


1. Загальні положення 

1.1. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 
працівників Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола (далі – 
Положення) розроблено на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», Кодексу законів про працю України, наказу Міністерства освіти та науки 
України від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і 
обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 
організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів», нормативних актів МОН та Кабінету Міністрів України з 
питань планування та обліку науково-педагогічної діяльності, Статуту 
Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола (далі – Коледж), Положення 
про організацію освітнього процесу.  

1.2. Положення є основним нормативним документом, що регламентує 
планування та облік навчальної, методичної, наукової, організаційної та інших 
видів робіт, які виконуються науково-педагогічними працівниками (далі − НПП) 
Коледжу. Воно визначає правила і норми часу для розрахунку навантаження 
НПП, містить рекомендації щодо планування усіх видів робіт та їх обліку в 
індивідуальних планах роботи НПП на навчальний рік (далі – індивідуальний 
план викладача).  

1.3. Положення розроблене з метою вдосконалення організації праці 
НПП, забезпечення контролю за плануванням, організацією і здійсненням 
навчально-виховного, наукового, методичного та організаційного процесів у 
Коледжі, їх гармонізації, а також для систематизації і уніфікації планування і 
обліку робочого часу НПП Коледжу. 

1.4. Норми Положення розроблено з урахуванням того, що основними 
завданнями діяльності НПП Коледжу є: 

- удосконалення змісту та технологій навчання, інтеграція навчальної та 
наукової роботи, досягнення якісно нового рівня навчально-виховної та 
наукової роботи; 

- інтенсифікація навчального процесу, забезпечення наповнення якісно 
новим змістом самостійної роботи та індивідуально-консультативної роботи зі 
здобувачами вищої освіти; 

 

2. Організація планування та обліку науково-педагогічної діяльності 

2.1. Робочий час НПП визначається Кодексом законів про працю України, 
Законом України «Про вищу освіту». Робочий час НПП становить 36 годин на 
тиждень. Час виконання навчальної, методичної, наукової, організаційної 
роботи та інших трудових (службових) обов’язків у поточному навчальному році 
не повинен перевищувати річний робочий час.  



2.2. Графік робочого часу НПП визначається розкладом навчальних 
занять, екзаменаційних сесій, роботи державних екзаменаційних комісій, 
графіків консультацій та інших видів робіт, передбачених індивідуальним 
планом роботи викладача. Викладач зобов'язаний дотримуватися 
встановленого графіка робочого часу.  

2.3. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення викладачу, 
виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне 
навантаження НПП. Види та обсяг навчальної роботи на навчальний рік НПП 
відповідно до посад встановлюється завідувачем кафедри і визначаються в 
індивідуальному плані викладача.  

2.4. Навчальне навантаження НПП планується на основі: 

 - затверджених індивідуальних навчальних планів на навчальний рік; 

 - відомостей про контингент студентів, які навчаються за 
спеціальностями; 

 - відомостей про об’єднання академічних груп у потоки для проведення 
лекційних занять; 

 - відомостей про поділ академічних груп на підгрупи для проведення 
практичних (лабораторних) занять; 

- робочих планів підготовки фахівців за спеціальностями. 

2.5. Чисельність штатних посад НПП визначається відповідно до 
затверджених Нормативів чисельності студентів на одну штатну посаду НПП.  

2.6. Кількість НПП у Коледжі розраховується через співвідношення 
студент – викладач (відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 
17.08.2002 р. № 1134), по кафедрам визначається відповідно до обсягу 
навчального навантаження.  

2.7. Визначення чисельності штатних посад НПП кафедри здійснюється з 
урахуванням частки її навантаження у загальному обсязі навчального 
навантаження та контингенту здобувачів вищої освіти, з якими кафедра 
здійснює науково-педагогічну діяльність.  

2.8. Розрахунок обсягу навчального навантаження на наступний 
навчальний рік здійснює кафедра до 1 червня щорічно.  

2.9. На підставі розрахунку обсягу навчальної роботи кафедрою 
здійснюється розподіл навчального навантаження між НПП. Навчальне 
навантаження НПП затверджується на засіданні кафедри до 30 червня 
поточного року.  

2.10. Залучення НПП до роботи, не передбаченої трудовим договором 
(контрактом), може здійснюватися лише за їх згодою або у випадках, 
передбачених законодавством.  



