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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

 

Н А К А З 

м. Івано-Франківськ 

 

«14»  серпня  2017 р.      № 477 (зі змінами від   

                                                                                                    16.08.2018 р. № 513) 

 

 

Про планування обсягу навчальної  

роботи 

 

 

Навантаження науково-педагогічних працівників, яке обліковується 

годинами, складається з проведення навчальних занять та інших видів 

навчальної роботи (керівництво самостійною роботою, керівництво 

практичною підготовкою, контрольні заходи). Окрім навчальної роботи 

науково-педагогічні працівники виконують інші види роботи (методична, 

наукова, організаційна та виховна), які фіксуються в індивідуальному плані 

роботи, але годинами не обліковуються. 

З метою якісного планування навчальної роботи починаючи з 2017-2018 

навчального року 

НАКАЗУЮ: 

1. Деканам факультетів, директорам інститутів: 

- розпорядженнями, виданими на підставі рішень науково-методичних 

рад (комісій) факультетів/інститутів, до 01.06 щорічно здійснювати розподіл 

за відповідними профільними кафедрами навчального підрозділу навчальні 

дисципліни, керівництво курсовими та випусковими роботами, навчальними 

і виробничими практиками, участь в ЕК, розподіл дисциплін спеціалізації; 

при цьому враховувати “Порядок встановлення відповідності навчальних 

дисциплін (практик) профілю кафедр університету” затверджений наказом 

ректора університету No638 від «22» жовтня 2014 року; 

- у випадку змін щодо розподілу вище перелічених видів діяльності 

відносно попереднього навчального року щорічно, до 05.06, подавати до 

навчально-методичного відділу відповідні службові подання та заявки для 

планування годин з відповідних дисциплін, закріплених за кафедрами інших 

структурних підрозділів (Додаток 1). 
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2. Завідувачам кафедр спільно з методистом навчально-методичного 

відділу щорічно до 15.06 звіряти попередній розрахунок обсягу навчальної 

роботи кафедри в АСУ «Деканат». 

 

При цьому: 

- організацію навчання за спеціалізаціями або дисциплінами вільного 

вибору студентів варіативної частини освітньої програми здійснювати не 

більше ніж за двома освітніми програмами (спеціалізаціями, циклами 

дисциплін вільного вибору студентів); 

- враховувати затверджений розподіл між кафедрами університету 

гуманітарних, психолого-педагогічних та соціально-економічних навчальних 

дисциплін (Додаток 2); 

- враховувати закріплення окремих навчальних дисциплін за кафедрами 

університету (Додаток 3); 

- враховувати потоки, сформовані для читання лекцій з гуманітарних і 

соціально-економічних навчальних дисциплін (Додаток 4); 

- максимально використовувати у якості баз практик  структурні 

підрозділи університету; 

- враховувати, що планування обсягу навчального навантаження з 

фундаментальних, фахових дисциплін, дисциплін спеціалізацій (вільного 

вибору студента) у малокомплектних групах здійснюється у відсотках від 

загального обсягу часу, виділеного на вивчення навчальної дисципліни, а 

саме: для здобувачів ОР бакалавр за денною формою навчання 8% (для груп 

чисельністю 1-6 осіб) та 10% (для груп чисельністю 7-11 осіб); 

для здобувачів ОР магістр, доктор філософії 10% (для груп 

чисельністю 1-5 осіб) та 15% (для груп чисельністю 6-9 осіб). 

При цьому навчальну діяльність викладачів, передбачену робочим 

навчальним планом для кожної дисципліни, у таких групах здійснювати у 

повному обсязі з відповідним записом в індивідуальному плані роботи 

науково-педагогічного працівника. 

Не планувати навчальне навантаження у малокомплектних групах 

заочної форми навчання ОР бакалавра (менше 12 осіб) та ОР магістр (менше 

10 осіб) за виключенням форм контролю (іспити). Підготовку студентів у 

таких групах здійснювати під час настановчих сесій шляхом приєднання їх 

до контингенту студентів відповідних груп денної форми навчання, що 

навчаються за такою ж освітньою програмою відповідної спеціальності.  

