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загальнi поло?кення
ЗаГаЛЬНИй робочий час науково-педагогiчного працiвника (у под€Lльшому -ншп) в навчаJIьному роцi визначаеться обсягом його навчальноi, методичноТ,

науковоi, органiзацiйноi (в т.ч. робота зi студентською молоддю, профорiснтацiйна
Та iНших виДiв органiзацiйноi роботи), вiдображеноi в iндивiдуальному планi.

тривалiсть загzшьного робочого часу нпп в навч€tльному роцi з повним
обсягом обов'язкiв за BciMa видами робiт становить l548 годин.

навчальна робота с обов'язковою складовою навантаження нпп, ii обсяг та
види встановлюються кафедрою вiдповiдно до його посади. обсяг навчальноi
роботи, дорученоi для виконання конкретному нпп в навч€rльному Роцi i
виражений в облiкових (академiчних годинах), визначае його навч€uIьне
навантаження.

Загальна кiлькiсть академiчних
перевищувати 600 годин на piK. При
навч€шьного навантаження на ставку,
сумiсництва, е:

- завiдувача кафедрою - 470 годин;
- професора кафедри - 500 годин;
- доцента кафедри, що ма€ сумiщення на адмiнiстративних посадах в

унiверситетi - 550 годин;
- iншi категорii НПП - 570 годин.
у випадках виробничоi необхiдностi нпп може бути залучений до

проведення навч€Lпьних занять понад обсяг навчЕlJIьного навантаження, визначений
iндивiдуаrrьним планом.

змiни в обов'язковому навч€шьному навантаженнi нпп вносяться до його
iндивiдуального плану. облiк виконанот навчальнот роботи здiйснюеться за
фактично витраченим часом.

Розрахунок та облiк навчсtльного навантаження нпП Унiверситету
здiйснюеться вiдповiдно до встановлених норм часу по видах робiт.

Норми часу з таких видiв навчzlJlьноi роботи, як читання лекцiй, проведення
практичних, семiнарських, лабораторних, iндивiдуальних занять i консультацiй
нормуються (розраховуються) у академiчних годинах (45 хвилин), з решти видiв
навч€tпьноТ роботи - у астрономiчних годинах (б0 хвилин).

Розрахунок та облiк iнших видiв професiйноТ дiяльностi нпП (методична,
наукова, органiзацiйна робота) за другою поJIовиною дня здiйснюеться згiдно з
цими нормами, мають рамочний характер i конкретизуються Нпп для кожного виду
роботи в з€Lлежностi вiд його складностi та обсягу за погодженням iз завiдувачем
кафедри (для завiдувачiв кафедр - за погодженням з директором iнституту/дьканом
факультету).

Контроль виконання видiв роботи здiйснюеться за пред'явленням iT кiнцевих
результатiв: навчальноТ, методичноi, науковоi та iншоi документацii.

графiк робочого часу нпп визначасться розкладом аудиторних занять i
консульТацiй, розкладОм абО графiкоМ контролЬних захОдiв та iнших видiв робiт,
передбачених iндивiдуальним планом, планами роботи кафедри,
iнституту/факультету, унiверситету.

IндивiдУальний план с основним докуМентоМ планування та звiтностi щодо
рiзних видiв дiяльностi Нпп упродовж навч€шьного року.
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годин навчальноi роботи не може
цьому мiнiмально допустимим обсягом

за умови вiдсутностi внутрiшнього



В iндивiдуальному планi вiдобрахсають навчuшьну, методичну, наукову,
ОРганiзацiЙну роботу. Звiт про виконання iндивiдуального плану враховуеться при
Участi в KoHKypci на замiщення вакантних посад i продовженнi роботи за
контрактом.

Iндивiдуальний план НПП складаеться пiд керiвництвом завiдувача кафедри.
ЗавiдУвач кафедрою вiдповiдае за внесення до iндивiду€tльного плану видiв робiт та
обов'язкiв передбачених контрактом науково-педагогiчного працiвника з
урахуванням TepMiHy його дii.

ЗавiдУвачi кафедр на пiдставi розподiлу обсягiв навчuшьного навантаження
МiЖ кафедрами здiйснюють розподiл навчаJIьного навантаження мiж НПП. Види
НаВЧ€tlrЬних занять, що входять в обсяг навч€Llrьного навантаження НПП вiдповiдно
ДО ЙОГО ПОсаДи встановлюеться завiдувачем кафедри з урахуванням наукового
ступеня, вченого звання, досвiду роботи НПП.

IНдивiдУальний план роботи НПП на новий навч€uIьний piK розглядаеться на
ЗаСiданнi кафедри, затверджусться (пiдписусться) завiдувачем кафедри та
погоджуеться з директором iнституту/деканом факультету до 20 вересня поточного
РОКУ. IНДИВiДУальниЙ план роботи завiдувача кафедри розглядае i затверлжуе
директор iнституту / декан факультету.

несвосчасне оформлення iндивiдуального плану без поважних причин
розглядаеться як нен€UIежне виконання посадових обов'язкiв НПП.

Для проведення облiку навч€шьного навантаження, здiйсненоi методичноi,
науковоi, органiзацiйнот та виховноi роботи кожний нпп не пiзнiше як за десять
днiв пiсля закiнчення навчаJIьного семестру, пiдводить пiдсумки своеТ дiяльностi i
заповнюс вiдповiднi графи iндивiдуального плану за фактично виконаним обсягом
робiт.

Пiсля закiнчення навчzшьного року нпП на засiданнi кафедри звiтус про
фактичне виконання iндивiдуального плану. TepMiH виконання окремих видiв
методичноi та науково-дослiдноi роботи може бути продовжений до першого
вересня поточного року, про що робиться вiдповiдний запис в iндивiдуutльному
планi. Рiшення про виконання iндивiдуального плану затверджуеться на засiданнi
кафедрИ колегiально, що фiксуеться вiдповiдним записом у протоколi засiдання
кафедри: ((план виконано), ((план виконано в неповному обсязi>>, <<план прийнято iз
зауважеНнями), ((план не виконано)) (з вказiвкою TepMiHiB виправлення зауважень).у разi невиконання або нен€шежного виконання iндивiдуального плану без
поважних причин до нпп можуть бути застосованi заходи дисциплiнарного
стягнення.