2.11. Планування навчальної, методичної, наукової та організаційної 
роботи НПП здійснюється в межах 1548 годин на одну ставку на рік. 
Орієнтовний (рекомендований) розподіл бюджету робочого часу НПП на 
навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу наведено у табл. 1.1. 
Питома вага видів робіт НПП визначається за рішенням кафедри з урахуванням 
її завдань та специфіки діяльності, фіксується у відповідному протоколі та 
затверджується завідувачем кафедри.  

Навантаження на умовах погодинної оплати планується, як правило для 
голів екзаменаційних комісій, залучених провідних спеціалістів наукових 
установ (докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів), або 
висококваліфікованих спеціалістів з виробництва. Обсяг погодинного 
навантаження на одного НПП не повинен перевищувати 240 годин на 
навчальний рік 

Таблиця 1.1  

Рекомендований розподіл робочого часу за видами робіт на одну ставку НПП 

із розрахунку загального обсягу робіт 1548 годин 

 

Посада НПП  
Навчальна 

робота, год. 
Методична 
робота, год. 

Наукова 
робота, год. 

Організаційна 
робота, год. 

Завідувач кафедри  550-560 198-298 250-350 300-400 

Професор (доктор 
наук, кандидат наук) 

560 198-298 400-500 250-350 

Доцент (доктор наук, 
кандидат наук) 

580-600 250-350 350-450 198-298 

Старший викладач 
(кандидат наук) 

600 350-450 250-350 198-298 

Викладач, асистент 600 350-450 250-350 198-298 
     

 

Відхилення від рекомендованих показників одного виду діяльності 
можливо компенсувати іншими видами. 

2.11. Співвідношення годин загального обсягу навантаження до інших 
видів діяльності НПП в разі їхньої роботи не на повну штатну одиницю 
розраховується пропорційно визначеної частки ставки, яку посідає НПП. Розмір 
ставки НПП визначається обсягом його навчального навантаження, в окремих 
випадках її розмір встановлюється наказом директора за поданням завідувача 
кафедри. 

2.12. В межах загального навантаження НПП Коледжу обсяги роботи за 
видами діяльності (наукова, методична, організаційна) можуть бути змінені 
наказом директора за поданням завідувачів кафедр індивідуально окремим 
викладачам, відповідно до рівня їхньої кваліфікації, можливостей якісного 



виконання тих чи інших видів робіт, завантаження суспільною і громадською 
роботою тощо. 

2.13. Обсяги методичної роботи протягом одного навчального року 
можуть бути збільшені для окремих НПП за рахунок зменшення інших видів 
робіт (наукової, організаційної), наказом директора за поданням завідувачів 
кафедр. 

2.14. Обсяг наукової роботи у окремих НПП може бути збільшено 
(щорічно визначається наказом директора за поданням завідувачів кафедр за 
рахунок зменшення обсягів інших видів робіт (методичної, організаційної). 

Право на це мають співробітники Коледжу, які завершують написання 
монографій та оформлення докторських або кандидатських дисертацій. 

2.15. Виконання навчальної роботи НПП фіксується у журналах обліку 
виконання навчального навантаження викладача. Максимальне навчальне 
навантаження на одну ставку НПП не може перевищувати 600 годин на 
навчальний рік.  

2.16. Поточний контроль за виконанням робіт НПП здійснюють завідувач 
кафедри, декан факультету. Будь-які зміни планових обсягів робіт НПП 
розглядаються на засіданні кафедри, узгоджуються із НПП кафедри. У разі зміни 
обсягу навчальної роботи НПП вносяться зміни до його посадового окладу.  

2.17. Посадовий оклад НПП визначається фактичними обсягами 
навчальної роботи та нормативними (плановими) обсягами наукової, 
методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.  

3. Індивідуальний план роботи НПП. 

3.1. Індивідуальний план роботи викладача є основним документом 
планування та звітності НПП щодо різних видів його діяльності впродовж 
навчального року і складається за встановленою формою.  

3.2. Зміст індивідуального плану роботи викладача повинен відображати 
цілі і завдання діяльності кафедри, факультету (відділення), Коледжу в цілому, 
які визначаються необхідністю досягнення якісних і кількісних характеристик 
підвищення якості освіти.  

3.3. Індивідуальний план роботи на навчальний рік складається 
викладачем під керівництвом завідувача кафедри на підставі розподілу між 
НПП кафедри обсягів навчального навантаження та встановлених їм інших видів 
робіт (методичної, наукової, організаційної), затверджується після остаточного 
розподілу навантаження на засіданні кафедри не пізніше 30 серпня поточного 
року.  

