


ТЕЗАУРУС 

1) викладацька діяльність – діяльність, яка спрямована на формування знань, інших 

компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-

вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-

клас, вебінар тощо), та яка провадиться педагогічним (науково-педагогічним) працівником, 

самозайнятою особою (крім осіб, яким така форма викладацької діяльності заборонена 

законом) або іншою фізичною особою на основі відповідного трудового або цивільно-

правового договору; 

2) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти (науковій установі) у 

відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є 

вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти; 

3) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

4) заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного 

або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на 

певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або 

методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої 

освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

5) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти на певному 

рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації;  

6) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої 

освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє 

академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС; 

7) індивідуальний  план викладача –  основний документ, який визначає види й обсяг 

роботи викладача на навчальний рік, звіт про повноту та вчасність її виконання; 

8) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит 

ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, 

необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного 

кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

9) навчальний план – це нормативний документ Університету, який розробляється на 

підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми і містить відомості про 

спеціальність, освітній ступінь, кваліфікацію, нормативний термін навчання, графік 

навчального процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, обов’язкові і вибіркові 

компоненти, визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність 

вивчення дисциплін, дані про кількість і форми семестрового контролю, підсумкову атестацію, 

загальний бюджет навчального часу на весь нормативний термін навчання та його поділ на час 

навчальних занять та час, відведений на самостійну роботу студента.  

10) навчальне навантаження НПП  – це  обсяг навчальної роботи, відображений в 

облікових  годинах. 

11) науково-педагогічний працівники  – це особи, які за основним місцем роботи в 

Університеті провадить навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та 

організаційну діяльність. 

12) педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у закладах вищої 

освіти провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність. 



13) наукові працівники - це особи, які за основним місцем роботи та відповідно до 

трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, науково-технічну або 

науково-організаційну діяльність та мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності 

наукового ступеня або вченого звання. 

 

12) освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма – 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 

перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, 

необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

13) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері освіти і науки, що 

провадиться в Університеті через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь, навичок, 

здатностей та інших компетентностей в осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості; 

14) рівень освіти – завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності 

освітньої програми, сукупністю компетентностей, які визначені, як правило, стандартом освіти 

та відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій; 

15) робочий навчальний план - це нормативний документ Університету на поточний 

навчальний рік окремо для кожного курсу на основі базового навчального плану, що 

конкретизує перелік предметів за семестрами, види навчальних занять, самостійну роботу 

студентів, їх обсяг, обсяг кредитів ЄКТС, форми контролю за семестрами, закріплення кожної 

навчальної дисципліни за кафедрами. 

16) робочий час науково-педагогічного працівника -  це установлений відрізок часу, 

необхідний для виконання навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших 

трудових обов’язків.  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення «Про норми часу для планування й обліку роботи науково- педагогічних 

працівників (далі – Положення) Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка» (далі – Університет) розроблено відповідно до Законів України «Про 

освіту»,  «Про вищу освіту», Кодексу законів про працю України, Галузевої угоди між 

Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та 

Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки, 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1187», наказів МОН України від 

16.10.2009 р. №943  «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської 

кредитно-трансферної системи», від 18.06.2021 №686 «Норми часу для планування та обліку 

навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової 

передвищої освіти», від 16.02.2022 р. №187 «Про затвердження Рекомендованого переліку 

видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, 

наукових і педагогічних працівників», положень «Про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року № 93 

зі змінами від 20.12.94 р., підстава –  v0351281-94), «Про організацію освітнього процесу в 

Глухівському НПУ ім. О.Довженка», затвердженого наказом  Глухівського НПУ 

ім.О.Довженка  №175 від 27.06.2019, «Про порядок реалізації студентами Глухівського 

національного педагогічного університету ім.О.Довженка права на вільний вибір навчальних 

дисциплін», затвердженого наказом ректора  Глухівського НПУ ім.О.Довженка  № 173 від 

30.06.2020 р., наказу Глухівського НПУ ім. О. Довженка № 261 від 17.08.2021 «Про організацію 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351281-94


освітнього процесу в університеті та планування навчального навантаження ПВС у 2021-2022 

н.р.». 

1.2 Вимоги цього Положення поширюються на діяльність усіх науково-педагогічних 

працівників Університету. 

1.3 Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень 

(відповідно до ст. 51 Кодексу законів про працю України та ст. 56 Закону України «Про вищу 

освіту»), необхідний для виконання наукової, дослідницької, консультативної, експертної, 

навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків, що відображено в 

індивідуальному плані роботи викладача на рік і становить 1548 годин. 

1.4. Планування та розподіл роботи науково-педагогічного працівника в Університеті 

враховує, що максимальне навчальне навантаження у навчальному році не повинно 

перевищувати 600 годин на одну ставку (відповідно до ст. 56 Закону України «Про вищу 

освіту».  

1.5. Залучення науково-педагогічних працівників до роботи, не передбаченої в 

трудовому договорі, здійснюється лише за їх згодою або у випадках, передбачених 

законодавством. 

1.6. Зарахування науково-педагогічних працівників за сумісництвом здійснюється 

тільки на ті семестри, в яких їм планується навчальне навантаження. 

1.7. Основною формою планування й обліку роботи науково-педагогічного працівника 

є його індивідуальний план. 

1.8. Види й обсяги доручень науково-педагогічним працівникам фіксуються в 

індивідуальному плані роботи і затверджуються завідувачем кафедри до початку поточного 

навчального року (не пізніше  31 серпня). 

 Індивідуальний план викладача може корегуватися в межах робочого часу на 

навчальний рік. Зміни у плані роботи може бути внесено на підставі рішення кафедри за згодою 

науково-педагогічних працівників. 

1.9. Після завершення семестру (навчального року) науково-педагогічний працівник 

заповнює відповідні розділи Індивідуального плану. 

1.10. Виконання семестрових доручень науково-педагогічних працівників заноситься у 

зведені відомості виконання навчального навантаження кафедр на підставі обсягу фактично 

виконаної роботи. 

1.11. На основі заповнених Індивідуальних планів науково-педагогічні працівники 

формують річні звіти про виконання навантаження. Індивідуальний план і річний звіт 

затверджуються завідувачем кафедри та знаходяться на кафедрі. 

1.12. На період відрядження, хвороби, творчої відпустки (за потреби – стажування як 

форми підвищення кваліфікації) тощо науково-педагогічний працівник звільняється від 

навчального навантаження або його частини, що зазначається у відповідному  протоколі 

засідання кафедри.  

Навчальне навантаження, установлене йому на цей період, переноситься на інший 

термін або виконується іншими науково-педагогічними працівниками кафедри, на цей період 

йому зменшується обсяг методичної, наукової та організаційної роботи за складеним графіком 

замін. 

1.13. У випадках виробничої необхідності у закладах вищої освіти науково-

педагогічний працівник може залучатися до проведення навчальних занять понад обов'язковий 

обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, в межах свого 

робочого часу. Додаткова кількість облікових годин встановлюється закладом вищої освіти і не 

може перевищувати 0,25 обсягу мінімального навчального навантаження.  

Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вносяться до його 

індивідуального робочого плану (відповідно до п.5.2.10 Галузевої угоди Галузева угода між 

Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та 



Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 

роки).  

1.14. Відсутність науково-педагогічного працівника на роботі у зв’язку з причинами, 

наведеними у п 1.12, має бути відображено в V розділі індивідуального плану викладача з 

відповідним перерахунком його навантаження. 

 

ІІ. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОГО  

ОБСЯГУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

2.1. Загальне навантаження кафедр формується на кожний навчальний рік на основі 

робочих навчальних планів за освітніми програмами відповідно  до контингенту студентів. 

2.2. Робочий навчальний план розробляється на кожний навчальний рік на основі 

навчального плану з метою конкретизації планування освітнього процесу відповідно до 

особливостей підготовки фахівців певного освітнього ступеня, галузі знань, в розрізі різних 

етапів освітнього процесу за роками та семестрами. 

Відповідальність за розроблення та реалізацію робочого навчального плану певної 

освітньої програми покладається на випускову кафедру та декана факультету (керівника 

інституту). 

2.3. Перелік дисциплін робочого навчального плану містить нормативні дисципліни та 

дисципліни вільного вибору, які здобувачі освіти обирають із запропонованого переліку 

навчальних курсів. 

Порядок і процедура вибору навчальних дисциплін регулюється положенням «Про 

порядок реалізації студентами Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка права на вільний вибір навчальних дисциплін». 

 
ІІІ. ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ  

ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

 

3.1. На підставі одержаних загальних обсягів навчальної роботи кафедра здійснює 

розподіл індивідуального навантаження між усіма науково-педагогічними працівниками. 

3.2. Формування та розподіл індивідуального навантаження професорсько-

викладацького складу кафедр  навчальної, методичної, наукової, організаційної діяльності 

науково-педагогічних працівників університету здійснюється завідувачами кафедр спільно з 

деканами факультетів/керівниками інститутів за погодженням із першим проректором, 

проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків та керівником навчального відділу на 

підставі затверджених норм часу. 

Орієнтовний розподіл бюджету робочого часу науково-педагогічних працівників 

університету за різними видами діяльності наведено в таблиці 1. 

 

Орієнтовний розподіл загального навантаження ПВС 

Таблиця 1 
Найменування посад 

науково-педагогічних 

працівників 

Вид діяльності (% до загального робочого часу) 

 
Навчальна робота Наукова робота Методична робота Організаційна робота 

Завідувач кафедри 40% 35 % 20% 5% 

Професор 40% 35 % 20% 5% 
Доцент 40% 35 % 20% 5% 
Старший викладач 40% 30% 25% 5% 
Ассистент 40% 25% 25% 10 % 



3.3. Обсяги навчальної роботи науково-педагогічного працівника диференціюються 

відповідно до наукового ступеня, вченого звання і посади, що він обіймає, рівня кваліфікації, 

досвіду роботи, участі у методичній, науковій та інших видах робіт і конкретизуються з 

урахуванням контингенту здобуваів освіти на підставі щорічного наказу ректора. 

3.4. Під час формування навчального навантаження дотримуватися нормативів 

максимального (не більше 600 годин) та мінімального навчального навантаження (не менше 

450 годин) із відповідним обґрунтуванням, зокрема: 

на 50 год. зменшувати навчальне навантаження НПП, які в звітному році підготували 

наукову монографію на здобуття наукового ступеня доктора наук, підручника (посібника) з 

грифом МОНУ; одноосібну монографію;  

- на 50 год. зменшувати навантаження НПП, які забезпечують викладання 
лекційних курсів іноземною мовою (окрім російської) в обсязі не менше 50 год. на рік; 

- на 50 год. зменшувати навантаження докторам наук, професорам, які мають 
наукові школи, затверджені вченою радою університету, відповідні досягнення, що є 
складником із атестації закладу освіти за науковими напрямами;  

- на 50 год. зменшувати навантаження гарантам освітніх програм;  

- на 100 год. зменшувати навантаження гарантам освітніх програм, які відповідно 
до поданих заявок підлягають акредитації в поточному навчальному році; 

- докторам наук, професорам, які мають наукові школи, забезпечують підготовку 
студентів до участі у всеукраїнських, міжнародних конкурсах наукових робіт, предметних 
олімпіадах та досягають призових результатів; здійснюють керівництво написанням 
магістрантами 3-х наукових статей у фахових виданнях, 2-х статей студентів-дипломників у 
наукових виданнях, інші види наукової роботи, планувати в педагогічне навантаження (при 
цьому навчальне навантаження має становити не менше 450 годин).  

Рекомендовані обсяги розподілу індивідуальної навчальної роботи відповідно до 
посад науково-педагогічних працівників представлено в таблиці 2. 

Рекомендовані обсяги розподілу індивідуальної навчальної роботи 

відповідно до посад науково-педагогічних працівників 
Таблиця 2 

№ 

п/п 

Посада 

 

Максимальний 

обсяг годин на 

рік 

Мінімальний обсяг 

годин на рік (з 

відповідним 

обґрунтування) 

 

у т.ч. 

рекомендований 

максимальний 

обсяг лекційних 

занять 

у т.ч. 

рекомендований 

мінімальний 

обсяг лекційних 

занять 

1 Професор, доктор наук, 

зав. кафедри 

600 450 250 100 

2 Професор, кандидат 
наук, зав. кафедри 

600 450 250 100 

3 Доцент, кандидат наук, 

зав. кафедри 

600 600 250 100 

4 Професор, доктор наук 600 600 250 100 

5 Професор, кандидат 

наук 

600 600 250 100 

6 Професор без наукового 

ступеня 

600 600 250 100 

7 Доцент, кандидат наук 600 600 250 100 

8 Доцент без наукового 

ступеня 

600 600 250 100 

9 Ст. викладач, кандидат 

наук 

600 600 250 100 

10 Ст. викладач без 

наукового ступеня 

600 600 250 100 

11 Асистент, кандидат наук 600 600 250 100 

12 Асистент без наукового 

ступеня 

600 600 50 0 



 

3.5. Під час планування навчального навантаження викладача має забезпечуватися його 

рівномірний розподіл між семестрами. Семестрове навчальне навантаження науково-

педагогічного працівника (штатного чи сумісника), не може бути меншим за 35-40% від його 

річного навчального навантаження, за винятком семестрів, в яких планується проходження 

стажування, планові довготривалі наукові відрядження, творчі відпустки тощо. 

3.6. Читання лекцій здійснюється професорами, доцентами і старшими викладачами з 

науковим ступенем. В окремих випадках, за дозволом ректора (за обґрунтованим поданням 

гаранта програми/завідувача кафедри/декана факультету (керівника інституту), викладання 

лекційних курсів може бути заплановано іншим висококваліфікованими фахівцями, які мають 

досвід наукової, навчально-методичної та практичної діяльності (в обсязі не більше 50 годин). 

3.7  У випадках виробничої необхідності викладач може бути залучений до проведення 

навчальних занять понад обов'язковий обсяг навчального навантаження, визначений 

індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових 

годин встановлюється Університетом, проте не може перевищувати 0,25 мінімального 

обов'язкового обсягу навчального навантаження. 

3.8. У разі хвороби чи тривалої відсутності викладача (відрядження, відпустки, 

стажування) встановлене на цей період навчальне навантаження виконується іншими 

викладачами кафедри за рахунок зменшення їм обсягу інших форм роботи (методичної, 

наукової, організаційної) або шляхом залучення в установленому порядку з додатковою 

оплатою. 

3.9. Під час роботи на частину ставки загальний обсяг навантаження викладача 

обчислюється пропорційно її обсягу (ставка- 600 годин, 0,5 – 300, 0,25 – 150 і т.д.) 

