстерності, наукової кваліфікації 

(для науково-педагогічних працівників); 

− відвідування занять інших ПП, НПП; 

− складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення поточного, 

модульного, тестового і підсумкового контролю; 

− рецензування підручників, навчальних посібників, словників, 

довідників, атласів та інших навчально-методичних розробок. 

1.13. Наукова робота є невід’ємною складовою освіти і здійснюється з 

метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності. 

До наукової роботи входить виконання планових наукових досліджень із 

звітністю в таких формах: 

– підготовка до видання та перевидання монографій;  

– написання статей, доповідей, тез; 

– участь у конференціях, з’їздах, конгресах Міжнародного, 

Всеукраїнського та регіонального рівнів, семінарах, симпозіумах; 

– підготовка та проведення науково-практичних (науково-теоретичних) 

конференцій; 

– керівництво науковою роботою студентів; 

– рецензування магістерських робіт, наукових статей, дисертацій, 

авторефератів дисертацій, наукових проектів, програм, планів; 

– підготовка запитів на виконання міжнародних грантів, 

науково-дослідної роботи за державною програмою, тощо; 

– робота у редакційних колегіях наукових видань; 

– робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій.  

1.14. Організаційна (виховна) робота передбачає такі види діяльності:  

− робота в науково-методичних комісіях, робочих групах Міністерства 

освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України; 

− робота у експертних комісіях; 

− робота в спеціалізованих радах; 



− організація і проведення загальнодержавних наукових конференцій, 

семінарів, симпозіумів; 

− участь у засіданнях Вченої ради, педрад, методрад, кафедр, циклових 

комісій, кафедр; 

− робота в регіональних методоб’єднаннях; 

− керівництво студентським гуртком, секцією; 

− участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів, 

спортивних змагань; 

− підготовка до видання наукових і науково-методичних збірників; 

− участь у профорієнтаційній роботі; 

− громадська робота; 

− виховна робота передбачає виконання таких обов’язків: наставника 

(куратора) групи студентів. 

1.15. Науково-педагогічні і педагогічні працівники повинні володіти 

сучасними комп’ютерними технологіями, повинні прагнути до володіння 

іноземними мовами. 

 

2. Планування та облік навчальної та іншої роботи педагогічних та 

науково-педагогічних працівників 

2.1. Планування загального навчального навантаження по кожній кафедрі 

здійснюється щорічно на підставі робочих навчальних планів на відповідний рік, 

контингенту осіб, які навчаються, кількості лекційних потоків, кількості 

академічних груп та переліку норм часу для планування й обліку навчальної 

роботи НПП Інституту. 

2.2. Планування навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи 

здійснюється, виходячи з орієнтовного робочого часу на рік 

науково-педагогічних і педагогічних працівників навчального закладу, який 

складає 1548 годин за середньотижневої тривалості 36 годин.  



Орієнтовний розподіл робочого часу науково-педагогічних працівників 

Інституту на навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу подано у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

 Орієнтовний розподіл робочого часу за видами роботи 
Посади 

науково- 
педагогічних 
працівників 

Навчальна Методична Наукова Організаційна 

 (% від 
робочого 

часу на рік) 
години 

(% від 
робочого 

часу на рік) 
години 

(% від 
робочого 
часу на 

рік) 

Години 

(% від 
робочого 
часу на 

рік) 

години 

Завідувач 
кафедри 15-40 232-600 15-20 232-316 10-20 155-316 15-20 232-316 

Професор 10-30 155-464 25-30 387-464 25-30 387-464 5-10 77-156 
Доцент 10-30 155-464 25-30 387-464 25-30 387-464 5-10 77-156 
Старший 
викладач 20-35 310-524 20-25 310-392 20-25 310-392 10-15 155-240 

Викладач 25-40 387-600 20-25 310-392 15-20 232-316 10-15 155-240 
Асистент 25-40 387-600 20-25 310-392 15-20 232-316 10-15 155-240 

 

2.3. З урахуванням штатного розкладу кафедри, розподіл робочого часу 

науково-педагогічного працівника може відрізнятися в таблиці 1. У цьому разі 

він розглядається та узгоджується на засіданні кафедри і фіксується у 

відповідному протоколі.  

2.4. Розрахункові норми навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників Інституту відповідно до займаної посади, 

загальний обсяг годин навчального навантаження та необхідна кількість посад 

науково-педагогічних працівників кожної кафедри та в цілому по Інституту 

затверджуються наказом ректора інституту. 

