
 

стор. 1 з 6 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ в. о. ректора ДонНТУ 

29.05.2015 р. № 128-03 

 

Норми часу 

для планування й обліку навчальної роботи 

науково-педагогічних працівників ДонНТУ 

№ 

з\п 
Назва виду роботи 

Норма часу 

(у годинах) 

Примітки 

(по типам – після таблиці) 

1 
Проведення навча-

льних занять 
  

1.1 Читання лекцій 1 година за одну академі-

чну годину 

 

1.2 Проведення практич-

них занять 

1 година на академічну 

групу за одну академічну 

годину 

З окремих навчальних дисцип-

лін, що регламентуються відпо-

відними нормативними докуме-

нтами, допускається поділ ака-

демічної групи на підгрупи з 

урахуванням особливостей ви-

вчення цих дисциплін та без-

пеки життєдіяльності. 

Поділ допускається на підставі 

рішення Вченої ради факуль-

тету (інституту) та з дозволу 

проректора з науково-педагогіч-

ної роботи. 

1.3 Проведення лабора-

торних занять 

1 година на половину 

академічної групи (підг-

рупу) за одну академічну 

годину 

Поділ академічної групи на під-

групи здійснюється за умови кі-

лькості студентів в групі не 

менше 20 осіб. 

З окремих навчальних дисцип-

лін, що регламентується відпо-

відними нормативними докуме-

нтами, допускається поділ ака-

демічної групи на підгрупи з чи-

сельністю до одного студента з 

урахуванням особливостей ви-

вчення цих дисциплін та без-

пеки життєдіяльності. Поділ до-

пускається на підставі рішення 

Вченої ради факультету (інсти-

туту) та з дозволу проректора з 

науково-педагогічної роботи. 

1.4 Проведення індивіду-

альних занять 

Від загального обсягу на-

вчального часу, відведе-

ного на вивчення нав-

чальної дисципліни на 

академічну групу:  

- до 10 % для освітнього 

ступеня “бакалавр”;  

Час для проведення індивідуа-

льних занять виділяється викла-

дачам за наявності індивідуаль-

ного графіка проведення навча-

льних занять, затвердженого рі-

шенням Вченої ради факультету 
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№ 
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(у годинах) 

Примітки 

(по типам – після таблиці) 

- до 15 % для освітньо-

кваліфікаційного рівня 

“спеціаліст”; 

- до 20 % для освітнього 

ступеня “магістр”  

(інституту) та з дозволу прорек-

тора з науково-педагогічної ро-

боти. 

1.5 Проведення консуль-

тацій з навчальних 

дисциплін протягом 

семестру 

Від загального обсягу на-

вчального часу, відведе-

ного на вивчення нав-

чальної дисципліни на 

академічну групу:   

- 6 % для денної (очної) 

форми навчання;   

- 12 % для заочної форми 

навчання 

Обсяг навчального наванта-

ження розраховується в залеж-

ності від кількості студентів в 

академічній групі наступним 

чином:  

       
25

% КЗ
О


 , 

де О - обсяг навчального наван-

таження; 

З - загальний обсяг навчаль-

ного часу, відведеного на ви-

вчення навчальної дисцип-

ліни на академічну групу; 

% - відповідно до форми нав-

чання; 

К – кількість студентів в ака-

демічній групі. 

До 2/3 обсягу навантаження з 

проведення консультацій може 

бути віднесено до методичної 

роботи (в разі неможливості 

приведення загальних обсягів 

навчального навантаження у ві-

дповідність с граничною кількі-

стю ставок на кафедрі). 

1.6 Проведення екзаме-

наційних консульта-

цій  

Вступний екзамен - 2 го-

дини на потік (групу).* 

Семестровий екзамен - 2 

години на академічну 

групу. 

Кваліфікаційний екзамен 

(державний іспит) - 2 го-

дини на академічну (екза-

менаційну) групу, 4 го-

дини – на потік. 

*) Тип А. 

Консультації проводяться с гру-

пою або з потоком. 

2 Керівництво і прий-

мання (захист) інди-

відуальних завдань, 

передбачених нав-

чальним планом: 

 Індивідуальні завдання викону-

ються під час самостійної ро-

боти. 

