
 
 

Міністерство освіти і науки України 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  МИХАЙЛА  ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Н А К А З 

 

____29 серпня_____ 2022 р.               Кременчук                  № 131-1 

 
Про порядок залучення  

науково-педагогічних працівників  

до освітнього процесу  

на умовах погодинної оплати 
 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.04.1993 № 245, Положення «Про умови роботи за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», 

затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства 

юстиції України та Міністерства фінансів України за від 28.06.1993 № 43, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 02.04.1993 № 90. «Про 

затвердження Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати 

професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів»,  наказу 

Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження 

норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних 

видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів», наказу інших 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, а також, 

виходячи зі Статуту та Колективного договору Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського та рекомендацій 

методичної ради університету, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ЗАТВЕРДИТИ перелік видів навчального навантаження і норми 

часу, що можуть плануватися кафедрами, науково-педагогічним працівникам 

при залученні їх до навчального процесу на умовах погодинної оплати:  
№ з/п Назва виду роботи Норма часу

1
 Примітка 

1.1 Читання лекцій 1 година за одну Лекції читаються науково-

                                                 
1
  Норми часу розраховуються, виходячи з астрономічної години (60 хвилин), крім таких 

видів роботи, як читання лекцій та проведення лабораторних, практичних і семінарських занять, 

де академічна година (40–45 хвилин) обліковується як астрономічна година 



академічну годину; 2 

години за одну академічну 

годину при читанні 

іноземною мовою лекцій з 

фахових дисциплін (окрім 

занять з іноземної мови) 

педагогічними працівниками, які 

мають науковий ступінь, а 

також, в окремих випадках, за 

дозволом проректора з 

навчально-педагогічної та 

методичної роботи (за поданням 

ученої ради факультету, 

інституту), іншими 

висококваліфікованими 

фахівцями, які мають досвід 

наукової, навчально-методичної 

та практичної діяльності 

1.2 Проведення 

семінарських занять  

1 година на академічну 

групу за одну академічну 

годину 

Проводяться з однією 

академічною групою
2
  

1.3 Проведення 

практичних занять 

1 година на академічну 

групу (підгрупу) 
2
 за одну 

академічну годину 

 

1.4 Проведення 

лабораторних 

занять 

1 година на академічну 

групу (підгрупу) 
2
 за одну 

академічну годину 

 

1.5 Голова 

спеціалізованої 

вченої ради 

100 годин  

1.6 Методична рада: 

- голова 

- заступник голови 

 

до 200 годин на рік 

до 100 годин на рік 

 

Аспірантура 

1.7 Рецензування 

рефератів при 

складанні 

кандидатських 

іспитів  

3 години за один реферат   

1.8 Проведення 

вступних екзаменів 

до аспірантури та 

кандидатських 

екзаменів 

1 година кожному 

екзаменатору на одного 

вступника, аспіранта 

(здобувача) 

 

1.9 Керівництво 

аспірантами 

(докторами 

філософії) (до 3; 4 

років) 

50 годин щороку на 

аспіранта  

 

1.10 Наукове 

консультування 

докторантів (до 3 

років)  

50 годин щороку на 

докторанта 

 

                                                 
2
  кількість студентів в академічній групі, підгрупах для проведення практичних та 

лабораторних занять визначаються Нормами часу 



1.11 Проведення 

екзаменаційних 

консультацій: 

– кандидатський 

іспит 

2 години на академічну 

групу для денної та заочної  

форм навчання  

 

Підвищення кваліфікації 

1.12 Керівництво 

стажуванням 

викладачів  

8 годин на одного 

викладача-стажиста з 

інших вищих навчальних 

закладів чи інших установ 

за один місяць, але не 

більше 30 годин на один 

рік  

Керівництво стажуванням 

здійснюється особою з числа 

провідних науково-педагогічних 

працівників 

1.13 Проведення 

підсумкових 

атестацій при 

курсовому навчанні 

2 години на академічну 

групу до 15 слухачів; 4 

години на академічну 

групу до 30 слухачів 

Години розподіляються 

пропорційно між науково-

педагогічними працівниками, що 

здійснюють атестацію 

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою 

1.14 Виконання завдань 

у письмовій формі 

(тестові завдання, 

переказ) 

1 година на учасника 

атестації 

Атестацію проводять тільки 

члени атестаційної комісії, 

затвердженої наказом ректора 

1.15 Перевірка робіт 

(тестові завдання, 

переказ) 

0,75 години на одну роботу Атестацію проводять тільки 

члени атестаційної комісії, 

затвердженої наказом ректора 

1.16 Атестація в усній 

формі:  

- ділова розмова за 

визначеним 

сценарієм; 

- повідомлення-

презентація  

0,75години на учасника 

атестації, із них: 

 

0,33 години; 

 

0,42 години  

Атестацію проводять тільки 

члени атестаційної комісії, 

затвердженої наказом ректора 

Підсумкова атестація для слухачів підготовчих курсів 

1.17 Проведення 

екзаменаційної 

консультації 

1 година Проведення екзаменаційної 

консультації 

1.18 Проведення 

тестування: 

 з української 

мови/ 

літератури 

 з математики 

 з фізики 

 з історії України 

 з іноземної 

мови 

 з географії 

 з біології 

 з хімії 

 творча робота з 

на групу 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

3 

Проведення тестування: 

