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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

НАКАЗ
м. Івано-Франківськ

від «2М» 0S 2013 р.

Про планування навчального навантаження 
професорсько-викладацького складу 
на 2013-2014 навчальний рік

З метою якісного планування навчальної роботи на 2013-2014 навчаль
ний рік науково-педагогічних працівників університету

НАКАЗУЮ:
1. Встановити максимальний обсяг навчального навантаження штатних 

науково-педагогічних працівників у межах однієї ставки 900 год., мінімальне
-  720 год. на навчальний рік. Обсяг навчального навантаження викладача в 
межах його робочого часу встановлюється з урахуванням виконання ним 
інших обов’язків (методичних, наукових, організаційних).

2. При формуванні навчального навантаження для штатних викладачів 
передбачити таку середню кількість годин:

-  для всіх кафедр Інституту мистецтв, кафедри мистецьких дисциплін 
початкового навчання Педагогічного інституту, кафедри фізичного вихо
вання -  880 годин;

-  для інших кафедр -  840 годин.
3. Кількість ставок науково-педагогічних працівників для кафедр 

встановлюється ректоратом з урахуванням обсягу навчальної роботи 
кафедри, погодженого у навчально-методичному відділі, та контингенту 
студентів напряму підготовки, спеціальності.

Розподіл навчального навантаження у межах виділених ставок 
здійснює завідувач кафедри. Картка навчального навантаження підписується 
викладачем, завідувачем кафедри, директором інституту або деканом 
факультету, погоджується у навчально-методичному відділі та 
затверджується проректором з науково-педагогічної роботи.
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4. Встановити таку орієнтовну структуру навчального навантаження 
викладача:

-  аудиторні заняття -  не менше 50%, у тому числі лекцій -  не менше

-  керівництво практиками -  не більше 10% (планувати викладачам, які 
мають стаж педагогічної роботи в університеті не менше 3 років);

-  керівництво курсовими роботами -  не більше 10%;
-керівництво випускними (магістерськими, дипломними, бакалаврсь

кими) роботами -  не більше 15%.
5. Встановити обсяги мінімального навчального навантаження на 1 

місяць для викладачів, які працюють в університеті на умовах сумісництва:
-  0,5 ставки -  не менше 45 год.,
-  0,25 ставки -  не менше 23 год.
Викладачі-сумісники, як правило, залучаються тільки до проведення 

лекційних, практичних (семінарських, лабораторних) занять та всіх форм 
поточного і підсумкового контролів.

6. Завідувачам кафедр врахувати необхідність дотримання ліцензійних 
умов надання освітніх послуг, згідно з якими кількість лекційних годин на 
одного викладача не може перевищувати 250 на навчальний рік при загальній 
кількості дисциплін не більше 5.

7. Завідувачам кафедр години з фахового керівництва виробничими, 
педагогічними практиками доручати переважно висококваліфікованим 
фахівцям баз практики, вчителям (на умовах сумісництва).

8. Завідувачам кафедр не планувати лекційного навантаження, керів
ництва випускними роботами та участі у роботі державних екзаменаційних 
комісій асистентам і викладачам без наукових ступенів.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректорів з 
науково-педагогічної роботи Н.Р.Кобецьку і В.М. Чобанюка.
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