
Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

Н А К А З 

07 квітня 2021 р.    м. Харків    № 76-од 

Про затвердження обсягів роботи  

відповідно до посад науково-педагогічних  

працівників у 2021/2022 навчальному році 

 Відповідно до ст. 56 Закону України «Про вищу освіту», на підставі 

рішення Вченої ради університету від 29 березня 2021 року, протокол № 3 

з метою своєчасного вирішення питань кадрового забезпечення освітнього 

процесу, належної організації праці та забезпечення планування навчальної 

роботи науково-педагогічного складу кафедр університету на 

2021/2022 навчальний рік 

н а к а з у ю: 

1. Установити обсяг навчальної роботи штатним науково-

педагогічним працівникам університету : 

 

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 факультеті мистецтв, установити загальний обсяг 

навантаження до 500 годин на рік на умовах погодинної оплати праці. 

№ 
з/п 

Посада  
Загальний обсяг 

годин 

1. Ректор, проректор (на умовах погодинної оплати праці) — 240 год. 

2. Декан /на посаді/, директор інституту  

(на умовах погодинної оплати праці) 
–– 200 год. 

3. Завідувач кафедри, професор, доктор наук — 600год. 

4. Завідувач кафедри, професор, кандидат наук — 600 год. 

5. Завідувач кафедри, доцент, кандидат наук — 600 год. 

6. Завідувач кафедри, доцент без вченого ступеня — 600 год. 

7. Професор, доктор наук — 600 год. 

8. Професор без вченого ступеня доктор наук — 600 год. 

9. Доцент, кандидат наук — 600 год. 

10. Доцент без вченого ступеня — 600 год. 

11. Викладач, кандидат наук — 600 год. 

12. Старший викладач — 600 год. 

13. Викладач — 600 год. 



5. Установити для концертмейстерів, які працюють на факультетах 

мистецтв та дошкільної освіти, обсяг навчального навантаження на повну 

ставку 600 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 такий обсяг річного навантаження науково-

педагогічним працівникам університету: 

— професорсько-викладацький склад — 1524 години; 

— концертмейстери — 1524 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 залишаю за собою. 

 

 

 

 

В. о. ректора    Володимир БОРИСОВ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик.: Світлана Ворона 


