Додаток до наказу
№96 від «21» березня 2017 р.

Норми часу для планування й обліку навчальної роботи
педагогічних і науково-педагогічних працівників
Київського національного університету будівництва і архітектури
№
з\п

Назва виду
навчальної роботи

1

Проведення співбесіди з
вступниками

2

Проведення випускних екзаменів довузівської підготовки та вступних екзаменів
- усних

- письмових:

- тестових

3

Норма часу
(у годинах)

Примітки

0,25 години кожному
членові комісії на одного
вступника
Кількість членів комісії
на потік (групу) вступників - не більше трьох осіб

0,25 години кожному
членові комісії на одного
слухача (вступника).
Кількість членів комісії
на потік (групу) - не більше трьох осіб.
3 години для проведення
екзамену на потік (групу)
слухачів, вступників;
0,50 години на перевірку
однієї роботи
до 3 годин для проведення тестування на потік
(групу) слухачів, вступників.

Повторна перевірка пись0,15 години на кожну ромових робіт на випускних
боту, що перевіряється
екзаменах довузівської підготовки та вступних екзаменах до вищих навчальних закладів

Кількість членів комісії на
потік (групу) - не більше
двох осіб.
Роботу перевіряє один
член комісії
Час для проведення творчих випробувань за напрямами підготовки “Мистецтво” та “Архітектура”
визначається програмами
вступних випробувань,
затверджених в установленому порядку.
Кількість членів комісії на
потік (групу) - не більше
двох осіб.
Роботу перевіряє один
член комісії
Вибірковій перевірці підлягає до 10 відсотків робіт
від їх загальної кількості

№
з\п

Назва виду
навчальної роботи

4

Читання лекцій

5

Проведення практичних
занять

6

Проведення лабораторних
занять:

7

Проведення семінарських
занять

9

Проведення індивідуальних занять

10

Проведення консультацій з
навчальних дисциплін протягом семестру

11

Проведення екзаменаційних консультацій

Норма часу
(у годинах)
1 година за одну академічну годину
1 година на академічну
групу за одну академічну
годину, якщо інше не визначено окремим наказом
1 година на академічну
групу за одну академічну
годину, якщо інше не визначено окремим наказом
1 година на академічну
групу за одну академічну
годину
Від загального обсягу
навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на
академічну групу:
- до 10 відсотків для освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст”, “бакалавр”;
- до 20 відсотків для освітньо-кваліфікаційного
рівня “магістр”
Від загального обсягу
навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на
академічну групу:
- 6 відсотків для денної
(очної) форми навчання;
- 12 відсотків для заочної,
дистанційної форми навчання
- вступний екзамен – 2
години на потік (групу);
- семестровий екзамен –
2 години на академічну
групу;
- державний екзамен – 2
години на академічну
(екзаменаційну) групу з
кожної навчальної дисципліни, що входить до
програми державного екзамену

Примітки

Група не поділяється на
підгрупи при кількості
студентів у групі менше
16
Група не поділяється на
підгрупи при кількості
студентів у групі менше
16

Під індивідуальними заняттями маються на увазі
заняття зі студентами, що
навчаються за індивідуальними навчальними планами або графіком навчання.

№
з\п
12

13
14
15
16
17

18

Назва виду
навчальної роботи
Керівництво і приймання
(захист) індивідуальних
завдань, передбачених навчальним планом:
- контрольних робіт, рефератів, аналітичних оглядів,
перекладів тощо
- графічних, розрахунковографічних робіт
- курсових робіт
- курсових проектів
Проведення заліку
Проведення семестрових
екзаменів
Керівництво виробничою
практикою
Проведення навчальної
практики
Проведення державних екзаменів

Керівництво, консультування, рецензування та
проведення захисту дипломних проектів (робіт):
- освітній рівень “бакалавр”

- освітній рівень “магістр”

Норма часу
(у годинах)

Примітки

0,25 годин на одну роботу
0,50 години на одну роботу
2 години на одну роботу
3 години на одну роботу
2 години на академічну
групу
0,33 години на одного
студента
2 години на академічну
групу на день
6 годин на академічну
групу на день
0,50 години на одного
студента голові та кожному членові державної
екзаменаційної комісії
Не більше шести годин
на день.

до 20 годин на одного
студента, у тому числі:
по 0,50 години голові та
кожному членові державної екзаменаційної комісії;
1 година – рецензенту;
до 16,5 години керівнику
і консультантам.
до 30 годин на одного
студента, у тому числі:
по 0,50 години голові та
кожному членові державної екзаменаційної комісії;
2 години – рецензенту;
до 25,5 години керівнику
і консультантам.

Кількість членів комісії не більше чотирьох осіб (в
окремих випадках кількість членів комісії може
бути збільшена до шести
осіб)

Кількість членів комісії не більше чотирьох осіб (в
окремих випадках кількість членів комісії може
бути збільшена до шести
осіб).
За одним керівником закріплюється до восьми
дипломних проектів (робіт).
Кількість членів комісії не більше чотирьох осіб (в
окремих випадках кількість членів комісії може
бути збільшена до шести
осіб).
За одним керівником закріплюється до п’яти магістерських робіт

№
з\п
19

20

Назва виду
навчальної роботи
Рецензування рефератів
при вступі до аспірантури
та складанні кандидатських екзаменів
Проведення вступних екзаменів до аспірантури та
кандидатських екзаменів

21

Керівництво аспірантами

22

Наукове консультування
докторантів (до 3 років)
Керівництво стажуванням
викладачів

23

24

Проведення тематичних
дискусій, науковопрактичних конференцій
слухачів сектору
підвищення кваліфікації

Норма часу
(у годинах)

Примітки

3 години за один реферат

1 година кожному екзаменатору на одного вступника, аспіранта (здобувача)
50 годин щороку на аспіранта
100 годин щороку на докторанта
8 годин на одного викладача-стажиста за один
місяць, але не більше 30
годин на один рік
1 година за одну академічну годину для кожного
викладача

Кількість викладачів – не
більше трьох осіб

