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MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I FIАУКИ УКРАiНИ
киiвський нАцIонАльний унIвЕрситЕт

БУДIВНИЦТВА I АРХIТЕКТУРИ
(кнуБА)

нАкАз
КиiЪ м 153

Про затвердженнrI контингенту
та норм часу дJUI розрахунку
навантаженнrI у 2022/23 н. р.

З метоЮ якiсного плаIIуванн;I навч€tJIьноi роботи науково-педагогiчнlтх
спiвробilникiв кафедр унiверситету, формуванЕrI навчщIъного навантаження Еа
202212023 НаВЧЕtЛЪНИй PiK, ОРГанiзацii навчалъного процесу в ociHHboMy та
весняноМу ceMecTpi 202212023 н.р. та пiдготовки розкJIаду занять,

НАКАЗУЮ:

1. ДлЯ облiкУ та IIJIaHy"aHHrI навчалъноi роботИ У 2о2212З н. р.використовувати норми часу наведенi у.Щодатку 1.
2, ЗатвердитИ прогнозний контингент студентiв по факультетам,спецiальностям та формам навчання Ha2O22l23 н.р. ( див. ,.Щодаток 2).
3, КонтролЬ за виконаЕнrIМ нак€}зу покJIасти на першого проректора

Чернишева !. О.

Ректор

Проекm наказу вносumь;
Началъник навч€tпьного вiддirry
Поzоdшш:

.Щекан будiвельного факультету

/ /{екан архiтектурного факулътету

7 Декан факультету автоматизацii i
/ iнформацiйних технологiй

Олександр ВОЙТЕНКО

.Щенис IIЕРНИIIIЕВ

Андрiй IIIПАКОВ

Григорiй IBA}IIIEHKO

rl2Олександр КАЩЕНКО

Iгор РУСАН



Щодаток 1 до наказу
Jф _153* вiд < 08_> черr{ня* 2022 р.

Норми часу для планування й облiку цавчальноi роботи
педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв на 2022/2023 н.р.
КиТвського нацiонального унiверситету будiвництва i архiтекryри

м
з\п

Назва виду
навчальноi роботи

Норма часу
(у годинм) Примiтки

1. читання лекцiй 1 година за одну академiчну годину
2. Проведення практиrIних за-

HrITb

1 година на академi.п{у групу за одну
академlчну годину

Гру.rа не подiляеться
на пiдгрупи

Проведення лабораторних
заЕrIть:

1 година на академiчЕу групу за одну
академi.шу годиЕу

Група подiляеться на
пiлгрупи за умови
дотриманЕя вимог
Додаткч'3

4, Проведення семiнарських за-
нять

1 година на академiчну групу за одну ака
демiчну годину

ý Проведення консультацiй з
навчальних дисциппiн про-
гягом семестру

Вiд обсягу навчапьного часу аудиторних
з€lнllть, вiдведеного на вивчення навчаJIь-
ноi дисциплiни на академi.шrу групу:
- 5 вiдсоткiв для денноi (о.пrоi), вечiрньоi.
зао.шлоi, дистанцiйноi форми навчаннrI;

6. Проведення екзаIиенацiйнrх
консультацiй

- всryпний екзамен - 2 години на потiк
(групу);
- семестровий екза:rлен - 2 години на ака-
демiчну групу;
- державний екзаrrлен - 2 години на акаде-
Mi.пry (екзаменацiйну) групу з кожноI нав-
ча.rrьноi дисциплiни, що входить до про-
граJчIи державного екзап{ену

7. Керiвництво i приймання (заr
них Itавчальним плtlном:
- контроJIъних робiт, рефера-
TiB, аналiтичних оглядiв, пе-
рекладiв тощо 

i

- графi.пrих, розрахунково- 
i

графiшlих робiт 
l

- курсових робiт l

- *фсоur* проектiв 
l

ист) iндrвiдуатrьншr завдаЕь, передбаче-

10125 годипи на одну робоry

I

I

i0,50 
голини на одну робоry

1 година на курсову робоry
2 години на курсовий проект

8. Проведення залiку 2 години на академiчну гриIу
9. Проведення семестрових ек-

заменiв:
0125 години на одного студента

10. Керiвництво навчапьною i ви;

- геодезичнапракти*uлл" 
I

спецiальностi ГКЗ 
l- обмiрна практика АФ 
l- рисувально-живописнатаi

ознайомчапрактикаАФ 
l- навчаJIьна живописна i

практика АФ 
I- дJuI Bcix iнших видiв 
lпрактики 
l

робничою практикою:

2 години на академiц{у групу на день
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Назва виду

навчальноi роботи
державних екза- 0,50 години на одного студента.ооо"iБ

кожному членовi державноi екза:rленацiй-

бiльше шести годиЕ на денъ.

Micii - не бiльше чо-

перший (бакалаврський) jло 20,5 годин на одного студента, у тому
нъ вищоi освiти l.п,rслi:

0150 години головi та кожному чле-
державноi екзаN{енацiйноi KoMicii;

години - рецензенту;
|ло 16,5 години керiвнику i консультантап.{

|(10 
голин керiвнику, б - консулiтанталr).

- другий (магiстерський) pi- 
|ло 

3015 години Еа одЕого студента, увеIIь вищоi освiти |ToMv члtслi:
0150 години головi та кожному чле-

державноi екзаменацiйноi KoMicii;
години - рецензенту;

о 26 годин керiвнику i консультантап,l
(14 годин керiвнику, 12 - консулътантам).

чrrенiв ко-
Micii - не бiльше чо-

за одним керiвником

poeKTiB фобiт).

кiлькiсть членiв ко-
icii - небiльше чо-

За одним керiвником
плюеться до

'яти магiстерських

Проведення вступних екза-
iB до аспiраIIтури та кан-

1 година кожному екзамеЕатору на одТ
вступника, аспiранта (здобрача)

Норма часу

12.


