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Положення 

про планування та облік навантаження педагогічних працівників 

 

1. Загальна частина 

Рейтинг педагогічних працівників впроваджується відповідно до: 

1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. № 930. 

2. Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

3. Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм 

часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів 

методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 р. № 450. 

4. Рішення педагогічної ради. 

5. Відповідно до Положення про коледж і Положення про організацію 

освітнього процесу у коледжі основними видами роботи педагогічних 

працівників є навчальна, науково-методична, культурно-виховна та 

організаційна і профорієнтаційна роботи (Додатки А). 

6. Для планування та обліку навчальної, науково-методичної, культурно-

виховної та організаційної і профорієнтаційної робіт (далі – «навантаження») 

педагогічним працівникам даним Положенням затверджуються часові 

нормативи роботи педагогічних працівників (див. Додатки Б, В, Г, Е). 

7.1. Загальний обсяг навантаження педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів І та II рівнів акредитації за всіма видами робіт 

встановлюється із розрахунку 1548 годин протягом навчального року. 

7.2. При нарахуванні заробітної платні педагогічним працівникам виходять 

з того, що вартість однієї години є однаковою для різних видів робіт. 

7.3. Штати педагогічних працівників навчальних структурних підрозділів 

визначаються, виходячи із загальних обсягів навантаження та нормативів 

педнавантаження (останні можуть щорічно змінюватися). При цьому 

враховується особистий внесок викладача в досягнення коледжу, циклової 

комісії. 
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2. Планування навантаження педагогічних працівників 

1. При плануванні навантаження педагогічних працівників виходять із 

того, що обсяги навчальної роботи на одну умовну штатну посаду викладача 

визначаються навчальною частиною щорічно, залежно від обсягів фінансування 

навчального закладу і загального педагогічного навантаження. 

Вартість однієї години роботи і відповідно обсяги фінансування 

визначаються із врахуванням обсягів всіх видів робіт, перелічених в п. 2. 

Штатний розпис педагогічних працівників планується, виходячи із обсягів 

фінансування за видами робіт та усередненої заробітної платні одного 

викладача (визначається бухгалтерією коледжу). 

2. Для формування штатного розпису педагогічних працівників та 

планування його навантаження на навчальний рік встановлюються такі обсяги 

різних видів робіт на одну умовну штатну посаду викладача: 

 навчальна – 49% від загального навантаження, що складає 763 год. на 

рік (сталий показник для всіх педагогічних працівників, незалежно від 

фактичного обсягу педагогічного навантаження); 

 науково-методична – 25% від загального навантаження, що складає 

388 год. на рік; 

 культурно-виховна – 11% від загального навантаження, що складає 

169 год.; 

 організаційна і профорієнтаційна – 15% від загального навантаження, 

що складає 228 год. 

3. Культурно-виховна та організаційно-профорієнтаційна робота включає в 

себе виконання таких обов'язків: 

 завідувач відділення; 

 голова циклової комісії; 

 вихователь гуртожитку; 

 куратор академічної групи; 

 відповідальний на відділенні за спортивну, культурно-виховну роботу; 

 учасник художньої самодіяльності та спортивних заходів; 
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 член та керівник офіційних громадських організацій (профком тощо). 

 

3. Розподіл та звітність про виконання навантаження 

1. Розподіл навантаження, обсяги якого визначаються головою циклової 

комісії за погодженням з навчальною частиною, здійснюється ним на 

засіданнях циклових комісій із наступним затвердженням його у заступника 

директора з навчальної роботи і за погодженням з навчальною частиною. 

2. Усі види навантаження виконуються педагогічними працівниками згідно 

з індивідуальним планом роботи викладача, графіком навчального процесу та 

розкладом занять. 

3. При перевиконанні робіт, передбачених додатками Б, В, Г, Е їх обсяг 

встановлюється за поданням голови циклової комісії та завідувача відділенням 

з наступним погодженням з заступником директора з навчальної роботи і за 

наказом директора. 