2.5. Планування та облік навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється завідувачем кафедри 

на підставі обсягу навчальної роботи кафедри, розрахункових норм навчального 

навантаження НПП Інституту відповідно до займаної посади та затверджується 

на засіданні кафедри. 

Контролюючу функцію здійснює навчально-методичний відділ.  



2.6. При розподілі навантаження враховується особистий внесок 

працівника в досягнення Інституту, кафедри, циклової комісії. 

2.7. Для організації планування навчальної, методичної, наукової та 

організаційної роботи науково-педагогічних працівників на кафедрах не пізніше, 

як за два місяці до початку нового навчального року проводиться розрахунок 

навчального навантаження. Перелік основних робіт за видами педагогічної та 

науково-педагогічної діяльності зазначено у пунктах 1.11–1.14 даного 

Положення. 

2.8. Розрахунки здійснюють на підставі затверджених навчальних планів і 

програм підготовки фахівців, а також норм часу навчальної роботи для 

планування та обліку роботи науково-педагогічних працівників, які наведено у 

додатку № 1. 

2.9. Розрахунок обсягу навчального навантаження та необхідної кількості 

педагогічних та науково-педагогічних затверджується ректором інституту.  

2.10. Розрахункові норми навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників є підставою для розрахунку штатної 

чисельності науково-педагогічних працівників Інституту. 

2.11. На підставі затвердженого обсягу навчального навантаження, 

завдань з методичної, наукової та організаційної роботи завідувачі кафедр 

здійснюють розподіл загального навантаження між науково-педагогічними 

працівниками кафедри, що є підставою для заповнення індивідуального плану 

роботи науково-педагогічного працівника на навчальний рік, який є основним 

документом з планування та обліку діяльності науково-педагогічних 

працівників Інституту. 

2.12. Індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника на 

навчальний рік повинен складатися і затверджуватися перед початком нового 

навчального року. В індивідуальному плані зазначають усі види робіт 

науково-педагогічного працівника, що плануються на навчальний рік та за 

якими він звітує з заповненням відповідної графи фактичного виконання. 



Індивідуальні плани затверджуються завідувачами кафедр, а індивідуальні 

плани завідувачів кафедр затверджуються проректором з навчальної роботи. 

2.13. Кожний викладач звітує про виконання індивідуального плану на 

засіданні кафедри двічі на рік (по завершенню семестру). Керівник кафедри 

робить висновок про виконання індивідуального плану, підсумки виконання 

індивідуальних планів викладачів оформлюються протоколом кафедри. Звіт 

розглядається на засіданнях кафедри і Вченої ради інституту, які дають висновок 

щодо подальшої роботи науково-педагогічного працівника або приймають 

рішення про його невідповідність займаній посаді внаслідок недостатньої 

кваліфікації. 

2.14. Відповідальні за впровадження та виконання планування роботи та 

звітування педагогічних та науково-педагогічних працівників: завідувачі кафедр 

(голови предметних та циклових комісій), навчально-методичний відділ, 

проректор з навчальної роботи, проректор з наукової роботи, проректор з 

практичної роботи, проректор з гуманітарної освіти, виховання та міжнародного 

співробітництва, директор коледжу. 

2.15. На період відрядження, стажування, хвороби, направлення на курси 

підвищення кваліфікації та творчої відпустки із викладача може бути знято 

заплановане річне педагогічне навантаження: для ефективного та вчасного 

виконання освітнього процесу при підготовці майбутніх фахівців.  

2.16. У випадках виробничої необхідності ПП, ННП може бути залучений 

до проведення навчальних занять понад обсяг навчального навантаження, 

визначений індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу. 

2.17. Збільшення навчального навантаження здійснюється за рахунок 

пропорційного зменшення обсягу методичної, наукової, організаційної, 

виховної роботи. 

2.18. Зміни в навчальному навантаженні педагогічних та 

науково-педагогічних працівників заносяться в індивідуальний план протягом 

навчального року. По завершенню навчального семестру в індивідуальному 

плані робляться відмітки про всі види фактично виконаної роботи. 



2.19. Керівники магістерських робіт затверджуються рішенням кафедри, 
схвалюються Вченою радою інституту, запроваджуються в дію наказом ректора. 
Оплата праці за керівництво написання магістерської роботи здійснюється у 
другий рік навчання магістрів (40 годин на одного здобувача вищої освіти). 