Контроль виконання робiт, якi передбаченi в iндивiдуальному планi,
забезпечуе завiдувач кафеДРою, директор iнституту / декан факультеry.

Контроль робiт, якi передбаченi

Аналiз стану планування та виконання робiт, якi передбаченi в
iндивiдуальномУ планi, проводиТься навчЕlJIьно-меТодичниМ вiддiлом унiверситету.

Iндивiдуальний план нпП складаеться в одному примiрнику i постiйно
зберiгаеться на кафедрi протягом п'яти pokiB. На завiдувача кафедрою покладаеться
вiдповiдальнiсть за збереження iндивiдуальних планiв Нпп.



1. Норми часу
для планування i облiку навчальноi роботи

науково-педагогiчних працiвникiв

J\ъ

з/п
Вид роботи Норма часу Примiтка

1.1 Проведення спiвбесiди
з вступниками

0,25 годин кожному
членовi KoMicii на одного
вступника

кiлькiсть членiв
koMicii на потiк
(.ру.rу) вступникiв -
не бiльше трьох осiб

|.2 Проведення вступних е (заменlв
- усних 0,25 години кожному

членовi KoMicii на одного
вступника

кiлькiсть членiв
koMicii на потiк
(.руrrу) вступникiв -
не бiльше трьох осiб

- письмових: 2 години для проведення
екзамену на потiк (групу);
0,2 години на перевiрку
однiеi роботи

кiлькiсть членiв
KoMiciT на потiк
(групу) - не бiльше
двох осiб, до п'яти
осiб при вступi до
аспiрантури.

- тестових, в т.ч.
комп'ютернi
тестування

2 години для проведення
тестування на потiк (.рупу)

- творчих KoHKypciB 3 години для проведення
творчого конкурсу на потiк
(групу);
0,5 години на перевiрку
однiеi роботи

кiлькiсть членiв
koMicii не бiльше
тръох осiб.

- творчих KoHKypciB з
академiчного рисунку,
живопису, композицii,
творчого залiку з
дизайну

б годин на один день
проведення конкурсу;
0,25 години на формування
заг€Lльного рейтингу

1.3 Читання лекцiй 1 година за одну
академiчну годину для
денноi, заочноi,
дистанцiйноi фор*
навчання

Аудиторнi години.
Щля дистанцiйноi
форми навчання - у
синхронному режимi
вiлео-конйепет+ттiТ

|.4 Проведення практичних занять :

- аудиторнl години для
денноi i заочноi форпл
навчання, KoHTaKTHi
години для
дистанцiйноi форми
навчання у
синхронному режимi

1 година на академiчну
(вiртуальну) групу
(пiд.рупу) за одну
академiчну годину;

Щопускаеться подiл
академiчноi
(вiртуальноi) групи
на пiдгрупи з

урахуванням
особливостей
вивчення
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J\b

з/п
Вид роботи Норма часу ГIримiтка

- асинхронний режим
(перевiрка i
рецензування робiт)

0,15 годин на одну роботу.
дисциплiни.

1.5 Проведення лабораторних занять :

- аудиторнi години для
денноi i заочноi фор,
навчання, KoHTaKTHi
години для
дистанцiйноi форми
навчання у
синхронному режимi (з
використанням
емуляторiв,
вiрryальних
тренажерiв,
лабораторiй тощо)
- асинхронний режим
(перевiрка i
рецензування звiтiв)

1 година на академiчну
(вiртуальну) групу
(пiдгрупу) за одну
академiчну годину;

0,25 годин на один звiт з
лабораторноI роботи

Щопускасться подiл
академiчноi
(вiрryальноi) групи
на пiдгрупи з

урахуванням
особливостей
вивчення
дисциплiни.

1.6 Проведечня семiнарських занять :

- аудиторнi години для
денноТ i заочноi форпл
навчання, KoHTaKTHi
години для
дистанцiйноТ форми
навчання у
синхронному режимi
(вiдео конференцiя,
чат, тощо)
- асинхронний режим
(перевiрка i
рецензування звiтiв)

1 година на академiчну
(вiртуальну) групу за 1

академiчну годину;

0,25 години на студента

|.7 Проведення
консультацiй (в т.ч. on-
line) поточного
контролю успiшностi
студента з навчzLпьних
дисциплiн протягом
семестру

Вiд загального обсягу
навч€UIьного часу,
вiдведеного на вивчення
навч€uIьноТ дисциплiни, на
академiчну (вiрryальну)
групу:
- до 5 Yо для денноТ форми
навчання;
- до 1 0 Yо для iнших фор,
навчання

Проведення
консультацiй
регламенту€ться
затвердженим зав.
кафедри графiком.



Jф
зlп Вид роботи Норма часу Примiтка

1.8 Проведення
екзаменацiйних
консультацiй

- семестровий екзамен - 1

години на академiчну
(вiртуальну) групу;
- квалiфiкацiйний iспит
(пiдсумкова атестацiя) - 2
години на академiчну
групу з кожноi навчальноТ
дисциплiни, що входить до
квалiфiкацiйного iспиту

1.9 Перевiрка:

- розрахункових,
графiчних та
розрахунково-
графiчних робiт

0,25 години на одну роботу Щля Bcix фор,
навчання. Роботу
перевiряе i приймае
один НПП.
З урахуванням витрат
часу на видачу
завдання, перевiрку
та захист роботи

- перевiрка i
приймання
контрольних робiт,
передбачених
навч€tIIьним планом,
що виконуються пiд
час самостiйноi роботц

0,2 години на одну роботу

- перевiрка
контрольних,
самостiйних, домашнiх
роOlт lноземних
студентiв пiдготовчого
вiддiлення

l0 % вiд загального обсяry
навч€lJIьного часу,
вiдведеного на вивчення
навчаJIьноi дисциплiни на
академiчну групу

1.10 Керiвництво i приймання (захист)

- курсових робiт iз
фахових та
заг€Lпьноiнженерних
навч€Lпьних дисциплiн

1,5 години на роботу, у
тому числi 0,15 години
кожному членовi KoMicii на
проведення захисту.

кiлькiсть членiв
KoMicii - не бiльше
трьох осiб
З урахуванням витрат
часу на видачу
завдання, перевiрку
та захист роботи.