4. Обсяги навантаження кожного педагогічного працівника за основними 

видами його робіт визначаються за фактично виконаною ним роботою, що 

підтверджується відповідними документами для: 

• навчальної роботи – записами в журналі обліку педагогічного 

навантаження педагогічних працівників; 

• науково-методичної роботи – зразками опублікованих навчальних 

планів, програм, методичних розробок, підручників, навчальних посібників, 

підтвердженням участі в семінарах, конференціях, комісіях тощо; 

• культурно-виховної роботи – звітами заступника директора з виховної 

роботи про безпосередню участь педагогічного працівника в культурно-

виховному процесі, звітом куратора навчальної групи і т.д.; 

• організаційної роботи – звітами роботи кабінету, лабораторії, участі у 

виставках технічної творчості, організації фахових змагань; 

• профорієнтаційної роботи – звітами виконавців про проведену роботу. 

5. Участь педагогічного працівника в роботі державних комісій (науково-

методичних, спеціальних тощо), офіційних громадських організацій може бути 

врахована як навантаження лише за умов офіційного узгодження з директором 
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навчального закладу. 

6. До 20 червня поточного року голови циклових комісій, подають 

завідувачу відділення звіти про виконання навантаження педагогічними 

працівниками циклових комісій (разом з особистими звітами та 

індивідуальними планами кожного члена циклової комісії) та свої пропозиції 

щодо його планування на наступний рік. 

7. До 25 червня завідувач відділення здає свій звіт заступнику директора з 

навчальної роботи. 

 

4. Аналіз та наслідки виконання навантаження 

1. За умови виконання повного навантаження (1548 годин) педагогічний 

працівник отримує 100% посадового окладу із державного бюджету (див. дод. 

А). Педагогічні працівники, які за минулий навчальний рік планували, але не 

подали доказів про успішне виконання кожного з перерахованих в п. 1.1. видів 

роботи, крім навчальної, заслуховуються на педагогічній раді коледжу і при 

відсутності поважних причин можуть продовжити свою роботу у наступному 

навчальному році, але їх навчальне навантаження може бути зменшене нижче 

720 годин. Повторне невиконання запланованих обсягів навантаження за всіма 

видами робіт є підставою для перегляду умов контракту аж до звільнення 

такого працівника з займаної посади. 

Додаток А  

Перелік основних видів діяльності 

 
 

Кзаг = 
Обсяг годин за всіма видами робіт, год. 

1548 
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Додаток Б  

Часові нормативи для планування та обліку навчальної роботи 

№ Види робіт Норма часу у годинах 

1 Читання лекцій 1 год. за 1 академічну годину 

2 
Проведення практичних занять 1 год. на академічну групу за 1 академічну 

годину 

3 
Проведення лабораторних занять 1 год. на академічну групу за 1 академічну 

годину.  

4 
Проведення семінарських занять 1 год. на академічну групу за 1 академічну 

годину 

5 

Проведення консультацій з 

навчальних дисциплін протягом 

семестру 

6% для денної форми навчання; 

8% для заочної форми навчання загального 

обсягу навчального часу дисципліни 

6 

Проведення екзаменаційних 

консультацій: 

- семестровий екзамен; 

- державний екзамен 

 

 

2 год. на академічну групу 

2 год. на академічну (екзаменаційну) групу з 

кожної навчальної дисципліни, що входить до 

програми державного екзамену 

7 

Перевірка контрольних (модульних) 

робіт, передбачених навчальним 

планом, що виконуються під час 

аудиторних занять 

0,25 год. на одну роботу, роботу перевіряє і 

приймає один викладач 

8 

Перевірка і приймання контрольних 

(модульних) робіт, передбачених 

навчальним планом, що виконуються 

під час самостійної роботи  

0,33 год. на одну роботу, роботу перевіряє і 

приймає один викладач 

9 

Керівництво і приймання (захист): 

- курсових робіт із фахових 

навчальних дисциплін 
 

 - звітів за результатами виробничої 

практики  

 

3 год. на курсову роботу, у тому числі 0.33 год. 

кожному членові комісії на проведення захисту, 

кількість членів не більше трьох осіб 

2 години на 1 звіт + 0,33 як голові так і членам 

комісії 

10 Проведення заліку  2 год. на академічну групу 

11 

Проведення семестрових екзаменів: 

- в усній формі; 

- у письмовій формі 

 

0,33 год. на одного студента 

до 2 год. на академічну групу (диктант – 1 год.) 