3.4. В індивідуальному плані відображається виконання навчальної, 
методичної, наукової, та організаційної роботи викладача. Звіт про виконання 
індивідуального плану є формою атестації викладача, результати виконання 
індивідуального плану враховуються при участі викладачів в конкурсі на 
заміщення вакантних посад або продовженні роботи за контрактом.  



3.5. Індивідуальний план роботи завідувача кафедри розглядає і 
затверджує декан факультету (завідувач відділення).  

3.6. Зміни до запланованого навчального навантаження (або інших видів 
робіт) викладача вносяться до відповідного розділу його індивідуального 
плану.  

3.7. Несвоєчасне оформлення викладачем індивідуального робочого 
плану без поважних причин розглядається як неналежне виконання посадових 
обов’язків.  

3.8. Для обліку навчального навантаження та виконаної методичної, 
наукової та організаційної роботи кожний НПП до закінчення навчального 
семестру, виходячи з обсягів фактично виконаної роботи, підводить підсумки 
своєї діяльності і заповнює відповідні графи індивідуального плану, що має 
бути підтверджено відповідними документами: 

  з навчальної роботи − розкладом занять, систематичними записами в 
журналі обліку виконання навчального навантаження викладача кафедри; 

 з методичної роботи − копіями затверджених навчальних планів, 
титульних сторінок програм, підручників, навчальних посібників, методичних 
розробок, підтвердженням участі в семінарах, комісіях, виставках тощо; 

  з наукової роботи − оригіналами або завіреними копіями титульних 
сторінок наукових публікацій, монографій, отриманих патентів на винаходи та 
корисні моделі, пiдтвердженням участі в роботі наукових конференцій, 
семiнарiв, науково- методичних комiсiй тощо;  

 з організаційної роботи – звітами (або іншими документами), 
складеними на основі фото- чи відеофактів, повідомлень на сторінках у 
соціальних мережах тощо, про виконання організаційної роботи та 
безпосередню участь НПП у культурно-виховному процесі; 

  інші трудові обов’язки – відповідно до наявних документів у Коледжі 
(накази, розпорядження, рішення тощо).  

Перелік робіт визначається змістом документів. Якщо певний вид роботи 
виконується авторським колективом, то загальні її обсяги розподіляються 
пропорційно внеску кожного члена колективу на всіх учасників.  

3.9. На період відрядження, хвороби, підвищення кваліфікації, творчої 
відпустки або відпустки за сімейними обставинами НПП звільняється від 
навчального навантаження або його частини. Встановлене йому на цей період 
навчальне навантаження виконується іншими НПП кафедри за рахунок 
зменшення останнім на цей період обсягу інших видів роботи (методичної, 
наукової або організаційної). Відповідні зміни в навчальному навантаженні цих 
НПП вносяться в їх індивідуальні плани.  

3.10. До 30 червня поточного року викладач на засіданні кафедри звітує 
про фактичне виконання індивідуального плану роботи. Рішення про виконання 



індивідуального плану затверджується на засіданні кафедри колегіально, що 
фіксується відповідним записом у протоколі засідання кафедри: «план 
виконано», «план виконано в неповному обсязі», «виконання плану прийнято із 
зауваженнями», «план не виконано» (з визначенням термінів виправлення 
недоліків і наступного звіту).  

3.11. Наприкінці навчального року завідувач кафедри зобов’язаний 
проаналізувати виконання індивідуального плану роботи кожним викладачем і 
зробити відповідний запис у розділі «Висновки завідувача кафедри про 
виконання індивідуального плану».  

3.12. Індивідуальний план роботи викладача складається в одному 
примірнику і постійно зберігається на кафедрі протягом п’яти років, видається 
викладачеві під розпис і повертається на кафедру за першої вимоги завідувача 
кафедрою.  

3.13. Відповідальність за збереження індивідуальних планів роботи 
викладачів покладається на завідувача кафедри.  

За підсумками навчального року завідувач кафедри готує звіт за 
узгодженою структурою.  

3.14. Звіти кафедр про виконання НПП індивідуальних планів 
узгоджуються з заступником з навчальної, наукової роботи та м/н 
співробітництва. У випадку зауважень звіти кафедри повертаються на 
доопрацювання. 