- курсових проектiв iз
фахових навч€lJIьних
дисциплiн

2 години на проскт у тому
числi 0,2 години кожному
членовi koMicii на
проведення захисту.
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J\Ъ

зlп Вид роботи Норма часу Примiтка

1.11 Проведення семестрового кgнтролю
Екзамен,
диференцiйний залiк
(перескладання,
академiчна рiзниця):
- у письмовiй формi;

- у формi
комп'ютерного
тестування

2 години на академiчну
(вiртуалъну) групу (потiк);
0,2 на перевiрку однiеi
роботи.
2 години на академiчну
(вiртуальну) групу (потiк).

Перескладання
екзаменiв, складання
академiчноi рiзницi
проводиться згiдно
графiку,
затвердженого
директором
iнституту/деканом
факультету
(директором центру).

|.t2 Керiвництво
практикою (денна
форма навчання):

Що норм часу з ycix видiв практик входить
перевiрка звiтiв, оформлення щоденникiв
праI!тики, проведення залiкiв

- кВступ до фаху> 12 години на тиждень на
академiчну групу
Нормування в академiчних
групах з чисельнiстю до \2
осiб проводиться з
коефiцiентом 0,5

_ навч€Lльною
(<ГеодезичнаD,
< Загально-екологiчна>>,
<Ландшафтно-
екологiчно>,
<Проектна>)

30 години на тиждень на
академiчну групу
Нормування в академiчних
групах з чисельнiстю до |2
осiб проводиться з
коефiцiентом 0,5

_ навч€LIIьною
(<Живописна)),
<Художньо-про€ктна),
<Музейна>>,
<<Пленерна>>,

<<Бiонично>,

<Конструкторсько-
технологiчнa>)

З0 години на тиждень
академiчну групу

Щва НПП на групу
вiд 1б студентiв

- виробничою
(технологiчна,
експлуатацiйна) з
груповим розмiщенням
студентiв

l годиназаробочийдень
на групу до 30
практикантiв
Нормування в академiчних
групах з чисельнiстю до 12
осiб проводиться з
коефiцiентом 0,5

Норма часу надана на
весь TepMiH практики
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Jф
зlп Вид роботи Норма часу Примiтка

- виробничою
(кКомплексна з фаху>,
<Органiзацiйно-

управлiнська),
<Комплексний тренiнг
на пiдприемствi>) з
iндивiдуальним
розмiщенням студентiв

1 години наодного
студента

Норма часу надана на
весь TepMiH практики

- <<Практика перекладу
писемного та усного
мовлення),
<<Навчальна

перекладацька
практика),
<<Педагогiчна>>

30 години на тиждень на
академiчну групу

- <Науково-
дослiдницька),
<Наукове стажування))

2 годин на магiстранта Норма часу надана на
весь TepMiH практики

- <ЩослiдницькD),
<Педагогiчна>

1 години на магiстранта

- <Переддипломна) l години на студента для
освiтнього рiвня
"бакалавр";
2 години на сryдента для
освiтнього рiвня "магiстр".

- <Науково-
педагогiчна>>

20 годин на аспiранта Норма часу надана на
весь TepMiH практики

1.13 Керiвництво
практикою (заочна
форма навчання)

Що норм часу з ycix видiв практик входить
перевiрка звiтiв, оформлення щоденникiв
практики, проведення залiкiв

- <Вступ до фаху>, 4 години на академiчну
групу

Протягом семестру.
Норма часу надана на
весь TepMiH практики

- навч€Lпьною
(<Геодезична)),
<З агально-екологiчна>>,
<Ландшафтно-
екологiчнa>)

6 годин на академiчну
групу

- навч€UIьною
(<Геодезична) для
напряму геодезiя,
картографiя та
землеустрiй);

12 годин на академiчну
групу



J\Ъ

зlп
Вид роботи Норма часу Примiтка

- виробничою
(<Технологiчна>,
<Експлуатацiйна>>,
<Друга технологiчна>>,
<Комплексна з фаху>,
<Органiзацiйно-

управлiнська)),
<<Комплексний тренiнг
на пiдприсмствi>) з
груповим та
iндивiдуальним
розмiщенням студентiв

6 годин на академiчну
групу

- <Щослiдницька),
<Педагогiчна>>

4 години на академiчну
групу

- <<Науково-

дослiдницька))
1 година на магiстранта

- <Переддипломна) 2 години на студента
- <<Начково-

педагогiчна>>
20 годин на аспiранта Норма часу надана на

весь TepMiH практики
I.14 Проведення атестацii здобувачiв вищоi освiти

(квалiфiкацiйний iспит) :

- у письмовiй формi;

- у формi
комп'ютерного
тестування

2 години на групу;
0,33 на перевiрку однiеi
роботи на Bcix членiв
KoMicii.
3 години на академiчну
групу (потiк).

1.15 Керiвництво,
консультування та
проведення захисту
диrrломних просктiв,
робiт за ocBiTHiM
piBHeM:

Розподiл норми часу мiж керiвником i
консультантами визначасться випусковою
кафедрою з урахуванням специфiки дипломного
проекту.

- <бакалавр> технiчнi
спецiальностi;

- <бакалавр>
економiчнi та
управлiнськi
спецiальностi;

до 14 годин на одного
студента у тому числi до 10
годин керiвнику i
консультантам.

до 72 годин на одного
студента, у тому числi до 8
годин керiвнику i
консультантам.

За одним керiвником
закрiплюеться до 8
дипломних проектiв
(робiт). Склад
екзаменацiйноi
KoMiciT: голова i три
члени KoMicii.
В окремих випадках
кiлькiсть членiв
koMicii може бути

9
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з/п
Вид роботи Норма часу Примiтка

- <бакалавр>
спецiальностi
<Фiлологiя>

- <<бакалавр>>

спецiальностi
ApxiTeKTypa та
мiстобудування;

- <бакалавр)
спецiальностей
.Щизайн; Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво, реставрацiя

до 12 годин на одного
студента, у тому числi до 9
годин керiвнику i
консультантам.

до 18 години на одного
студента, у тому числi до
14 годин керiвнику i
консультантам.

до |2 годин на одного
студента, у тому числi до 9
годин керiвнику i
консультантам.

Iз загальноi норми також
видiляються:
- 0,5 години головi та
кожному членовi KoMicii;
- 0,5 години завiдувачу
випусковоТ кафедри;
- 1 годинарецензенту.

збiльшена до 5 осiб
без збiльшення
витрат часу.