0,5 год. на перевірку однієї роботи 

12 
Керівництво навчальною і 

виробничою практикою 

6 годин  за робочий день на 1 групу 

13 

Проведення державних екзаменів 0,5 год. на одного студента голові та кожному 

членові державної екзаменаційної комісії; не 

більше 6 год. на день (кількість членів комісії не 

більше 4 осіб, в окремих випадках кількість 

членів комісії може бути збільшена до 6 осіб) 

Примітка: При виконанні робіт, не передбачених даним додатком, їх обсяг встановлюється за поданням 

голови циклової комісії та завідувача відділенням з наступним погодженням із та заступником директора з 

навчальної роботи. 
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Додаток В  

Часові нормативи для планування та обліку науково-методичної роботи 
 

№ Види робіт Норма часу у годинах 

1 Підвищення кваліфікації: 

- ФПК, стажування 

 

- Самоосвіта (виступи) 

- Майстер-клас 

 

80 год. за місяць перебування на 

ФПК, стажуванні (за наявності звіт) 

50 год. (за наявності звіту) 

50 год. за виступ 

2 Навчання в магістратурі 

  

100 год.(разово або на період до 3-х 

років) 

3 Навчання на педагогічному факультеті 80 год. (разово або на період до 2-х 

років) 

4 Навчання в аспірантурі 

 

150 год. (разово або на період до 3-х 

років) 

5 Керівництво науково-дослідною і творчою 

роботою студентів 

50 год. за одну роботу за наявності 

плану дослідів участі у науково-

практичній конференції, або  в 

НМЦ 

6 Участь у роботі: науково-методичних комісій. Мін. 

ДПКГ, семінарів конференцій, заходах, що 

проводяться Міністерством аграрної політики 

України, Міністерством освіти і науки України,  

АР Крим 

6 год. у день згідно наказу за умов 

виконання доручення 

8 Участь, підготовка та проведення олімпіади з 

дисципліни 

 - у коледжі; 

 - міжрегіональні програми міського, обласного та 

республіканського рівня 

 

 

10 год. за захід  

20 год. за захід 

9 Підготовка студентів до участі у обласних і 

загальнодержавних олімпіадах 

25 год. на кожного студента, який 

рекомендований до участі 

10 Розробка  робочої програми з дисципліни в тому 

числі за кредитно-модульною системою 

фактичні затрати часу але не 

>30год. Навчальна дисципліна яка 

має: 1 кред. – 10 год., 2 кред. – 20 

год. та 3кред. – 30 год. 

11 Підготовка конспекту лекцій з дисципліни: 

 

- яка вводиться вперше; 

- яка читається за скоригованою програмою;  

- практичного, лабораторного, семінарського 

заняття  

за факт. витратами часу, але не 

більше:  

1 год. на 1 годину лекцій 

0,5 год. на 1 годину лекцій 

0,5 год.на 1 заняття 

12 Підготовка та видання підручника (навчального 

посібника) в електронній формі 

за факт. витратами часу, але не 

більше 70 год за на всіх авторів 

13 Підготовка і видання методичних розробок та 

рекомендацій:  

– в межах коледжу; 

– участь у конкурсі 

– занесено в каталог 

 

 

20 год.  

30 год.   

50 год. 
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14 Рецензування: 

- навчальної та навчально-методичної літератури, 

метод.розробок та вказівок 

 

10 год. внутрішня рецензія 

30 год. зовнішня рецензія 

15 Розробка і видання типової програми дисципліни 20 год. за 1 кредит ЕСТS 

16 Складання: 

- екзаменаційних білетів; 

- завдань для проведення модульного та 

підсумкового контролю знань; 

- тестового контролю знань;  

 

15 год. за 1 комплект  

10 год. за 1 комплект 

 

6 год. за 1 комплект 

17 Розробка та впровадження наочних навчальних 

посібників (стенди, слайди і ін.), презентація 

дисципліни, відділення 

За фактичними затратами часу, але 

не більше 50 годин/рік 

18 Створення навчальних відеофільмів 

- складання сценарію, затвердженого в НМЦ; 

- зйомка та монтаж фільму за сценарієм 

 

20 год. за сценарій  

30 год. на всіх авторів 

19 Підготовка навчально-методи-чного комплексу з 

дисципліни (для конкретної спеціальності або 

спеціалізації) за умови зміни програми, атестації, 

або викладання вперше. 

