
 

 

ПОГОДЖЕНО 

на засіданні вченої ради  

Миколаївського національного 

університету імені 

В. О. Сухомлинського 

(протокол № 14 від 26.02.2019 р.) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського 

національного університету імені 

В. О. Сухомлинського 

від 26.02.2019 № 89  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника  

Миколаївського національного університету імені В.О. 

Сухомлинського 

1. Загальні положення 

1.1.Положення про Індивідуальний план роботи науково-педагогічного 

працівника розроблене  відповідно Закону України «Про вищу освіту», 

Положення про організацію освітнього процесу у Миколаївському 

національному університету імені В. О.Cухомлинського. 

1.2. Робочий час науково-педагогічного працівника (далі НПП) становить 

36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу) і включає час на 

виконання навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи та інших 

обов’язків у поточному навчальному році (згідно з Індивідуальним планом 

роботи НПП). 

1.3. Загальний обсяг навантаження НПП Університету з повним обсягом 

обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік за середньо 

тижневої тривалості 36 годин (тривалість робочого часу викладача змінюється 

залежно від святкових днів, а тому її розрахунок проводиться щорічно). 

2. Планування робочого часу науково-педагогічного працівника 

2.1. Планування робочого часу викладачів здійснюється на поточний 

навчальний рік і відображається в Індивідуальному плані роботи НПП, який 

заповнюється ним особисто на початку навчального року. Індивідуальний план 

затверджує декан факультету. 



 

 

2.2. Розрахунок обсягу навчальної роботи здійснюється відповідно до 

Норм часу, які є обов’язковими. Норми часу методичної, наукової, 

організаційної роботи визначаються вченою радою університету за 

погодженням із профспілковим комітетом університету і затверджуються 

наказом ректора. 

Обсяг навчальної роботи викладачів, виражений в облікових годинах, 

складає навчальне навантаження і відповідно до ст.56 Закону України «Про 

вищу освіту», не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. 

В обсяг навчальної роботи викладача входить: читання лекцій, 

проведення практичних, семінарських та лабораторних занять; приймання 

заліків і екзаменів; керівництво виконанням індивідуальних завдань (реферати, 

розрахункові, графічні, курсові та дипломні роботи (проекти), фахові 

інноваційні проекти; керівництво практикою студентів; перевірка контрольних 

робіт; проведення консультацій; рецензування курсових і дипломних проектів; 

контроль за самостійної роботою студентів, а також інші види робіт, для яких 

установлені конкретні норми часу. 

2.3. Нормування виробничої діяльності викладача за окремими розділами 

Індивідуального плану  здійснюється за відповідними наказами ректора. 

Пропозиції про співвідношення обсягів наукової, методичної та організаційної 

роботи вносить вчена рада університету.  

2.4. Двічі на рік (січень, червень) завідувач кафедри,декан факультету, 

керівник навчального відділу аналізують виконання Індивідуального плану  

викладачами. 

2.5. Індивідуальний план науково-педагогічного працівника, завірений 

підписом завідувача кафедри та затверджений деканом факультету, 

зберігається на кафедрі. 

2.6. Зміни до Індивідуального плану науково-педагогічного працівника 

протягом навчального року можуть біти внесені на підставі рішення кафедри у 

графу «Перелік змін у  плані роботи викладача» 

 



 

 

 

3. Порядок заповнення   індивідуального плану викладача 

3.1. Індивідуальний план науково-педагогічного працівника  

заповнюється всіма викладачами, у тому числі й викладачами, які працюють на 

умовах сумісництва та суміщення (за винятком викладачів, які працюють з 

погодинною оплатою праці). Вказується номер протоколу і дата засідання 

кафедри, на якому розглядалося питання про затвердження індивідуального 

плану. 

3.2. Кожний розділ індивідуального плану науково-педагогічного 

працівника підписується викладачем та завідувачем кафедри . 

4. Контроль виконання індивідуального плану науково-

педагогічного працівника.   

4.1. Викладач щомісяця звітує про виконання індивідуального плану у 

«Відомості про виконання індивідуального плану».  

4.2. Поточний контроль за виконанням індивідуального плану НПП  

щомісяця здійснює завідувач кафедри, який звітує до навчального відділу про 

виконання розділів індивідуального плану викладачами кафедри. 

Індивідуальний план науково-педагогічного працівника зберігається 

відповідно до номенклатури кафедри 5 років після закінчення журналу, потім 

списується у встановленому порядку.   

 

 

Перший проректор       А.В. Овчаренко 

Проректор із науково-педагогічної  роботи  О. А. Кузнецова 

Проректор із науково-педагогічної роботи   Р. В. Дінжос 

Учений секретар         І. В. Копитіна 

Керівник навчального відділу      О. С. Трофимишина  

Начальник юридичного відділу    М. М. Бєлан 