- <магiстр> технiчнi
спецiальностi;

- <магiстр> економiчнi
та управлiнськi
спецiальностi;

- <магiстр>>

спецiальностi
<Фiлологiя>

_ ((магlстр)
спецiальностi
ApxiTeKTypa та
мiстобудування;

до 30 годин на одного
студента, у тому числi до
24 годин керiвнику i
консультантам.

до 28 годин на одного
студента, у тому числi до
до 22 годин керiвнику i
консультантам.

до 28 годин на одного
студента, у тому числi до
22 годин керiвнику i
консультантам.

до 35 годин на одного
студента, у тому числi до
до 29 годин керiвнику i
консультантам.

За одним керiвником
закрiплюсться до 5
дипломних
магiстерських робiт
на навч€lJIьний piK.
Склад екзаменацiйноi
KoMiciT: голова i
чотири члени KoMicii.
В окремих випадках
кiлькiсть членiв
KoMiciT може бути
збiльшена до б осiб
без збiльшення
витрат часу.

10
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Вид роботи Норма часу Примiтка

- <магiстр>
спецiальностей
Щизайн; Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво, реставрацiя

до З0 годин на одного
студента, у тому числi до
до 24 годин керiвнику i
консультантам.

Iз загальноi норми також
видiляються:
- 0,5 години головi KoMicii;
- 0,5 години кожному
членовi KoMicii;
- 0,5 години завiдувачу
випусковоi кафедри;
- 2 години рецензенту.

1.16 Проведення
кандидатських
екзаменiв

1 годинакожному
екзаменатору аспiранта
(здобувача)

кiлькiсть членiв
KoMicii - не бiльше
чотирьох осiб

t.|7 Наукове
консультування
докторантiв

50 годин щороку на
докторанта

На перiод навчання в

докторантурi.

1.18 Керiвництво
здобувачами ступеня
доктора фiлософii
(аспiрантами)

50 годин щороку на
здобувача (аспiранта)

На перiод навчання в
аспiрантурi.

1.19 Керiвництво
стажуванням НПП

6 годин на одного НПП Звiт керiвника
розглянуто на
засiданнi кафедри

|.20 Проведення
тематичних дискусiй,
науково-практичних
конференцiй слухачiв
(стажистiв) центру
пiдвищення
квалiфiкацiТ (ЦПКiДН)
Унiверситеry

l година за одну
академiчну годину для
кожного НПП;
2 години за одну
академiчну годину для
кожного НПП дистанцiйно

кiлькiсть Нпп - не
бiльше трьох осiб

1.2| Керiвництво
пiдвищенням
квалiфiкацiТ,
(стажуванням)
слухачiв IЦIКiДН

5 годин на одного слухача
за тиждень

Стажування
проводиться на базi
Унiверситету

|.22 Рецензування

рефератiв слухачiв
(стажистiв) I]ПКiЩI

2 години на реферат

11
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зlл
Вид роботи Норма часу Примiтка

|.2з Керiвництво,
консультування,

рецензування та
проведення захисту
випускних робiт
стажистiв I]ПКiЩН

до 10 годин на одного
слухача, у тому числi:

рецензування - 1 година;
по 0,3З годин и головi та
кожному членовi KoMicii

Якщо випускова
робота передбачена
програмою
стажування;
кiлькiсть членiв
KoMicii - не бiльше
трьох осiб

|.24 Проведення випускних
екзаменiв слухачiв
(стажистiв) t{ПКiЩН

0,5 години на одного
слухача головi та кожному
членовi екзаменацiйноi
KoMicii

кiлькiсть членiв
KoMicii - не бiльше
трьох осiб

|.25 Проведення атестацiI осiб, якi претендують на вступ
на державну службу, щодо вiльного володiння
державною мовою:

кiлькiсть членiв
koMicii не бiльше
чотирьох осiб
(секретар KoMicii не с
членом KoMicii)

- оцlнювання завдань у
письмовiй формi
(TecToBi та переказ);
- оцiнювання завдань в

уснiй формi

0,3З год кожному членовi
KoMicii на одного слухача;

0,33 год кожному членовi
KoMiciI на одного слухача

1.26 Проведення професiйноТ атестацii осiб, якi мають
HaMip провадити дiяльнiсть iз сертифiкацii
енергетичноi ефективностi та обстеження
iнженерних систем

кiлькiсть членiв
koMicii не бiльше
семи осiб (секретар
koMicii не е членом
KoMicii)у письмовiй формi

(TecToBi та ситуацiйнi
завдання)

З год на групу кожному
членовi KoMicii та 0,З3 год
на перевiрку однiеi роботи
кожному члену koMicii

1.27 Проведення та
перевiрка комплексних
контрольних робiт
(ККР), ректорських
контрольних робiт

2 години для проведення
ККР на потiк (.рупу)
0,3З години на перевiрку
однiеi роботи.

кiлькiсть Нпп - не
бiльше трьох осiб.
Норма на перевiрку
однiсi роботи
застосовусться для
письмових робiт з
урахуванням витрат
часу на видачу
завдання.
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2. Норми часу
для планування i облiку методичноi роботи

цiвникiнаyково-педагогlчн их п вникlв
j\ъ

зlп
Назва виду

методичноТ роботи
Норма часу
(у годинах)

Примiтка

2.| Пiдготовка до занять:
а) по курсу, що
викладаеться
- лекцii;

- практичнi,
лабораторнi,
ceMiHapcbKi занятгя;

б) з нових KypciB:
- лекцii;

_ практичнl,
лабораторнi,
ceMiHapcbKi заняття

в) лекцii та практичнi
заняття для iноземних
студентiв
пiдготовчого
вiддiлення

1 година пiдготовки
одну годину лекцiй;
0,5 години на одну
годину занять;

2 години пiдготовки на
одну годину лекцiй;

1 годинана одну годину
занять;

1 година на одну годину
лекцiйних та 1 година на
одну годину практичних
занять

.Що лекцiйних занять
обов'язковою е

презентацiя.

При дистанцiйнiй формi
навчання для занять у
синхронному режимi.

Пiдготовка до занять
англiйською мовою з
коефiцiентом 1,1 вiд
заг€Lпьноi норми, з
коефiцiентом 1,5 якщо
дисциплiна
викладаеться
англiйською мовою
вперше

2.2 написання i
пiдготовка до видання:

Пiдготовка матерiалiв англiйською мовою з
коефiцiснтом 1,1 вiд заг€шьноi норми, з
коефiцiентом 1,5 якщо дисциплiна викладаеться
англiйською мовою вперше.
Щля доопрацювання та перевидання застосовуеться
коефiцiент 0,5.