Завідувачам кафедр забезпечити внесення науково-педагогічними 

працівниками відповідних змін до робочих навчальних програм, 

передбачивши вивчення студентами заочної форми навчання базових тем 

навчальної дисципліни під час настановчих сесій відповідно до 

затвердженого графіку навчального процесу; 

- завідувачам кафедр інформатики, інформаційних технологій, 

економічної кібернетики, враховувати, що навчальні заняття у комп’ютерних 

лабораторіях Центру інформаційних технологій проводяться у складі 

академічної групи. 
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3. Вважати, що для розрахунку годин практичних, семінарських  занять 

основною навчальною одиницею є група, як правило, чисельністю не менше 

25-ти студентів (денна форма навчання) та 30-ти студентів (заочна форма 

навчання), лабораторних занять - не менше 12-ти осіб (денна і заочна форма 

навчання). Зменшення чисельності студентів у підгрупах для лабораторних 

занять допускається тільки у випадку проведення таких занять на 

спеціалізованому устаткуванні, при експлуатації якого встановлені 

спеціальні санітарні норми та/або правила техніки безпеки згідно з 

паспортом лабораторії (навчального приміщення) за погодження проректора 

з науково-педагогічної роботи. Навчальні заняття з іноземної мови (крім 

факультету іноземних мов, факультету туризму, спеціальностей «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні 

економічні відносини», Середня освіта (польська мова і література), 

Філологія (польська мова і література), Філологія (чеська мова і література)) 

здійснювати у підгрупах чисельністю не менше 20-ти студентів. Кількість 

студентів на окремих спеціалізаціях та у групах для проведення навчальних 

занять з дисциплін циклу вільного вибору студента, як правило, повинна 

складати не менше 12-ти осіб для природничих, технічних та фізико-

математичних спеціальностей і 15-ти осіб – для всіх інших спеціальностей. 

 

4. Деканам/директорам подавати щорічно до 05.06 в навчально-

методичний відділ:  

- розподіл обов’язків між кафедрами навчального підрозділу для роботи в 

Екзаменаційних комісіях (Додаток 5). У випадку виробничої необхідності 

допускається залучати консультантів на безоплатній основі за поданням 

декана/директора; 

- розподіл за кафедрами консультацій та оглядових лекцій до випускних 

екзаменів (Додаток 5а); 

- розподіл між кафедрами курсових робіт (проектів) (Додаток 6);  

- розподіл між кафедрами керівництва усіма видами практик (Додаток 7); 

- розподіл між кафедрами керівництва випускними роботами (Додаток 8); 

- перелік спеціалізацій кафедр (блоки дисциплін вільного вибору 

студента) та назви спецкурсів (дисципліни за вибором студента) згідно з 

Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ 

"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" права 

на вільний вибір навчальних дисциплін, затвердженого вченою радою 

університету протокол № 6 від 29.06.2016 року та введеного в дію наказом 

ректора від 24.06.2016 року № 271 (Додаток 9). 

Усю інформацію подавати в паперовому вигляді за підписом керівника 

навчального підрозділу і пересилати на електронну адресу навчально-

методичного відділу nmv@pu.if.ua. 

 

5. Картки навчального навантаження, що роздруковані у навчальному 

підрозділі з «ПС-Кафедра», розрахунок обсягу навчальної роботи кафедри, 

що роздрукований у навчально-методичному відділі з АСУ «Деканат», 

зведений розподіл годин кафедри (Додаток 10), погоджені навчально-
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методичним відділом, подавати щорічно до 01.09 на затвердження 

профільному проректору з науково-педагогічної роботи. 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на деканів факультетів, 

директорів інститутів, коледжу та проректорів з науково-педагогічної 

роботи. 

