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ВСТУП
Науковий

потенціал

та

методична

компетентність

професорсько-

викладацького складу найважливіші показники, що визначають відповідність
змісту навчального процесу вимогам сучасності, що гарантують якість освіти і
забезпечує репутацію вузу.
Такі характеристики, як професіоналізм викладачів, їх активність,
публікації, обсяги отриманих дослідницьких грантів і деякі інші, розглядаються
як провідні показники практично у всіх системах міжнародних рейтингів
університетів, а також в ході процедур акредитації та атестації вищих
навчальних закладів.
В роботі кожного працівника університету за критерії якості слід вважати
такі, як творчість, оригінальність підходів, інноваційність та інші.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення розроблені згідно п. 2 ст. 16 «Закону провищу освіту» (в
подальшому - Закон)» з метою підвищення якості підготовки фахівців та для
щорічного оцінювання науково-педагогічних працівників кафедр університету
та

«Положення

про

організацію

навчального

процесу

в

Київському

національному університеті будівництва і архітектури», затвердженого вченою
радою КНУБА (протокол № 35 від 26.06.2015 р. та наказ ректора №267 від
02.07.2015 р.».
1.2. За

видами

(компонентами

індивідуального

плану

науково-

педагогічних працівників) щорічно плануються і оцінюються такі роботи (ст. 53
Закону):навчальна (компонента 1); методична (компонента 2); наукова
(компонента 3); організаційна (компонента 4).
1.3. Планування і облік роботи науково-педагогічних працівників
здійснюється за нормами та рекомендаціями відповідно до наказу МОН №450
від 07.08.2002 р. «Про затвердження норм часу для планування і обліку
навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й
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організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів».
1.4. Нормування

методичної,

наукової

й

організаційної

роботи

педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснюється на підставі
даного Положення, методики і критеріїв оцінювання в годинах, виходячи із
розрахунку загального робочого часу 1548 годин на одну особу (ставку)на
навчальний рік.
2. МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ І ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
2.1. Планування всіх видів робіт покладається на завідувачів кафедр, які
повинні виходити із середньорічного навантаження та максимального обсягу
навчальної роботи на одну ставку. На 2017/18 навчальний рік середньорічне
навантаження планується в обсязі 675 годин , а з 2018/19 навчального року не більш 600 годин на одну ставку на навчальний рік.
2.2. Планування навчальної роботи здійснюється за нормами часу
відповідно до наказу МОН №450, Результати навчальної роботи оцінюються
за фактом виконання викладачем запланованого навантаження.
2.3. Робочий час науково-педагогічного працівника на повну ставку за
Законом (див. п.1 ст.56) становить 36 годин на тиждень і включає час
виконання ним навчальної; методичної; наукової та організаційної роботи.
2.4. Для планування всіх видів робіт встановлюються граничні обсяги.
Розподіл обсягів загального навантаження на навчальний рік на викладача
приймається таким:
•

навчальна робота – 32…45% (600 – 700 год. на навчальний рік);

•

методична робота – 26…32% (400 – 500 год. на навчальний рік);

•

наукова робота – 20…26% (300 – 400 год. на навчальний рік);

•

організаційна робота – 13…20% (200…300год. на навчальний рік).
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2.5. По різних кафедрах в залежності від профілю їх роботи розподіл
може змінюватися, але ж не повинен виходити за межі, які вказані в п.2.4
даного

Положення.

Для

кафедри

«фізичного

виховання

і

спорту»

розробляється індивідуальна методика (див. додатки 2.1, 4.1).
2.6. Особливість планування і оцінювання методичної, наукової та
організаційної роботи науково-педагогічного працівника полягає в тому, щоз
загального

переліку

виокремлюються

види

навантаження,

які

є

пріоритетними для роботи факультетів і університету на даний час (на
наступний навчальний рік), та всі інші види навантажень, які стосуються
внутрішніх обов’язків кафедр і оцінюються завідувачами кафедр. Для цього
завідувачам кафедр для планування інших видів навантаження надаються
такі норми:
•

методична робота - не більш100 год. на навчальний рік для всіх

кафедр крім: українознавства, філософії, політичних наук, іноземних мов,
фізики, хімії. Для таких і подібним ім. кафедр дозволяється доводити
навантаження до 150 год.;
•

наукова робота – 100 год. на навчальний рік;

•

організаційна робота для кафедр технічного профілю -50 год. на

навчальний рік.
•

організаційна робота - не більш 50 год. на навчальний рік. для всіх

кафедр крім: українознавства, філософії, політичних наук, іноземних мов,
фізики, хімії. Для таких і подібним ім. кафедр дозволяється доводити
навантаження до 100 год.;
2.7. План-завдання на наступний навчальний рік та звіт про виконання
науково-педагогічним працівником навчальної; методичної; наукової та
організаційної роботи поточного року затверджується завідувачем кафедри
та подається в паперовому та електронному вигляді до навчального відділу
та до навчально-методичного відділу до 20 червня поточного року.
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2.8. Додатки

заповнюються

кожним

викладачем

самостійно,

підписуються та затверджуються завідувачем кафедри. Завідувачі кафедр так
саме заповнюють всі додатки. План-завдання та звіт завідувача кафедрою
затверджується проректором з навчально-методичної роботи.
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
3.1. Таблиці з рекомендованим переліком навчальної, методичної,
наукової та організаційної роботи та нормами часу наведенні в Додатках 1, 2,
3, 4, 2.1, 4.1, 5 даного Положення.
3.2. Норми часу на наступний навчальний рік можуть бути змінені в
залежності від зміни напрямків і умов роботи факультетів, університету, а
також від зміни законодавчих та інших розпоряджень МОН і КМУ України.
4. ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ
4.1. Оприлюднення

результатів

оцінювання

роботи

науково-

педагогічних працівників здійснюється на початку наступного навчального
року не пізніше 20 вересня поточного року.
4.2. Результати розміщуються на спеціальному стенді (сайті), де по
кафедрах і окремо по викладачах вказуються результати роботи. Рейтинг
кожного викладача, завідувача кафедрою, декана факультету буде враховано
при обранні на посаду на наступний термін.
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