Як правило, на 0,5 (0,25) ставки, робочий час планується із розрахунку 

середньотижневої тривалості 36 годин з пропорційним зменшенням обсягів навчальної роботи 

та інших видів робіт. 

3.10.  Під час розподілу навчального навантаження на кафедрі першочергово 

забезпечуються навчальним навантаженням у розмірі повної ставки викладачі, обрані за 

конкурсом. 

3.11. Розподіл індивідуального навчального навантаження окремим викладачам понад 

одну ставку проводиться у випадках, коли фактичний обсяг навчального навантаження кафедри 

перевищує розрахунковий, із залученням їх до роботи за суміщенням (сумісництвом) у 

граничному розмірі 0,5 ставки відповідної посади. 

3.12. У разі виникнення необхідності, індивідуальне навчальне навантаження надається 

зовнішнім сумісникам в обсязі не більше 0,5 ставки відповідної посади. 

3.13. Додаткова оплата праці здійснюється, як правило, на умовах погодинної оплати 

праці відповідно до чинного законодавства, на підставі відповідного наказу по Університету. 

Розрахунки здійснюються згідно з табелем обліку виконання робочого часу та заяви про 

оплату, які кожного місяця подаються до бухгалтерії Університету. 

3.14. В окремих випадках із урахуванням необхідності зосередження зусиль окремих 

науково-педагогічних працівників на вирішенні пріоритетних напрямів діяльності кафедри чи у 

зв’язку з іншими об’єктивними обставинами, дозволяється змінювати співвідношення між 

навчальним та іншими видами навантаження. Зазначені зміни ухвалюються на засіданні 

кафедри і затверджуються наказом по університету за погодженням із навчальним відділом. 

3.16. Інформація про індивідуальний розподіл між науково-педагогічними 

працівниками навчальних дисциплін, визначення видів та обсягів запланованого їм на 

наступний навчальний рік навчального навантаження подається кафедрами до навчального 

відділу університету до 1 вересня щорічно у вигляді службових записок завідувачів кафедр. 

3.17. Визначений загальний обсяг індивідуального навантаження викладача є 

підставою для формування ним індивідуального плану роботи на навчальний рік. В 



індивідуальному плані науково-педагогічного працівника зазначаються всі види діяльності, які 

плануються для практичного виконання. 

Індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника на навчальний рік 

затверджується на засіданні кафедри до початку нового навчального року. 

 

ІV. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

4.1. Індивідуальний план роботи викладача є основним документом планування та 

звітності науково-педагогічного працівника, різних видів його діяльності упродовж 

навчального року і складається за встановленою формою. 

4.2. Зміст індивідуального плану роботи викладача повинен відображати цілі і завдання 

діяльності кафедри, інституту (факультету), університету, які визначаються необхідністю 

досягнення якісних і кількісних характеристик підвищення якості освіти. 

4.3. Індивідуальний план роботи на навчальний рік складається викладачем під 

керівництвом завідувача кафедри на підставі розподілу між науково-педагогічними 

працівниками кафедри обсягів навчального навантаження та встановлених інших видів робіт 

(навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків), 

затверджується після остаточного розподілу навантаження на засіданні кафедри і підписується 

завідувачем кафедри не пізніше 10 вересня поточного року. 

4.4. В індивідуальному плані відображається виконання навчальної, методичної, 

наукової та організаційної роботи викладача. Звіт про виконання індивідуального плану є 

формою атестації викладача, результати виконання індивідуального плану враховуються під 

час участі викладачів у конкурсі на заміщення вакантних посад або продовженні роботи за 

контрактом. 

4.5. Індивідуальний план роботи завідувача кафедри розглядає і затверджує директор 

інституту (декан факультету), перший проректор університету. 

4.6. Зміни до запланованого навчального навантаження (або інших видів робіт) 

викладача вносяться до відповідного розділу його індивідуального плану (V розділ «Перелік 

змін у роботі викладача»). 

4.7. Несвоєчасне оформлення викладачем індивідуального робочого плану без 

поважних причин розглядається як неналежне виконання посадових обов’язків. 

4.8. Для обліку навчального навантаження та виконаної навчальної, методичної, 

наукової та організаційної роботи кожен науково-педагогічний працівник не пізніше ніж за 

п’ять днів після закінчення навчального семестру на підставі фактично виконаної роботи, 

підводить підсумки своєї діяльності і заповнює відповідні графи індивідуального робочого 

плану. 

Якщо певний вид роботи виконується авторським колективом, то загальні її обсяги 

визначаються за нормативами, наведеними в додатках, та розподіляються пропорційно внеску 

кожного члена колективу на всіх учасників. 

4.9. Після закінчення навчального року викладач на засіданні кафедри звітує про 

фактичне виконання індивідуального плану роботи. Рішення про виконання індивідуального 

плану затверджується на засіданні кафедри колегіально, що фіксується відповідним записом у 

протоколі засідання кафедри: «план виконано», «план виконано в неповному обсязі», 

«виконання плану прийнято із зауваженнями», «план не виконано» (з визначенням термінів  

виправлення недоліків і наступного звіту). 

4.10. У разі невиконання загального річного навантаження викладачеві можуть бути 

продовжені терміни його виконання, але не пізніше ніж до першого вересня поточного року − 

про що робиться відповідний запис в індивідуальному плані роботи викладача. 

4.11. У випадку невиконання науково-педагогічним працівником навчального 

навантаження за підсумками навчального року здійснюється перерахунок оплати праці такого 

працівника. 



4.12. За умови невиконання або неналежного виконання індивідуального плану роботи 

без поважних причин до викладача можуть бути застосовані заходи дисциплінарного 

стягнення. 

4.13. У разі перевиконання науково-педагогічним працівником запланованого 

навантаження та за умови відсутності у такого працівника надбавки за складність, 

напруженість у роботі, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, 

завідувач кафедри може звернутися з клопотанням до ректора університету щодо матеріального 

заохочення такого науково-педагогічного працівника. 

4.14. Наприкінці навчального року завідувач кафедри зобов’язаний проаналізувати 

виконання індивідуального плану роботи кожним викладачем і зробити відповідний запис у 

розділі VI «Висновки завідувача кафедри про виконання і ндивідуального плану». 

4.15. Індивідуальний план роботи викладача складається в одному примірнику і 

постійно зберігається на кафедрі протягом п’яти років, видається викладачеві під розписку і 

повертається на кафедру. 

4.16. Відповідальність за збереження індивідуальних планів роботи викладачів 

покладається на завідувача кафедри. 

4.17. Після завершення терміну зберігання індивідуальні плани роботи викладачів 

списуються. 

V. НОРМИ ЧАСУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІКУ РОБОТИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

5.1. Норми часу для планування і обліку навчальної роботи розраховуються з 

урахуванням тривалості академічної години (45 хвилин). 

5.2. Норми часу для планування і обліку методичної, наукової й організаційної роботи 

розраховуються з урахуванням тривалості астрономічної години. 

5.3. При плануванні й проведенні контролю роботи науково-педагогічного працівника 

необхідно дотримуватися норм часу, наведених у табл. 3-6. 

 

Норми часу для планування та обліку основних видів навчальної роботи  

на навчальний рік  
(згідно з наказом МОН України від 16.02.2022 р. №186 «Про затвердження Рекомендованого 

переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-

педагогічних, наукових і педагогічних працівників») 

№ 

з/п 

Назва виду роботи 

Навчальна робота 

1.  Проведення вступних випробувань 

2.  Проведення навчальних занять (лекцій, лабораторних, практичних, семінарський занять, 

консультацій, індивідуальних занять для окремих спеціальностей галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка, підготовка за якими передбачає проведення індивідуальних занять 

тощо) 

3.  Керівництво практичною підготовкою здобувачів вищої освіти 

4.  Проведення контрольних заходів (заліків, екзаменів, захистів індивідуальних робіт, звітів 

з практичної підготовки, атестації здобувачів вищої освіти тощо) 

 
Таблиця 3 

N 

з/п 

Назва виду навчальної 

роботи 

Норма часу 

(у годинах) 

Примітка 

 
1 2 3 4 

1 Проведення співбесіди з 0,25 години кожному членові Кількість членів комісії на 



вступниками усіх освітніх 

(освітньо-наукових) 

ступенів 

комісії на одного вступника потік (групу) вступників - 

не більше трьох осіб 

2 Проведення випускних 

екзаменів підготовки до 

вступу та вступних 

екзаменів до ЗВО: 

  

 - усних 0,15 години кожному членові 

комісії на одного слухача 

(вступника) 

Кількість членів комісії на 

потік (групу) - не більше 

трьох осіб 

    

 - письмових 3 години для проведення 

екзамену на потік (групу) 

слухачів, вступників; 

0,50 години на перевірку однієї 

роботи 

Кількість членів комісії на 

потік (групу) - не більше 

двох осіб. 

Роботу перевіряє один 

член комісії 

 - тестових 1 година для проведення 

тестування на потік (групу) 

вступників членові комісії, 

2 години – голові комісії. 

Кількість членів комісії на 

потік (групу) - не більше 

двох осіб. 

 

3 Повторна перевірка 

письмових робіт на 

вступних екзаменах до 

ЗВО та кваліфікаційних 

робіт під час атестації  

0,15 години на кожну роботу, 

що перевіряється 

Робота Апеляційної комісії 

(за зверненням) 

 

Робота Комісії з питань 

етики та академічної 

доброчесності (вибірковій 

перевірці підлягає до 10 

відсотків робіт від їх 

загальної кількості) 

4 Читання лекцій 1 година за одну академічну 

годину 

 

5 Проведення практичних 

занять 

1 година на академічну групу 

за одну академічну годину 

З окремих навчальних 

дисциплін, що 

регламентуються 

відповідними 

нормативними 

документами, 

допускається поділ 

академічної групи на 

підгрупи з чисельністю до 

одного студента з 

урахуванням особливостей 

вивчення цих дисциплін та 

безпеки життєдіяльності 

6 Проведення лабораторних 

занять 

1 година на половину 

академічної групи за одну 

академічну годину 

З окремих навчальних 

дисциплін, що 

регламентується 

відповідними 

нормативними 

документами, 

допускається поділ 



академічної групи на 

підгрупи з чисельністю до 

одного студента з 

урахуванням особливостей 

вивчення цих дисциплін та 

безпеки життєдіяльності 

7 Проведення семінарських 

занять/секційних занять із 

фізичної культури 

1 година на академічну групу 

за одну академічну годину 

 

8 Проведення навчальних 

занять зі студентами в  

спортивно-оздоровчому 

таборі 

до 6 годин на день на одну 

академічну групу 

 

9 Проведення 

екзаменаційних 

консультацій  

вступний екзамен  

- 2 години на потік (групу); 

- семестровий екзамен - 2 

години на академічну групу; 

- державний екзамен  

- 2 години на академічну 

(екзаменаційну) групу з кожної 

навчальної дисципліни, що 

входить до програми 

державного екзамену 

 

10 Керівництво і проведення 

захисту індивідуальних 

завдань (курсових 

робіт/проєктів), 

передбачених навчальним 

планом: 

  

 - курсових робіт із 

навчальних дисциплін 

загального циклу 

2 години на курсову роботу, у 

тому числі 0,25 години 

кожному членові комісії на 

проведення захисту 

Кількість членів комісії - 

не більше трьох осіб 

 - курсових робіт із фахових 

навчальних дисциплін 

3 години на курсову роботу, у 

тому числі 0,33 години 

кожному членові комісії на 

проведення захисту 

Кількість членів комісії - 

не більше трьох осіб 

 - курсових проєктів із 

загальноінженерних 

навчальних дисциплін 

3 години на курсовий проєкт, у 

тому числі 0,33 години 

кожному членові комісії на 

проведення захисту 

Кількість членів комісії - 

не більше трьох осіб 

 - курсових проєктів із 

фахових навчальних 

дисциплін 

4 години на курсовий проєкт, у 

тому числі 0,33 години 

кожному членові комісії на 

проведення захисту 

Кількість членів комісії - 

не більше трьох осіб 

11 Проведення заліку 2 години на академічну групу  

12 Проведення залікового 

туристського навчально-

тренувального походу, 

передбаченого навчальним 

планом 

6 годин для кожного 

викладача, який бере участь у 

поході 

Планується викладачам 

фізичного виховання один 

раз за весь період навчання 

студента  



13 Проведення семестрових 

екзаменів: 

  

 - в усній формі 0,33 години на одного студента  

 - у письмовій формі до 3 годин на академічну групу 

(диктант – 1 година); 

0,50 години на перевірку однієї 

роботи 

 

14 Керівництво навчальною і 

виробничою практикою 

Норми часу визначаються 

нормативними документами з 

організації практики 

 

15 Проведення атестаційних 

екзаменів 

0,50 години на одного студента 

голові та кожному членові 

державної екзаменаційної 

комісії 

Не більше шести годин на 

день. 

Кількість членів комісії - 

не більше чотирьох осіб (в 

окремих випадках 

кількість членів комісії 

може бути збільшена до 

шести осіб) 

16 Керівництво, 

консультування, 

рецензування та 

проведення захисту 

дипломних проєктів 

(робіт): 

  

  ОС «Бакалавр» 

 

до 25 годин на одного 

студента, у тому числі:  

по 0,50 години голові та 

кожному членові державної 

екзаменаційної комісії; 

до 20,5 години  керівнику і 

консультантам;  

до 2 годин рецензенту 

Кількість членів комісії - 

не більше чотирьох осіб (в 

окремих випадках 

кількість членів комісії 

може бути збільшена до 

шести осіб). 

За одним керівником 

закріплюється до восьми 

дипломних проєктів 

(робіт) 

 ОС “Магістр” 

 

до 40 годин на одного 

студента, у тому числі: 

по 0,50 години голові та 

кожному членові державної 

екзаменаційної комісії; 

до 33,5 години  керівнику і 

консультантам; 

до 4 годин  рецензентам 

Кількість членів комісії - 

не більше чотирьох осіб (в 

окремих випадках 

кількість членів комісії 

може бути збільшена до 

шести осіб). 

За одним керівником 

закріплюється до п’яти 

дипломних проєктів 

(робіт) 

17 Керівництво аспірантами 50 годин щороку на аспіранта   

18 Наукове консультування 

докторантів (до 3 років) 

50 годин щороку на 

докторанта 

 

19 Керівництво стажуванням 

викладачів 

8 годин на одного викладача-

стажиста за один місяць, але не 

більше 30 годин на один рік  

Для викладачів, які 

направлені на стажування 

в інші провідні ЗВО 

терміном до трьох місяців; 



стажистів-викладачів і 

стажистів-дослідників, 

зарахованих на ці посади 

терміном до двох років 

20 Керівництво, 

консультування, 

рецензування та 

проведення захисту 

творчих (кваліфікаційних) 

робіт слухачів структурних 

підрозділів післядипломної 

освіти ЗВО 

до 10 годин на одного слухача, 

у тому числі: 

по 0,33 години голові та 

кожному членові комісії; 

до 2 годин  рецензенту 

Кількість членів комісії - 

не більше трьох осіб  

 

 

VІ. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ   

ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

6.1. Зміст та обсяги методичної роботи з дисциплін визначаються робочою програмою 

навчальної дисципліни.  

