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Додаток 1  до наказу 

від  «18» квітня 2016 року № 171 

Норми часу  

для планування та обліку навчальної роботи  

на 2016/2017 навчальний рік 

№ 

з/п 
Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка 

1 2 3 4 

I. Денна, заочна та вечірня форми навчання 

1. Читання лекцій 
1 година за академічну го-

дину 
 

2. 
Проведення  

практичних занять 

1 година на академічну 

групу за одну академічну 

годину 

З окремих навчальних дисци-

плін, що регламентуються 

відповідними нормативними 

документами, допускається 

поділ академічної групи на 

підгрупи. 

Кількість студентів в одній 

академічній групі - до 25 осіб 

3. 
Проведення  

лабораторних занять 

1 година на половину ака-

демічної групи за одну ака-

демічну годину 

4. 
Проведення семінарсь-

ких занять 

1 година на академічну 

групу за одну академічну 

годину 

 

5 

Проведення консульту-

вання та модульного 

контролю якості знань 

(в т.ч. самостійної ро-

боти) 

6% від загального обсягу 

навчального часу відведе-

ного для вивчення дисцип-

ліни на одну академічну 

групу 

 

6. 
Проведення індивідуа-

льних занять 

10 відсотків від загального 

обсягу навчального часу, 

відведеного на вивчення 

навчальної дисципліни на 

академічну групу  

Час для проведення індивіду-

альних занять з одним або де-

кількома студентами плану-

ється викладачам відповідно 

до Положення про організа-

цію індивідуального навчання 

студентів університету.  

7. 

Перевірка модульних 

контрольних робіт (тес-

тування), передбачених 

робочою програмою, 

що виконуються під час 

аудиторних занять 

0,10 години на одну роботу 
Роботу перевіряє та приймає 

один викладач 

8. 
Оформлення семестро-

вих заліків 

1 академічна година на ака-

демічну групу 
 



№ 

з/п 
Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка 

1 2 3 4 

 

9. 

Проведення семестро-

вих екзаменів:  
 

 

 

в усній формі 
0,33 години на одного сту-

дента 
 

у письмовій (тестовій) 

формі 

до 2 годин на академічну 

групу, а також 0,15 години 

на перевірку однієї роботи 

Екзамен проводить та пе-

ревіряє роботу один викладач 

10. 

Керівництво навчаль-

ною і виробничою 

практикою 

Норми часу визначаються 

наказом «Про організацію 

практичної підготовки сту-

дентів та норми часу для 

планування і обліку нав-

чальної практики з керів-

ництва практикою у 

2016/2017 навчальному ро-

ці» від 01.03.2016 № 99. 

 

 

11. 

Керівництво і прий-

мання (захист) індиві-

дуальних завдань, пе-

редбачених навчальним 

планом: 

  

– розрахункових, гра-

фічних та розрахунко-

во-графічних робіт 

0,33 години на одну роботу 
Роботу перевіряє і приймає 

один викладач 

– курсових робіт із нав-

чальних дисциплін 

3 години на курсову робо-

ту, у тому числі 0,33 години 

кожному членові комісії на 

проведення захисту 

 

Кількість членів комісії -- не 

більше трьох осіб. За одним 

керівником закріплюється не 

більше 15 курсових робіт на 

семестр 

 

12. 

Проведення кваліфіка-

ційних екзаменів:  
 

Не більше шести годин на 

день.  

для ступеня «бакалавр» 

0,50 години на одного сту-

дента голові та кожному 

членові державної екзаме-

наційної комісії 

Склад комісії: 

– не більше трьох осіб (в ок-

ремих випадках кількість чле-

нів комісії може бути збіль-

шена до чотирьох осіб). 

для ОКР «спеціаліст» 

ступеня «магістр» 

0,50 години на одного сту-

дента голові та кожному 

членові державної екзаме-

наційної комісії 

Склад комісії: 

– не більше чотирьох осіб (в 

окремих випадках кількість 

членів комісії може бути збі-

льшена до шести осіб). 



№ 

з/п 
Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка 

1 2 3 4 

 

13. 

Керівництво, консуль-

тування, рецензування 

та проведення захисту 

бакалаврських диплом-

них та магістерських 

робіт: 

 

За одним керівником закріп-

люється не більше 8 кваліфі-

каційних робіт 

– ступінь «бакалавр» 

до 18 годин на одного сту-

дента, у тому числі: 

по 0,50 години голові та 

кожному членові державної 

екзаменаційної комісії; 

до 16 годин керівнику і 

консультантам 

Кількість членів комісії не 

більше трьох осіб (в окремих 

випадках кількість членів ко-

місії може бути збільшена до 

чотирьох осіб). 

За одним керівником за-

кріплюється не більше 8 бака-

лаврських робіт. 