пiдручникiв;

- посiбникiв,
практикумiв,
довiдникiв

до 120 годин на один
умов. друк. арк.;
до 100 годин на один
умов. друк. арк.

- конспекту лекцiй; до б0 годин на один
умов. друк. арк.

До 4 умов. друк. арк. на
дисциплiну

lз
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зlп
Назва виду

методичноТ роботи
Норма часу
(у годинах)

Примiтка

- навч€Lпьно-
методичних MaTepiarriB
до лабораторних,
практичних занять,

розрахункових робiт,
дипломного
проектування,
практики,
контрольноI,
самостiйноi роботи
студента

до 50 годин на один
умов. друк. арк.

До 2 умов. друк. арк. на
методичнi матерiали

- робочих зошитiв до 40 годин на один
умов. друк. арк.

Не бiльше 1 умов. друк.
арк. на методичнi
матерiали- iнших навч€шьно-

методичних матерiалiв
до 20 годин на один
умов. друк. арк.

2.з Рецензування
пiдручникiв,
посiбникiв, iнших
методичних матерiалiв

до 10 годин на один
умов. друк. арк.

Форма звiтностi:
рецензiя

2.4 Розробка i погодження ocBiTHboi програми: На Bcix виконавцiв
вiдповiдно до наказу.
На переробку норми
застосовуються у
половинному обсязi

- освlтньо1 програми
бакалавра;
- освiтньо-професiйноi
(освiтньо-науковоi)
про|рами магiстра,
ocBiTHbo-HayKoBoi
програми доктора
фiлософii

до 120 годин;

до 80 годин;

2.5 Розробка i погодження навчuшьних планiв i
робочих навч€шьних планiв:

- навчаJIьного плану
пiдготовки бакалавра;
- навч€LгIьного плану
пiдготовки магiстра,
доктора фiлософiТ;

до 50 годин
документ;

до 30 годин
документ.

на

на

На Bcix виконавцiв
вiдповiдно до нак€ву.
З ПОЯСНЮВ€LПЬНОЮ

запискою
На переробку норми
застосовуються у
половинному обсязi.

- робочих навч€uIьних
планiв

до 5 годин на документ. керiвнику або члену
групи забезпечення
(вiдповiдно до наказу)
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методичноi роботи
Норма часу Примiтка

Роз Kai погодження:
- робочих програм
дисциплiни, практик

до 50 годин
дисциплiну;

На Bcix aBTopiB.
На Bci piBHi вищоi
освiти.
На переробку норми
застосовуються у
половинному обсязi

- програм вступних
випробувань

ових, додаткових

20 годин на одну
дисциплiну, освiтню

- комплектiв
екзаменацiйних
бiлетiв

20 годин на одну
дисциплiну (30 бiлетiв)

- комплекту завдань
для проведення
модульного та
пiдсумкового
контролю, контролю
з€шишкових знань

30 годин на один
комплект (30 завдань)

- комплекту завдань
(TecTiB) для
пiдсумковоi атестацii
здобувачiв вищоi
освiти, слухачiв
ЦПКiДН у формi

30 годин за комплект
(З0 завдань)

- комплекту завдань
(TecTiB) для вступних
випробувань у формi

30 годин за комплект
(30 завдань)

- розробка та
погодження
комплекту завдань для
фахових дисциплiн,
курсового та
дипломного
просктування,
навч€шьноi та
виробничоi практики

!о 50 годин на комплект
(25 завдань)

Щля спецiальностi
<<rЩизайн>>.

На Bcix aBTopiB.
На Bci piBHi вищоi
освiти.
На переробку норми
застосовуються у
половинному обсязi

- програм пiдвищення
квалiфiкацii
(короткострокових
професiйних п

до 20 годин на одну
програму

На Bcix aBTopiB.

_ програм пlдвищення
квалiфiкацiТ
(довгострокових
професiйних програм)

до 50 годин на одну
програму
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зlп
Назва виду

методичноi роботи
Норма часу
(у годинах)

Примiтка

2.7 Розробка (освоення)/оновлення i впровадження:

- наочних матерiалiв
(схем, плакатiв,
стендiв, презентацiй iз
застосуванням прийом
iв\методiв, технiк\засо
бiв вiзуалiзацii
навч€LIIьного
матерiалу, метадизайн
НаВЧЕLГIЬНИХ

матерiалiв)

до 20 годин на
створений навча-пьний
продукт

На Bcix aBTopiB.
На переробку норми
застосовуються у
половинному обсязi
Форма звiтностi:
навчаJIьний гrродукт

- iнновацiйних форм i
методiв навчання
(розробка кейсiв,
iнтерактивних
технологiй, рольових,
iмiтацiйних iгор тощо)

За фактичними
витратами €Lле не бiльше
50 годин на piK

- комп'ютерного
програмного
забезпечення
навч€Lпьних дисциплiн

За фактичними
витратами €Lле не бiльше
l00 годин на piK

2.8 Розробка курсу
дистанцiйного
навчання на базi
Moodle

60 годин на 1 кредит
дисциплiни, а_пе не
бiльше 300 годин.

.Щля оновлення курсу
норма використовуеться
з коефiцiентом 0,2

2.9 Супровiд курсу
дистанцiйного
навчання на базi
Moodle

до 10 годин на
академiчну (вiртуальну)
групу у дистанцiйному
Kypci на семестр

На Bcix НПП курсу.
В групах з чисельнiстю
до |2 осiб з
коефiцiснтом 0,5

2.10 Забезпечення лаборатор них занять
- розробка i
постановка нових
лабораторних робiт

до 30 годин на одну
роботу

На Bcix aBTopiB.
На переробку норми
застосовуються у
половинному обсязi

- розробка проектiв з

удоскон€Lпення
матерiально-технiчноТ
бази навч€UIьних
лабораторiй,
методичних кабiнетiв,
спецiалiзованих
аудиторiй

60 годин на piK на
лабораторiю (аудиторiю)

На групу виконавцiв.
Якщо робота
виконуеться без
додатковоi оплати.
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Назва виду

методичноТ роботи
Норма часу
(у годинах)

Примiтка

2.|| CeMecTpoBi перегляди
з фахових дисциплiн

4 години на перегляд
кожному НПП кафедри

для спецiальностей
<.Щизайн>>,

<Образотворче
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрацiя.

