
 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

з методики розрахунку обсягу навчальної роботи та 

Переліки основних видів методичної, наукової та організаційної роботи 

науково-педагогічних працівників НТУ “ХПІ” 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення вводиться з метою встановлення єдиних підходів у 

плануванні та обліку основних видів роботи науково-педагогічних працівників на 

кафедрах університету. 

 1.2. В основу Положення покладені вимоги наказу Міністерства освіти і 

науки України від 07.08.2002 р. № 450 “Про затвердження норм часу для 

планування  і обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, 

наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів” 

 1.3. Додаткові види навчальної робот», не передбачені наказом № 450 та 

цим положенням, можуть впроваджуватись тільки наказом ректора після ухва-

лення вченою радою університету 

 1.4. Норми часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних 

працівників Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ “ХПІ”, 

Полтавського політехнічного коледжу НТУ “ХПІ”  та науково-педагогічних 

працівників підготовчого відділення  для іноземних громадян встановлюються 

окремими Положеннями. 
 

 2. НОРМИ ЧАСУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ Види роботи Норма часу в годинах Примітка 

1 2 3 4 

1. Читання лекцій 1 година за одну 

академічну годину на 

потік 

Розрахункова кількість студентів у 

навчальному потоці для студентів 1 і 2 

курсів – 75 чол., на старших курсах – 15 

чол. Розрахункова кількість студентів у 

групі денної форми навчання для 1 і 2 

курсі – 15-20 чол.,  

на старших курсах – 15 чол. 

Для заочної форми навчання 

розрахункова кількість студентів у 

групі зменшується на 10%. 

Читання лекцій для навчальної 

дисципліни “Цивільна оборона” 

здійснюється для однієї групи 
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1 2 3 4 

2.  Проведення 

практичних 

занять 

1 година на академічну 

групу за академічну 

годину (академічну 

групу враховувати  

з коефіцієнтом 

наповненості:  

денна форма навчання 

1-2 курс 15-20 осіб, для 

старших курсів 15-18 

осіб) 

Академічна група поділяється на дві 

підгрупи при вивченні навчальних 

дисциплін: інженерна   графіка   та 

нарисна геометрія,   іноземна мова, 

українська (російська) мова для 

іноземних студентів  

3.  Проведення 

лабораторних 

занять 

1 година на половину 

академічної групи за одну 

академічну годину. 

Розрахункова чисельність 

половини академічної 

групи для 1 і 2 курсів – 12 

чол. і на старших курсах – 

10 чол. 

З окремих навчальних дисциплін, 

що регламентується відповідними 

нормативними документами, 

допускається поділ академічної 

групи на підгрупи з урахуванням 

вивчення цих дисциплін та безпеки 

життєдіяльності. Відповідні 

нормативи затверджуються наказом 

ректора після ухвалення вченою 

радою університету 
4. Перевірка 

контрольних 

робіт, 

передбачених 

навчальним 

планом 

Для навчальних 

дисциплін контрольна 

робота у семестрі з 

нормою часу на перевірку 

контрольної роботи 0,25 

год. на одного студента 

(за рішенням викладача).  

 

Норматив перевірки 

контрольних робіт 

заочників – 0,33 год. на 

студента  

Для контрольних робіт, передбачених 

навчальним планом  

5. Керівництво і 

прийняття 

(захист) 

розрахункових 

та 

розрахунково-

графічних 

робіт 

0,5 години та одну роботу 

в семестр 

Для розрахункових та розрахунково-

графічних робіт, передбачених 

навчальним планом, але не більш 

однієї роботи у семестр 

6. Керівництво і 

приймання 

(захист)  

курсових 

робіт: 

 Кількість членів комісії не більше 

трьох осіб 

- із навчальних 

дисциплін 

2 години на курсову 

роботу, у тому числі 0,25 

год. кожному членові 

комісії на проведення 

захисту  
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 - із фахових 

навчальних 

дисциплін 

3 години на курсову 

роботу, у тому числі 

0,33 год. кожному 

членові комісії на 

проведення захисту  

 

7. Керівництво і 

приймання 

(захист) 

курсових 

проектів: 

 Кількість членів комісії не більше 

трьох осіб 

 - із 

навчальних 

дисциплін 

3 години на курсовий 

проект, у тому числі  0,33 

год. кожному членові 

комісії на проведення 

захисту 

 

 - із 

навчальних 

дисциплін 

4  години на курсовий 

проект, у тому числі  0,33 

год. кожному членові 

комісії на проведення 

захисту 

 

8.  Проведення 

заліку 

2 години на академічну 

групу  

 

 

9. Проведення 

семестрових 

екзаменів: 

  

 - в усній формі 0,33 години на одного 

студента 

 

 - у письмовій 

формі 

3 години для проведення 

екзамену на академічну 

групу та 0,5 години на 

перевірку однієї роботи  

Перелік навчальних дисциплін, з 

яких проводиться екзамен у 

письмовій формі, затверджується 

наказом ректора після ухвалення 

вченою радою університету.  