6.2. Розрахунок обсягів методичної роботи викладача охоплює:  

№ 

з/п 

Назва виду роботи 

Методична  робота 

1 Розроблення/оновлення освітніх програм та навчальних планів 

2 Розроблення/оновлення програм та силабусів (робочих програм) навчальних дисциплін 

3 Розроблення/оновлення змісту навчальних програм 

4 Підготовка методичних матеріалів, підручників, посібників, наочних матеріалів з 

навчальних дисциплін 

5 Розроблення контрольних завдань (екзаменаційних білетів, завдань для модульного та 

підсумкового контролю тощо), матеріалів до проведення вступних випробувань  

6 Робота в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях, інших робочих і 

дорадчих органах закладу вищої освіти 

7 Робота в секторі, науково-методичній комісії (підкомісії), Науково-методичній раді 

Міністерства освіти і науки України, консультування та експертна діяльність у робочих 

і дорадчих органах органів державної влади та місцевого самоврядування 

 

6.3. Планування обсягів методичної роботи науково-педагогічних працівників 

відображено в картці планування й обліку методичної роботи (Таблиця 4).



Таблиця 4. 

Картка планування й обліку методичної роботи на 20___-20___ н.р. 

Факультет/інститут____________________________________________________________________________________________________ 

Кафедра_______________________________________________________________________________________________________________ 

ПІП__________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Вид роботи Кількість годин Примітка 

Заплановано Виконано Примітка 

(підтверджувальна 

інформація, 

документи, 

покликання тощо) 

І 
сем. 

ІІ 
сем. 

Разом І сем. ІІ сем. Разом 

1 
Розробка (оновлення) 

освітньої програми 

200 (50) годин 

на всіх 

виконавців 

Планується в разі 

запровадження 

нової освітньої 

програми або її 

перегляду. 

0 0 0 0 0 0 

  

2 

Розробка (оновлення), 

затвердження, розміщення на 

сайті факультету /ННІ 

інформаційного пакету 

спеціальності (ОП, навчальні 

плани тощо) 

50 (10) годин 

на всіх 

виконавців 

      0     0 

  

3 

Розробка (оновлення), 

затвердження робочої 

програми навчальної 

дисципліни, обовʼякове 

розміщення на сайті кафедри 

20 (10) годин 

на всіх 

виконавців 

      0     0 

  

4 

Розробка (оновлення) 

силабусу навчальної 

дисципліни 

10 (5) годин       0     0 

  

5 
Розробка (оновлення) 

програми практичної 

підготовки здобувачів 

30 (15) годин 

на всіх 

виконавців 

      0     0 

  



6 
Підготовка, затвердження  

методичних матеріалів для 

атестації здобувачів 

40 годин на 

всіх виконавців 

- членів комісії 

Планується 

розробниками  

відповідно до 

навчального 

навантаження та 

участі в атестації. 

    0     0 

  

7 

Розробка (оновлення) інших 

видів навчально-

методичного забезпечення 

дисципліни: 

На 1 

дисципліну: 
            

    

  

– завдань для проміжного 

контролю; 
6 (2) годин       0     0 

  

– екзаменаційних білетів / 

завдань для заліку; 
5 (3) години       0     0 

  

тестових завдань (не менше 

200); 
30 годин       0     0 

  

– пакетів комплексних 

контрольних робіт. 10 (4) годин 
      0     0 

  

8 
Підготовка та видання (теж 

саме без видання):  
За 1 авторський 

аркуш: 

У разі 

співавторства 

обсяг поділяється 

між авторами 

самостійно. 

Рекомендується 

до видання 

вченою радою 

          
    

  

– конспекту лекцій, 

практикуму, методичних 

вказівок щодо написання 

курсових, кваліфікаційних 

робіт 

25 (5) годин     0     0 

  



– методичних рекомендацій 

щодо виконання студентами 

самостійної роботи 

15 (3) годин 

факультету за 

погодженням 

навчально-

методичної ради 

Університету (п.4, 

Профактивності, 

п.38 Ліцензійних 

умов) 

    0     0 

  

9 

Розробка лекцій для 

навчальних дисциплін, що 

викладаються вперше 

3 години за 1 

лекційне 

заняття 

      0     0 

  

10 

Проведення індивідуально-

консультативної роботи зі 

здобувачами вищої освіти 

протягом семестру 

2 години на 1 

тиждень 

теоретичної 

підготовки 

Відповідно до 

графіка 

індивідуально-

консультативної 

роботи, який 

розмішується на 

веб-сторінці 

кафедри. 

    0     0 

  

11 
Перевірка модульних 

контрольних робіт:   2 години на 1 

академічну 

групу; 0,25 

години на 1 

здобувача 

Відповідно до 

форми, 

визначеній у 

робочій програмі 

навчальної 

дисципліни та 

силабусі. 

            

  

  

- у письмовій, тестовій формі;     0     0   

-  у формі індивідуальних 

науково-дослідних завдань, 

розв’язання практичних 

завдань або кейсів. 

    0     0 

  



12 
Перевірка індивідуальних 

завдань (есе, опрацювання 

джерел тощо) 

0,25 години на 

1 здобувача 

Згідно з робочою 

програмою 

навчальної 

дисципліни та 

силабусом, а 

також планом 

індивідуального 

вивчення 

дисципліни . 

    0     0 

  

13 
Розробка (оновлення) 

вступних матеріалів для 

вступної кампанії:    
Подається до 

приймальної 

комісії не пізніше 

ніж за 3 місяці до 

початку вступної 

кампанії. 

  

        

    

  

– програми вступного 

фахового випробування;  20 (5) годин; 

    0     0 

  

– екзаменаційних білетів, 

тестових завдань тощо 
 6 (2) годин(и)     0     0 

  

14 

Розробка (використання) 

електронного курсу 

навчальної дисципліни на 

базі платформи 

дистанційного навчання 

(Moodle) 

30 годин; 10 

годин щороку в 

разі 

систематичного 

використання 

студентами та 

НПП 

Електронний курс 

створюється 

обов’язково для 

осіб з особливими 

освітніми 

потребами та 

осіб, що 

навчаються за 

індивідуальним 

графіком. 

    0     0 

  

15 Робота у складі:    Відповідно до           
    



  

експертної ради з питань 

проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі 

галузевої експертної ради як 

експерта Національного 

агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

50 годин на 

навчальний рік;  

наказу МОН 

Україну, 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти. (п.9 

Профактивності) 

    0     0 

  

  

Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-

методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або 

фахової передвищої освіти 

МОН 

20 годин за 1 

акредитацію 
    0     0 

  

  

наукових/науково-

методичних/експертних рад 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування 

20 год на рік     0     0 

  

  

 у складі комісій Державної 

служби якості освіти із 

здійснення планових 

(позапланових) заходів 

державного нагляду 

(контролю) 

20 годин за 

один захід 
    0     0 

  



16 

Розробка і впровадження 

мультимедійних презентацій 

наочних навчальних ресурсів 

для навчальних дисциплін  

5 годин на одну 

мультимедійну 

презентацію, 10 

годин на 

навчальні 

відео, 

друкований 

стенд тощо 

З обов’язковим 

поширенням на 

відкритих онлайн-

ресурсах або в 

електронному 

курсі. 

    0     0 

  

17 
Складання завдань для 

проведення олімпіад та 

конкурсів 

25 годин за 

весь пакет 
  

    0     0 

  

18 
Рецензування навчально-

методичних видань 

5 годин за 1 

аркуш рецензії   
    0     0 

  

19 
Редагування навчально-

методичних видань 

6 годин за 1 

авторський 

аркуш   

    0     0 

  

20 

Проведення навчальних 

занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою 

(крім дисциплін мовної 

підготовки) не менше 50 

аудиторних годин на 

навчальний рік 

100 год на рік 

(п.13 

Профактивності) 

    0     0 

  

21 
Взаємовідвідування занять 

(відкритих занять) 

викладачами кафедри 

2 (3) години 

За одне 

відвідування (із 

написанням    

відгуку або 

рецензії). 

    0     0 

  

22 
Підвищення кваліфікації 

(стажування) 

Кількість  

відповідно до 

вказаного в 

документі 

      0     0 

  



24 

Робота в тимчасових або 

постійних методичних 

комісіях Університету:   
На навчальний рік 

  

        

    

– голова 40 години      0     0   

– секретар 20 годин     0     0   

– член 10 годин     0     0   

25 Підготовча робота 
  

              
  

  Підготовка до лекційних занять 
2 години 

 на 1 лекцію     0     0 
  

  
Підготовка до 

практичних/семінарських, 

лабораторних занять 2 години 

на заняття     0     0 

  

  
Підготовка і проведення 

навчально-методичних 

семінарів кафедри 6 годин 

На навчальний рік     0     0 

  

  
Підготовка матеріалів до 

акредитації (у рік акредитації 

на всіх членів проєктної групи)  
450 годин 

На навчальний рік     0     0 

  

  Усього     0 0 0 0 0 0   

 

 

 

 



 

VІІ. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ НАУКОВОЇ РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ЗВО 
7.1. Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу є важливим 

складником викладацької діяльності, її основна мета – підвищення професійної кваліфікації та 

науково-методичного рівня педагога, напрацювання науково обґрунтованих засобів навчання, 

забезпечення єдності наукового та освітнього процесів відповідно до наказу МОН від 

16.02.2022 р. №186 «Про затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, 

методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і 

педагогічних працівників» (Таблиця 5).  

Таблиця 5. 

№ з/п Назва виду роботи 

Наукова робота 

1.  Виконання затверджених планових наукових досліджень та підготовка наукових праць 

(статей, монографій, доповідей за результатами досліджень, проєктних пропозицій 

тощо), наукових звітів, ескізних проєктів, експериментальних (дослідних) зразків або 

їхніх діючих моделей, конструкторської або технологічної документації на науково-

технічну продукцію, дослідних зразків; укладання, редагування збірників наукових 

праць 

2.  Керівництво науковою роботою/наукове консультування студентів, аспірантів, 

докторантів 

3.  Експертиза та рецензування наукових праць (статей, монографій, проєктних 

пропозицій, дисертацій тощо), виконання обовʼязків офіційного опонента під час 

захисту дисертацій, робота у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій 

 

7.2. Науково-дослідну роботу професорсько-викладацького складу відображено в 

картці планування й обліку наукової роботи (Таблиця 6).



Таблиця 6. 

Картка планування й обліку наукової роботи на 20___-20___ н.р. 

Факультет/інститут____________________________________________________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________________________________________________________ 

ПІП__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Вид роботи Кількість годин Примітка 

Заплановано Виконано Примітка 
(підтверджувальна 

інформація, 

документи, 
покликання тощо) 

І сем. ІІ сем Разом І сем ІІ сем Разом 

ПУБЛІКАЦІЇ   

          

    

  

Наукова стаття  
(за статтю на 

всіх авторів )   

у  закордонних періодичних 

виданнях, які індексуються у 

наукометричних базах Scopus, 

Web of Science або вітчизняних  

фахових виданнях категорії А  

500 годин (за 

умови 

відображення у 

профілі) 

 (п.1 

Профактивності) 
0 0 0 0 0 0 

  

у періодичних наукових видання 

інших держав, які входять до 

ОЕСР, або Європейського Союзу 

40 годин       0   

  

0 

  

у виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України категорії Б 

40 годин 
 (п.1 

Профактивності)     0   

  

0 

  

в інших наукових та науково-

популярних виданнях 
35 годин 

 (п.12 

Профактивності) 
    0   

  
0 

  

Тези доповіді 10 годин       0     0   

Одержання охоронних 

документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності (на 

колектив авторів) 

  
(п.2 

Профактивності)  
    0   

  

0 

  



патенти 
100 годин за 1 

патент 
      0   

  
0 

  

свідоцтва про реєстрацію 

авторського права 

40 годин за  1 

свідоцтво 
      0   

  
0 

  

Друкована продукція за 1 д.а.           
  

  
  

монографія та/або розділ 

монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора), 

науковий словник, довідник, 

опубліковані: 

  
(п. 3 

профактивності) 
        

  

  

  

у виданнях, що індексуються у 

наукометричних базах Scopus, 

Web of Science 

300 годин        0   

  

0 

  

– у закордонних виданнях 100 годин       0     0   

– в Україні 80 годин       0     0   

навчально-методичний 

посібник/посібник для самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання 

40 годин 
(п. 4 
Профактивності) 

    0   

  

0 

  

Захист дисертації    
(п. 5 

Профактивності) 
        

  
  

  

на здобуття наукового ступеня 

доктора наук 
200 годин в рік захисту     0   

  
0 

  

на здобуття ступеня доктора 

філософії (кандидата наук) 
100 годин в рік захисту     0   

  
0 

  

наукове консультування 

здобувача, який одержав документ 

про присудження наукового 

  
(п. 6 

Профактивності) в 

рік отримання 
    0   

  

0 

  



ступеня доктора наук 

наукове консультування 

здобувача, який одержав документ 

про присудження наукового 

ступеня доктора філософії 

  
(п. 6 

Профактивності) в 

рік отримання 
    0   

  

0 

  

Отримання вченого або 

почесного звання, премії 
            

  
  

  

професора   в рік отримання     0     0   

доцента   в рік отримання     0     0   

академіка НАПН   в рік отримання     0     0   

член-кореспондент НАПН   в рік отримання     0     0   

державної премії України в галузі 

науки і техніки 
  в рік отримання     0   

  
0 

  

почесного звання галузевих 

міністерств, відомств (МОН, 

НАПН) 

  в рік отримання     0   

  

0 

  

Участь в атестації наукових 

кадрів    

(п.7 

Профактивності) 
        

  
  

  

постійнодіюча спеціалізована 

вчена рада   
  

  
      

  
  

  

голова 50 годин на рік     0     0   

 вчений секретар 50 годин на рік     0     0   

 член спецради 5 годин за 1 засідання     0     0   

 офіційний опонент 30 годин за 1 дисертацію     0     0   

експерт 30 годин за 1 дисертацію     0     0   

разова спеціалізована вчена рада                   

голова 32 години за 1 дисертацію     0     0   

рецензент 32 години за 1 дисертацію     0     0   



офіційний опонент 32 години за 1 дисертацію     0     0   

підготовка висновку наукового 

керівника  
15 годин за 1 дисертацію     0   

  
0 

  

Участь у міжнародних наукових 

проєктах 
30 годин  

(п.10 

Профактивності) 