2.|2 Органiзацiя,
пiдготовка та
проведення науково-
методичних, художнiх
та iнших виставок

до 50 годин на
навчаJIьний piK

На групу виконавцiв.

2.|з Виконання творчих
робiт з живопису,
реставрацiТ, графiки,
скульптури, дизайну,
монумент€UIьного

розпису на
архiтектурних
об'ектах

За фактом, €Lпе не бiльше
600 годин

На групу виконавцiв на
навч€шьний piK

2.|4 Пiдготовка
персон€Lльних
художнiх виставок

до 200 годин

2.15 Пiдготовка художнiх
та дизайнерських
робiт до виставок та
KoHKypciB

до 40 годин на одну
роботу

2.1б Участь у роботi
творчих груп ХНУМГ

за фактом, а_пе не бiльше
б0 годин

На навчальний piK

2.17 Переклад рефератiв
наукових статей,
додаткiв до дипломiв,
методичноi лiтератури
та iнших матерiалiв за
дорученням
адмiнiстрацiТ
Унiверситету

до З0 годин на один
умов. друк. арк.

За погодженням з

завiдувачем кафедрою
iноземних мов.

2.18 Пiдвищення
квалiфiкацii:
- навчання за
програмою
пiдвищення
квалiфiкацii

до 180 годин Вiдповiдно плану
пiдвищення квалiфiкацii
(наказу на направлення)
на вiдповiдний
навч€lJIьний piK._ стажування
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зlп

Назва виду
методичноi роботи

Норма часу
(у годинах)

Примiтка

- окрем1 види
дiяльностi науково-
педагогiчних
працiвникiв (участь у
програмах академiчноi
мобiльностi, наукове
стажування,
caMoocBiTa, участь у
ceMiHapax,
практикумах,
тренiнгах, вебiнарах,
майстер-класах)

до 30 годин на piK За умови визнання
результатiв
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3. Норми часу для планування i облiку науковоi роботи
науково-педагогiчних працiвникiв

J\b

з/п
Назва виду

науковоi роботи
Норма часу
(у годинах)

Примiтки

3.1 Виконання i впровадження результатiв науково-
дослiдних робiт (НД') розроблених у межах
кафедральноi тематики :

- виконання НЩР 50 годин на один умов.
дрYк. арк.

На робочу групу.
За наявностi звiту.

- впровадження науково-
технiчноi продукцiТ Н!Р у
виробництво

до 70 годин На робочу групу, за
наявностi акту
впровадження

з.2 Створення науково-
технiчноi продукцii (видiв
виробiв) у межах
кафедральнот тематики

до 100 год. на piK На робочу групу

J.J Пiдготовка та захист
дисертацii:
- докторськоТ;
- кандидатськоi

до б00 годин;
до 300 годин

Щля здобувачiв, якi не е
аспiрантами,
докторантами з очною
формою навчання. На
весь перiод пiдготовки
дисертацii але не бiльше
нiж 3 роки

з.4 Пiдготовка та публiкацiя монографii, роздiлу
монографiТ, словника, довiдника:

На Bcix aBTopiB за
наявностi публiкацii

- у зарубiжних
видавництвах мовами
Свропейською Союзу (СС)

до 100 годин на один
умов. друк. арк.

- у iнших видавництвах (у
т.ч. зарубiжних, якщо
публiкацiя написана не
мовою еС

до 80 годин на один
умов. друк. арк.

з.5 Пiдготовка та публiкацiя cTaTTi:
- у закордонних наукових
перiодичних виданнях, що
включенi до мiжнародних
наукометричних баз даних

до 160 годин на одну
публiкацiю

На Bcix aBTopiB за
наявностi публiкацii.
Наукометричнi баз
даних: Web of Science,
Scopus та Index
Copernicus для соцiо-
ryманiтарних наук

_ у наукових перlодичних
виданнях Украiни, що
включенi до мiжнародних
наукометричних баз даних

до 120 годин на одну
публiкацiю

- у зарубiжних виданнях
(якi не входять до
наукометричних баз
даних)

до 100 годин на одну
публiкацiю
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Jф
зlп

Назва виду
науковоi роботи

Норма часу
(у годинах)

Примiтки

- у галузевих та
нацiональних виданнях
(енциклопедiТ, словники,
тощо)

150 годин на один
умов. друк. арк.

На Bcix aBTopiB за
наявностi публiкацii.

- у фахових виданнях до 70 годин на одну
публiкацiю

- у iнших виданнях до 30 годин на одну
публiкацiю

3.6 Пiдготовка та публiкацiя тез доповiдей:
- на конференцiю, яка
iндексуеться у
наукометричнiй базi
даних Scopus або Web of
Science.

до 120 годин на однi
тези

На Bcix aBTopiB, за
наявностi iндексацiT у
наукометричнiй базi
даних Scopus або Web of
Science. Якщо
публiкацi" дубп.еться у
обох базах, то години
зараховуються лише
один р€rз.

- на мlжнародну
конференцiю мовою еС

до 80 годин на однi
тези

На Bcix aBTopiB за
наявностi публiкацiТ

- на мiжнародну
конференцiю

до 50 годин на однi
тези

- конференцii, семiнари,
круглi столи

до 20 годин на однi
тези

з.7 HayKoBi доповiдi на
конференцiях, ceMiHapax :

- мiжнародних;
- всеукраiнських

до 30 годин
до 20 годин

За одну доповiдь на Bcix
aBTopiB

3.8 Пiдготовка документiв :

- до участi у конкурсному
вiдборi на проведення
фундамент€Llrьних
наукових дослiджень,
прикладних наукових
дослiджень та виконання
науково-технiчних
(експериментальних)

розробок за рахунок
кошrгiв державною бюдркgгу

до 150 годин На один захiд для Bcix
виконавцiв
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J\b

зlл
Назва виду

науковоi роботи
Норма часу
(у годинах)

Примiтки

- до участi у KoHKypci
проектiв наукових робiт та
науково-технiчних
(експериментальних)

розробок молодих учених
за рахунок коштiв
загального фонду
державного бюджету,
iнших конкурсах та
грантових про|рамах
державного рiвня

до l00 годин

- на тендернi торги до 100 годин

- до участi у грантових
мiжнародних програмах
прiоритетних наукових
дослiджень

до 100 годин

3.9 Оформлення заявок на
видачу охоронних
документiв на об'екти
iнтелектуальноi власностi :

- державних;
- мiжнародних

до 70 годин
до 100 годин

За один документ
Bcix aBTopiB

3.10 Пiдготовка експонатiв до участi у виставках
досягнень науково-технiчного прогресу

- мiжнародних до б0 годин за кожний
експонат

На Bcix aBTopiB за
наявностi диплома або
iншого документа- всеукраiнських до 50 годин за кожний

експонат

- регiональних до 30 годин за кожний
експонат

з.1 1 Рецензування, експертиза
монографiй, статей, НДР

5 годин на один
ум.друк.арк. роботи,
яка рецензуеться

На робочу групу, за
наявностi рецензii.