3.15. За результатами роботи Рейтингової комісії Коледжу з оцінки 
наукової та інноваційної діяльності НПП Коледжу, НПП, рейтинг яких визначений як 
низький, можуть бути попереджені про зміну істотних умов праці, виявлену 
невідповідність займаній посаді або про дострокове припинення дії укладеного з 
ним трудового договору (контракту). 

Структура звіту повинна відповідати затвердженим нормативам 
навантаження і співвідношенню окремих його видів. У випадку не виконання 
кафедрою без поважних причин нормативного навантаження, приймається 
рішення про оптимізацію чисельності співробітників кафедри. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А  

Норми часу для планування та обліку навчальної роботи НПП 

№ з/п Вид роботи Норма часу 

1. Читання лекцій 1 год. за 1 академічну годину (40 хв.) 

2. 
Проведення практичних, лабораторних і 
семінарських занять 

 
1 год. на групу за 1 академічну годину 

(40 хв.) 

3. 
Керівництво і приймання (захист) курсових 
робіт (проектів) з фахових дисциплін, 
передбачених навчальним планом 

3 год. за курсову роботу, у тому числі 
0,25 год. на захист всім членам комісії 
з проведення захисту (не більше двох) 

 Проведення семестрового заліку 2 год. на академічну групу 

4. Проведення семестрових іспитів  0,33 год. на одного студента  

5. 
Проведення кваліфікаційних іспитів зі 
спеціальності 

0,5 год. на одного студента голові та 
кожному членові ЕК (але не більше 6 
год. у день) (кількість членів ЕК – не 
більше чотирьох осіб. 

6. 
Керівництво навчальною і виробничою 
практикою: 

 

6.1. 
навчальною практикою, що проводиться з 
відривом від Коледжу 

6 год. на робочий день на одну групу; 

6.2. 
навчальною практикою, що проводиться 
на базі Коледжу 

4 год. на робочий день на одну групу; 

6.3. 
навчальною практикою, що проводиться 
за індивідуальним планом студента; 

1 год. на тиждень на 1 студента; 

6.4. виробничою практикою 

1,2 год. на одного студента, в тому 
числі: керівництво та перевірка звіту – 
1 год., захист звіту про практику – 0,2 

год. на всіх членів комісії 
 

7. 
Керівництво кваліфікаційними роботами 
освітнього ступеня бакалавр 

10 годин керівнику і 2 години 
консультантам 

 

за одним керівником закріплюється 
до 8 випускників на навчальний рік 

8. 
Проведення захисту  (кваліфікаційних) 
робіт 

1 год. на 1 студента на всіх членів 
комісії, в тому числі 0,2 год. голові 

комісії 

 
 

  



Додаток Б  

Норми часу для планування та обліку методичної роботи НПП 

№ з/п Вид роботи Норма часу Примітка 

1. Методичне забезпечення навчального процесу 

1.1. 

Підготовка до: 

 
 
лекцій 

1 година 
на 1 годину лекцій 

українською мовою 

2 години 

на 1 годину лекцій 
англійською та іншими 

іноземними мовами або 
на 1 годину лекцій 

дисципліни, що 
викладається вперше 

лабораторного, 
практичного, 
семінарського заняття 

0,5 годин 
на 1 годину занять 

українською мовою 

1 година 

на 1 годину занять 
англійською та іншими 

іноземними мовами або 
на 1 годину занять 

дисципліни, що 
викладається вперше 

1.2. 

Розробка засобів діагностування для проведення контролю знань: 

екзаменаційних білетів, 
завдань 

10 годин за 1 комплект із 30 білетів 

тестових завдань 1 год./ 10 тестів на авторський колектив 

тестового комп’ютерного 
контролю 

30 годин за 1 пакет 

для вступних випробувань, 
олімпіад тощо 

10 годин за пакет завдань 

1.3. 
Відвідування відкритих 
занять за графіком 

2 години за 1 відвідування 

1.4. 
Розробка та затвердження 
нового навчального плану 
підготовки фахівців 

40 годин 
кожному розробнику 

(кількість розробників не 
більше 5 чоловік) 

1.5. 
Розробка і апробація 
робочої програми нової 
навчальної дисципліни 

30 год. на авторський колектив 

1.6. 
Коригування робочої 
програми навчальної 
дисципліни 

до 15% від лекційного обсягу дисципліни 

2. Розробка, підготовка до видання, видання: 

2.1. Пакету НМК для 
дисципліни, що 
викладається вперше 

5 год./а.а. на авторський колектив 

2.2. Видання конспектів лекцій, 
методичних матеріалів до 
практичних та 
лабораторних занять, 
навчальних та виробничих 

0,2 год./у.д.а на авторський колектив 



практик, самостійної та 
індивідуальної роботи, 
курсового проектування, 
науковопрофесійних 
(кваліфікаційних) робіт 
студентів 

2.3. Оновлення та доповнення 
вище вказаних 
методичних матеріалів  

 
0,2 год./у.д.а. 