    0   
  

0 
  

Залучення до міжнародної 

експертизи 
100 годин      0   

  
0 

  

Наукове консультування 

підприємств, установ, 

організацій, не менше трьох 

років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою 

установою) 

40 годин 

(п.11 

Профактивності на 

рік на кожну 1000 

грн.фінансування) 

    0   

  

0 

  

Керівництво науково-дослідною 

темою кафедри  
40 годин 

на рік за умови 

реєстрації теми в 

УкрІНТЕІ 
    0   

  

0 

  

Керівництво науково-дослідною 

(навчально-науковою) 

лабораторією, що діє на підставі 

затверженого Положення та 

плану роботи 

40 годин на рік     0   

  

0 

  

Подання заключного звіту з НДР 

до Укр НТЕІ 
50 годин       0   

  

0 

  

Упровадження результатів 

наукової роботи поза 

університетом 

20 годин 
підтверджено 

довідкою про 

впровадження 
    0   

  

0 

  

Доповідь на наукових 

конференціях, симпозіумах, 

семінарах  

            

  

  

  



міжнародні з виїздом за кордон 20 годин за 1 доповідь     0     0   

міжнародні або всеукраїнські 10 годин за 1 доповідь     0     0   

регіональні 5 годин за 1 доповідь     0     0   

Участь (підготовка експозицій) у 

наукових виставках  
  

за умови очної 

участі 
        

  
  

  

міжнародних 50 годин       0   
  

0 
  

національних 20 годин       0   
  

0 
  

Рецензування та експертиза   
(рецензія 

зберігається на 

кафедрі)   
      

  
  

  

дисертацій на здобуття ступеня 

доктора філософії 
15 годин за 1 рецензію     0   

  
0 

  

дисертацій на здобуття ступеня 

доктора наук 
30 годин за 1 рецензію 

  
  0   

  
0 

  

проєктів, ОНП, збірників 

матеріалів конференцій (семінарів) 
10 годин за 1 рецензію 

  
  0   

  
0 

  

монографій 10 годин за 1 рецензію     0     0   

статей 4 години за 1 рецензію     0     0   

студентських наукових робіт 

(конкурсних) 
3 години за 1 рецензію     0   

  
0 

  

Залучення студентів до науково-

дослідної роботи 
    

  
      

  
  

  

Підготовка доповіді студента на 

наукових конференціях: 
        0   

  
0 

  

всеукраїнських та міжнародних  4 години  
з підтвердженням 

участі 
    0     0   

регіональних 2 години  
з підтвердженням 

участі 
    0     0   

Керівництво підготовкою 

студентської наукової публікації 
            

  
  

  



– у  закордонних періодичних 

виданнях, які індексуються у 

наукометричних базах Scopus, 

Web of Science або вітчизняних  

фахових виданнях категорії А  

60 годин       0   

  

0 

  

 ‒ у періодичних наукових видання 

інших держав, які входять до 

ОЕСР, або Європейського Союзу  

30 годин       0   

  

0 

  

‒ тези у закордонному виданні 10 годин       0   
  

0 
  

‒ у виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань 

України категорії Б  

30 годин       0   

  

0 

  

‒ стаття/тези в інших виданнях 10 годин       0     0   

Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт) 

  

 (п.14 

Профактивності) 

на одного студента 

всім керівникам 

    0   

  

0 

  

 - на І етапі 10 годин       0     0   

 - на ІІ етапі 50 годин       0     0   

Керівництво науковим 

гуртком/проблемною групою  
10 годин 

(п.14 

Профактивності) 

на рік, за умови 

затвердженння 

розпорядженням 

відділу аспірантури, 

докторантури та 

наукової роботи 

    0   

  

0 

  

 Фінансування наукової 

діяльності: 
    

  
      

  
  

  

Розроблення і подання 

документації щодо отримання 

на всіх 

розробників 
      0   

  
0 

  



грантів на фінансування науково-

дослідної роботи 

міжнародного 100 годин       0     0   

загальнодержавного 70 годин       0     0   

регіонального 50 годин       0     0   

Отримання грантів на 

фінансування науково-дослідної 

роботи 

на всіх 

розробників 
      0   

  

0 

  

міжнародного 200 годин       0     0   

загальнодержавного 100 годин       0     0   

регіонального 70 годин       0     0   

Розроблення запиту для участі в 

конкурсах на фінансування 

наукової діяльності з коштів 

державного бюджету 

(ДЕРЖТЕМИ) 

50 годин       0   

  

0 

  

Отримання фінансування наукової 

діяльності з коштів державного 

бюджету (ДЕРЖТЕМИ) 

100 годин       0   

  

0 

  

Підготовка договору про 

наукове міжнародне 

співробітництво 

20 годин 

  

    0   

  

0 

  

Підготовка і видання збірок 

матеріалів конференцій: 

відповідальний редактор, 

заступник, член редколегії 

10 годин за 1 д.а.      0   

  

0 

  

Наукове стажування/участь у 

наукових проєктах/гостьові 

лекції 

відповідно до 

підтверджуючого 

документа 

за 1 кредит 

відповідно до 

підтверджуючого 

документа 

    0   

  

0 

  

Усього     0 0 0 0 0 0   

 



 

 

VIII. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ І 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО 

8.1. Організаційна робота професорсько-викладацького складу є засобом реалізації 

викладачем своїх професійних компетентностей, спрямованих на удосконалення 

організаційних засад навчальної, наукової, методичної, виховної діяльності Університету та 

системи національної освіти загалом, координації навчального, виховної та науково-методичної 

складової на всіх рівнях та підвищення ефективності освітнього процесу. 

Зміст та обсяги організаційної роботи професорсько-викладацького складу кафедри 

визначаються посадовими інструкція до відповідних посад та нормативними документами 

МОН. 

 Розрахунок обсягів організаційної роботи викладача здійснюється до норм часу 

відповідно до наказу МОН від 16.02.2022 р. №186 «Про затвердження Рекомендованого 

переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-

педагогічних, наукових і педагогічних працівників», які визначені в таблиці 7. 

Таблиця 7 

№ з/п Назва виду роботи 

Організаційна робота 

1.  Організація та проведення освітніх та наукових заходів (конференцій, круглих столів, 

тематичних дискусій, олімпіад, конкурсів наукових робіт тощо) 

2.  Організація та проведення культурно-мистецьких, спортивних заходів для студентів у 

позанавчальний час 

3.  Організаційна робота зі студентською групою або окремими здобувачами вищої освіти 

4.  Керівництво програмою підвищення кваліфікації, стажуванням педагогічних, науково-

педагогічних, наукових працівників 

5.  Організація, проведення заходів та робота з профорієнтації 

6.  Виконання обов’язків керівника освітньої програми 

 

8.1. Організаційна робота професорсько-викладацького складу відображено в картці 

планування й обліку організаційної роботи (Таблиця 8).



Таблиця 8. 

Картка планування й обліку організаційної роботи на 20___-20___ н.р. 

Факультет/інститут____________________________________________________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________________________________________________________ 

ПІП__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Вид роботи Кількість годин Примітка 

Заплановано Виконано Примітка 

(підтверджувальна 

інформація, 

документи, 

покликання тощо) І сем ІІ сем Разом І сем ІІ сем Разом 

1 Виконання обов’язків: 
На навчальний 

рік: 
          

      

  

– відповідального 

секретаря приймальної 

комісії 

університету/заступника 

відповідального секретаря 

приймальної 

комісії/заступника 

декана/директора інституту 

з наукової, міжнародної, 

профорієнтаційної 

діяльності (на громадських 

засадах); 

200 годин   0 0 0 0 0 0 

  

  

– керівника/заступника 

керівника структурного 

підрозділу 

Університету/голови 

Наукового товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих 

вчених університету та 

структурних 

підрозділів/заступника 

150 годин       0   

  

0 

  



голови (у тому числі на 

громадських засадах) 

  

– відповідального за 

організацію дуальної 

освіти за спеціальністю 

150 годин       0   

  

0 

  

  

– відповідального за 

організацію дистанційної 

освіти на факультеті (ННІ) 

150 годин       0   

  

0 

  

  

– відповідального за 

організацію виставкової 

діяльності на факультеті 

(ННІ) 

50 годин       0   

  

0 

  

2 Виконання функцій: 
На навчальний 

рік: 

(п.8 

Профактивності)  
        

      

  

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми/проєкту 

40 годин        0   

  

0 

  

головного редактора/                       

члена редакційної 

колегії/експерта/рецензента 

наукового видання, 

включеногодо переліку 

фахових видань України 

або іноземногонаукового 

видання, що індексується в 

бібліографічних базах 

40/20 годин       0   

  

0 

  

3 

Керівництво студентом, 

який брав участь в 

Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та 

Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті 

50 годин  
(п.14 

Профактивності) 
    0   

  

0 

  



світу, Європи, 

Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та 

Європи, чемпіонаті 

України 

4 Виконання обов’язків: 
На навчальний 

рік: 
          

      

  

– тренера, помічника 

тренера національної 

збірної команди України з 

видів спорту;  100 годин  

(п.14 

Профактивності) 
    0   

  

0 

  

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу 50 годин 

(п.14 

Профактивності) 
    0   

  

0 

  

5 

Участь у журі конкурсів 

«Мала академія наук 

України» 6 годин за 1 день 

(п.15 

Профактивності) 
    0   

  

0 

  

  

керівництво школярем, 

який зайняв призове місце 

III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових 

навчальних предметів, II—

III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких 

робіт учнів — членів 

Національного центру 

“Мала академія наук 

України” 

80 годин 
(п.15 

Профактивності) 
    0   

  

0 

  

6 

Участь із підготовкою 

матеріалів на засіданнях 

ученої ради Університету, 

науково-методичної ради 

6 годин за 1 

засідання 
      0   

  

0 

  



7 
Виконання обов’язків по 

кафедрі (факультету): 

На навчальний 

рік: 
  

  
      

      

  

– організаційна діяльність 

завідувача кафедри (очно, 

дистанційно); 

100 годин       0   

  

0 

  

  

– організаційна діяльність 

гаранта (керівника) 

програми (у рік 

акредитації/ у проміжний 

між акредитаціями період); 

100 годин/50 

годин 
      0   

  

0 

  

  

– куратора (тьютора) 

академічної групи; 

2 години на 

одного студента 

на рік + 10 годин 

на групу  

      0   

  

0 

  

– відповідального за 

профорієнтаційну 

роботу/участь у 

профорієнтаційній групі/ 

особиста профорієнтаційна 

діяльність  викладача 

100/50/30 годин       0   

  

0 

  

– відповідального за 

організацію практичної 

підготовки студентів 

5 годин за один 

вид практики 
      0   

  

0 

  

– секретаря засідань 

кафедри, вченої ради 

факультету/ННІ; 20 (30) годин 

      0   

  

0 

  

8 

Супровід веб-сайту 

структурного підрозділу 

(сторінки веб-сайту 

Університету) 

50 годин на 

навчальний рік 
      0   

  

0 

  

9 

Робота у складі 

організаційного комітету 

/ журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського 

20 годин 
(п.14 

Профактивності) 
    0   

  

0 

  



конкурсу студентських 

наукових робіт) 

10 

Організація та 

проведення спортивних, 

культурно-масових, 

виховних  заходів 

університетського та 

регіонального рівня 

За один захід: 20 

годин 
На всіх організаторів 

заходу. 
    0   

  

0 

  

11 

Участь у конкурсах, 

виставках, спортивних 

змаганнях, олімпіадах, 

проведення майстер-

класів: 

За один захід:   

  

      

      

  – міжнародних; 30 годин       0     0   

  – всеукраїнських; 20 годин       0     0   

  – регіональних 10 годин       0     0   

12 
Відповідальні за 

проведення конференцій  
  

    
      

  
  

  

  міжнародних; 30 годин       0     0   

  всеукраїнських; 20 годин       0     0   

  регіональних; 15 годин       0     0   

  університетських 10 годин       0     0   

13 

Організація роботи 

підготовчих курсів до 

вступу в заклади вищої 

освіти 2 години / заняття     

  0   

  

0 

  

14 

Діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях 

10  годин 

(п.19 

Профактивності) 

    0   

  

0 

  

  Усього     0 0 0 0 0 0   

 



 

 

 

 

НОРМИ ЧАСУ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, здійснюється 

шляхом проходження ними практики. Види та обсяги практик визначаються освітніми 

програмами підготовки здобувачів вищої освіти та відображаються у навчальних планах і 

графіках освітнього процесу. У навчальних планах наводиться перелік усіх видів практик, їх 

форми, тривалість та терміни проведення. Кількість годин на виконання завдань практики 

обліковується в кредитах. Розрахунок годин за керівництво різими видами практик 

затверджується вченою радою університету в обсягах, зазначених у додатку 1.  

 

 

 



Додаток 1 

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи керівників практик 

 
ННІ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ 

Cпеціальність: 013 Початкова освіта   

Освітні програми: Початкова освіта та мова і література (англійська) 

Початкова освіта та інформатика 

Початкова освіта та музичне мистецтво  

№ 

п/п 

Назва практики Термін практики Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист  м. Глухів Груповий 

керівник 

 м. Глухів 

Методист та 

груповий 

керівник 

на виїзді 

Консультант 

із психології 

Денна форма навчання 

1 Безвідривна (методична)  

2 курс (4р.н.) 

2 тижні 

(3 семестр) 

педагогіки і психології 

початкової освіти 

_____ 1 год на 

студента 

 1 год на 

студента 

2 Навчально-виховна в ДЗОВ  

1 курс (3 р.н.) 

2 курс (4 р.н.) 

3 тижні   

(2 семестр) 

(4 семестр) 

педагогіки і психології 

початкової освіти 

_____ 1 год на 

студента 

 ____ 

3 На робочому місці вчителя 

початкових класів 

4 курс (4 р.н.)   

6 тижнів   

(7 семестр) 

теорії і методики початкової 

освіти,   педагогіки і 

психології початкової 

освіти 

2 год на студента 

(укр.мова, 

математика, 

читання), 1 год. на 

студ. (природознав., 
музика, труд.навч., 

фізвихов., образ. 

мист., англ. мова, 

інформ.) 

2 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

4 Навчально-залікова 

1 курс (2р.н.) 

2 курс (2 р.н.)  

3 курс (4 р.н.) 

6 тижнів   

(2 семестр) 

(4 семестр) 

(6 семестр) 

теорії іі методики 

початкової освіти,   

педагогіки і психології 

початкової освіти 

 

2 год на студ. х на 

кількість залік. 

уроків: 

укр. мова –1ур., 

читання – 1ур. , 

природоз. – 1ур., 

математ. – 1ур., труд. 

навч. – 1ур., фіз. вих. 

– 1 ур., музика – 1ур.,  
обр. мист. – 1ур., 

англ. мова – 1ур., 

інформатика – 1ур. 

