Ухвала Вченої ради
Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №9 від 30 грудня 2019 року
1. Про підтримку кандидатури доктора юридичних наук, професора,
завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права
імені професора О.І. Процевського Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Олени В'ячеславівни
Москаленко щодо обрання її на вакансію члена-кореспондента НАНП
України по відділенню «Цивільно-правові науки»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректор з наукової роботи,
доктора педагогічних наук, професора Ю.Д. Бойчука з означеного питання,
Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Підтримати кандидатуру доктора юридичних наук, професора, завідувача
кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.
Процевського Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди Олени В'ячеславівни Москаленко щодо обрання її на
вакансію члена-кореспондента НАНП України по відділенню «Цивільноправові науки».

Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко
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2.
Про затвердження плану роботи вченої ради Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 2020
рік
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету,
кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання,
Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити план роботи вченої ради Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 2020 рік .

Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко
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3. Про рекомендацію до друку
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету,
кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання,
Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.Рекомендувати до друку монографію Н.В. Чистякової «Аматорські
скрипкові ансамблі в Україні 1990 – 2010-х років генезис, стилістика, форми
репрезентації».

Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко
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4. Про затвердження обсягів роботи відповідно до посад науковопедагогічних працівників у 2020/2021 навчальний рік.
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету,
кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання,
Вчена рада
УХВАЛИЛА:
Відповідно до ст. 56 Закону України «Про вищу освіту», на підставі рішення
Вченої ради університету від 30 грудня 2019 року, протокол № 9, з метою
належної організації праці та забезпечення планування навчальної роботи
науково-педагогічного складу кафедр університету на 2020/2021 навчальний
рік
1. Установити наступний обсяг навчальної роботи штатним науковопедагогічним працівникам університету :
№
з/п

1.

Загальний обсяг
годин

Посада
Ректор, проректор, директор інституту

—

200 год.

(на умовах погодинної оплати праці)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Декан /на посаді/ (на умовах погодинної оплати праці)
Завідувач кафедри, професор, доктор наук
Завідувач кафедри, професор, кандидат наук
Завідувач кафедри, доцент, кандидат наук
Завідувач кафедри, доцент без вченого ступеня
Професор, доктор наук
Професор без вченого ступеня доктор наук
Доцент, кандидат наук
Доцент без вченого ступеня
Викладач, кандидат наук
Старший викладач
Викладач

150 год.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

600год.
600 год.
600 год.
600 год.
600 год.
600 год.
600 год.
600 год.
600 год.
600 год.
600 год.

2. Установити навчальне навантаження викладачам, ст. викладачам,
доцентам, професорам, які працюють за сумісництвом - 600 годин.
3. Установити для професорів річний мінімальний обсяг лекційних
занять — 30 годин.
4. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні
навчальних занять на художньо-графічному факультеті, установити
загальний обсяг навантаження 500 годин на рік на умовах погодинної оплати
праці.
5. Установити для концертмейстерів, які працюють на факультетах
мистецтв та дошкільної освіти, обсяг навантаження на повну ставку 960
годин на рік з урахуванням обсягу практичних (у тому числі індивідуальних)
занять за навчальними планами (освітніми програмами) на підготовку осіб за
певними освітніми рівнями.
6. Установити наступний обсяг річного педагогічного навантаження
науково-педагогічним працівникам університету:
— професорсько-викладацький склад — 1524 години;
— концертмейстери — 1692 години
(максимально допустиме значення відхилення від установлених норм —
+5%).

7. Зміст наказу довести до відома деканів факультетів, директорів
інститутів, їхніх заступників, завідувачів кафедр.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з
навчально-наукової роботи Н. Якушко.

Голова вченої ради

І.Ф. Прокопенко

Секретар вченої ради

Т.І. Тищенко