 
на авторський колектив 

2.4. Видання навчального 
підручника, посібника, 
довідника, словника, 
практикуму, 
затвердженого Науково-
методичною радою з 
якості  

1 год./у.д.а. на авторський колектив 

2.5. Створення електронного 
навчального посібника, 
внесеного на портал 
кафедри 

1,5 год./у.д.а. на авторський колектив 

2.6. Підготовка навчально-
методичних видань для 
забезпечення 
інтерактивних методів 
навчання (майстер-класів, 
кейсів, імітаційних і 
ділових ігор, ситуаційних 
комп’ютерних ігор) 

50 годин на 1 із методів 

2.7. Підготовка комп’ютерного 
програмного забезпечення 
навчальних дисциплін 

залежно від складності, але не більше 30 годин за один 
змістовий модуль 

3. Інша методична робота 

3.1. Рецензування навчально-
методичної літератури. 

1 год./у.д.а. на всіх рецензентів 

3.2. Рецензування статей 1 год./у.д.а. 

3.3. Розробка і підготовка 
нових та вдосконалення 
існуючих лабораторних 
робіт 

20 годин на 1 лабораторну роботу 

3.4. Підготовка акредитаційної 
справи за спеціальністю 

200 год. на авторський колектив 

3.5. Підготовка ліцензійної 
справи для відкриття 
спеціальності 

200 год. на авторський колектив 

3.6. Підвищення кваліфікації 
(стажування) без відриву 
від виробництва (за 
наявності звіту, 
сертифікату) 

за фактичною кількістю годин 

3.7. Стажування з іноземної 
мови 

за фактичною кількістю годин згідно з сертифікатом 



3.8. Проведення консультацій з 
навчальних дисциплін 
протягом семестру 

0,25 год. на одного студента 

3.9. 

Перевірка: 

модульних контрольних 
робіт, що виконуються під 
час аудиторних занять 

0,15 год. на одного 
студента 

перевіряє і приймає один 
викладач 

контрольних робіт, 
передбачених навчальним 
планом, що виконуються 
під час самостійної роботи 
студентів заочної форми 
навчання 

0,25 год. на одну роботу перевіряє і приймає один 
викладач 

рефератів, аналітичних 
оглядів, презентацій, 
інших індивідуальних 
завдань 

0,5 год. на одну роботу перевіряє і приймає один 
викладач 

звітів всіх видів практик 0,5 год. на одну роботу перевіряє і приймає один 
викладач 

3.10. Проведення індивідуальних занять зі студентами, які навчаються за індивідуальним 
графіком 

 для освітнього ступеня 
бакалавр 

до 10% годин від загального обсягу 
аудиторних занять для 
даної навчальної 
дисципліни на академічну 
групу за наявності 
індивідуального графіка 
проведення навчальних 
занять, затвердженого в 
установленому порядку 

3.11. Проведення олімпіади, 
вступного випробування 

0,5 год. на перевірку однієї роботи 

3.12. Проведення фахових 
випробувань при вступі до 
Коледжу (участь в 
екзаменаційних і фахових 
комісіях) 

2 год. на кожного члена комісії та додатково 5 хв. на 
кожного абітурієнта 

3.13. Підготовка матеріалів для 
співбесід та фахових 
випробувань при вступі до 
Коледжі 

10 годин на 1 комплект (30 завдань) на всіх авторів 

3.14. Створення баз виробничої 
практики 

10 год. на 1 договір 

3.15. Проведення майстер-
класів з викладання 
навчальних дисциплін 

30 год. на підготовку і 
проведення 2-годинного 
заняття 

 

 

  



 Додаток В  

Норми часу для планування та обліку наукової роботи НПП 

№ з/п Вид роботи Норма часу Примітка 

1. Підготовка та видання друкованих праць: 

1.1. Монографія 1 год. за 1 у.д.а. на всіх авторів 

1.2. 

