ЗАТВЕРДЖЕНО
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Голова вченої ради
Норми часу
для планування і обліку обсягу
навчальної роботи науково-педагогічних працівників ОНПУ
№
з/п
1

Назва виду навчальної роботи
Проведення співбесіди з
вступниками
усних
письмових:

тестових

2
3

Проведення консультацій з
вступниками
Проведення семестрових та
випускних екзаменів
довузівської підготовки та
вступних екзаменів
усних

Норма часу (у годинах)

Примітка

0,25 год кожному членові
комісії на одного вступника
(слухача)
2 год для проведення екзаменів
на групу слухачів, вступників;
0,5 год на перевірку однієї
роботи

Кількість членів комісії на
потік (групу) - не більше трьох
осіб
Кількість членів комісії на
потік (групу) - не більше трьох
осіб.
Роботу перевіряє один член
комісії
Кількість членів комісії на
потік (групу) - не більше трьох
осіб.
Роботу перевіряє один член
комісії

до 2 год для проведення
тестування на групу слухачів,
вступників;
0,25 год на перевірку однієї
роботи
1,0 год на одну групу

0,25 год кожному членові
комісії на одного вступника
(слухача)
3 год для проведення екзаменів
на групу слухачів, вступників;
0,5 год на перевірку однієї
роботи

Кількість членів комісії на
потік (групу) - не більше трьох
осіб
Кількість членів комісії на
потік (групу) - не більше трьох
осіб. Роботу перевіряє один
член комісії

до 3 год для проведення
тестування на групу слухачів,
вступників;
0,15
год на перевірку однієї роботи

Кількість членів комісії на
потік (групу) - не більше двох
осіб. Роботу перевіряє один
член комісії

0,25 год на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає
один викладач

5

Перевірка контрольних робіт,
передбачених навчальним
планом довузівської
підготовки, що виконуються
під час аудиторних занять
Читання лекцій

6

Проведення практичних занять

1 год

письмових:

тестових

4

1 год
При проведенні практичних
занять академічна група може
розділятися на 2 підгрупи
тільки при проведенні занять з
дисциплін "Професійна
іноземна мова", Інженерна
графіка", "Нарисна геометрія
інженерна та комп'ютерна
графіка", "Інженерна і
комп'ютерна графіка"

7

Проведення лабораторних
занять

1 год

8

1 год

9

Проведення семінарських
занять
Проведення консультатцій з
навчальних дисциплін протягом
семестру

10

Проведення екзаменаційних
консультатцій

11

Керівництво і приймання
(захист) індивідуальних завдань,
передбачених навчальним
планом:
рефератів, аналітичних
оглядів, перекладів тощо
розрахункових, графічних та
розрахунково-графічних робіт
контрольних робіт студентів
заочної форми навчання
курсових робіт
курсових проектів

12
13
14
15

16

Від загального обсягу
навчального часу, відведеного
для вивчення навчальної
дисципліни у відповідному
семестрі на академічну групу:
- 4 відсотки для денної (очної)
форми навчання;
- 8 відсотків для заочної,
дистанційної форми навчання
семестровий екзамен - 1,0 год
на академічну групу;
підсумковий атестаційний
екзамен - 0,5 год на академічну
групу з кожної навчальної
дисципліни, що входить до
програми підсумкового
атестаційного екзамену

0,16 год на одну роботу
0,25 год на одну роботу
0,25 год на одну роботу
1,0 год на одну роботу
2,5 год на один проект

Проведення заліку
Проведення семестрових
екзаменів в усній формі
Проведення РКР та перевірка
робіт
Керівництво практичною
підготовкою

1 год на одну академічну групу
0,25 год на одного студента

Захист практики

0,25 год на одного студента

2 год на одну академічну групу
0,25 год на одного студента на
тиждень практики

При проведенні лабораторних
занять академічна група може
розділятися на 2 підгрупи,
виходячи з умов техніки
безпеки та охорони праці,
складності технологічного та
лабораторноного обладнання, а
також при роботі з ПЕОМ. При
цьому чисельність студентів в
підгрупі повинна бути не
менше 8 осіб.

Програма підсумкового
атестаційного екзамену може
включати до 8 навчальних
дисциплін

Роботу перевіряє і приймає
один викладач
Роботу перевіряє і приймає
один викладач
Роботу перевіряє і приймає
один викладач
Кількість членів комісії - три
особи
Кількість членів комісії - три
особи

Роботу перевіряє і приймає
один викладач
Максимальна кількість годин
на одного викладача
(керівника практики)
становить 60 год.
На проведення попереднього
інструктажу з техніки безпеки
викладачами кафедри УСБЖ 0,25 год на одного студента
(якщо це передбачено в
програмі практики).
Здійснюється одним
викладачем - керівником

практики

18

Керівництво індивідуальною
дослідницькою роботою
Проведення заліку з
індивідуальної дослідницької
роботи

0,5 год на одного студента на
тиждень
0,25 год на одного студента

19

Проведення підсумкових
атестаційних екзаменів

0,33 год на одного студента
голові та кожному члену
екзаменаційної комісії

Не більше шести годин на
день.
Кількість членів
екзаменаційної комісіїкомісії 3 особи

20

Керівництво та консультування
кваліфікаційними роботами:
перший (бакалаврський) рівень

до 15,5 год на одного студента
(керівнику - 14,5 год,
консультатну з охорони праці і
техніки безпеки 0,5 - год;
консультанту з економічної
частини - 0,5 год (при
наявності в роботі цієї
частини).

За одним керівником
закріплюється до восьми робіт

Консультанту з іноземної мови
- окремо 3 год (для захисту
роботи, виконаної іноземною
мовою)
до 20,5 год на одного студента
(керівнику - 19,5 год,
консультатну з охорони праці і
техніки безпеки 0,5 - год;
консультанту з економічної
частини - 0,5 год (при
наявності в роботі цієї
частини)
Консультанту з іноземної мови
- окремо 3 год (для захисту
роботи, виконаної іноземною
мовою)
0,25 год голові та кожному
членові екзаменаційної комісії

Для консультантів кафедр
мовної підготовки УННІ, УПІ,
УІІ

17

другий (магістерський) рівень

21

22

23

24
25
26

Проведення захисту
кваліфікаціійних робіт
(атестація)
Проведення вступних екзаменів
до магістратури і аспірантури
Керівництво аспірантами
Наукове консультування
докторантів
Приймання кандидатських
екзаменів

0,5 год кожному екзаменатору
на одного вступника
(здобувача)
50 год щороку на аспіранта
50 год щороку на докторанта
0,5 год кожному екзаменатору
на одного вступника
(здобувача)

За одним керівником
закріплюється до восьми робіт

Для консультантів кафедр
мовної підготовки УННІ, УПІ,
УІІ
Кількість членів
екзаменаційної комісії - не
більше чотирьох осіб.
Кількість членів комісії - 3
особи

Кількість членів комісії - 3
особи