 

 

Ректор         І.Є. Цепенда 
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Додаток 1 

 

 

Структурний підрозділ___________________________________ 

 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Навчальна дисципліна 

за навчальним планом 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання дисципліни 

   

   

   
 

 

Керівник підрозділу _____________________________ 
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Додаток 2 

РОЗПОДІЛ 

гуманітарних, психолого-педагогічних і соціально-економічних 

навчальних дисциплін циклу загальної підготовки  

між кафедрами університету 
 

 

 

Навчальна дисципліна Кафедра 
Навчальні підрозділи 

(згідно навчальних планів) 

ОР бакалавра 

Історія України історії України  усі підрозділи 

Історія української 

культури 
філософії, соціології та релігієзнавства 

усі підрозділи, крім факультету 

філології, навчально-наукового 

Інституту мистецтв, факультету 

історії, політології і міжнародних 

відносин 

Культурологія. 

Релігієзнавство. 
філософії, соціології та релігієзнавства усі підрозділи 

Політологія 

політології 

усі підрозділи 
політичних інститутів та процесів 

Філософія. Соціологія. 

Етика та естетика. Логіка. 

Етика ділового спілкування. 

Інформаційне суспільство. 

Евристика. Філософія 

науки. Філософія освіти. 

Філософська антропологія. 

Цінності європейської 

цивілізації. Професійна 

етика. 

філософії, соціології та релігієзнавства усі підрозділи 

Педагогіка. Методика 

виховної роботи. Історія 

педагогіки 
педагогіки імені Б. Ступарика 

усі підрозділи 

Методика соціально-

виховної роботи в сучасних 

умовах 

усі підрозділи, крім факультету 

фізичного виховання і спорту 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням). 

Ділова українська мова 

української мови  
усі підрозділи, крім 

Педагогічного факультету 

Основи економічної теорії. 

Економічна теорія.  

Економіка. Інші дисципліни 

економічного змісту  

теоретичної та прикладної економіки усі підрозділи 

Безпека життєдіяльності та 

цивільний захист 
безпеки життєдіяльності усі підрозділи 

Охорона праці в галузі безпеки життєдіяльності 

усі підрозділи, крім факультету 

туризму, навчально-наукового 

Юридичного інституту 

Соціальна психологія   
соціальної психології та психології 

розвитку 
усі підрозділи 

Психологія (загальна) загальної та клінічної психології усі підрозділи 

Вікова та педагогічна 

психологія. 

Основи психології 

соціальної психології та психології 

розвитку 
усі підрозділи 

Основи екології. Екологія біології та екології  

усі підрозділи, крім навчально-

наукового Юридичного 

інституту 
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Навчальна дисципліна Кафедра 
Навчальні підрозділи 

(згідно навчальних планів) 

Основи права. 

Правознавство. Інші 

дисципліни 

правознавчого змісту  

теорії та історії держави і права усі підрозділи 

Іноземна мова іноземних мов  

усі підрозділи, крім факультетів: 

історії, політології і міжнародних 

відносин, туризму, природничих 

наук: спеціальність «Біологія 

(біохімія)» з 5-го сем., 

педагогічний факультет: 

спеціальність «Початкова освіта» 

Вікова фізіологія та основи 

охорони здоров`я 
анатомії і фізіології людини та тварини  

усі підрозділи, крім факультету 

фізичного виховання і спорту 

Інформатика. Сучасні 

інформаційні технології. 

Основи інформатики. 

Інформатика та 

комп’ютерна техніка. 

інформатики 

Навчально-науковий Юридичний 

інститут, педагогічний факультет 

(«початкова освіта, 

інформатика», крім НЦКД), 

факультет природничих наук 

(крім спеціальності «хімія», СО 

«хімія»), факультет історії, 

політології і міжнародних 

відносин («міжнародні 

відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії», 

«міжнародні економічні 

відносини»). 

Інформаційних технологій 

Факультети: туризму, філології, 

історії, політології і міжнародних 

відносин (крім «міжнародні 

відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії», 

«міжнародні економічні 

відносини»), Педагогічний 

(тільки НЦДК), філософський, 

фізико-технічний, фізичного 

виховання та спорту, іноземних 

мов, 

навчально-науковий Інститут 

мистецтв. 