2.1 - рефератів, аналітич-

них оглядів, перекла-

дів тощо 

0,25 годин на одну ро-

боту 

Роботу перевіряє і приймає 

один викладач 
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2.2 - розрахункових, гра-

фічних та розрахун-

ково-графічних робіт 

0,33 години на одну ро-

боту 

Роботу перевіряє і приймає 

один викладач 

2.3 - курсових робіт До 2 годин на курсову 

роботу, у тому числі 0,25 

години кожному членові 

комісії на проведення за-

хисту 

Кількість членів комісії - не бі-

льше трьох осіб 

2.4 - курсових проектів До 3 годин на курсовий 

проект, у тому числі 0,25 

години кожному членові 

комісії на проведення за-

хисту 

Кількість членів комісії - не бі-

льше трьох осіб 

3 Контрольні заходи   

3.1 Проведення заліку 2 години на академічну 

групу 

Години на проведення заліку з 

НДРС, якщо він передбачений 

навчальним планом, поділя-

ються між керівниками НДРС 

пропорційно кількості студен-

тів. 

3.2 Проведення семест-

рових екзаменів у пи-

сьмовій формі 

2 години на академічну 

групу;  

0,33 години на перевірку 

однієї роботи 

 

4 Керівництво прак-

тикою: 

 

 Додаткове навчальне наванта-

ження на перевірку, захист і 

проведення заліку з практики не 

планується.  

4.1 - виробничою (у т.ч. 

переддипломною, до-

слідницькою, техно-

логічною) 

0,5 годин у тиждень за 

кожного студента 

Керівник переддипломної прак-

тики, як правило, є керівником 

дипломного проекту. 

4.2 - навчальною (озна-

йомчою) 

6 годин за робочий день 

на групу 

Обсяг навчального наванта-

ження за керівництво навчаль-

ною практикою розраховується 

в залежності від кількості студе-

нтів в академічній групі наступ-

ним чином:  

       , 

де О – обсяг навчального наван-

таження; 

30 – тижневий обсяг навча-

льного навантаження на 

групу; 

Т – кількість тижнів відведе-

них на практику; 

К – кількість студентів в акаде-

мічній групі. 

25

36 КT
О
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5 Атестація здобува-

чів вищої освіти: 

  

5.1 Проведення кваліфі-

каційних екзаменів 

(державних іспитів) у 

письмовій формі: 

0,50 години на одного 

студента голові та кож-

ному членові екзамена-

ційної комісії (ЕК) 

Не більше шести годин на день. 

Кількість членів комісії (з голо-

вою включно) - не більше чоти-

рьох осіб (в окремих випадках 

кількість членів комісії може 

бути збільшена до шести осіб) 

5.2 Керівництво, консу-

льтування, рецензу-

вання та проведення 

захисту дипломних 

проектів (робіт): 

  

5.2.1 - освітньо-кваліфіка-

ційний рівень “бака-

лавр”  

До 20 годин на одного 

студента, у тому числі:  

по 0,5 години голові та 

кожному членові ДЕК; 

до 16 годин керівнику і 

консультантам;  

до 2 годин рецензенту 

Кількість членів комісії (з голо-

вою включно) - не більше чоти-

рьох осіб (в окремих випадках 

кількість членів комісії може 

бути збільшена до шести осіб). 

За одним керівником закріплю-

ється до восьми дипломних про-

ектів (робіт) 

5.2.2 - освітньо-кваліфіка-

ційний рівень “спеці-

аліст”;  

До 30 годин на одного 

студента, у тому числі: 

по 0,5 години голові та 

кожному членові ДЕК;  

до 24,5 годин керівнику і 

консультантам; 

до 3 годин  рецензенту 

Кількість членів комісії (з голо-

вою включно) - не більше п’яти 

осіб (в окремих випадках кіль-

кість членів комісії може бути 

збільшена до шести осіб). 

За одним керівником закріплю-

ється до восьми дипломних про-

ектів (робіт) 

5.2.3 - освітньо-кваліфіка-

ційний рівень “ма-

гістр”  

До 40 годин на одного 

студента, у тому числі: 

по 0,5 години голові та 

кожному членові ДЕК; 

до 33,5 годин керівнику і 

консультантам;  

до 4 годин  рецензентам. 

Кількість членів комісії (з голо-

вою включно) - не більше шести 

осіб. 

За одним керівником закріплю-

ється до п’яти дипломних прое-

ктів (робіт) 

6 Робота із вступни-

ками 

  

6.1 Проведення співбе-

сіди з вступниками 

0,25 години кожному 

членові комісії на одного 

вступника 

Тип А. 

Кількість членів комісії на потік 

(групу) вступників - не більше 

трьох осіб. 