3.I2 Рецензування
авторефератiв

10 годин на один
друк.арк.

На робочу групу, за
наявностi вiдryку.

з.13 Робота у складi редколегii
наукових журналiв, iнших
видань

до 20 годин на один
номер (видання)

2|



J$
зlп

Назва виду
науковоi роботи

Норма часу
(у годинах)

Примiтки

з.|4 Керiвництво науковою роботою студентiв з
пiдготовкою:
- науковоi cTaTTi до 30 годин на одну

статтю
Не бiльше 100 годин на
навчаJIьний piK

- заявки на видачу
охоронних документiв

до 25 годин на одну
заявку

- НДР на всеукраiЪський
конкурс

до 30 годин на одну
ндр

- НДР на мiжнародний
конкурс або в межах
грантових програм

до 50 годин на одну
ндр

- участi у наукових
конференцiях, ceMiHapax

до 10 годин на одну
доповiдь

- рецензування
студентськоI НЩР на
конкурс

до 10 години на одну
роботу

з.15 Участь у пiдготовцi i
проведеннi студентських
олiмпiад

до 100 годин на
олiмпiаду

На Bcix виконавцiв

3.16 Пiдготовка студентiв до I
та II TypiB Всеукраiнськоi
студентськоi олiмпiади

до 20 годин на одного
студента на кожний
тур

з.|7 Керiвництво студентським
науковим ryртком

2 години на засiдання Що 80 годин на piK

3.18 Створення та обладнання
науковоI лабораторii

до 250 годин На Bcix виконавцiв

3.19 Атестацiя i сертифiкацiя
науковоi лабораторii

до 100 годин На Bcix виконавцiв за
наявностi сертифiкату
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4. Норми часу
для планування i облiку органiзацiйноi роботи

науково-педагогiчних працiвникiв

J\ъ

з/п
Назва виду

органiзацiйноi роботи
Норма часу
(у годинах)

Примiтки

4.| робота в комiсiях:
- експертних радах до 50 годин на piK

За наказом (листом)
МОН УкраТни

- науково-методичнiй
KoMiciT (НМК), якi
органiзуе MiHicTepcTBo
освiти i науки УкраIни

до 50 годин на piK

- вищiй атестацiйнiй
KoMicii (ДАк)

до 70 годин на piK

4.2 Робота у спецiалiзованих Вчених радах
унiверситету:
- голова спецiалiзованоi
Вченоi ради

до 60 годин на рlк На роботу в однiй радi.
за нак€вом по
Унiверситету- члени спецiалiзованоТ

Вченоi Dади
до 50 годин на piK

- секретар
спецiалiзованоТ Вченоi
ради

до 15 годин на захист
однiеi дисертацiТ

Не бiльше 180 годин на
нач€Lllьний piK

4.з Робота в радах i комiсiях Унiверситету:
- вченоi, науково-
методичноi, науково-
технiчноi, конкурсноI,
виховноi

до 100 годин головi,
вченому секретарю,

до 50 годин кожному
членовi ради (KoMicii)

На навчальний piK.
за наказом по
Унiверситету

- вченоi, методичноi,
ради iнституту /

факультету

до 80 годин головi,
до 50 годин вченому
секретарю та кожному
членовi ради (KoMiciT)

- конкурсна комiсiя
iнституту / факультету

до 30 годин на piK
кожному членовi koMicii

- фахова, предметна,
вiдбiркова

до 30 годин на piK
кожному членовi KoMicii

- комiсiй з монiторингу i
аналiзу стану виконання
навч€Lпьноi, науковоi i
методичноТ роботи
науково-педагогiчних
працiвникiв

За фактичними
витратами, €UIe не
бiльше 30 годин на piK

З пiдготовкою рiшень та
спiвдоповiдей на
засiданнях рад
Унiверситету

- з монiторинry якостi
пiдготовки фахiвцiв

до 30 годин За дорученням
керiвництва
Унiверситеry
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J\b

зlrl
Назва виду

органiзацiйноi роботи
Норма часу
(у годинах)

Примiтки

4.4 Органiзацiя i проведення:
- наукових конференцiй,
симпозiумiв, ceMiHapiB,
оглядiв, KoHKypciB

до 30 годин головi
оргкомiтету (журi);
до 20 годин керiвникам
секцiй,
до 10 годин кожному
членовi оргкомiтету
(журi), експертам

На один захiд

- телеконференцiй,
вебiнарiв, симпозiумiв

до 40 годин на один
захiд

На Bcix органiзаторiв

_ поза навч€шьних
культурно-спортивних
заходiв

до 20 годин на один
захiд

На Bcix органiзаторiв

4.5 Проведення
профорiснтацiйноi
роботи в закладах освiти

до 40 годин на piK

4.6 Участь у проведеннi
днiв вiдкритих дверей

до 30 годин на piK

4.7 Участь у пiдготовцi i
проведеннi
Всеукраiнських
олiмпiад, KoHKypciB для
учнiвськоi молодi

до 100 годин на одну
олiмпiаду

На Bcix виконавцiв

4.8 Органiзацiя роботи в
школах розвитку

до 50 годин на рlк

4.9 Профорiснтацiйна
робота з учнiвською
молоддю

до 80 годин на piK Виiзнi заняття,
тематичнi зустрiчi,
круглi столи.

4.10 Виконання обов'язкiв:
- заступника декана
факультету, заступника
голови центра;
- завiдувача кафедри
- заступника завiдувача
кафедри

до 150 годин

до 200 годин
до 80 годин

На навчальний piK.