Латинська мова загального та германського мовознавства 

 

 

усі підрозділи 
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Навчальна дисципліна Кафедра 
Навчальні підрозділи 

(згідно навчальних планів) 

ОР магістра 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням). Фахова 

іноземна мова. Наукове 

спілкування іноземною 

мовою 

іноземних мов  

усі підрозділи, крім факультетів: 

історії, політології і міжнародних 

відносин, туризму, природничих 

наук: спеціальність «Біологія 

(біохімія)» 

Сучасні інформаційні 

технології (у галузі, у ВНЗ) 
інформатики 

усі підрозділи, крім факультету 

природничих наук, навчально-

наукового інституту мистецтв 

(спец. «музичне мистецтво», 

«дизайн»), факультет фізичного 

виховання та спорту 

Педагогіка вищої школи  педагогіки імені Богдана Ступарика усі підрозділи 

Охорона праці в галузі  безпеки життєдіяльності 

усі підрозділи крім навчально-

наукового юридичного 

інституту, факультету туризму  

Психологія вищої школи 
соціальної психології та психології 

розвитку 
усі підрозділи 

Методологія та організація 

наукових досліджень 
випускові кафедри усі підрозділи 

 

 
 

 

* 
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Додаток 3 

 

Закріплення  
окремих навчальних дисциплін та практик за кафедрами 

 
Спеціальність Навчальна дисципліна Кафедра 

Навчально-науковий Інститут мистецтв 

Музичне 

мистецтво. 

Сценічне 

мистецтво. 

Хореографія.  

Дизайн. 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація. 

СО 

Етнологія етнології і археології 

Факультет історії, політології та міжнародних відносин 

Історія та 

археологія. СО 

Старослов’янська мова 
загального та германського 

мовознавства 

Філософія освіти і науки 
філософії, соціології та 

релігієзнавства 

Основи риторики 
загального та германського 

мовознавства 

Історія філософії 
філософії, соціології та 

релігієзнавства 

Психологія 
загальної та клінічної 

психології 

Політологія 

Соціальна філософія 
філософії, соціології та 

релігієзнавства 

Риторика 
загального та германського 

мовознавства 

Маркетинг менеджменту і маркетингу 

Міжнародне публічне право 

конституційного, 

міжнародного та 

адміністративного права 

Логіка політичного мислення 
філософії, соціології  та 

релігієзнавства 

Політична психологія 
соціальної психології та 

психології розвитку 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

Міжнародні економічні відносини  
міжнародних економічних 

відносин 

Психологія 
соціальної психології та 

психології розвитку 

Міжнародне публічне право  

конституційного, 

міжнародного та 

адміністративного права 
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Спеціальність Навчальна дисципліна Кафедра 

Польська мова  слов’янських мов  

Політична географія 
політичних інститутів та 

процесів 

Факультет філології 

Українська 

мова і 

література, 

мова і 

література 

(польська). 

Мова і 

література 

(російська). 

Мова і 

література 

(чеська). СО. 

Журналістика. 

Психологія 
загальної та клінічної 

психології 

Історія Польщі  

історії слов’ян 
Країнознавство  (Польща) 

Історія Росії 

Історія Чехії 

Психологія медіа-середовища журналістики 

Польська мова слов’янських мов 

Педагогічний факультет 

Дошкільна 

освіта 

Новітні інформаційні  технології інформаційних технологій 

Інноваційні технології в роботі з дітьми 

теорії та методики 

дошкільної і спеціальної 

освіти 

Педіатрія 
анатомії і фізіології людини 

та тварини Вікова фізіологія  і валеологія 

Основи медичних знань  

Соціальна 

робота 

(соціальна 

педагогіка) 

Основи психоконсультування терапії та 

корекції 

соціальної психології та 

психології розвитку 

Психодіагностика 
загальної та клінічної 

психології 

Курсові роботи (ІІ курс) 

1/3 Соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, 1/3 

соціальної психології та 

психології розвитку, 1/3 

загальної та клінічної 

психології 

Курсові роботи (IV курс) 

1/3 Соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, 1/3 

соціальної психології та 

психології розвитку, 1/3 

загальної та клінічної 

психології 

Педагогічна практика (IV курс) 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, соціальної 

психології та психології 

розвитку, загальної та 

клінічної психології — 

фаховий керівник. 