за фактичними затратами часу, але 

не більше 30 годин ( згідно до 

кредитів – 1 кр. – 10 год,                  

2 кр. – 20 год, 3 кр. – 30 год) 

20 Підготовка пакету контрольних робіт: 

- для модульно-рейтингової системи; 

- для Державного іспиту; 

- для комплексної контрольної роботи; 

 

30 год. за пакет на всіх авторів 

50 год. за пакет на  всіх авторів 

15 год. на 1 пакет  

21 Взаємовідвідування занять із складанням відгуку 

 

1 год. за 1 заняття (відкрите – 2 

год.) 

22 Написання робіт у науково-методичних збірниках, 

статей 

20 годин на всіх авторів 

23 Підготовка та проведення: 

- відкритих занять; 

- тематичних вечорів з навчальної дисципліни 

 

20 год. на 1 заняття 

10 година 1 вечір 

24 Підготовка експонатів на виставку-конкурс 

педагогічного досвіду та технічної творчості 

молоді: 

- в межах коледжу; 

- НМЦ по підготовці молодших спеціалістів 

Міністерства аграрної політики України 

 

 

 

5 год. за експонат 

10 год. на всіх учасників 

 

Примітки: 1. На підготовку підручника або навчального посібника може бути надана творча відпустка до 3 

місяців. 

2. При виконанні робіт, не передбачених даним додатком, їх обсяг встановлюється за поданням 

голови циклової комісії та завідувача відділенням з наступним погодженням з заступником 

директора з навчальної та культурно-виховної роботи і за наказом директора. 
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Додаток Г 

Часові нормативи для планування та обліку організаційної та 

профорієнтаційної роботи 
 
№ Види робіт Норма часу у годинах 

1 Організаційно-методична робота: 

*заступника директора ВНЗ; 

* завідувача відділення; 

* методиста 

 

200 год. на навч.рік 

300 год. на навч.рік  

100 год. на навч.рік 

2 Виконання обов’язків керівника студентського гуртка (за 

участі робіт у виставці в НМЦ) 

60 на навч. рік за умови 

участі робіт у виставці 

НМЦ. 

3 Завідувач кабінетом, лабораторією 

- при відсутності навчально допоміжного персоналу 

 

20 на навч. рік 

4 Робота в методичній раді коледжу: 

 Голова; 

 Методист; 

 Члени ради. 

 

100 на навч. рік 

100 на навч. рік 

50 на навч. рік 

5 Організаційно-управлінська робота в цикловій комісії: 

 Голова ЦК; 

 Члени комісії 

 

150 год. на навч. рік 

10год. на навч.рік 

6 Участь у засіданнях ЦК 20 год на навч. рік 

7 Участь у проведені педрад, методоб’єднань, нарад 

конференцій, семінарів та ін. 

- підготовка доповідей, повідомлень (погоджувати з  

адміністрацією) 

 

 

20 год. на навч.рік (100% 

відвідувань)  

4 год. за виступ   

За відсутність – 4 бали 

8 Робота в музеї коледжу 

Зовнішня діяльність коледжу та по покращенню 

матеріальної бази 

30 год. на навч. рік  

30 год на рік 

9 Участь у профорієнтаційній роботі 

 

 

Відповідальний за сайт навчального закладу 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії 

не більше 20 год. на 

навчальний рік на 1 

викладача 

10 год. на 1 відповідального 

 

50 год. на рік 

10  Виконання роботи наставників молодих  і малодосвідчених 

викладачів 

10 год. на навч. рік за 

наявності звіту 

11 Виступ в інформаційних виданнях  

 

- «Освіта АПК» 

 

- «За сільськогосподарські кадри» 

 

- «Студлайф» 

(1 друк. аркуш = 16 стор. 

друк. текст) 

20 год за статтю на всіх 

авторів 

15 год за статтю на всіх 

авторів 

10 год за статтю на всіх 

авторів 
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- районні видання, на сайтах 10 год за статтю на всіх 

авторів 

12 Участь у конкурсі «Кращий кабінет, лабораторія» 30 год. («5» - 30 год.; «4» - 

20 год.; «3» - 10 год.) 

16 Участь у конкурсі «Кращий куратор» 30 год. 

17 Виконання роботи секретаря педагогічної ради 50 год. 