3 год на 

студента 

методист -  

1 год на студ. х на 

кількість залік. 

уроків: 

укр. мова –1ур., 

читання – 1ур., 

природоз. – 1ур., 

математ. – 1ур., 

труд. навч. – 1ур., 
фіз. вих. – 1 ур., 

музика – 1ур.,  

обр. мист. – 1ур., 

англ. мова – 1ур., 

0,5 год на 

студента 



інформатика – 1 

ур.; 

груповий 

керівник -  

1,5 год на 

студента 

5 Педагогічна практика у 

початкових класах закладів 
загальної середньої освіти 

1курс (1рік 4міс.) 

5 тижнів  

(2 семестр) 

теорії і методики початкової 

освіти,   педагогіки і 
психології початкової 

освіти 

 

2 год  на студента 

(укр.мова, 
математика, 

читання), 1 год. на 

студента 

(природознав., 

музика, труд.навч., 

фізвихов., образ. 

мист., англ. мова, 

інформ.) 

2 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

6 Науково-дослідницька практика 

з  написання магістерської 

роботи   

1курс (1рік 4міс.) 

3 тижні 

( 1 семестр) 

теорії і методики початкової 

освіти,   педагогіки і 

психології початкової 

освіти 

 2 год 

керівнику 

практики 

  

7 Навчально-наукова «На 

робочому місці викладача» 
2 курс (1рік 4міс.) 

5 тижнів  

(3 семестр) 

теорії і методики початкової 

освіти,   педагогіки і 
психології початкової 

освіти 

2 год на ст. х 

кількість зал. пар 
(5пар)   

1 год на 

студента 

методист -  

1 год на ст. х 
кількість зал. пар 

(5пар);   

груповий 

керівник -  

0,5 год на 

студента 

0,5 год на 

студента 

8 Науково-методична практика  

«Управління  підприємствами, 

установами та організаціями 

4 тижні 

( 2 семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

3 год на студента    

Заочна форма навчання 

1 Навчально-залікова  

1 курс (2 р.н.) 

2 курс (2 р.н.) 

3 тижні   

(2 семестр) 

(4 семестр) 

  

теорії і методики початкової 

освіти,  педагогіки і 

психології початкової 

освіти 

 

0,5 год на студ. х на 

кількість залік. 

уроків 

(укр. мова –1ур., 

читання – 1ур., 

природоз. – 1ур., 
математ. – 1ур., труд. 

навч. –1ур.,  зі 

спеціалізації – 1ур.) 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

2 Навчально-залікова  3 тижні   теорії і методики початкової 0,5 год. на студ. х 0,5 год на  0,5 год на 



3 курс (4 р.н.) 

 

(6 семестр) 

  

освіти,  педагогіки і 

психології початкової 

освіти 

 

кількість залік. 

уроків 

(укр. мова –1ур., 

читання – 1ур., 

природоз. – 1ур., 

математ. – 1ур., труд 

навч. – 1ур., зі 

спеціалізації  – 1ур.) 

студента студента 

3 Навчально-виховна в ДЗОВ  

 

2 курс (4 р.н.) 

3 тижні   

(2 семестр) 

(4 семестр) 

педагогіки і психології 

початкової освіти 

_____ 0,5 год на 

студента 

 ____ 

4 Педагогічна практика у 

початкових класах закладів 

загальної середньої освіти 
1курс (1рік 4міс.) 

3 тижні 

(2 семестр) 

 

теорії і методики початкової 

освіти,  педагогіки і 

психології початкової 
освіти 

0,5 год на студ.  

(укр. мова, читання, 

природоз., математ.,  
труд. навч., 

 інформатика) 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

5 Дослідницька практика з  

написання магістерської роботи   

1курс (1рік 4міс.) 

2 тижні  

(1 семестр) 

теорії іі методики 

початкової освіти,   

педагогіки і психології 

початкової освіти 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  

6 Навчально-наукова «На 

робочому місці викладача» 

2 курс (1рік 4міс.) 

3 тижні 

(3 семестр) 

 

теорії іі методики 

початкової освіти,   

педагогіки і психології 

початкової освіти 

0,5 год на студента 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

7 Дослідницька "Управління 

ЗВО, ліцеями, інтернатами, 

колегіумами, гімназіями" 

3 тижні 

(2 семестр) 

 

теорії іі методики 

початкової освіти,   

педагогіки і психології 

початкової освіти 

 0,5 год на 

студента 

  

8 Науково-методична практика  

«Управління  підприємствами, 

установами та організаціями» 
2 курс (1рік 9міс.) 

3 тижні 

(4 семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 0,5 год на 

студента 

  

 



Спеціальність: 073 Менеджмент     

Освітня програма: Управління закладом освіти 

№ 

п/

п 

Назва практики Термін 

практики 

Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

 м. Глухів 

Груповий 

керівник 

 м. Глухів 

Методист та 

груповий 

керівник на виїзді 

Консультант 

із психології 

Денна форма навчання 

1 Науково-методична практика  

«Управління  підприємствами, 

установами та організаціями (у 

сфері освіти та виробничого 
навчання)» 

2 курс (1рік 9міс.) 

4 тижні   

(3 семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

____  3 год на 

студента 

  

2 Стажистська на робочому місці 

практичного психолога 

2 курс (1рік 9міс.) 

3 тижні   

(4 семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

____  3 год на 

студента 

  

Заочна форма навчання 

1 Організаційно-управлінська 

практика 

«Управління закладами 

дошкільної та загальної середньої 

освіти» 

1 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні   

(1 семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 0,5 год на 

студента 

  

2 Організаційно-управлінська 

практика 

«Управління ЗВО» 

1 курс (1рік 4міс.) 

3 тижні   

(2 семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 0,5 год на 

студента 

  

3 Дослідницька практика з  

написання магістерської роботи   

1курс (1рік 4міс.) 

протягом 2 

семестру 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  

4 Науково-методична практика  

«Управління  підприємствами, 

установами та організаціями (у 

сфері освіти та виробничого 

навчання)» 

2 курс (1рік 4міс.) 

3 тижні   

(3 семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

____  0,5 год на 

студента 

  

5 Стажистська на робочому місці 

практичного психолога 

2 курс (1рік 9міс.) 

3 тижні   

(4 семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

____  1 год на 

студента 

  



Спеціальність: 053  Психологія  

Освітня програма: Психологія 

№ 

п/

п 

Назва практики Термін 

практики 

Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

м. Глухів 

Груповий 

керівник 

м. Глухів 

Методист та 

груповий керівник 

на виїзді 

Консультан

т із 

психології 

Денна форма навчання 

1 Ознайомлювальна (безвідривна) 

 2 курс (4 р.н.) 

2 тижні  

 (4 семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

_____ 1 год на 

студента 

  

2 Психокорекційна і 

психоконсультативна 

 4 курс (4 р.н.) 

6 тижнів  

 (7 семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 3 год на 

студента 

1,5 год на студента  

4 Навчально-виховна в ДЗОВ 

2 курс (3 р.н.) 

3 тижні (4 

семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 1год. на 

студента 

  

5 Психодіагностична 

2 курс (3 р.н.) 

4 тижні (4 

семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 3 год на 

студента 

1,5 год на студента  

6 

Стажистська на робочому місці  

практичного психолога 
1курс (1 рік 4 міс.) 

4 тижні (2 

семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 
менеджменту 

 3 год на 

студента 

1,5 год на студента  

7 

Науково-дослідницька практика 

з написання магістерської 

роботи  1курс (1 рік 4 міс.) 

протягом 2 

семестру 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 2 год 

керівнику 

практики 

  

8 На робочому місці викладача 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

4 тижні (3 

семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

2 год на студ. х 

кількість 

залікових пар  (4 

пари)  

 

1 год на 

студента 

методист – 1 год 

на студ. х на 

кількість залікових 

пар (4 пари); 

груповий керівник 

– 0,5 год на 

студента 

0,5 год на 

студента 

Заочна форма навчання 

1 Психодіагностична 

2 курс (3 р.н.) 

3 курс (4 р.н.) 

 

2 тижні  (4-й 

семестр) 

2 тижні  (6-й 

семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 0,5 год на 

студента 

  

2 Навчально-виховна (в ДЗОВ) 

2 курс (3 р.н.) 

3 курс (4 р.н.) 
 

3 тижні  (4-й 

семестр) 

2 тижні  (6-й 
семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 0,5 год на 

студента 

  

3  Ознайомлювальна (безвідривна)  2 тижні  (2-й педагогіки, психології,  0,5 год на   



1 курс (3 р.н.) 

2 курс (4 р.н.) 

 

семестр) 

2 тижні  (4-й 

семестр) 

соціальної роботи та 

менеджменту 

студента 

4 Стажистська на робочому місці  

практичного психолога 

1 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні (2 

семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

_____ 1 год на 

студента 

 _____ 

5 Дослідницька практика з  

написання магістерської роботи  

1курс (1 рік 4 міс.) 

протягом 2 

семестру 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  

6 На робочому місці викладача 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні (3 

семестр)  

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

0,5 год. на 

студента 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

 

Спеціальність: 231 Соціальна робота  

Оосвітня програма: Соціальна робота 

№ 

п/п 

Назва практики Термін практики Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

м. Глухів 

Груповий 

керівник 

м. Глухів 

Методист та 

груповий 

керівник  на 

виїзді 

Консультант 

із психології 

Денна форма навчання 

1 Вступ до фаху (безвідривна) 
1 курс (4р.н.) 

1 тиждень 
(2-й семестр) 

кафедра  педагогіки, 
психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

______ 12 год на групу   

2 Волонтерська 

1 курс (3 р.н.) 

2 тижні   

(2-й семестр) 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

____ 1 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

3 Стажистська практика (у 

закладах освіти)  

2 курс (3 р.н.) 

3 курс (4 р.н.) 

6 тижнів 

(3-й семестр) 

6 тижнів 

(5-й семестр) 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

9 год на студ. 1 год на студ. 4,5 год на студ., 

гр. керівник – 0,5 

год 

0,5 год на 

студента 

4 Соціально-виховна в дитячих 

оздоровчих таборах 

2 курс (3 р.н.) 

3 курс (4 р.н.) 

3 тижні 

(4-й семестр) 

(6-й семестр) 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

______ 1 год на 

студента 

  

5 На місці роботи соціального 

працівника 

4 курс (4 р.н.) 

3 тижні 

(8-й семестр) 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

4 год на студента 1 год на 

студента 

методист - 2 год 

на студента; 

гр. керівник – 0,5 

год на студента 

0,5 год на 

студента 

6 На місці роботи фахівця 

соціальної сфери 
 1 курс (1 рік 4 міс.) 

4 тижні  

(2 семестр) 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 
та менеджменту 

___ 3 год на 

студента 

1,5 год на 

студента 

0,5 год на 

студента 



7 Дослідницька практика з 

написання магістерської роботи   

протягом  

2 семестру 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

 2  год 

керівнику 

практики 

  

Заочна форма навчання 

1 Вступ до фаху (безвідривна) 

1 курс (4 р.н.) 

 

2 тижні  

(2 семестр, 

 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

2 Соціально-виховна в дитячих 

оздоровчих таборах 

2 курс (3 р.н.) 

3 тижні 

(4-й семестр) 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

______ 0,5 год на 

студента 

  

3 На місці роботи соціального 

працівника 

4 курс (4 р.н.) 

2 тижні 

(8-й семестр) 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

0,5 год на 

студента 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

4 Волонтерська 

1 курс (3 р.н.) 

2 курс (4 р.н.) 

2 тижні   

(2-й семестр) 

(4-й семестр) 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

____ 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

5 Стажистська практика (у 

закладах освіти)  

2 курс (3 р.н.) 

6 тижнів 

(3-й семестр) 

 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

0,5 год на 

студента 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

6 На місці роботи фахівця 

соціальної сфери  
1 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні  

(2 семестр) 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 
та менеджменту 

___ 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

7 Дослідницька практика з 

написання магістерської роботи   

протягом  

2 семестру 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  

8 На робочому місці викладача 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні 

 (3 семестр) 

кафедра  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

0,5 год. на 

студента 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

 



ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Спеціальність:  012 Дошкільна освіта   

Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта та фізична культура; 

Дошкільна освіта та мова і література (англійська); 

Дошкільна освіта та логопедія; 

Дошкільна освіта та психологія; 

Дошкільна освіта та корекційна освіта 
№ 

п/п 

Назва практики Термін практики 

(у тижнях) 

Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист Груповий 

керівник 

м. Глухів        

Груповий 

керівник 

на виїзді 

Консультант 

 із 

психології 

Денна форма навчання 

1 Безвідривна в ЗДО 

(ознайомлювальна)  

1 курс (4 р.н.) 

5 тижнів  

(1-й семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

___ 

 

1 год на 

студента  

 ___ 

2 Безвідривна в ЗДО 

(ознайомлювальна)  

1 курс (4 р.н.) 

8 тижнів  

(2-й семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

___ 

 

1 год на 

студента  

 ___ 

3 Літня оздоровча практика в ЗДО 
2 курс (4 р.н.) 

4 тижні  
(4-й семестр) 

дошкільної педагогіки і 
психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

 1 год на 
студента 

  

4 Практика в групах дітей 

раннього віку 

2 курс (4 р.н.) 

5 тижнів  

(4-й семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

______ 4 год на 

студента 

2 год на студента 0,5 год на 

студента 

5 Навчальна в ЗДО 

3 курс (4 р.н.) 

1 курс (2р.н.) 

5 тижнів  

(5-й семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

______ 4 год на 

студента 

2 год на студента 0,5 год на 

студента 

6 Методична  в ЗДО 

3 курс (4 р.н.) 

1 курс (2 р.н.) 

6 тижнів  

(6-й семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

______ 6 год на 

студента  

3 год на студента 0,5 год на 

студента 

7  Навчально-методична практика 

в ЗДО  зі спеціалізації  

2 курс (2 р.н.) 

5 тижнів  

(4-й семестр) 

теорії і методики дошкільної 

освіти, дошкільної педагогіки 

і психології 

 5 год на 

студента  

2,5 год на 

студента 

0,5 год на 

студента 

8 Навчально-методична в ЗДО зі 

спеціалізації  

 4 курс (4 р.н.) 

6 тижнів  

(1-й семестр) 

теорії і методики дошкільної 

освіти, дошкільної педагогіки 

і психології 

______ 6 год на 

студента 

3 год на студента 0,5 год на 

студента 

9 Навчальна практика в закладах 

дошкільної освіти  та відділах 

освіти 
1курс (1 рік 4 міс.) 

4 тижні  

(8-й семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

 3 год на 

студента 

1,5 год на 

студента 

 



10 Науково-дослідницька практика 

з написання магістерської 

роботи   

1 курс (1 рік 4 міс.)  