 1

1 

Спеціальність Навчальна дисципліна Кафедра 

Атестація (комплексний екзамен з псих. 

дисциплін) 

кафедра соціальної  педа-

гогіки та соціальної роботи 

(1 член ЕК з загальної та 

клінічної психології) 

Початкова 

освіта  

Сучасні інформаційні технології з 

основами інформатики та 

програмування 

Інформаційних технологій 

Основи валеології анатомії і фізіології людини 

та тварини Основи медицини та охорони здоров’я 

Трудового законодавства у сфері освіти 
трудового, екологічного та 

аграрного права 

Сучасні інформаційні технології з 

основами інформатики та 

програмування 

інформатики 

Основи програмування 

Основи алгоритмізації та дискретної 

математики 

Основи Інтернет  

Спецкурси з інформатики  

Практикум з психодіагностики 
загальної та клінічної 

психології 

Основи психодіагностики 
загальної та клінічної 

психології 

Психолого-педагогічний експеримент 
загальної та клінічної 

психології 

Практикум з психотерапії 
загальної та клінічної 

психології 

Практикум з ВПП 
соціальної психології та 

психології розвитку 

Психологія вікова та педагогічна 
соціальної психології та 

психології розвитку 

Педагогічна психологія 
педагогічної та вікової 

психології 

Психологічне консультування 
соціальної психології та 

психології розвитку 

Соціально-психологічний тренінг 
соціальної психології та 

психології розвитку 

Психологія девіантної поведінки 
соціальної психології та 

психології розвитку 

Філософія освіти та освітня політика 
філософії соціології та 

релігієзнавства 

Навчально-ознайомлювальна практика 

(І курс) 

кафедра педагогіки 

початкової освіти 



 1

2 

Спеціальність Навчальна дисципліна Кафедра 

Педагогічна  практика (IV курс) 

кафедри педагогіки 

початкової освіти та фахових 

методик і технологій 

початкової освіти (1/2 

кожній) (фаховий керівник – 

1,5 год. на одного студента 

на тиждень) 

0,5 год. – психологічним 

кафедрам філософського 

факультету (1/2 кожній) 

Курсові роботи (ІІІ курс) 

кафедра педагогіки 

початкової освіти. 
 

Факультет природничих наук 

Лісове 

господарство 
Вища математика 

статистики і вищої 

математики 

Екологія Фізика  
матеріалознавства та 

новітніх технологій 

Біологія 

(біологія). 

Біологія 

(лабораторна 

діагностика 

біологічних 

систем). СО 

Основи вищої математики 
статистики і вищої 

математики 

Психологія вікової психології 

Фізика  
матеріалознавства та 

новітніх технологій 

Біологія 

(біохімія) 

Основи вищої математики 
статистики і вищої 

математики 

Хімія неорганічна хімії 

Фізика 
матеріалознавства та 

новітніх технологій 

Хімія. СО 

Вища математика 
статистики і вищої 

математики 

Фізика фізики і хімії твердого тіла 

Агрономія 

Фізика з основами біофізики  
матеріалознавства та 

новітніх технологій 

Інформаційні технології в галузі 

аграрних наук 
інформаційних технологій 

Вища математика 
статистики і вищої 

математики 

Географія. 

Науки про 

Землю. СО 

Вища математика з основами 

математичної статистики 

статистики і вищої 

математики 

Інформатика та географічні 

інформаційні системи 
інформаційних технологій 

Географія релігій 
філософії, соціології та 

релігієзнавства 

Фізика з основами геофізики 
матеріалознавства та 

новітніх технологій 

Факультет туризму 

Туризм Інформаційні системи і технології  інформаційних технологій 
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Спеціальність Навчальна дисципліна Кафедра 

Правове регулювання в туризмі цивільного права 

Підприємницьке право 

конституційного, 

міжнародного та 

адміністративного права 

Готельно-

ресторанна 

справа 

Гігієна і санітарія в галузі 
анатомії і фізіології людини 

та тварини 

Мікробіологія хімії 

Харчова хімія хімії 

Підприємницьке право цивільного права 

Менеджмент 

соціокультурно

ї діяльності 

Підприємницьке право цивільного права 

Факультет математики та інформатики 

Математика. 