Кількість членів комісії не більше 

двох осіб. Роботу перевіряє один 

викладач 

10. Проведення 

державних 

екзаменів 

(комплексних 

екзаменів за 

спеціальністю) 

0,5 години на одного 

студента голові та 

кожному членові 

державної 

екзаменаційної комісії 

Не більше 6 годин на день. 

Кількість членів комісії – три особи 

з урахуванням голови комісії  

11. Керівництво 

практикою 

1 година на студента на 

тиждень незалежно від 

виду практики  

При проведенні переддипломної 

практики на усіх спеціальностях 

що відносяться до додатково 

планується 0,5 години на студента 

на весь період практики для 

консультантів з організаційно-

економічної частини дипломного 

проекту (роботи)  
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12. Проведення 

індивідуаль-

них занять 

Від загального обсягу 

навчального часу, який 

відведено на вивчення 

навчальної дисципліни  

 

на академічну групу:  

10% - для бакалаврів; 

20% - для магістрів  

Виділяється викладачам на 

підготовку магістрів та студентів, які 

навчаються за індивідуальним 

навчальним планом, затвердженим 

проректором з навчальної роботи 

13. Проведення 

консультацій: 

  

 - екзамена-

ційних 

Вступний екзамен – 2 

години на потік; 

семестровий екзамен – 2 

години на академічну 

групу; комплексний 

екзамен за спеціальністю 

 – 2 години на академічну 

групу 

 

14. Керівництво 

консульту-

вання, 

рецензування 

та проведення 

дипломних 

проектів 

(робіт) 

бакалаврів  

16 годин на одного 

студента у тому числі:  

керівнику – 10 годин, 

консультанту з 

економічних питань – 1,5 

години; консультанту з 

питань охорони праці – 1 

годину; рецензенту – 2 

години; голові та 

кожному члену комісії – 

по 0,5 години 

Кількість членів ДЕК – три особи (з 

урахування голови комісії) 

Для напрямів підготовки 0501, 0502 

консультації з економічних питань не 

плануються 

15. Керівництво 

консульту-

вання, 

рецензування 

та проведення 

дипломних 

проектів 

(робіт) 

спеціалістів  

30 годин на одного 

студента у тому числі:  

керівнику – 22 годин, 

консультанту з 

економічних питань – 1 

година; консультанту з 

питань охорони праці – 1 

годину; рецензенту – 3 

години; голові та кожному 

члену комісії – по 0,5 

години 

 

Кількість членів комісії (з 

урахуванням голови комісії) не більше 

шести, у тому числі по одному члену 

комісії з питань економіки і охорони 

праці 

Для напрямів підготовки 0501, 0502 

консультації з економічних питань не 

планувати  

16. Керівництво 

консульту-

вання, 

рецензування 

та проведення 

дипломних 

проектів 

(робіт) 

магістрів  

40 годин на одного 

магістра у тому числі:  

керівнику – 30 годин, 

консультанту з 

економічних питань – 2 

година; консультанту з 

питань охорони праці – 1 

годину; рецензенту – 3 

години; голові та 

кожному члену комісії – 

по 0,5 години 

 

Кількість членів комісії (з 

урахуванням голови комісії) не більше 

шести, у тому числі по одному члену 

комісії з питань економіки і охорони 

праці 

Для напрямів підготовки 0501, 0502 

консультації з економічних питань не 

планувати 
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17. Керівництво 

аспірантами 

50 годин на кожного 

аспіранта щорічно 

За одним керівником закріплюється: 

- до 5 аспірантів за доктором наук, 

професором; 

- до 3 аспірантів за кандидатом наук, 

доцентом 

18. Керівництво 

здобувачами 

до 5 років 

25 годин на кожного 

здобувача щорічно 

За одним керівником закріплюється: 

- до 5 здобувачів за доктором наук, 

професором; 

- до 3 здобувачів за кандидатом наук, 

доцентом 

19. Керівництво 

стажистами 

8 годин на одного 

стажиста за один місяць, 

але не більше 30 годин на 

рік 

Для стажистів-викладачів і стажистів-

дослідників, зарахованих на ці посади 

терміном до двох років 

20. Наукове 

консульту-

вання 

докторантів  

50 годин на кожного 

докторанта щорічно 

За одним консультантом 

закріплюється до 5 докторантів  

21. Проведення  

навчальних 

занять зі 

студентами в 

спортивно-

оздоровчому 

таборі 

До 6 годин Один викладач фізичного виховання  

на 30 студентів. При умові 

проведення роботи без додаткової 

оплати  

22. Проведення 

залікового 

туристського  

навчально-

тренувального 

походу, який 

передбачено 

навчальним 

планом 

6 годин на кожного 

викладача, який бере 

участь у поході 

Планується викладачам фізичного 

виховання один раз на весь період 

навчання студента  

23. Рецензування  

рефератів із 

спеціальності 

при вступі до 

аспірантури 

3 години на одну роботу   

24 Проведення 

вступних 

екзаменів до 

аспірантури та 

кандидатських 

екзаменів  

1 година кожному 

екзаменатору на одного 

вступника, аспіранта 

(здобувача) 

Кількість членів комісії не більше 

трьох. 