4 тижні 

протягом 2 

семестру 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

 2 год керівнику 

практики 

  

11 Переддипломна 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

4 тижні  

(3-й семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

3 год на студ.  1 год на 

студента 

1,5 год на студ. – 

методист, 

0,5 год на 

студента – 

груповий 

керівник 

0,5 год на 

студента 

Заочна форма навчання 

1 Навчальна в групах дітей 

раннього віку 

 3 курс (4 р.н.) 

3 тижні 

(5 семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

__ 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

2 Навчальна практика в закладах 

дошкільної освіти   

1 курс (2 р.н.) 

3 тижні 

(1 семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

__ 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

3 Безвідривна 
 1 курс (4 р.н.) 

по 2 тижні 
(1-2 семестр) 

дошкільної педагогіки і 
психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

__ 0,5 год на 
студента 

  

4 Методична в ЗДО 

3 курс (4 р.н.) 

1 курс (2 р.н.) 

3 тижні 

(6 семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

5  Навчально-методична в ЗДО зі 

спеціалізації 

4 курс (4 р.н.) 

2 курс (2 р.н.) 

3 тижні 

(8 семестр, 

4 семестр) 

 

дошкільної педагогіки і 

психології , теорії і методики 

дошкільної освіти 

___ 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

4 Навчальна практика в закладах 

дошкільної освіти  та відділах 

освіти  1курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні  

(1-й семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

 0,5 год  на 

студента 

  

5 Дослідницька практика з 

написання магістерської роботи  

1 курс (1 рік 4 міс.)   

 2 тижні  

протягом 1 

семестру  

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

 0,5 год  

керівнику 

практики 

  

6 Переддипломна 

2 курс (1рік 4 міс.) 

3 тижні  

(3-й семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 

дошкільної освіти 

0,5 год на 

студента 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

7 Навчально-методична практика  

«Управління  підприємствами, 
установами та організаціями (у 

сфері освіти та виробничого 

навчання)»  

2 курс (1 рік 9 міс.) 

3 тижні  

(4-й семестр) 

дошкільної педагогіки і 

психології, теорії і методики 
дошкільної освіти 

 0,5 год на 

студента 

  



Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура); 

 Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи) 

 

№ 

п/п 
Назва практики Термін практики 

Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

м. Глухів 

Груповий 

керівник 

м. Глухів 

Методист та 

груповий 

керівник 

на виїзді 

Консультант 

із психології 

Денна форма навчання 

1 Дидактична  в ЗЗСО 

(безвідривна)   

2 курс (4 р.н.) 

5 днів 

  (3 семестр) 

ТМФВ; педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту  

______ 1 год на 

студента 

 1 год на 

студента 

2 Навчально-методична на 

робочому місці вчителя 5-9 кл. 

3 курс (4 р.н.), 

 1 курс (2 р.н.) 

5 тижнів  

(6 семестр,  

1,2 семестр) 

 

ТМФВ; педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

3 год на студ. 

методисту з 

фізичної культури 

х на кількість 
залікових уроків 

(5 уроків) 

3 год на 

студента 

методист із фіз. 

виховання -  

1,5 год на студ. х 

на кількість 
залікових уроків 

(5 уроків); 

1,5 год груповому 

керівнику на 

студента 

0,5 год на 

студента 

3 Навчально-виховна в літніх 

оздоровчих таборах 

3 курс (4 р.н.),  

1курс (2 р.н.) 

3тижні  

(6 семестр, 

 2 семестр) 

ТМФВ _____ 1 год на 

студента 

 _____ 

4 На робочому місці вчителя   10-

11 кл. 

4 курс (4 р.н.), 

2 курс (2 р.н.) 

4 тижні 

 (7 семестр, 

 3 семестр) 

 

 

ТМФВ, педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

2 год на студ. 

методисту з 

фізичної культури 

х на кількість 

залікових уроків 
(4 уроки)  

   1 год. на 

студента  

методисту із 

гігієни та фізичної 

реабілітації 

3 год на 

студента 

методист із фіз. 

виховання -  

1 год на студ. х 

на кількість 

залікових уроків 
(4 уроки); 

0,5 год методисту 

із гігієни; 

1,5 год на 

студента 

груповому 

керівнику 

0,5 год на 

студента 

5 На місці тренера з обраного 

виду спорту 

1 курс ( 1рік 4 міс.) 

4 тижні  

(2 семестр) 

ТМФВ,; педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

2 год на студента 

методисту з 

фізичної культури 

і спорту; 1 год на 

2 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 



студента 

методисту із 

гігієни та 

спортивної 

медицини 

6 Науково-дослідницька практика 

з написання магістерської 

роботи    

3 тижні 

протягом 2 

семестру 

ТМФВ  2 год керівнику 

практики 

  

7 На робочому місці викладача 

2 курс ( 1рік 4 міс.) 

 

4 тижні  

(3 семестр) 

ТМФВ;  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

2 год на студ. х на 

кількість 

залікових пар (4 

пари)  

 

1год. на 

студента 

методист - 1 год. 

на студ. х на 

кількість 

залікових пар (4 

пари);  

груповий 
керівник – 0,5 

год. на студента 

0,5 год на 

студента 

Заочна форма навчання  

1 На робочому місці вчителя  

4 курс (4 р.н.); 

2 курс (2 р.н.) 

 

3 тижні  

(7 семестр) 

(3 семестр) 

 

ТМФВ; педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

0,5 год на студ. 

методисту з 

фізичної культури 

і спорту; 0,5 год 

на студ. 

методисту із 

гігієни та фізичної 

реабілітації 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

2 На місці тренера з обраного 

виду спорту 

1 курс ( 1рік 4 міс.) 

3 тижні  

(2 семестр) 

ТМФВ; педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

0,5 год. на 

студента 

методисту з 

фізичної культури 

і спорту;  0,5 год. 
на студента 

методисту із 

гігієни та 

спортивної 

медицини 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

3 Дослідницька практика з  

написання магістерської роботи   

3 тижні 

протягом 2 

семестру 

ТМФВ  0,5 год 

керівнику 

практики 

  

4 На робочому місці викладача 

2 курс ( 1рік 4 міс.) 

3 тижні  

(3 семестр) 

ТМФВ;  педагогіки, 

психології, соціальної роботи 

та менеджменту 

0,5 год  на 

студента 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

 



ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ І ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Освітня програма: Середня освіта (Фізика та інформатика) 

№ 

п/п 

Назва практики Термін практики Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

м. Глухів 

Груповий  

керівник 

м. Глухів 

Груповий керівник  

та методист на 

виїзді 

Консультант 

із психології 

Денна форма навчання 

1 

Навчально-залікова  

 4 курс (4 р.н.) 

3 курс (3 р.н.) 

7 тижнів 

(6,8 семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, фізико-

математичної освіти та 

інформатики 

3 год на студ. х 

кількість 

залікових уроків 

(фізика –  4 уроки, 

інформатика – 2 

уроки)     

3 год на 

студента 

методист -  

1,5 год на студ. х 

на кількість 

залікових уроків 

(фізика –  4 уроки, 

інформатика – 2 

уроки); груповий 

керівник - 1,5 год 

на студента 

0,5 год на 

студента 

 

2 

Навчально-

обчислювальна 

практика 

 4 курс (4 р.н.) 

3 тижні 

(7 семестр) 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

_____ 3 год на 

підгрупу в 

день 

 ____ 

3 

Безвідривна 
практика  

1 курс ( 1 рік 4 міс.) 

 

2 тижні 
(1 семестр) 

фізико-математичної освіти 
та інформатики 

_____ 1 год на 
студента 

  

4 

Педагогічна практика в 

профільній школі (на 

робочому місці вчителя 

фізики та інформатики) 

1курс (1 рік 4 міс.) 

6 тижнів 

(2 семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, фізико-

математичної освіти та 

інформатики 

2 год на студента 

(методисту з 

фізики та 

методисту з 

інформатики) 

2 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

5 

Дослідницька практика 

з написання 

магістерської роботи   

  1курс (1 рік 4 міс.) 

10 днів протягом 1 та 2 

семестру 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 2 год 

керівнику 

практики 

  

6 

Дослідницька практика 

з написання 

магістерської роботи   
 2 курс (1 рік 4 міс.) 

9 днів протягом 3 

семестру 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 2 год 

керівнику 

практики 

  

7 

На робочому місці 

викладача  

2 курс (1 рік 4 міс.) 

4 тижні (3 семестр)  педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, фізико-

3 год на студ. х на 

кількість 

залікових пар 

1 год на 

студента 

методист -  

1,5 год на студ. х 

на кількість 

0,5 год на 

студента 



математичної освіти та 

інформатики 

(5пар)  залікових пар (5 

пар); груповий 

керівник -  

0,5 год. на 

студента 

    

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Освітня програма: Середня освіта (Математика та інформатика) 

Освітня програма: Середня освіта (Математика та економіка)  

Освітня програма: Середня освіта (Інформатика)  

№ 

п/п 

Назва практики Термін практики Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

м. Глухів 

Груповий  

керівник 

м. Глухів 

Груповий керівник  

та методист  

на виїзді 

Консультант 

із психології 

Денна форма навчання 

1 

Навчальна практика: 

розробка комп'ютерної 

наочності 

1 курс (4 р.н.) 

(інф,) 

1 курс (3 р.н.) 

(матем.) 
1 курс (3 р.н.) 

(інф,) 

10 днів в позанавчальний 

час протягом 1 та 2 

семестру 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 3 год на студ.   

2 Безвідривна 

(навчально-методична)  

2 курс (4 р.н.) 

(матем.)  

2 курс (4 р.н.) 

(інфор,) 

2 тижні  

 (3 семестр) 

 педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

_____ 1 год на 

студента 

 1 год на 

студента 

3 

Навчальна практика: 

розробка комп'ютерної 

наочності 

2 курс (4 р.н.) 

(матем.) 

5 днів в позанавчальний 

час протягом 1 та 2 

семестру 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 3 год на студ.   

4 Навчальна практика: 

розробка комп'ютерної 

наочності 
2 курс (4 р.н.) 

(інформ.) 

7 днів в позанавчальний 

час протягом 1 та 2 

семестру 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 3 год на студ.   



5 Навчальна практика: 

розробка комп'ютерної 

наочності 

(2 курс 3 р.н.) 

(матем.) 

10 днів в позанавчальний 

час протягом 1 семестру 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 3 год на студ.   

6 Навчально-виховна 

практика в ЛОТ 

(2 курс 3 р.н.) 

(матем.) 

3 тижні            

(4 семестр) 

 педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

_____ 1 год на 

студента 

 ____ 

7 Навчально-

обчислювальна 

практика 

3 курс (3 р.н.) 

 4 курс (4 р.н.) 
(матем.) 

3 тижні 

 

(5 семестр) 

(7 семестр) 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

_____ 3 год на 

підгрупу в 

день 

 ____ 

8 

Навчально-залікова  

3 курс (3 р.н.) 

4 курс (4 р.н.) 

(матем.) 

7 тижнів 

(6 семестр) 

(8 семестр) 

 педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, фізико-

математичної освіти та 

інформатики 

3 год на студ. х 

на кількість 

залікових уроків 

(математика –  4 

уроки, 

інформатика – 2 

уроки)           

3 год на 

студента 

методист -  

1,5 год на студ. х на 

кількість залікових 

уроків (математика – 

4 уроки, інформатика 

– 2 уроки); груповий 

керівник -  

1,5 год на студента 

0,5 год на 

студента 

9 Безвідривна 

практика  

1 курс ( 1 рік 4 міс.) 

(матем.) 

2 тижні 

(1 семестр) 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

_____ 1 год на 

студента 

  

10 

Дослідницька практика  

з  написання 

магістерської роботи 
 1курс (1 рік 4 міс.) 

2 тижні 

протягом 1та 2 семестру 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 2  год 

керівнику 

практики 

  

11 

Педагогічна практика в 

профільній школі (на 

робочому місці вчителя 

математики  та 

інформатики 

1 курс ( 1 рік 4 міс.) 

6 тижнів 

(2 семестр) 

 фізико-математичної 

освіти та інформатики, 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

2 год на 

студента 

(методисту з 

математики, 

інформатики) 

2 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

12 

Дослідницька практика  

з  написання 
магістерської роботи 2 

курс (1 рік 4 міс.) 

9 днів 

протягом семестру 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 2  год 

керівнику 
практики 

  

13 Педагогічна практика на 6 тижнів фізико-математичної освіти 3 год на студ. х 1 год на методист -  0,5 год на 



робочому місці 

викладача" 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

(2 семестр) та інформатики, педагогіки, 

психології, соціальної 

роботи та менеджменту 

на кількість 

залікових пар 

(5пар) 

студента 1,5 год на студ. х на 

кількість залікових 

пар (5 пар); груповий 

керівник -  

0,5 год. на студента 

студента 

Заочна форма навчання 

1 

Навчальна практика: 

розробка комп'ютерної 

наочності 

1 курс (3 р.н.) (матем.) 

8 днів 

протягом 1 семестру, 

7 днів 

протягом 2семестру 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 0,5 год на 

студента 

  

2 

Навчальна практика: 

розробка комп'ютерної 

наочності 

2 курс (4 р.н.) (матем.) 

8 днів 

протягом 3 семестру, 

7 днів 

протягом 4семестру 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 0,5 год на 

студента 

  

3 Безвідривна 

практика  

1 курс ( 1 рік 4 міс.) 

(матем.) 

5 днів 

(1 семестр) 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

_____ 0,5 год на 

студента 

  

4 

Дослідницька практика 

з  написання 

магістерської роботи 
1курс (1 рік 4 міс.) 

5 днів 

(протягом 1, 2 семестру) 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  

5 

Педагогічна практика в 

профільній школі (на 

робочому місці вчителя 

математики  та 

інформатики 

1 курс ( 1 рік 4 міс.) 

3 тижні 

(2 семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, фізико-

математичної освіти та 

інформатики 

0,5 год на 

студента 

(методисту з 

математики, 

інформатики) 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

6 

Підготовка до 

написання магістерської 

роботи                              

1курс (1 рік 4 міс.) 

10 днів протягом 

3 семестру 

фізико-математичної освіти 

та інформатики 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  

7 

Дослідницька 

"Управління ЗВО" та 

навчально-наукова "На 
робочому місці 

викладача" 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні (3 семестр) педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, фізико-
математичної освіти та 

інформатики 

0,5 год на студ. 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

 

 

 



Спеціальність: 014 Середня освіта 

Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство) 

Освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія) 

№  

п/п 

Назва практики Термін практики Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

м. Глухів 

Груповий  

керівник 

м. Глухів 

Груповий керівник  

та методист  

на виїзді 

Консультан

т із 

психології 

Денна форма навчання 

1 Безвідривна 

(навчально-методична)  

2 курс (4 р.н.) 