СО 

Теоретична механіка теоретичної та 

експериментальної фізики Теоретична фізика 

Практикум з написання і читання 

англомовних математичних текстів 
іноземних мов 

Цивільний захист безпеки життєдіяльності 

Англійська мова для початківців іноземних мов 

Ділове спілкування іноземною мовою іноземних мов 

Цивільний захист безпеки життєдіяльності 

 

Прикладна 

математика 

Практикум технічного перекладу іноземних мов 

Педагогіка та педагогічна майстерність педагогіки ім.Б.Ступарика 

Цивільний захист безпеки життєдіяльності 

Статистика Цивільний захист безпеки життєдіяльності 

Факультет фізичного виховання і спорту 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

Латинська мова та медична термінологія 
загального та германського 

мовознавства 

Фізична 

культура і 

спорт. СО 

Загальна теорія підготовки спортсменів педагогіки ім. Б.Ступарика 

Фізико-технічний факультет 

Фізика та 

астрономія 

Математичний аналіз 
математичного та 

функціонального аналізу 

Аналітична геометрія та лінійна алгебра алгебри і геометрії 

Диференціальні та інтегральні рівняння 
диференціальних рівнянь і 

прикладної математики 

Інформатика та програмування інформаційних технологій 

Теорія  ймовірностей та математична 

статистика 

статистики і вищої 

математики 

Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

Математичний аналіз 
математичного та 

функціонального аналізу 

Аналітична геометрія та лінійна алгебра алгебри і геометрії 

Диференціальні та інтегральні рівняння диференціальних рівнянь і 
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Спеціальність Навчальна дисципліна Кафедра 

Чисельні методи прикладної математики 

Інформатика та програмування інформаційних технології 

Теорія ймовірностей  
статистики і вищої 

математики 

Комп’ютерна 

інженерія 

Дискретна математика алгебри та геометрії 

Вища математика 
статистики і вищої 

математики 

Філософський факультет 

Психологія 

Теорія ймовірностей  і  математична 

статистика 

статистики і вищої 

математики 

Анатомія і еволюція нервової системи 
анатомії та фізіології людини 

і тварини Фізіологія НС та ВНД 

Педагогіка та педагогічна майстерність  педагогіки ім. Б.Ступарика 

Філософія  
Філософські проблеми сучасного 

природознавства 

матеріалознавства та 

новітніх технологій 

Соціологія 

Математичні методи у соціології 
статистики і вищої 

математики Теорія ймовірності та соціальна 

статистика 

Менеджмент менеджменту та маркетингу 

Факультет іноземних мов 

Мова і 

література 

(англійська, 

німецька, 

французька). 

СО 

Вступ до мовознавства 
загального та германського 

мовознавства 

Зарубіжна література 

світової літератури і 

порівняльного 

літературознавства 

Вступ до літературознавства української літератури 

Психологія 
соціальної психології та 

психології розвитку 
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Додаток  4 

 
Потоки для читання лекцій 

з гуманітарних, соціально-економічних і психолого-педагогічних дисциплін  
(на які за навчальним планом відводиться кількість годин, 

що відрізняються за обсягом до 10 %) 

ОР бакалавр 

1. Філологія (Мова та література: українська, польська, чеська, слов’янські мови та 

літератури (українсько-російський переклад)), СО (українська мова і література), СО 

(польська мова і література). Журналістика. 

2. Філологія (Мова та література: англійська). СО (англійська мова). Філологія (Мова та 

література: німецька, французька). СО (німецька мова). 

3. СО (історія). Історія та археологія. Політологія. Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. Міжнародні економічні відносини. 

4. Право. 

5. Психологія. Філософія. Соціологія. 

6. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Дизайн. СО (ОМ). Музичне 

мистецтво. Сценічне мистецтво. Хореографія. СО (ММ). 