2.20. З метою забезпечення трудової дисципліни та відповідно до Правил 
внутрішнього розпорядку в частині своєчасного заповнення звітної документації 
усі ПП, НПП зобов’язані своєчасно заповнювати звітно-облікову документацію 
– журнали обліку роботи академічних груп.  

Відповідальність за своєчасне заповнення та достовірність занесеної у 
журнал інформації несуть ПП, НПП.  

Заповнення журналів обліку роботи академічних груп здійснює викладач 
протягом семи календарних днів. 

Контроль за веденням звітної документації здійснюється завідувачем 
кафедри (відділення), навчально-методичним відділом: 

– Начальник навчально-методичного відділу здійснює щомісячно до 
16 числа контроль за веденням журналів обліку роботи академічних груп.  

– Секретар навчальної частини враховує результати перевірок при 
складанні табелю обліку робочого часу ПП, НПП. 

– У разі виявлення недоліків у заповненні звітної документації 
навчально-методичний відділ має право взяти у ПП, НПП пояснення щодо 
виявлення порушень. 

– Контроль за виконанням вимог даного пункту Положення здійснює 
проректор з навчальної роботи. 

2.21. За порушення трудової дисципліни до ПП, НПП можуть бути 
застосовані міри дисциплінарних стягнень згідно чинного законодавства. 

2.22. Залучення викладачів: до роботи по відпрацюванню студентами 
пропущених навчальних занять; до складу комісій з питань перезарахування 
навчальних дисциплін; до складу комісій ліквідації академічної заборгованості, 
повторного складання навчальних дисциплін, а також до реалізації супроводу 
виконання індивідуального плану вивчення навчальних дисциплін студентами 
відбувається в межах робочого часу працівника (1548 годин), відповідно до 
наказу керівника навчального закладу. 



2.23. Керівником навчального закладу за погодженням з первинною 
профспілковою організацією може встановлюватися викладачам наступна 
доплата при підготовці молодших спеціалістів: за шкідливі умови праці 
викладачам інфекційних хвороб (проведення практичних занять) у розмірі до 
12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу). Вказана доплата включається 
до середньої заробітної плати у всіх випадках її обчислення. 

2.24. Керівником навчального закладу за погодженням з первинною 
профспілковою організацією може встановлюватися додаткова оплата праці 
викладачам закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації за керівництво 
предметними, цикловими та методичними комісіями у розмірі 15 відсотків 
ставки заробітної плати. 

2.25. Керівником навчального закладу за погодженням з первинною 
профспілковою організацією може встановлюватися додаткова оплата в розмірі 
10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за завідування 
навчальними кабінетами, лабораторіями, кабінетами обчислювальної техніки.  

2.26. Керівником навчального закладу за погодженням з первинною 
профспілковою організацією може встановлюватися додаткова оплата в розмірі 
20 відсотків ставки заробітної плати за матеріальне забезпечення роботи 
зуботехнічних лабораторій. 

2.27. Керівником навчального закладу за погодженням з первинною 
профспілковою організацією можуть встановлюватися викладачам наступні 
доплати при підготовці молодших спеціалістів: 

За перевірку письмових робіт з української мови у розмірі 20 відсотків 
ставки заробітної плати. 

За перевірку письмових робіт з математики у розмірі 15 відсотків ставки 
заробітної плати. 

За перевірку письмових робіт з іноземної мови у розмірі 10 відсотків 
ставки заробітної плати. 

2.28. За класне керівництво (кураторство, наставництво) педагогічним 
працівникам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації проводиться 
додаткова оплата в розмірі 20 відсотків. 

2.29. Усі інші виплати здійснюються відповідно до чинного 
законодавства. 



3. Рекомендації щодо заповнення розділів індивідуального плану роботи 

науково-педагогічного та педагогічного працівників на навчальний рік 

3.1. Навчальна робота  

Таблиця цього розділу заповнюється викладачем на підставі навчального 

навантаження. Усі види запланованої навчальної роботи відповідно до 

навчального навантаження визначаються у годинах за семестрами (у графах “За 

планом” – “пл.”, “Виконано” – “вк.”). Обов’язково заповнюються графи, що 

відображають загальну кількість фактично виконаних годин. 

3.2. Методична, наукова, організаційна (виховна) робота  

Таблиці цих розділів заповнюються, виходячи із завдань кафедри 

(циклової комісії) з методичної, наукової, організаційної (виховної) роботи на 

рік. На підставі затвердженого на засіданні кафедри (ЦК) розподілу цих завдань, 

науково-педагогічні та педагогічні працівники здійснюють оформлення заходів 

у графі “Зміст роботи” та у графі “Підсумковий результат” зазначають вид 

підтвердження праці, проставляють терміни виконання запланованих на 

навчальний рік заходів (графа “Строк виконання”). За результатами виконаних 

заходів педагогічні та науково-педагогічні працівники заповнюють графу 

“Відмітка про виконання”, де вказується фактичне виконання передбачених 

заходів за навчальний рік.  