Проректору – голові комісії 

зараховується як навчальне 

навантаження  

 

 

 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи       Р.П.Мигущенко 

 



 6 

Додаток 1. 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 

1. Написання і підготовка до видання: 

- конспектів лекцій; 

- методичних матеріалів та семінарських, практичних, лабораторних 

занять; 

- курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи 

студентів. 

2. Розробка: 

- навчальних планів 

- навчальних програм 

- робочих навчальних планів, робочих навчальних програм 

3. Розробка і постановка нових лабораторних робіт 

4. Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін 

5. Складання екзаменаційних білетів 

6. Складання: 

- завдань для проведення модульного та підсумкового контролю  

- завдань для проведення тестового контролю 

7. Розробка і впровадження наукових навчальних посібників (схем, діаграм, 

стендів, слайдів тощо) 

8. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання 

9. Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального 

процесу. 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 

1. Виконання планових наукових досліджень із звітністю у таких формах 

1.1  Науково-технічний звіт згідно з ДСТУ 

1.2. Дисертація (докторська, кандидатська) 

1.3. Монографія 

1.4. Підручник, навчальний посібник, словник, довідник 

1.5. Наукова стаття: 

- в журналах; 

- в реферованих виданнях; 

- в інших виданнях; 

1.6. Заява на винахід 

1.7. Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах: 

- міжнародних 

- вітчизняних 

- інших 

2. Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, 

довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових 

проектів, тематичних планів, тощо 

3. Перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, 

довідників 

4. Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою: 

- наукової статті; 

- заявки на винахід; 

- роботи на конкурс; 

- доповіді на конференцію. 

 

Примітка. Плановими є наукові дослідження, які включені до тематичних планів 

науково-дослідних робіт вищого навчального закладу, кафедри та 

наукових, науково-технічних програм 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1. Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки 

2. Робота  в  Державній  акредитаційній   комісії,  експертних  і  науково- 

методичних радах, робочих групах Міністерства освіти і науки України 

3. Робота в експертних комісіях ВАК 

4. Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій 

5. Робота в методичних радах і комісіях вищого закладу освіт;; 

6. Робота в науково-технічних радах вищого закладу освіти 

7. Організація та проведення загальнодержавних та міжнародних наукових 

конференцій, симпозіумів і семінарів 

8. Робота по виданню наукових збірників 

9. Робота в методичних радах і комісіях факультету (відділення) 

10. Робота в експертних комісіях факультету (відділення) 

11. Виконання обов'язків заступника декана факультету (завідувача відді-

лення) на громадських засадах 

12. Участь  у   виховній   роботі   в   студентському   колективі,   виконання 

обов'язків куратора (наставника) академічної групи 

13. Керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою 

14. Участь в профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді 

15. Участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад 

16. Участь   в   організації   та    проведенні    позанавчальних    культурно-

спортивних заходів 

17. Робота у редакційних колегіях журналів 
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Таблиця 1. 

 

Орієнтований розподіл робочого часу по видам роботи (на рік) 

 
Посади 

НПП 

Методична Наукова Організаційна Додаткові 

відмінності 
% від 

робочого 

часу 

години % від 

робочого 

часу 

години % від 

робочого 

часу 

години % від 

робочого 

часу 

години 

Завідувач 

кафедри 
15-40 232-619 10-40 155-619 10-25 155-387 0-20 0-310 

Заступник 

завідувача 

кафедри 
15-40 232-619 10-40 155-619 10-25 155-387 0-20 0-310 

Професор 15-40 232-619 10-40 155-619 10-25 155-387 0-20 0-310 
Доцент 15-40 232-619 10-40 155-619 10-25 155-387 0-10 0-310 
Старший 

викладач 
15-40 232-619 10-40 155-619 10-25 155-387 0-10 0-310 

Викладач 15-40 232-619 10-40 155-619 10-25 155-387 0-10 0-310 
Асистент  15-40 232-619 10-40 155-619 10-25 155-387 0-10 0-310 

 

З урахуванням штатного розкладу кафедри, розподіл бюджету робочого 

часу НПП може відрізнятися від наведеного в таблиці 1. В цьому разі він 

розглядається та узгоджується на засіданні кафедри і фіксується у відповідному 

протоколі. 

Для організації планування 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.  

Розрахунки здійснюються на підставі затверджених навчальних планів і 

програм  підготовки фахівців, а також норм часу для планування та обліку 

роботи науково-педагогічних працівників.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи       Р.П.Мигущенко  