виконання обов'язкiв за
наказом

- вiдповiдапьного за
напрямом роботи
кафедри
- секретаря кафедри

до 60 годин

до 40 годин

- секретаря
екзаменацlино1,
атестацiйноТ KoMicii

0,5 години на одного
випускника, слухача
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J\ъ

з/п
Назва виду

органiзацiйноI роботи
Норма часу
(у годинах)

Примiтки

- вiдповiд€шьного за
спортивно-масову
роботу iнститутiв /

факультетiв

до 80 годин на
навчальний piK

За факультетом
закрiплю€ться один
НПП. Норма дiе для
НПП кафедри
фiз.виховання i спорту

- керlвника, члена групи
забезпечення
спецiальностi

до 30 годин на piK Вiдповiдно до наказу

- гаранта ocBiTHboi
програми на другому та
третьому рiвнях вищоТ
освiти

до 60 годин на piK Вiдповiдно до наказу

- гаранта освiтньоI
програми на першому
piBHi вищоi освiти

до 80 годин на piK Вiдповiдно до наказу

- координатора дуальноi
форми навчання вiд
унiверситету

до 60 годин на piK. Вiдповiдно до наказу

- куратора дуЕtJIьного
навчання

до 50 годин на piK на
групу до 16 студентiв

Вiдповiдно до наказу

- вiдповiд€L[ьного по
кафедрi за перевiрку
квалiфiкацiйних робiт
студентiв на ознаки
плагiату

0,2 години на роботу Вiдповiдно до нак€ву

4.|| Участь у процедурах лiцензування та акредитацii
- лiцензування н.а

ocBiTHboMy piBHi
до 150 годин на освiтнiй
piBeHb

На робочу групу
вiдповiдно до нак€ву

- лiцензування на piBHi
освiтньоi програми

до 80 годин на освiтню
програму

- акредитацiя ocBiTHboi
про|рами

до 80 годин на освiтню
програму

Гаранту ОП, членам
групи забезпечення
(вiдповiдно до наказу).
На Bcix виконавцiв

4.|2 Участь у пiдготовцi галузевих та нацiонаJIьних
видань (енциклопедiй, словникiв, тощо)
- керiвник проекту,
голова редакцlино1
колегii

до 50 годин на piK вiдповiдно до наказу

- вiдповiдальний
секретар

до 75 годин на piK

- вiдповiдальний за
напрям(тематичний
блок)

до 100 годин на piK
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зlп
Назва виду

органiзацiйноi роботи
Норма часу
(у годинах) Примiтки

4.1з Участь у засiданнях i
ceMiHapax кафедри,
зустрiчах з експертними
групами пiд час
акредитацii ocBiTHix
програм

до 60 годин на
навч€шьний piK

Кожному членовi
кафедри

4.|4 Органiзацiя
спiвробiтництва з
пiдприемствами та
органiзацiями:
- Украiни
- мiжнародними

до 50 годин на piK;
до 70 годин на piK

За наявностi документiв
спiвробiтництва

4.15 Розробка, супровiд
роботи сайту кафедри,
aKayHTiB у соцiальних
мережах

до 80 годин на piK Iнформацiйний
супровiд, дизайн,
програмування, тощо

4.|6 Вiдвiдування занять:
- проректором
- директором/деканом,
заступ. директора/декана
- завiдувачем кафедри

до З0 годин
до 50 годин
4 години на НПП, €Lле не
бiльше 50 годин

На навчальний piK

- провiдних НIIП до 20 годин на piK Щля НПП з педагогiчним
стажем роботи до 3-х
poKiB

4.17 Взаемне вiдвiдування
занять Нпп

2 години на
вiдвiдування, €ule не
бiльше 20 годин

На навчальний piK

4.18 Участь у виховнiй
роботi студентського
колективу, виконання
обов'язкiв куратора
академiчноi групи:
| -2 курси бакалавра;
З курс бакалавра;
4 курс бакалавра;
| -2 курс магiстратури;
пiдготовчого вiддiлення

до 80 годин;
до 50 годин;
до 30 годин;
до 30 годин;
до 150 годин.

На навчальний piK для
денноi форми навчання
Одному куратору
плануеться одна
академiчна |рупа на piK.

4.|9 виконання обов'язкiв
керiвника студентського
клубу, ryртка,
спортивноi секцii

до 60 годин На навчальний piK

4.20 Органiзацiя i проведення
тижнiв за фахом

до 50 годин на Bcix
учасникiв
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зlп
Назва виду

органiзацiйноi роботи

Норма часу
(у годинах)

Примiтки

4.2| Участь у роботi приймалы На перiод роботи в

приймальнiй KoMicii- вiдповiдальний
секретар

до 400 годин на piK

- заступник
вiдповiдального
секретаря

до 300 годин на piK

- член приймалъноi
KoMicii

до 100 годин на piK

4.22 Складання i ведення
iндивiдуального плану

роботи НПП,
iндивiдуальних
вiдомостей до звiту
кафедри, рейтингiв тощо

30 годин На навчальний piK

4.2з Проведення поза
навчаJIьних спортивно-
масових заходiв серед
iнститутiв / факультетiв i
KypciB

до 150 годин на один
захiд

На групу НПП,
з€Lлучених до
проведення заходу.
Норма дiс для НПП
кафедри фiз.виховання i
спорту.

4.24 Участь у проведеннi
оцiнювання фiзичноi
пiдготовленостi
студентiв унiверситету

до 150 годин на
навчЕLпьний piK

За факультетом
закрiплюеться
вiдповiдальний НПП.
Норма дiе для НПП
кафедри фiз.виховання i
спор.ry

4.25 Складання зведених
вiдомостей оцiнювання

фiзичноТ пiдготовленостi
студентiв

2 години на одну
вiдомiсть

На академiчну
(вiртуальну) групу (25

осiб). Норма дiс для
НПП кафедри
фiз.виховання i спорту

(ПОГОДЖЕНО)
Голова первинноТ профспiлковоТ

(ЗАТВЕРДЖЕНО)
Вченою радою
ХНУМГ iM. о. М. Бекетова
протокол Jф 1t вiд 29.06.2021р,

Бекетова

Секретар
хнумг

Вченоi Ради
,. Бекетова

Володимир ЛУСЬ

iM. о.

тетяна Момот
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