3 тижні  

(3 семестру) 

 педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

_____ 1 год на 

студента 

 1 год на 

студента 

2  Навчально-виховна 

практика практика в ЛОТ 

2 курс (3р.н.) 

3 тижні 

( 4-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

_____ 1 год на 

студента 

 ____ 

3  Навчально-виховна 

практика в ЛОТ 

3 курс (4 р.н.) 

3 тижні 

(6-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

_____ 1 год на 

студента 

 ____ 

4  Навчально-залікова        

3 курс (3 р.н.) 

7 тижнів            

(6-й семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, теорії і 

методики викладання 

природничих дисциплін, 
біології та основ сільського 

господарства 

3 год на студ. х 

кількість 

залікових уроків 

(біол. 6 кл. –2ур., 

біол. 7 кл. –2ур., 
біол. 8 кл. –2ур. 

біол. 9 кл. –2ур.) 

3 год на 

студента 

методист -  

1,5 год на студ. х 

кількість залікових 

уроків 

(біологія – 8 ур.); 
 груповий керівник -  

1,5 год на студента 

0,5  год на 

студента 

5 Навчально-залікова        

 4 курс (4 р.н.) 

 

7 тижнів            

(8-й семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, теорії і 

методики викладання 

природничих дисциплін, 

біології та основ сільського 

господарства 

3 год на студ. х 

кількість 

залікових уроків 

(біол. 6 кл. –2ур., 

біол. 7 кл. –2ур., 

біол. 8 кл. –2ур., 

біол. 9 кл. –2ур.) 

3 год на 

студента 

методист -  

1,5 год на студ. х 

кількість залікових 

уроків 

(біологія – 8 ур.); 

 груповий керівник -  

1,5 год на студента 

0,5  год на 

студента 

6  Безвідривна практика 

1курс (1рік 4 міс.) 

2 тижнві            

 (1-й семестр) 

теорії і методики викладання 

природничих дисциплін 

 1 год на 

студента 

  

7 Дослідницька практика з  

написання магістерської 

роботи 

 1 курс (1 рік 4 міс.) 

10 днів протягом 1 та 2 

семестру; 9 днів 

протягом 3 секместру 

теорії і методики викладання 

природничих дисциплін, 

біології та основ сільського 

господарства 

 2 год 

керівнику 

практики 

  



8 На робочому місці 

вчителя біології, основ 

здоров'я , 

природознавства 

1курс (1рік 4 міс.) 

7 тижнів            

 (2-й семестр) 

 

 педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, теорії і 

методики викладання 

природничих дисциплін, 

біології та основ сільського 

господарства 

2 год на студента 

(біологія - 2 каф.); 

(основи здоров'я -  

каф. біології); 

(природознавство-

каф. пр. дисц.) 

2 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

9  Педагогічна практика у  

закладах фахової 

передвищої освіти 

2 курс  (1 рік 4 міс.) 

3  тижні  

 (3-й семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, теорії і 

методики викладання 

природничих дисциплін, 
біології та основ сільського 

господарства 

3 год. на студ. х 

кількість 

залікових пар 

(4 пари) 

(студ. діляться на 
2 кафедри) 

 

1 год на 

студента 

методист -  

1,5 год на студ. х 

кількість залікових 

пар 

(4 пари); груповий 
керівник -  

0,5 год на студента 

0,5 год на 

студента 

Заочна форма навчання 

1 Безвідривна 

(навчально-методична)  

практика 

2 курс (3 р.н.) 

6 днів           

 (3-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

2 Практика в ЛОТ 

2 курс (3 р.н.) 

10 днів           

 (3-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 0,5 год на 

студента 

  

3 Безвідривна 

(навчально-методична) 

 практика 

2 курс (4 р.н.) 

6 днів           

 (3-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

 0,5 год на 

студента 

  

4 Навчально-залікова 

3 курс (3 р.н.) 

4 курс (4 р.н.) 

3 тижні       

6-й семестр 

8-й семестр)) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, теорії і 

методики викладання 

природничих дисциплін, 
біології та основ сільського 

господарства 

0,5 год на 

студента 

(біол. 6, 8 кл., 

біол. 7,9 кл.) 

 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

5  Безвідривна практика 

1курс (1рік 4 міс.) 

5 днів 

 (1-й семестр) 

теорії і методики викладання 

природничих дисциплін 

 0,5 год на 

студента 

  



6  Дослідницька практика з  

написання магістерської 

роботи                              

1курс (1 рік 4 міс.) 

5 днів протягом 1 та 2  

семестру 

теорії і методики викладання 

природничих дисциплін, 

біології та основ сільського 

господарства 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  

7 На робочому місці 

вчителя біології, основ 

здоровя, природознавства 

1курс (1рік 4 міс.) 

3 тижні   

(2-й семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, теорії і 

методики викладання 

природничих дисциплін, 

біології та основ сільського 

господарства 

0,5 год на 

студента (біологія 

- 2 каф.); 

(основи здоров'я -  

каф. біології); 

(природознавство-

каф. пр. дисц.) 

0,5год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

8  Дослідницька практика з  

написання магістерської 

роботи                             

21курс (1 рік 4 міс.) 

15 днів протягом 3 

семестру 

теорії і методики викладання 

природничих дисциплін, 

біології та основ сільського 

господарства 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  

9 Педагогічна практика в 

закладах фахової 

передвищої освіти) 
2 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні   

(3-й семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, теорії і 
методики викладання 

природничих дисциплін, 

біології та основ сільського 

господарства 

0,5 год на 

студента 

 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

Освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 

№ 

п/

п 

Назва практики Термін практики Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

 м. Глухів 

Груповий 

керівник 

 м. Глухів 

Груповий керівник та 

методист  

на виїзді 

Консультан

т із 

психології 

Денна форма навчання 

1 Безвідривна педагогічна 

практика 

3 курс (4 р.н.) 

2 тижні  

(6-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

_____ 1 год на 

студента 

 1 год на 

студента 

2 Практика в оздоровчому 

таборі 

3 курс (4 р.н.) 

3 тижні  

(6-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту  

_____ 1 год на 

студента 

 ____ 

3 Практика в основній 

школі 

4 курс  (4 р.н.) 

6 тижнів  

(8-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, 
української мови, літератури та  

3 год на студ. х 

кількість залікових 

уроків 
(укр. м.- 3ур., 

3 год на 

студента 

методист -  

1,5 год на студ. х 

кількість залікових 
уроків 

0,5 год на 

студента 



методики навчання  укр. л. – 3 ур., 

зарубіж. л. – 2 ур.) 

(укр. м.- 3ур., 

укр. л. – 3 ур., 

зарубіж. л. – 2 ур.); 

груповий керівник –  

1,5 год на студента 

4 Практика в основній 

школі 

2 курс (2 р.н.) 

6 тижнів  

(4-й семестр) 

 педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, української мови, 

літератури та  методики 

навчання 

 

3 год на студ. х 

кількість залікових 

уроків 

(укр. м.- 3ур., 

укр. л. – 3 ур., 

зарубіж. л.– 2 ур.) 

3 год. на 

студента 

методист -  

1,5 год на студ. х 

кількість залікових 

уроків 

(укр. м.- 3ур., 

укр. л. – 3 ур., 

зарубіж. л. – 2 ур.); 
груповий керівник –  

1,5 год на студента 

0,5 год на 

студента 

5 Педагогічна практика на 

робочому місці вчителя 

1 курс (1рік 4міс.) 

6 тижнів  

(2-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, української мови, 

літератури та методики 

навчання 

2 год на студента 

(укр. м., 

укр. л., 

зарубіж. л.) 

2 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

6 Дослідницька практика з 

написання магістерської 

роботи 

1 курс (1рік 4міс.) 

3 тижні протягом 2 

семестру 

української мови, літератури та 

методики навчання 

 2 год 

керівнику 

практики 

  

7. Дослідницька практика 

«Управління ЗВО, на 

робочому місці 

викладача» 

2 курс (1рік 4міс.) 

6 тижнів  

(3-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, української мови, 

літератури та методики 

навчання 

3 год на студ. х 

кількість залікових 

пар (5пар)  

 

1 год на 

студента 

 

методист – 

1 год на студ. х 

кількість залікових 

пар (5пар);  

груповий керівник –  
0,5 год на студента 

0,5 год на 

студента 

Заочна форма навчання 

1 Педагогічна практика на 
робочому місці вчителя 

1 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні  
(2 семестр) 

 

педагогіки, психології, 
соціальної роботи та 

менеджменту, української мови, 

літератури та  методики 

навчання 

0,5 год на студента  
(укр. мова, 

укр. літер., 

зарубіж. л.) 

0,5 год на 
студента 

 0,5 год на 
студента 

2 Дослідницька практика з 

написання магістерської 

роботи 

1 курс (1рік 4міс.) 

3 тижні протягом 2 

семестру 

української мови, літератури та 

методики навчання 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  



3 Дослідницька практика 

«Управління ЗВО, на 

робочому місці 

викладача» 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні   

(3 семестр) 

 педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, української мови, 

літератури та  методики 

навчання 

0,5 год на студента 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

Освітня програма: (Мова і література (англійська)) 

 

№ 

п/

п 

Назва практики Термін практики Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

 м. Глухів 

Груповий 

керівник 

 м. Глухів 

Груповий керівник 

та методист  

на виїзді 

Консультан

т із 

психології 

Денна форма навчання 

1 Безвідривна педагогічна 

практика 

3 курс (4 р.н.) 

2 тижні  

(6-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

_____ 1 год на 

студента 

 1 год на 

студента 

2  Англомовна практика 

3 курс (4 р.н.) 

по 4 тижні  

(5, 6-й семестр) 

іноземних мов та методики 

викладання 

 2 год на 

студента 

  

3  Англомовна практика 

1 курс (2 р.н.) 

по 4 тижні  

(1,2-й семестр) 

іноземних мов та методики 

викладання 

 2 год на 

студента 

  

4 Практика в оздоровчому 

таборі 

3 курс (4 р.н.) 

3 тижні 

(6-й семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту  

_____ 1 год на 

студента 

 ____ 

5 Навчально-залікова 

практика в основній школі 

4 курс  (4 р.н.) 

6 тижнів 

(8-й семестр) 

 педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, української мови, 

літератури та  методики 

навчання, іноземних мов та 

методики викладання 

3 год на студ.  х на 

кількість залікових 

уроків 

(англ. м.–5 ур., 

зарубіж. літ.-2 ур.) 

3 год на 

студента 

методист -  

1,5 год на студ. х на 

кількість залікових 

уроків 

(англ. м. – 5 ур., 

зарубіж. літ.-2 ур.); 
груповий керівник –  

1,5 год на студента 

0,5 год на 

студента 

6 Педагогічна практика на 

робочому місці вчителя 

1 курс (1 рік 4 міс.) 

6 тижнів 

(2 семестр) 

 

 педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, української мови, 

літератури та  методики 

навчання, іноземних мов та 

методики викладання 

2 год на студ. 

(англ. м., 

зарубіж. літ.) 

2 год на 

студ. 

 0,5 год на 

студента 

7 Дослідницька практика з  

написання магістерської 

роботи 1 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні протягом 2 

семестру  

іноземних мов та методики 

викладання 

 2 год 

керівнику 

практики 

  



8 Дослідницька практика 

«Управління  ЗВО:  на 

робочому місці 

викладача» 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

6 тижнів 

(3 семестр) 

 педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту, іноземних мов та 

методики викладання 

3 год на студ. х 

кількість залікових 

пар 

 (5 пар)  

 

1 год на 

студента 

 

методист - 

1,5 год на студ. х 

кількість залікових 

пар (5 пар);  

груповий керівник –  

0,5 год на студента 

0,5 год на 

студента 

Заочна форма навчання 

1 Навчально-залікова 

практика  

2 курс (2 р.н.) 

3 тижні   

(4 семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту,  іноземних мов та 

методики викладання 

0,5 год на студента 

(англ. мова, 

зарубіж. літ.) 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

2 Навчально-залікова 

практика  

4 курс  (4 р.н.) 

3 тижні   

(8 семестр) 

 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту,  іноземних мов та 

методики викладання 

0,5 год на студента 

(англ. мова, 

зарубіж. літ) 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

3 Педагогічна практика на 

робочому місці вчителя 
1 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні 

(2 семестр) 
 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 
менеджменту, української мови, 

літератури та  методики 

навчання, іноземних мов та 

методики навчання 

0,5 год на студента      

(англ. м., 
зарубіж. літ.) 

0,5 год на 

студента. 

 0,5 год на 

студента 

4 Дослідницька практика з  

написання магістерської 

роботи 

протягом 2 

семестру 

іноземних мов та методики 

викладання 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  

5 Дослідницька практика 

«Управління  ЗВО;  на 

робочому місці 

викладача» 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні 

(3 семестр) 

 

іноземних мов та методики 

викладання, педагогіки, 

психології, соціальної роботи та 

менеджменту 

0,5 год на студента 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія) 

Освітня програма: Середня освіта (Історія) 

№ 

п/п 

Назва практики Термін практики Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

 м. Глухів 

Груповий 

керівник 
 м. Глухів 

Груповий керівник 

та методист  
на виїзді 

Консультант 

із психології 

Денна форма навчання 

1 Археологічна 
(безвідривна) 

2 курс (4 р.н.) 

2 тижні  
(3 семестр) 

історії,  правознавства та 
методики навчання 

_____ 2 год на 
студента 

 ____ 

2 Безвідривна педагогічна 

практика 

2 тижні  

(6 семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

_____ 1 год на 

студента 

 1 год на 

студента 



3 курс (4 р.н.) менеджменту 

3 Безвідривна педагогічна 

практика за 

спеціалізацією 

3 курс (4 р.н.) 

2 тижні  

(5 семестр) 

історії,  правознавства та 

методики навчання 

_____ 1 год на 

студента 

  

4 Практика в оздоровчому 

таборі 

3 курс (4 р.н.) 

3 тижні  

(6 семестр) 

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

_____ 1 год на 

студента 

 ____ 

5 Навчально-залікова 

практика 

4 курс (4 р.н.) 

6 тижнів  

(8 семестр) 

історії,  правознавства та 

методики навчання,  педагогіки, 

психології, соціальної роботи та 

менеджменту 

2 год на студ. х на 

кількість залікових 

ур. 

(істор. України – 2 

ур., 

всесвітня  істор. – 2 

ур.) 

3 год на 

студента 

методист -  

1 год на студ. х  на 

кількість залікових 

ур. 

(істор. України – 2 

ур., 

всесвітня  істор. – 2 
ур.); 

груповий керівник –  

1,5 год. на студента 

0,5 год на 

студента 

6 Педагогічна практика на 

робочому місці вчителя 

1 курс (1 рік 4 міс.) 