6.2 Проведення випуск-

них екзаменів дову-

зівської підготовки* 

та вступних екзаме-

нів до вищих навча-

льних закладів**: 

 *) Тип Б; 

**) Тип А. 
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6.2.1 - усних 0,25 години кожному 

членові комісії на одного 

слухача (вступника) 

Кількість членів комісії на потік 

(групу) - не більше трьох осіб 

6.2.2 - письмових:   

 а) з мови та літера-

тури: 

  

- диктант 1 година для проведення 

екзамену на потік (групу) 

слухачів, вступників; 

0,33 години на перевірку 

однієї роботи  

Кількість членів комісії на потік 

(групу) - не більше двох осіб. 

Роботу перевіряє один член ко-

місії 

- переказ 2 години для проведення 

екзамену на потік (групу) 

слухачів, вступників; 

0,33 години на перевірку 

однієї роботи 

Кількість членів комісії на потік 

(групу) - не більше двох осіб. 

Роботу перевіряє один член ко-

місії 

- 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 ко-

місії 

б) з інших предметів 3 години для проведення 

екзамену на потік (групу) 

слухачів, вступників; 

0,33 години на перевірку 

однієї роботи 

Кількість членів комісії на потік 

(групу) - не більше двох осіб. 

Роботу перевіряє один член ко-

місії 

6.2.3 - тестових до 3 годин для прове-

дення тестування на по-

тік (групу) слухачів, 

вступників.  

Кількість членів комісії на потік 

(групу) - не більше двох осіб.  

Роботу перевіряє один член ко-

місії 

6.3 Повторна перевірка 

письмових робіт на 

випускних екзаменах 

довузівської підгото-

вки* та вступних ек-

заменах до вищих на-

вчальних закладів** 

0,15 години на кожну ро-

боту, що перевіряється 

*) Тип Б. 

**) Тип А. 

Вибірковій перевірці підлягає 

до 10 відсотків робіт від їх зага-

льної кількості. 

7 Робота із здобува-

чами наукових сту-

пенів 

  

7.1 Рецензування рефе-

ратів при вступі до 

аспірантури та скла-

данні кандидатських 

екзаменів 

3 години за один реферат  Тип В. 

7.2 Проведення вступних 

екзаменів до аспіран-

тури та кандидатсь-

ких екзаменів 

1 година кожному екза-

менатору на одного всту-

пника, аспіранта (здобу-

вача) 

Тип В. 

Кількість членів комісії - не бі-

льше трьох осіб 
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7.3 Керівництво аспіран-

тами 

50 годин щороку на аспі-

ранта 

 

7.4 Наукове консульту-

вання докторантів (до 

3 років) 

50 годин щороку на док-

торанта 

 

7.5 Керівництво здобува-

чами (до 5 років) 

25 годин щороку на здо-

бувача 

   

8 Робота із стажис-

тами і слухачами 

ІПО 

  

8.1 Керівництво стажу-

ванням викладачів 

8 годин на одного викла-

дача-стажиста за один мі-

сяць, але не більше 30 го-

дин на один рік  

Тип Б. 

8.2 Проведення 

тематичних дискусій, 

науково-практичних 

конференцій слухачів 

ІПО 

1 година за одну академі-

чну годину для кожного 

викладача 

Тип Б. 

Кількість викладачів - не більше 

трьох осіб. 

8.3 Керівництво стажу-

ванням слухачів ІПО 

на підприємствах, в 

установах та 

організаціях 

5 годин на тиждень на 

одного слухача 

Тип Б. 

Стажування проводиться викла-

дачами за місцезнаходженням 

навчального закладу. 

8.4 Рецензування рефе-

ратів слухачів ІПО 

ДонНТУ  

3 години на реферат Тип Б. 

8.5 Керівництво, консу-

льтування, рецензу-

вання та проведення 

захисту випускних 

робіт слухачів ІПО 

ДонНТУ 

До 10 годин на одного 

слухача, у тому числі: 

 по 0,33 години голові та 

кожному членові комісії;  

до 2 годин  рецензенту 

Тип Б. 

Кількість членів комісії - не бі-

льше трьох осіб  

8.6 Проведення випуск-

них екзаменів слуха-

чів ЦПК ІПО Дон-

НТУ 

0,50 години на одного 

слухача голові та кож-

ному членові екзамена-

ційної комісії  

Тип Б. 

Кількість членів комісії - не бі-

льше трьох осіб 

 

Типи: 

А – зараховується у навантаженні науково-педагогічного працівника у наступному навчаль-

ному році за фактичне виконання за поданням відповідального секретаря приймальної 

комісії. 

Б – використовується виключно в Інституті післядипломної освіти ДонНТУ. 

В – зараховується у навантаження науково-педагогічного працівника у наступному навчаль-

ному році за фактичне виконання за поданням завідувача аспірантурою/докторантурою. 