Протягом семестру (навчального року) можливе коригування змісту та 

розподілу навантаження науково-педагогічних працівників у межах робочого 

часу на навчальний рік.  

3.3. Зміни у плані роботи  

Зміни в індивідуальний план роботи протягом навчального року можуть 

бути внесені на підставі рішення кафедри (ЦК) за згодою педагогічного, 

науково-педагогічного працівника. Ці зміни записуються у розділі “Перелік змін 

у плані роботи викладача”. Заповнюються графи “Дата, вид роботи” та “Зміст 

внесених змін та їх обгрунтування”. Завідувачем кафедри (головою ЦК) 

робиться відмітка у графі “Підпис”, що є підтвердженям контролю діяльності 



НПП (ПП). Зміни можливі лише у межах робочого часу педагогічного та 

науково-педагогічного працівника на навчальний рік.  

3.4. Висновок про виконання плану  

Висновок про виконання індивідуального плану роботи 

науково-педагогічного працівника робить завідувач кафедри на підставі аналізу 

даних, які знаходяться в таблицях розділів 1-5, а також матеріалів, що вміщують 

результати навчальної, методичної, наукової, організаційної (виховної) роботи. 

Висновок повинен містити оцінку повноти та якості виконання заходів 

індивідуального плану, зауваження та рекомендації щодо вдосконалення 

педагогічної та науково-педагогічної діяльності співробітника. Висновок 

розглядається і затверджується на засіданні кафедри. 

3.5. Зауваження осіб, які перевіряють роботу кафедри (циклової 

комісії) 

Уповноважена особа від навчального закладу періодично здійснює 

перевірку діяльності кафедри (ЦК). Результати контролю зазначаються у 

наступних графах: “Дата”, “Зміст зауважень”, “Підпис”. 

 

4. Планування та облік навантаження педагогічних та 

науково-педагогічних працівників, які працюють на умовах  

погодинної оплати праці 

4.1. Для ПП та НПП, які працюють на умовах погодинної оплати праці, 

навчальне навантаження складається з годин читання лекцій, проведення 

практичних, лабораторних, семінарських, факультативних занять.  

4.2. За необхідності та відповідно до рішення засідання кафедри, Вченої 

ради інституту НПП з погодинною оплатою праці може бути надана пропозиція 

керівництва написання магістерської роботи. 

4.3. Доручення виконання педагогічного навантаження працівникам з 

погодинною оплатою праці затверджується наказом ректором інституту. 

4.4. Фактичне виконання навантаження фіксується у табелі погодинної 

оплати праці щомісяця. Табель перевіряється і підписується відповідальною 



особою за ведення табеля, завідувачем кафедри (головою ЦК), секретарем 

навчально-методичного відділу, начальником навчально-методичного відділу, 

потім здається до бухгалтерії. 

 

5. Прикінцеві положення 
Положення про планування та облік роботи педагогічних та 

науково-педагогічних працівників КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» ЖОР затверджується Вченою радою. 

Внесення змін до Положення здійснюється на підставі рішення Вченої 

ради інституту. 

Внесення суттєвих змін до даного Положення здійснюється лише за 

згодою первинної профспілкової організації. 

У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-правові 

документи, що регламентують питання даного Положення, відповідні пункти 

Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 



Додаток № 1 

НОРМИ ЧАСУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ Й ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
Вид роботи Норма часу (у годинах) Примітка 

Проведення співбесіди 
зі вступниками 

0,25 години кожному 
членові комісії на одного 
вступника 

Кількість членів комісії на потік 
(групу) – не більше трьох осіб 

Проведення  вступних 
екзаменів до вищих 
навчальних закладів 
освіти: 

  

– усних 0,25 години кожному 
членові комісії на одного 
слухача (вступника) 

Кількість членів комісії на потік 
(групу) – не більше трьох осіб 

– письмових:   

а) з мови та літератури   

диктант 1 година для проведення 
екзамену на потік (групу) 
слухачів, вступників; 0,33 
години на перевірку одного 
диктанту 

Кількість членів комісії на потік 
(групу) – не більше двох осіб. 
Роботу перевіряє один член 
комісії 