7. Фінанси, банківська справа та страхування. Облік і оподаткування. Маркетинг. 

Менеджмент. Економіка. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

8. Дошкільна освіта. Соціальна робота. Початкова освіта. 

9. Математика. Статистика. СО (Математика). Комп’ютерні науки. Прикладна математика. 

Інженерія програмного забезпечення. Інформаційні системи та технології. СО 

(інформатика). 

10. СО (Географія). СО (Біологія). СО (Хімія). СО (біологія та здоров’я людини). Географія. 

Науки про Землю. Хімія. Біологія (біологія). Біологія (лабораторна діагностика 

біологічних систем). Агрономія. Лісове господарство. Екологія. 

11. СО (фізична культура). СО (валеологія, основи здоров’я людини, безпека 

життєдіяльності). Фізична культура і спорт. Фізична терапія, ерготерапія. 

12. Фізика та астрономія. Прикладна фізика та наноматеріали. Комп’ютерна інженерія. 

Інженерне матеріалознавство. СО (фізика). Електроніка. 

13. Туризм. Готельно-ресторанна справа. Менеджмент соціокультурної діяльності. 

14. Біологія (біохімія). 

 

ОР магістра 

1. СО (українська мова і література). СО (польська мова і література). Філологія  (українська  

мова і література). Філологія (польська, російська , чеська мова і література).  

2. Філологія (англійська мова та література). Філологія (німецька мова та література). 

Філологія (французька мова та література).  

3. СО (історія). Історія та археологія. Політологія. Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. Міжнародні економічні відносини. 

4. Психологія. Філософія. Соціологія. 

5. Початкова освіта. Соціальна робота. Дошкільна освіта. Науки про освіту (педагогіка 

вищої школи). 

6. Математика. СО (Математика). Статистика. СО (інформатика). Комп’ютерні науки. 

Прикладна математика. 

7. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Дизайн. Музичне 

мистецтво. СО (ММ). СО (ОМ). 

8. Фінанси, банківська справа та страхування. Облік і оподаткування. Менеджмент 

(організацій та адміністрування). Менеджмент (зовнішньоекономічної діяльності). 

Маркетинг. Економіка (економічна кібернетика). Економіка (прикладна економіка). 

Менеджмент (бізнес-адміністрування). 

9. Географія. Науки про Землю. СО (географія). СО (біологія). Біологія (біологія). Біологія 

(біохімія). Хімія. Агрохімія і ґрунтознавство. Лісове господарство. Екологія та охорона 
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навколишнього середовища. Екологічний контроль та аудит. СО (біологія та здоров’я 

людини). 

10. СО (фізична культура ). Фізична культура і спорт. Фізична терапія, ерогерапія. 

11. Фізика та астрономія. Прикладна фізика та наноматеріали. Комп’ютерна інженерія. СО 

(фізика). 

12. Туризм. Готельно-ресторанна справа. 

 

Коломийський інститут 

СО (фізична культура). Початкова освіта. СО (українська мова і література). 

 

Калуський НЦДК 

Облік і аудит. Початкова освіта. Фізичне виховання . Дошкільна освіта.     

 

Рахівський НЦДК 

Географія. Соціальна педагогіка. Початкова освіта. Фізичне виховання.  

 

Чортківський НЦДК 

Початкова освіта. Фізичне виховання. 

 

 

 
 



 1

7 

Додаток 5 

 

Розподіл обов’язків на атестацію 

____________ н.р. 

 

 

Навчальний підрозділ_____________________________________ 

 

1. Спеціальність ОР бакалавра ______________________  
(шифр, назва) 

 

№ з/п Кафедра Обов’язки 

1.  Голова ЕК 

2.  Член ЕК 

3.  Член ЕК 

 

2. Спеціальність ОР магістра  _____________________ 
(шифр, назва) 

 

№ з/п Кафедра Обов’язки 

1.  Голова ЕК 

2.  Член ЕК 

3.  Член ЕК 

 

 

 

 

Директор/декан 

Завідувач кафедри 
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Додаток 5а 

 

Розподіл консультацій та оглядових лекцій на атестацію 

____________ н.р.  

 

 

Навчальний підрозділ_____________________________________ 

 

1. Спеціальність ОР бакалавра ______________________  
(шифр, назва) 

 

№ 

з/п 
Кафедра Назва дисципліни 

Вид заняття 

(консультація 

/ оглядова 

лекція) 

1.    

