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УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
(НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА») 

 

Н  А  К  А  З  
 

 
 

____________________ 2022 р.  Запоріжжя   №   ______ 
 

Про встановлення норм часу навчальної 

роботи науково-педагогічних працівників 

в 2022/2023 н.р. 

 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. На 2022/2023 навчальний рік встановити норми часу навчальної роботи на одну 

ставку науково-педагогічного працівника в таких обсягах: 

1.1 На випускових кафедрах (автомобілі, транспортні технології, двигуни 

внутрішнього згорання, технологія машинобудування, технологія авіаційних 

двигунів, металорізальні верстати та інструменти, деталі машин і  

підйомно-транспортні механізми, обробка металів тиском, фізичне 

матеріалознавство, машини і технологія ливарного виробництва, обладнання та 

технологія зварювального виробництва, електропостачання промислових 

підприємств, електричні машини, електричні та електронні апарати, 

електропривод та автоматизація промислових установок, будівельне виробництво 

та управління проектами, дизайн, композиційні матеріали, хімія та технології, 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність, радіотехніка та телекомунікації, 

мікро-та наноелектроніка, інформаційні технології електронних засобів, захист 

інформації, комп’ютерні системи та мережі, програмні засоби, системний аналіз 

та обчислювальна математика, фінанси, банківська справа та страхування, облік і 

оподаткування, менеджмент, маркетинг та логістика, міжнародні економічні 

відносини, теорія та практика перекладу, управління фізичною культурою та 

спортом, фізична терапія та ерготерапія, спеціальна освіта, туристичний, 

готельний та ресторанний бізнес, економіка та митна справа, кримінальне, 

цивільне та міжнародне право, конституційне, адміністративне та трудове право, 

загальноправові та політичні науки, соціальна робота та психологія, 

журналістика): 
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посада 
норма часу навчальної 

роботи (год.) 

зав.кафедри 470 

професор 530 

доцент 560 

старший викладач 580 

викладач, асистент 600 

 

1.2 На забезпечуючих кафедрах (нарисна геометрія, інженерна та 

комп’ютерна графіка, вища математика, теоретична і загальна електротехніка, 

фізика, іноземні мови, охорона праці і навколишнього середовища, механіка, 

прикладна математика, фізична культура, олімпійські та неолімпійські види 

спорту, економічна теорія та підприємництво, українознавство та загальна мовна 

підготовка, філософія, політологія та право, інформаційні технології в туризмі, 

іноземні мови професійного спілкування): 

 

посада 
норма часу навчальної 

роботи (год.) 

зав.кафедри 480 

професор 540 

доцент 570 

старший викладач 590 

викладач, асистент 600 

 

1.3 Завідувачам кафедр лекційне навантаження по кафедрі планувати не 

більше ніж 250 годин на одного викладача на навчальний рік і не більше як з 5 

навчальних дисциплін. Лекційне навантаження та проведення атестації здобувачів 

вищої освіти планувати професорам, докторам наук, доцентам, кандидатам наук 

та, як виняток, висококваліфікованим фахівцям, які мають значний досвід 

наукової, науково-методичної та практичної діяльності – старшим викладачам. 

1.4 Лекційне та інше навантаження рекомендується розподіляти рівномірно 

по семестрах та між професорсько-викладацьким складом згідно таблиці: 

 

Посада 
Лекції, 

% 

Практичні 

заняття, % 

Лабораторні, 

% 

КР, КП,  

контр. роб. і інші 

види робіт, % 

зав.кафедри ~ 34 ~ 12 ~ 12 ~ 42 

професор ~ 34 ~ 12 ~ 12 ~ 42 

доцент ~ 30 ~ 16 ~ 16 ~ 38 

старший викладач ~ 28 ~ 22 ~ 22 ~ 28 

викладач, асистент – ~ 40 ~ 40 ~ 20 
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2. Обсяг навчальної роботи науково-педагогічних працівників встановити на 

кафедрах, виходячи із доведеної кількості ставок, з урахуванням необхідності 

виконання всіх видів робіт при 36-годинній тривалості навчального тижня у 

межах норм часу навчальної роботи та з урахуванням вимог наказу від 14.06.2022 

№193. 

3. У випадку виробничої необхідності склад науково-педагогічних 

працівників може бути залучений до навчальних занять понад обов'язкове 

навчальне навантаження, визначене індивідуальним планом роботи, у межах 

свого робочого часу, при цьому додаткова кількість навчального часу не може 

перебільшувати 0,25 мінімального обов'язкового навчального навантаження. 

4. Деканам факультетів, завідувачам кафедр в роботі керуватись вимогами 

цього наказу. 

5. Начальнику САВЧУКУ А. оприлюднити цей наказ на офіційному сайті 

університету. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Ректор Віктор ГРЕШТА 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з НР та МД Валерій НАУМИК 

_______________ 2022 

Керівник НВ Сергій ШИЛО 

_______________ 2022 

Керівник НМВ Андрій ПАРХОМЕНКО 

_______________ 2022 

Начальник юрвідділу Тетяна ПЕТРОВА 

_______________ 2022 
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                                           Розкладка на розсилку: 

 

 

1 ВД - 1 прим. (ориг.) 

2 ФМТЕ - 5  прим. 

3 ФБАД - 7  прим. 

4 ФУФКС - 4  прим. 

5 ФСН - 3  прим. 

6 МФ - 7  прим. 

7 ЕТФ - 8  прим. 

8 ІФФ - 4  прим. 

9 ТФ - 5  прим. 

10 ФРЕТ - 6  прим. 

11 ФКНТ - 4  прим. 

12 ФЕУ - 7  прим. 

13 ГФ - 6  прим. 

14 ЮФ - 4  прим. 

15 НВ - 2  прим. 

 Разом  - 72  прим. 

 

 

Керівник НВ Сергій ШИЛО 