Наукові статті: 

 - в наукових виданнях, що 
включені до міжнародних 
наукометричних баз даних 
«Scopus», «Web of science» 
та журналах з високим 
Impact – фактором 

100 год. за 1 у.д.а. на всіх авторів 

- у закордонному 
фаховому виданні 

30 год. за 1 у.д.а. на всіх авторів 

- у вітчизняному фаховому 
виданні, зареєстрованому 
в міжнародних науко-
метричних базах даних 

20 год. за 1 у.д.а. на всіх авторів 

- у вітчизняному фаховому 
виданні 

15 год. за 1 у.д.а. на всіх авторів 

- у вітчизняному 
нефаховому виданні 

10 год. за 1 у.д.а. на всіх авторів 

1.3. 

Опублікування тез доповідей: 

- міжнародної конференції 
за кордоном 

50 год. 
на всіх авторів за 1 

публікацію 

- міжнародної конференції 
в межах України 

30 год. 
на всіх авторів за 1 

публікацію 

- всеукраїнської  
конференції  

20 год. 
на всіх авторів за 1 

публікацію 

1.4. 

Наукові доповіді на 
міжнародних, 
всеукраїнських 
симпозіумах, семінарах 

20 год. 
за наявності доповіді в 

програмі заходу 

2. Захист дисертацій: 

2.1. 

Підготовка і захист дисертації: 

- докторської 500 год. 
за фактом захисту 

- кандидатської 300 год. 

3. Керівництво науковою роботою студентів: 

3.1. 

Підготовка студента до участі в олімпіаді, конкурсу студентських наукових робіт 

- учасника 1-го туру 25 год за одного учасника 

- учасника 2-го туру 50 год. за одного учасника 

- призера, переможця 100 год. за одного учасника 

3.2.  Керівництво науково-дослідною роботою студентів з підготовкою: 

 - наукові статті 25 год. за одну публікацію 

 

- доповіді (матеріалів) на 
конференції 

15 год. 

за одну доповідь 
(матеріали), при її 

наявності в програмі 
заходу (збірнику 



матеріалів конференції 

4. Рецензування: 

 - автореферат 30 год. за 1 відгук 

 - стаття 20 год. за 1 рецензію 

 - монографія 5 год. за 1 у.д.а. 

 
- дисертація 
(кандидатська) 

50 год. за 1 дисертацію 

 - дисертація (докторська) 100 год. за 1 дисертацію 

5. 

Організація наукових 
конференцій, семінарів, 
нарад на базі   Коледжу та 
інших установ: 

  

 - голова оргкомітету 100 год. за один захід 

 - секретар оргкомітету 100 год. за один захід 

 - член оргкомітету 50 год. за один захід 

6. Участь у наукових заходах: 

 
- пленарна доповідь на 
міжнародній конференції 

80 год. за 1 захід 

 
- стендова доповідь на 
міжнародній конференції 

50 год. за 1 захід 

 
- пленарна доповідь на 
всеукраїнській конференції 

60 год. за 1 захід 

 
- виступ на секційному 
засіданні всеукраїнської 
конференції 

30 год. за 1 захід 

 
- доповідь на наукових 
форумах регіонального і 
місцевого рівня 

30 год. за 1 захід 

 
- участь у наукових 
форумах усіх рівнів (без 
доповіді) 

6 год. 3  за 1 захід 

 
- участь в роботі 
редколегій збірників 
матеріалів конференцій 

50 год. за 1 випуск 

7. 
Керівництво студентським 
науковим гуртком 

100 год. 
за наявності програми і 
графіку роботи гуртка 

8. 
Участь у науковій раді 
МОН України 

50 год. на рік 

 

Примітка: Незалежно від частки навантаження кожен НПП за рік має опублікувати не менше 2-х 

наукових статей у фахових вітчизняних або зарубіжних виданнях та не менше 2-х тез доповідей 

конференцій.  



Додаток Г 

Норми часу для планування та обліку організаційної роботи НПП 

№ з/п Вид роботи Норма часу Примітка 

1. 
Організаційна робота під 
час виконання обов’язків 
завідувача кафедри 

100 год на навчальний рік 

2. 

Робота у засіданнях 
кафедр, Вчених рад, 
адміністративних нарад, 
НМР з якості, конференцій 
трудового колективу, 
кадрових, конкурсних, 
атестаційних, 
стипендіальних та інших 
робочих органах Коледжу 

2 год./засідання 
за наявності протоколів 

3. 
Робота у приймальній 
комісії в якості 
відповідального секретаря 

50 годин 

4. 