Примітка: При виконанні робіт, не передбачених даним додатком, їх обсяг встановлюється за поданням 

голови циклової комісії та завідувача відділенням з наступним погодженням з заступником директора з 

навчальної та культурно-виховної роботи і за наказом директора. 
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Додаток Е 

Часові нормативи для планування та обліку культурно-виховної роботи 
№ Види робіт Норма часу у годинах 

1 Виконання обов’язків керівника студентського клубу за 

інтересами, гуртка, спортивної секції (поза 

педнавантаження) 

 

50 год. на навч. рік  

2 Участь у самодіяльних творчих колективах 

- на рівні району, області 

- на рівні коледжу 

 

70 год. на навч рік 

30 год. на навч рік 

3 Виконання обов’язків куратора навчальної групи 

денного відділення  

100 год. на навч рік мін., а 

друге за розбивкою 

4 Проведення організаційно – виховної роботи в групі на 

певну тему особисто куратором 

2 год. за орг.-вих. годину  

5 Організація, підготовка і проведення поза навчальних та 

виховних заходів, в т.ч. екскурсій 

10 год. – у межах міста 

30 год. - за межами міста 

40 год. – за межами області на 

всіх учасників 

6 Організація, підготовка і проведення тематичного вечора 

зі студентами 

10 год. за вечір організатору 

заходу 

7 Проведення відкритої виховної години 30 год. за наявності звіту 

8 Забезпечення участі студентів у культурно – масових 

заходах, які проводяться іншими організаторами  

2 год. на 1 захід за наявності 

підтверджуючих документів 

9 Робота у гуртожитку 

 - проведення бесід зі студентами під час чергування 

 

- відкритий виховний захід 

 

до 2 год. за бесіду за наявності 

звіту, але не >10год./рік 

50 год. на всіх учасників 

10 Участь в організації та проведення спортивних змагань 

- в межах коледжу 

- міських і районних 

- обласних 

- загальнодержавних 

- матчевих 

50 год за призове місце 

до 10 год. за захід 

15 год. за 1 змагання 

20 год. за 1 змагання 

30 год. за 1 змагання 

5 год. за 1 змагання 

11 Підготовка спортсменів – розрядників 10 год. керівнику 

12 Організація, підготовка і проведення спортивного 

змагання  

До 10 год. за 1 змагання за 

наявності звіту 

13 Підготовка, організація і проведення творчих конкурсів 

серед студентів, викладачів, співробітників 

до 20 год. за конкурс на всіх 

учасників 

14 Участь у нарадах, семінарах, інших формах підготовки 

кураторів 

- за участь; 

 

- за виступ 

Не >10 год. керівнику на рік 

 

1 год. за наявності 

підтвердження 

2 год. за наявності 

підтвердження 

15 Індивідуальна робота з батьками 

 

0,5 год. на студента  за 

наявності підтвердження (до 

20 годин) 
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16 Індивідуально-виховна робота, яку виконують зі 

студентами в поза навчальний час куратори студентських 

груп на І курсі  

до 3 год. на 1 студента 

підопічної групи за навч. рік 

17 Індивідуально-виховна робота, яку виконують зі 

студентами в поза навчальний час куратори студентських 

груп на ІІ курсі 

до 2 год. на 1 студента 

підопічної групи за навч. рік 

18 Індивідуально-виховна робота, яку виконують зі 

студентами в поза навчальний час куратори студентських 

груп на ІІІ курсі 

1 год. на 1 студента 

підготовчої групи за навч. рік 

19 Індивідуально-виховна робота, яку виконують зі 

студентами в поза навчальний час куратори студентських 

груп на ІV курсі та куратори на заочному відділенні 

0,5 год. на 1 студента 

підопічної групи за навч. рік 

20 Робота в радах за напрямами виховання: музей, 

організація ветеранів, студентська профспілка 

10 год. на навч. рік при 

виконанні запланованих 

заходів 

21 Виконання обов’язків керівника студентського клубу за 

інтересами, гуртка, спортивної секції(поза пед.нагрузки) 

 

50 год. на навч. рік  

22 Участь у самодіяльних творчих колективах 

- на рівні району, області 

- на рівні коледжу 

 

70 год. на навч рік 

30 год. на навч рік 

23 Виконання обов’язків куратора навчальної групи 

денного відділення  

100 год. на навч рік мін., а 

друге за розбивкою 

24 Проведення організаційно – виховної роботи в групі на 

певну тему особисто куратором 

2 год. за орг.-вих. годину  

 
Примітка: Коригування встановлених норм часу та застосування нових на інші види робіт 

здійснюється за погодженням з заступником директора з виховної роботи. 
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