переказ 2 години для проведення 
екзамену на потік (групу) 
слухачів, вступників;  
0,50 години на перевірку 
однієї роботи 

Кількість членів комісії на потік 
(групу) – не більше двох осіб. 
Роботу перевіряє один член 
комісії 

твір 4 години для проведення 
екзамену на потік (групу) 
слухачів, вступників;  
0,50 години на перевірку 
однієї роботи 

Кількість членів комісії на потік 
(групу) – не більше двох осіб. 
Роботу перевіряє один член 
комісії 

б) з інших предметів 3 години для проведення 
екзамену на потік (групу) 
слухачів, вступників;  
0,50 години на перевірку 
однієї роботи 

Кількість членів комісії на потік 
(групу) – не більше двох осіб. 
Роботу перевіряє один член 
комісії 

– тестових до 2 годин для проведення 
екзамену на потік (групу) 
слухачів, вступників 

Кількість членів комісії на потік 
(групу) – не більше двох осіб. 
Роботу перевіряє один член 
комісії 

Проведення вступних 
іспитів: 

  

 – проведення тестових 
контрольних робіт 

3 години для проведення 
контрольної роботи на потік 

Кількість членів комісії – не 
більше двох осіб. 



Вид роботи Норма часу (у годинах) Примітка 
вступників  

 – перевірка тестових 
контрольних робіт   

0,33 годин на перевірку 
однієї роботи 

Кожному члену комісії 

Читання лекцій 1 година за 1 академічну 
годину 

 

Проведення 
практичних занять 

1 година на академічну 
групу  за одну академічну 
годину 

З окремих навчальних 
дисциплін, що регламентуються 
відповідними нормативними 
документами, допускається 
поділ академічної групи на 
підгрупи з чисельністю до 5 
студентів з урахуванням 
особливостей вивчення цих 
дисциплін і безпеки 
життєдіяльності 

Проведення 
лабораторних занять 

1 година на половину 
академічної групи за одну 
академічну годину 

З окремих навчальних 
дисциплін, що регламентуються 
відповідними нормативними 
документами, допускається 
поділ академічної групи на 
підгрупи з чисельністю до 5 
студентів  з урахуванням 
особливостей вивчення цих 
дисциплін і безпеки 
життєдіяльності 

Проведення 
семінарських занять 

1 година на академічну 
групу  за одну академічну 
годину 

 

Проведення залікового 
туристського 
навчально-тренувальног
о походу, передбаченого 
навчальним планом 

 6 годин для кожного 
викладача, який бере участь 
у поході 

Один викладач фізичного 
виховання на одну академічну 
группу. За умови проведення 
роботи без додаткової оплати 

Проведення 
екзаменаційних 
консультацій 

Семестрова атестація 
здобувачів вищої освіти – 2 
години консультацій на 
академічну группу; 
державний екзамен 
(атестація здобувачів вищої 
освіти) – 2 години на 
академічну (екзаменаційну) 
групу з кожної навчальної 
дисципліни, що входить до 
програми атестації 
здобувачів вищої освіти 

Наказ МОН від 07.08.2002 р. 
№ 450  

Проведення заліків 2 години на академічну 
групу 

 

Проведення 
семестрової атестації 

  



Вид роботи Норма часу (у годинах) Примітка 
здобувачів вищої 
освіти 

- в усній формі  0,33 години на одного 
студента 

 

- у письмовій формі  до 3 годин на академічну 
групу (диктант – одна 
година); 
0,50 години на перевірку 
однієї роботи 

 

Керівництво 
навчальною 
практикою з 
перевіркою звітів  

Норми тривалості робочого 
часу визначаються 
навчальними програмами 

 

Проведення атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

0,50 години на одного 
студента голові та кожному 
членові екзаменаційної 
комісії 

Не більше 6 годин на день. 
Кількість членів комісії до семи 
осіб 

Керівництво, 
консультування, 
рецензування, 
проведення захисту 
магістерських робіт 

40 годин на одного студента 
 

За одним керівником 
закріплюється до п’яти 
магістерських робіт 

 

 



Погоджено: 
 
Проректор з питань гуманітарної освіти,  
виховання та міжнародного співробітництва                               О.В. Горай 
 
Проректор з наукової роботи                                                    В.З. Свиридюк 
 
Проректор з практичної роботи                                              П.В. Яворський 

 
Головний бухгалтер                                                              Н.В. Дембровська 
 
Юрисконсульт                                                                         Ю.В. Алексеєва 
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