2.    

3.    

 

2. Спеціальність ОР магістра  _____________________ 

(шифр, назва) 

№ 

з/п 
Кафедра Назва дисципліни 

Вид заняття 

(консультація 

/ оглядова 

лекція) 

1.    

2.    

3.    

 

* – на консультацію або оглядову лекцію виділяється 2 год. на дисципліну, 

але не більше 6 год. 

 

 

Директор/декан 

Завідувач кафедри 
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Додаток 6 

 

Розподіл курсових робіт між кафедрами  

________________ н. р. 

 
Структурний підрозділ 

 

Спеціальність Форма навчання ОР Семестр* 
Кількість студентів 

Назва кафедри 
Бюджет Контракт 

      1. 

  2. 

  3. 
 

 

 

Директор/декан 

Завідувач кафедри 

 

* – для ОР бакалавр семестр вказувати від 1 до 8. 
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Додаток 7 

 

Розподіл на керівництво практикою 

____________________________ н. р. 

 

Навчальний підрозділ_____________________________________ 

 

Спеціальність _____________________________________________ 
(шифр, назва) 

 

№ 

з/п 

Вид 

практики 

Тривалість, 

тижнів 
Семестр 

Кількість студентів 
Обов’язки Кафедра 

Бюджет Контракт 

1.       Керівник від 

факультету/інституту 

 

  Фаховий керівник  

  Фаховий керівник  

  Фаховий керівник  

2.      Керівник від 

факультету/інституту 

 

  Фаховий керівник  

  Фаховий керівник  

  Фаховий керівник  

 

 

Директор/Декан 

Завідувач кафедри
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Додаток 8 

 

Розподіл на керівництво випускними роботами 

______________________ н. р.  

 

Навчальний підрозділ_____________________________________ 

 

Спеціальність ___________________________ 

(шифр, назва) 

Освітній рівень ______________________ 

                                      (бакалавр/магістр) 

№ 

з/п 

Кількість студентів 
Кафедра 

Бюджет Контракт 

    

    

    

 

Директор/декан 

Завідувач кафедри 
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Додаток 9 

 

Розподіл спеціалізацій та дисциплін вільного вибору студента 

___________________ н.р. 

Навчальний підрозділ_____________________________________ 

 

Спеціальність _____________________________ 

(шифр, назва) 

Освітній рівень ____________________________ 

Назва спеціалізації _____________________________________________ 

                (тільки для тих спеціальностей, на яких передбачені) 

Перелік дисциплін вільного вибору студента варіативної частини ОПП 

(для всіх решта) 

 

№ 

з\п 
Назва спецкурсу Кафедра Семестр 

Кількість студентів  

Бюджет Контракт 

      

      

 

Директор/декан 

Завідувач кафедри 
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Додаток 10 

РОЗПОДІЛ 

годин по кафедрі ________________________________________________ 

 на ___________________ навчальний рік 

1. Кількість годин за навчальним планом кафедри              -   ____ год. 

2. Кількість годин з інших кафедр                                         -   ____ год. 

3. Кількість годин передана на інші кафедри                       -   ____ год. 

Загальна кількість годин до виконання                             - _____ год. 

4. Кількість ставок                                                                   - _____  

Штатні ставки 

№ 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Термін 

зарахування 

(рік, семестр) 

Кількість 

годин 
Ставки 

1.      

2.      

3.      

4.      

Сумісники 

№ 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Термін 

зарахування 

(рік, семестр) 

Кількість 

годин 
Ставки 

Внутрішньовузівське сумісництво 

1.      

2.      

3.      

Зовнішньовузівське сумісництво 

1.      

2.      

3.      

 

Завідувач кафедри      П.І.П. 

 