 з української мови/ 

літератури 

 з математики 

 з фізики 

 з історії України 

 з іноземної мови 

 з географії 

 з біології 

 з хімії 

 фахове вступне та додаткове 

випробування (співбесіда) 



рисунку/живопи

су 

 

 

1.19 Перевірка тестових 

робіт: 

 з української 

мови/ 

літератури 

 з математики 

 з фізики 

 з історії України 

 з хімії 

 з іноземної 

мови 

 з географії 

 з біології 

 творча робота з 

рисунку/живопи

су 

на одну роботу 

 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

 

Перевірка тестових робіт: 

 з української мови/ 

літератури 

 з математики 

 з фізики 

 з історії України 

 з хімії 

 з іноземної мови 

 з географії 

 з біології 

 фахове вступне та додаткове 

випробування (співбесіда) 

1.20 Проведення 

екзаменаційної 

консультації 

2 години на групу/ потік Проведення екзаменаційної 

консультації 

1.21 Проведення 

тестування: 

 з української 

мови/ 

літератури 

 з математики 

 з фізики 

 з історії України 

 з іноземної 

мови 

 з географії 

 з біології 

 з хімії 

 фахове вступне 

та додаткове 

випробування 

(співбесіда) 

на групу/ потік 

 

2 

 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Проведення тестування: 

 з української мови/ 

літератури 

 з математики 

 з фізики 

 з історії України 

 з іноземної мови 

 з географії 

 з біології 

 з хімії 

 фахове вступне та додаткове 

випробування (співбесіда) 

Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації 

енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель 

1.22 Виконання завдань 

у письмовій формі 

(тестові завдання, 

письмові ситуаційні 

завдання) 

2 години на учасника 

атестації 

Атестацію проводять тільки 

члени атестаційної комісії, 

затвердженої наказом ректора 

1.23 Перевірка робіт 

(тестові завдання,   

письмові ситуаційні 

завдання ) 

0,75 години на одну роботу Атестацію проводять члени 

атестаційної комісії, 

затвердженої наказом ректора 

1.24 Атестація в усній 0,5 години на учасника Атестацію проводять члени 



формі (співбесіда) 

  

атестації 

  

атестаційної комісії, 

затвердженої наказом ректора 

Вступні випробування (приймальна комісія) 

1.25 Проведення 

екзаменаційної 

консультації 

2 години на групу/ потік  

1.26 Проведення 

вступного іспиту: 

 з української 

мови і 

літератури 

 з математики 

 з фізики 

 з історії України 

 з іноземної 

мови 

 з географії 

 з біології 

 з хімії 

 творчий 

конкурс 

на групу/ потік 

 

2 

 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Кількість членів комісії – 2 особи 

на потік (групу) 

1.27 Перевірка робіт: 

 з української 

мови і 

літератури 

 з математики 

 з фізики 

 з історії України 

 з хімії 

 з іноземної 

мови 

 з географії 

 з біології 

на одну роботу 

 

0,33 

0,33 

0,25 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Одна особа перевіряє одну 

роботу  

1.28 Перевірка робіт: 

 творчий 

конкурс 

на одну роботу 

0,1 

Одну роботу  перевіряють  три 

особи 

1.29 Проведення 

співбесіди 

 

 0,25 години кожному 

члену комісії на одного 

вступника  

Кількість членів комісії – 

3 особи на потік (групу) 

1.30 Розгляд апеляції 

(відповідно до часу, 

відведеного на 

перевірку) 

 за нормами на перевірку  

 

2. ВСТАНОВИТИ, що при укладанні договірних відносин з науково-

педагогічними працівниками на умовах погодинної оплати їм може 

плануватися до виконання не більш як 240 годин на навчальний рік.  

3. ПОДАЮТЬ документи про зарахування працівників при залученні їх 

до навчального процесу на умовах погодинної оплати факультети, інститути 



на розгляд проректора науково-педагогічної та методичної роботи. Комплект 

документів включає: 

3.1. Заяву працівника про зарахування на роботу на умовах погодинної 

оплати (Форма № Н-10.01у). 

3.2. Подання на кожного науково-педагогічного працівника, у якому 

належить надати обґрунтування необхідності його зарахування.  

3.3. Відомість розподілу годин навчального навантаження, яке 

планується даному працівникові, за підписом директора інституту/декана 

факультету, завідувача кафедри і викладача. 

4. ЗДІЙСНЮВАТИ оплату праці працівників, зарахованих на умовах 

погодинної оплати, щомісячно, згідно з окремим табелем обліку робочого 

часу (Форма № Н-10.03у), який необхідно подавати до навчального відділу 

не пізніше 19 числа звітного місяця.  

5. ВСТАНОВИТИ, що персональну відповідальність за своєчасність 

подачі вищезазначених документів, їх відповідність затвердженому 

навантаженню та достовірність наведених даних несуть завідувачі кафедр. 

6. ВИЗНАТИ таким, що втратив чинність наказ ректора від 27 серпня 

2021 р. № 149-1 «Про порядок залучення науково-педагогічних працівників 

до освітнього процесу на умовах погодинної оплати». 

 

 

Ректор                                                                                      Михайло ЗАГІРНЯК 


