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Інструкція щодо планування та розподілу обсягів навчального
навантаження науково-педагогічних працівників кафедр у 2017/2018
навчальному році
Розподіл навчального навантаження між викладачами кафедри
здійснюється з урахуванням посади, наукового ступеня, звання, рівня
кваліфікації, досвіду роботи, участі у методичній, науковій та інших видах
робіт кафедри, факультету, університету.
2.
При складанні обсягів навчального навантаження керуватись
Положенням про планування та облік роботи науково-педагогічних
працівників в Донецькому державному університету управління.
3.
Середній обсяг планового навчального навантаження на викладача
університету повинен бути в межах 675 годин на рік на повну ставку у
2017/2018 навчальному році.
4.
За рішенням засідання кафедри можливо встановлювати навчальне
навантаження штатним науково-педагогічним працівникам у таких обсягах:
- завідувач кафедри
- 400 - 450 годин;
- доктор наук, професор
- 450 - 500 годин;
- кандидат наук, доцент
- 500 – 550 годин;
- ст. викладач, викладач
- 550 – 675 годин;
5.
Навчальну роботу розподіляти слід рівномірно (за семестрами
навчального року та формами навчання).
6.
Визначення обсягу навчального навантаження за сумісництвом
незалежно від посади науково-педагогічного працівника проводиться
пропорційно від середньоуніверситетського навчального навантаження у
2017/2018 навчальному році.
7.
Нарахування обсягів годин на дисципліни варіативної частини
навчального плану здійснюються у відповідності до вільного вибору
студентів оформленого документально у письмовій формі.
8.
Під час проведення розрахунків навчального навантаження
встановити:
1.

оптимальна кількість студентів академічної групи - 20 - 25 осіб для
ступеня бакалавра (можлива менша чисельність студентів академічної групи,
враховуючи наявний контингент студентів з напряму підготовки
(спеціальності); 5-10 осіб - для ступеня магістра;
кількість студентів у лекційному потоці, яка визначається кількістю
студентів, що навчаються за одним напрямом підготовки (спеціальністю) або
спорідненими
напрямами
підготовки
(спеціальностями);
можливе
формування лекційних потоків з академічних груп різних факультетів за
умови єдиних навчальних дисциплін (робочі навчальні програми, години,
форма контролю співпадають);
академічні групи поділяються на підгрупи по 10-15 студентів під час
проведення занять з іноземної мови та занять з використанням
обчислювальної техніки (за наявності не менше 10 відповідно обладнаних
робочих місць в комп’ютерному класі).
9.
Кількість лекційних годин на одного викладача не може
перевищувати 250 на рік при загальній кількості дисциплін не більше 5.
10.
Лекції проводяться лекторами - професорами, доцентами, а також
провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для їх читання.
11.
Керівниками курсових робіт можуть бути професори, доценти,
кваліфіковані викладачі, фахівці. За одним керівником рекомендовано
закріпляти на навчальний рік не більше 10 курсових робіт.
12.
Науковими керівниками випускових кваліфікаційних робіт
магістрів, спеціалістів, призначати професорів, доцентів університету та
висококваліфікованих фахівців виробництва, які мають стаж роботи в галузі
понад 10 років.
13.
При розподілі годин на керівництво, консультування, рецензування
та проведення захисту випускних кваліфікаційних робіт дотримуватись вимог
наказу МОН України від 07.08.2002р. № 450 «Про затвердження норм часу
для планування та обліку навчальної роботи». За одним керівником
закріплюються до 5 магістерських робіт з нормою часу до 14 годин на одного
студента (навчальна робота) і 6 годин (наукова робота) з обов’язковим
внесенням цього виду робіт до індивідуального плану викладача.
14.
Завідувачам кафедр залежно від сфери наукових інтересів
викладачів передбачити їх взаємозамінність.
15.
Затвердження індивідуальних планів викладачів на навчальний рік
здійснювати до 01 вересня щорічно.
16.
Керівництво практикою ( стажування, економічна, виробнича, вступ
до фаху) віднести до організаційної роботи викладача з обсягами годин
передбаченим навчальним планом.
-

На прийом екзамену виділяється 2 години на навчальну групу (потік
з малочисельними навчальними групами) за умови, якщо складання екзамену
передбачено за електронними тестами з використанням комп’ютерів або
письмово з розрахунку до 3 годин на академічну групу.
17.