– ОКР «спеціаліст» 

до 22 годин на одного сту-

дента, у тому числі: 

по 0,50 години голові та 

кожному членові державної 

екзаменаційної комісії; 

до 20 годин керівнику і 

консультантам 

Кількість членів комісії не 

більше чотирьох осіб (в окре-

мих випадках кількість членів 

комісії може бути збільшена 

до шести осіб).  

За одним керівником за-

кріплюється не більше 5 дип-

ломних робіт.  

– ступінь «магістр» 

до 32 годин на одного сту-

дента, у тому числі: 

по 0,50 години голові та 

кожному членові державної 

екзаменаційної комісії; 

до 30 годин (до 15 годин на 

семестр) керівнику і консу-

льтантам 

Кількість членів комісії  не 

більше чотирьох осіб (в окре-

мих випадках кількість членів 

комісії може бути збільшена 

до шести осіб). Керівництво 

магістерськими роботами 

планується з другого семест-

ру. 

За одним керівником за-

кріплюється не більше 5 магі-

стерських робіт.  

14. 

Проведення випускних 

екзаменів слухачів ви-

щих навчальних закла-

дів післядипломної 

освіти та структурних 

підрозділів післядип-

ломної освіти вищих 

навчальних закладів 

0,50 години на одного слу-

хача голові та кожному 

членові екзаменаційної ко-

місії 

Кількість членів комісії – не 

більше трьох осіб 

15. 
Проведення екзамена-

ційних консультацій 

до семестрового екзамену – 

1 година на академічну 

групу; 

до кваліфікаційного екза-

мену – 2 години на акаде-

мічну (екзаменаційну) гру-

пу 

 



 

з/п 
Вид роботи Норма часу (в годинах) Примітка 

1 2 3 4 

II. Навчально-наукова робота викладачів з аспірантами і докторантами 

17. 

Рецензування рефератів 

при вступі до аспіран-

тури та складанні кан-

дидатських екзаменів 

2 години за один реферат 

 

18. 

Проведення вступних 

екзаменів до аспіранту-

ри та кандидатських ек-

заменів 

1 година кожному екзаме-

натору на одного вступни-

ка, аспіранта (здобувача) 

Кількість членів комісії 

– не більше трьох осіб 

19. 
Керівництво  

аспірантами 

50 годин на кожного аспі-

ранта щорічно 

За одним керівником закріп-

люється: 

до 5 аспірантів за доктором 

наук, професором; 

до 3 аспірантів за кандидатом 

наук, доцентом. 

20. 

Наукове  

консультування докто-

рантів (до 3 років) 

 
50 годин на кожного докто-

ранта щорічно  

IІІ. Вступні іспити 

21. 

 
Проведення співбесіди 

з вступниками 

0,2 години кожному члено-

ві комісії на одного вступ-

ника 

Кількість членів комісії на по-

тік (групу) вступників – не бі-

льше трьох осіб 

22. 
Проведення екзамена-

ційних консультацій 

Вступний екзамен — 2 го-

дини на потік (групу) 
Проводить один викладач 

 

23. 

Проведення випускних 

екзаменів довузівської 

підготовки та вступних 

екзаменів до універси-

тету: 

  

– усних 

0,2 години кожному члено-

ві комісії на одного слухача 

(вступника) 

Кількість членів комісії на по-

тік (групу) – не більше трьох 

осіб 

– письмових  

  (тестування) 

до 3 годин для проведення 

тестування на потік (групу) 

слухачів, вступників; 

час проведення тестових 

випробувань визначається 

програмами вступних ви-

пробувань, затверджених в 

установленому порядку; 

0,15 години на перевірку 

однієї роботи 

Кількість членів комісії на по-

тік (групу) – не більше двох 

осіб. 

Роботу перевіряє один член 

комісії 



– творчих конкурсів 

час проведення визначаєть-

ся програмою вступних ви-

пробувань, але не більше 8 

годин на 1 викладача в день  

Кількість членів комісії на по-

тік (групу) – не більше двох 

осіб. 

 - Фахових випробувань 

Час проведення визначаєть-

ся програмою вступних ви-

пробувань, але не більше 8 

годин на 1 викладача в день 

Кількість членів комісії на по-

тік (групу) – не більше двох 

осіб. 

24 

Повторна перевірка пи-

сьмових робіт (тестів) 

на випускних екзаме-

нах довузівської підго-

товки та вступних ек-

заменах до вищих нав-

чальних закладів 

0,10 години на кожну робо-

ту, що перевіряється 

Вибірковій перевірці підлягає 

до 10 відсотків робіт від їх за-

гальної кількості 

 

 

 

Проректор з навчально-методичної роботи                                     Р. М. Вернидуб 

 