Ведення сайтів і сторінок в 
соціальних мережах 
кафедри, факультету, 
Коледжу 

100 годин 

5. 
Підготовка матеріалів до 
Коледжної газети Studlife 

20 год. за публікацію 

6. 
Секретар Вченої ради 
Коледжу 

50 год. на навчальний рік 

7. 
Підготовка та внесення 
наукових праць до 
репозитарію   

5 год. за працю 

8. 

Профорієнтаційні заходи з 
випускниками шкіл, 
коледжів, працівниками 
підприємств: 
- зустрічі, ярмарки 
професій у Тернополі; 
- зустрічі, ярмарки 
професій у інших 
населених пунктах 

 
 
 

30 год./захід 
 
 

40 год./захід 

 
 

на кожного викладача 

9. 

Профорієнтаційна робота у 
закріплених за НПП 
школах: 
- в межах м. Тернополя; 
- в межах області 

 
10 год. 
15 год. 

за одну школу  

10. 

Виготовлення макета 
буклету про Коледж 
(факультет, кафедру, 
спеціальність) 

30 год./буклет 

11. 
Організація, підготовка і 
проведення місцевих 

30 годин за зустріч 
(екскурсію) 

на всіх організаторів 



екскурсій, 
культурнопросвітницьких 
зустрічей студентів з 
представниками творчої 
інтелігенції, відомими 
особистостями 

12. 
Організація і проведення 
екскурсій студентів у 
містах України 

за фактично витраченим часом 

13. 

Підготовка, організація і 
проведення міжвузівських, 
міжрегіональних і 
міжнародних конкурсів 
(спортивних, літературних, 
фахових, професійних, 
мистецьких тощо) та 
зібрань студентів 

100 год. за захід 
на всіх організаторів за 

наявності фотозвіту 

14. 

Забезпечення участі 
студентів у культурно-
масових заходах, акціях, 
флеш-мобах тощо 

10 год. 
за участь групи студентів (на 

всіх організаторів) 

15. 
Організація проведення І 
етапу Всеукраїнських 
студентських олімпіад 

15 год. на кожного учасника 

16. 
Організація проведення ІІ 
етапу Всеукраїнських 
студентських олімпіад 

30 год. на кожного учасника 

17. 

Організація НПП творчих 
вечорів, концертів, 
фестивалів, вікторин та 
інших культурно-масових 
заходів 

за фактичними затратами 
часу, але не більше 30 

годин за захід 

за умови наявності 
затвердженого сценарію 

заходу, фотопідтвердження, 
розміщеної на сайті 

університету інформації 

18. 

Особиста участь НПП у 
концертах, фестивалях, 
вікторинах та інших 
культурно-масових 
заходах 

за фактичними затратами 
часу, але не більше 20 

годин за захід 

за умови наявності 
затвердженого сценарію 

заходу, фотопідтвердження, 
розміщеної на сайті Коледжу 

інформації 

19. 
Участь в журі заходу 
професійного спрямування 

за фактичними затратами часу, але не більше 3 годин 
за один захід 

20. 
Виступи на радіо або 
телебаченні 

за фактичними затратами часу, але не більше 10 год. за 
1 участь 

21. 

Виконання обов’язків 
кураторів академічних 
груп: 
- проведення лекцій, бесід, 
дискусій в академічних 
групах;  
- організація відвідування 
студентами вистав, 
концертів, інших 
культурно-просвітницьких 

100 год. 

за наявності фотозвіту, 
запису в журналі куратора, 
наказу на призначення 

 



заходів у місті; 
- організація і проведення 
екскурсій для студентів у 
музеї та підприємства 
міста;  
- організація і проведення 
екскурсій для студентів у 
інші міста України; 
 - складання звітів про 
виконання 
індивідуального плану 
виховної роботи і подання 
їх у встановлені терміни 
завідувачу кафедри та 
декану. 

22. 

Участь у роботі відділів 
(секторів) Коледжу за 
напрямами діяльності; 
 
перевірка робіт на плагіат 

 
 

50 год. 
 

1 год./на роботу 

 

23. 

Виконання обов’язків 
секретаря (методиста) 
кафедри, підготовка та 
написання протоколів 
засідань кафедри 

10 год.   

 