6 тижнів  

 (2 семестр) 

 

історії,  правознавства та 

методики навчання,  педагогіки, 

психології, соціальної роботи та 

менеджменту 

2 год на студ.  

(істор. України, 

всесвітня  істор.) 

2 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

7 Дослідницька практика з  

написання магістерської 

роботи (безвідривна) 

3 тижні протягом 2 

семестру 

історії,  правознавства та 

методики навчання 

 2 год 

керівнику 

практики 

  

8 Дослідницька практика 

Управління ЗВО,  на 

робочому місці викладача 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

6 тижнів  

(3  семестр) 

історії,  правознавства та 

методики навчання,  педагогіки, 

психології, соціальної роботи та 

менеджменту 

2 год на студ. х на 

кількість залікових 

пар (3) 

1 год на 

студента 

методист -  

1 год на студ. х 

кількість залікових 

пар (3); 

груповий керівник –  

0,5 год. на студента 

0,5 год на 

студента 

Заочна форма навчання 

1 Навчально-залікова 

практика 
2 курс  (2 р.н.) 

 

3 тижні  

(4 семестр) 
 

історії,  правознавства та 

методики навчання,  педагогіки, 
психології, соціальної роботи та 

менеджменту 

0,5 год на студ. 

(істор. України, 
всесвітня істор.) 

0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

2 Дослідницька практика 

«Управління ЗВО, на 

робочому місці 

викладача» 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

3 тижні  

(3  семестр) 

історії,  правознавства та 

методики навчання,  педагогіки, 

психології, соціальної роботи та 

менеджменту 

0,5 год на студ.  0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

 



ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
Спеціальність: 014 Середня освіта  (Трудове навчання та технології) 

Освітньо-професійні програми: Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика), 

Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

 

№ 
п/п 

Назва практики Термін практики Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

м. Глухів 

Груповий  

керівник 
м. Глухів 

Методист та груповий 

керівник  
на виїзді 

Консультант 

із психології 

Денна форма навчання 

1. Технологічна практика 
2 курс (4 р.н.) 

4 тижні  
 (4-й семестр) 

технологічної і професійної освіти _____ 3 год на 
підгрупу в 

день 

 ____ 

2. Педагогічна(в закладах 
позашкільної освіти) 

безвідривна  
3 курс (4 р.н.) 

2 тижні протягом 
6-го семестру 

технологічної і професійної освіти, 
педагогіки, психології, соціальної 

роботи та менеджменту 

_____ 1 год на 
студента 

 1 год на 

студента 

3.  Навчально-виховна  в літніх 

оздоровчих таборах 
3 курс (4 р.н.) 

3 тижні 

(6-й семестр) 
 

педагогіки, психології, соціальної 

роботи та менеджменту 

_____ 1 год на 

студента 

 ____ 

4.  Навчально-виховна  в закладах 
оздоровлення та відпочинку 

 1 курс (2 р.н.) 

3 тижні 
(2 семестр) 

 

педагогіки, психології, соціальної 
роботи та менеджменту 

_____ 1 год на 
студента 

 ____ 

5. Педагогічна (в закладах 
позашкільної освіти) 

безвідривна 
2 курс (2 р.н.) 

3 тижні 
(7 семестр, 

3 семестр) 

технологічної і професійної освіти, 
педагогіки, психології, соціальної 

роботи та менеджменту роботи 

_____ 1 год на 
студента 

 0,5 год на 

студента 

6. Навчально-залікова  
(на робочому місці вчителя 

трудового навчання та 
технологій, інформатики) 

4 курс (4р.н.) 

2 курс (2 р.н.) 

9 тижнів 
(8-й семестр, 

4 семестр) 

технологічної і професійної освіти, 
педагогіки, психології, соціальної 

роботи та менеджменту 

2 год на студ. х на  
кількість зал. уроків 
(труд. навч. – 5ур., 

інформатика – 3 ур.) 

3 год на 
студента 

методист - 
1 год на студ. х на 

кількість зал. уроків 
(труд. навч. – 5ур., 

інформатика – 3 ур.); 

груповий керівник -  
1,5 год. на студента          

0,5 год на 

студента 

7. Науково-педагогічна практика у 
закладах загальної середньої 

освіти на робочому місці 
вчителя трудового навчання та 

технологій 

1 курс ( 1рік 4 міс.) 

6 тижнів 
(1 семестр)     

технологічної і професійної освіти, 
педагогіки, психології, соціальної 

роботи та менеджменту 

2 год на студ. 
(методисту із 
технології)  

2 год на 
студента 

 0,5 год на 

студента 

8. Науково-педагогічна практика у 
закладах загальної середньої 

освіти на робочому місці 
вчителя інформатики 
1 курс ( 1рік 4 міс.) 

4 тижні 
(2 семестр) 

технологічної і професійної освіти, 
педагогіки, психології, соціальної 

роботи та менеджменту  

2 год на студ. 
(методисту із 
інформатики)  

2 год на 
студента 

 0,5 год на 

студента 

 Науково-дослідницька практика 4 тижні протягом технологічної і професійної освіти  2 год   



9. з написання магістерської 

роботи  
2 курс (1рік 4міс.) 

3 семестру керівнику 

практики 

Заочна форма навчання 

1. Навчально-залікова  
(на робочому місці вчителя 

трудового навчання та 

технологій, інформатики) 
4 курс (4р.н.) 
2 курс (2 р.н.) 

3 тижні  
 (8-й семестр, 

4 семестр) 

технологічної і професійної освіти, 
педагогіки, психології, соціальної 

роботи та менеджменту 

0,5 год на студента 
(методисту із 

трудового навчання, 

інформатики) 

0,5 год на 
студента 

 0,5 год на 

студента 

2 Науково-дослідницька з 
написання магістерської роботи  

2 курс (1рік 4міс.) 

3 тижні  
(3-й семестр) 

технологічної і професійної освіти  0,5 год 
керівнику 
практики 

  

 
Спеціальність: 015 Професійна освіта  (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)  

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 

№

п/

п 

Назва практики Термін 

практики 

Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

м. Глухів 

Груповий  

керівник 

м. Глухів 

Методист та 

груповий керівник  

на виїзді 

Консультант 

із психології 

Денна форма навчання 

1 Технологічна практика              

1курс (2 р.н.) 

4 тижні 

(2 семестр) 

професійної освіти та технологій 

с/г виробництва 

_____ 3 год на 

підгрупу в 

день 

  

2 Навчально-залікова (на 

робочому місці майстра 

виробничого навчання, 
педагога професійного 

навчання) 

2 курс (2р.н.) 

6 тижнів 

(4 семестр) 

 

професійної освіти та технологій 

с/г виробництва, педагогіки, 

психології, соціальної роботи та 
менеджменту 

3 год на студ. х 

накількість 

залікових уроків 
(4 уроки 

виробничого 

навчання) 

3 год на 

студента 

методист - 

1,5 год на студ. х на  

кількість зал. уроків 
(4ур.); 

груповий керівник -  

1,5 год на студента       

0,5 год на 

студента 

3 Технологічна практика              

2 курс (3 р.н.) 

4 тижнів 

(4 семестр) 

 

професійної освіти та технологій 

с/г виробництва 

_____ 3 год на 

підгрупу в 

день 

  

4 Безвідривна в закладах 

професійної (професійно-

технічної), фахової 

передвищої  освіти 

2 курс (4р.н.) 

 

 

2 тижні 

(4 семестр) 

 

професійної освіти та технологій 

с/г виробництва, педагогіки, 

психології, соціальної роботи та 

менеджменту 

 1 год на 

студента 

 1 год на 

студента 

5 Педагогічна у закладах 

професійної (професійно-

6 тижнів 

(2 семестр) 

професійної освіти та технологій 

с/г виробництва, педагогіки, 

2 год на студ. х на 

кількість залікових 

2 год на 

студента 

Методист -  

1 год. на студ. х на 

0,5 год на 

студента 



технічної) та  фахової 

передвищої освіти 

1 курс (1рік 4міс.) 

психології, соціальної роботи та 

менеджменту 

пар (5пар)  кількість залікових 

пар (5пар) ; 

груповий керівник-

1 год на студента  

6  Дослідницька  з написання 

магістерської роботи  

1 курс (1рік 4міс.) 

3 тижні  

(2 семестр) 

професійної освіти та технологій 

с/г виробництва 

 2 год 

керівнику 

практики 

  

7 Педагогічна у ЗВО на 

робочому місці викладача 

2 курс (1рік 4міс.) 

4 тижні 

(3 семестр) 

професійної освіти та технологій 

с/г виробництва 

2 год на студ. х на 

кількість залікових 

пар (5пар)  

1 год на 

студента 

методист -  

1 год на студ. х на 

кількість залікових 

пар (5 пар);  

груповий керівник - 

0,5 год на студента 

 

Заочна форма навчання 

1 Навчально-залікова (на 

робочому місці майстра 

виробничого навчання, 

педагога професійного 
навчання) 

2 курс (2р.н.) 

3 тижні 

(4 семестр) 

професійної освіти та технологій 

с/г виробництва, педагогіки, 

психології, соціальної роботи та 

менеджменту 

0,5 год на студента 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

2 Педагогічна у закладах 

професійної (професійно-

технічної) та  фахової 

передвищої освіти 

1 курс (1рік 4міс.)  

2 тижні 

(2 семестр) 

професійної освіти та технологій 

с/г виробництва, педагогіки, 

психології, соціальної роботи та 

менеджменту 

0,5 год на студента 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

3  Дослідницька з  написання 

магістерської роботи  

1 курс (1рік 4міс.) 

протягом 2 

семестру 

професійної освіти та технологій 

с/г виробництва 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  

4 Педагогічна у ЗВО на 

робочому місці викладача 

2 курс (1рік 4міс.) 

2 тижні 

(3 семестр) 

професійної освіти та технологій 

с/г виробництва 

0,5 год на студента 0,5 год на 

студента 

  

 

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) 

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Будівництво) 

№ 

п/

п 

Назва практики Термін 

практики 

Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист 

м. Глухів 

Груповий  

керівник  

м. Глухів 

Методист та 

груповий керівник  

на виїзді 

Консультант 

із психології 

Денна форма навчання 

1 Безвідривна (навчально-

методична)  

4 тижні 

(4-й семестр) 

професійної освіти та 

комп’ютерних технологій, 

 1 год на 

студента 

 1 год на 

студента 



2 курс (4 р.н.) педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

2 Технологічна практика              

2курс (3 р.н.) 

3 тижні 

(4-й семестр) 

 професійної освіти та 

комп’ютерних технологій  

 3 год на 

підгрупу в 

день 

  

3 Науково-педагогічна у 

закладах професійної 

(професійно-технічної) та  

фахової передвищої освіти 

1 курс (1 рік 4 міс.) 

6 тижнів 

(1 семестр) 

професійної освіти та 

комп’ютерних технологій,  

педагогіки, психології, 

соціальної роботи та 

менеджменту 

2 год на студ. х 

кількість залікових 

пар (5пар) 

2 год на 

студента 

методист -  

1 год на студ. х 

кількість залікових 

пар (5 пар) ; 

груповий керівник-

1 год на студента  

0,5 год. на 

студента 

4 Науково-виробнича 

1 курс  (1 рік 4 міс.) 

6 тижнів  

(2 семестр) 

професійної освіти та 

комп’ютерних технологій 

 3 год 

керівнику 

практики 

  

5 Педагогічна у ЗВО на 

робочому місці викладача 
2 курс (1 рік 4 міс.) 

4 тижні 

(3 семестр) 

професійної освіти та 

комп’ютерних технологій 

2 год на студ. х 

кількість залікових 
пар (5 пар)  

1 год на 

студента 

методист -  

1 год на студ. х на 
кількість залікових 

пар (5пар);  

груповий керівник - 

0,5 год на студента 

 

Заочна форма навчання 

1 Педагогічна у закладах 

професійної (професійно-

технічної) та  фахової 

передвищої освіти 

1 курс  (1 рік 4 міс.) 

3 тижні 

(2 семестр) 

професійної освіти та 

комп’ютерних технологій,  

педагогіки, психології, соціальної 

роботи та менеджменту 

0,5 год на студента 0,5 год на 

студента 

 0,5 год на 

студента 

2 Дослідницька практика з 

написання  магістерської 

роботи  

1 курс (1 рік 4 міс.) 

2 тижні 

(2 семестр) 

професійної освіти та 

комп’ютерних технологій 

 0,5 год 

керівнику 

практики 

  

3 Педагогічна у ЗВО на 

робочому місці викладача 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

2 тижні 

(3 семестр) 

 0,5 год на студента 0,5 год на 

студента 

  

 

Спеціальність: 015 Професійна освіта  (Технологія виробів легкої промисловості) 

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

№ 

п/

п 

Назва практики Термін 

практики 

Відповідальні кафедри Розрахунок годин 

Методист Груповий 

керівник 

Методист та 

груповий керівник 

на виїзді 

Консультант 

із психології 

Денна форма навчання 



1 Навчально-залікова (на 

робочому місці майстра 

виробничого навчання) 

2 курс (2р.н.) 

4 курс (4 р.н.) 

6 тижнів 

(4 семестр) 

(8 семестр) 

професійної освіти та 

комп’ютерних технологій, 

педагогіки, психології, соціальної 

роботи та менеджменту 

3 год на студ. х на 

кількість залікових 

уроків 

(4 уроки 

виробничого 

навчання) 

3 год на 

студента 

методист - 

1 год на студ. х на 

кількість зал. 

уроків (4ур.); 

груповий керівник -  

1,5 год на студента 

0,5 год  на 

студента 

2 Педагогічна у закладах 

професійної (професійно-

технічної) та  фахової 

передвищої освіти 

1 курс (1 рік 4 міс.) 

6 тижнів 

(1 семестр) 

професійної освіти та 

комп’ютерних технологій,  

педагогіки, психології, соціальної 

роботи та менеджменту 

2 год на студ. х на 

кількість залікових 

пар (5пар)  

2 год на 

студента 

1,5 год на студ. х на 

кількість залікових 

пар (5пар), 

груповий керівник -  

1год на студента 

0,5 год на 

студента 

3 Практикум з організації 

швейного виробництва 

1 курс (1 рік 4 міс.) 

6 тижнів 

(2 семестр) 

професійної освіти та 

комп’ютерних технологій 

 3 год на 

підгрупу в 

день 

  

4  Дослідницька з  написання 
магістерської роботи  

1 курс (1 рік 4 міс.) 

протягом 1-3 
семестру  

3 тижні 

 

професійної освіти та 
комп’ютерних технологій 

 2 год 
керівнику 

практики 

  

5 Педагогічна у ЗВО на 

робочому місці викладача 

2 курс (1 рік 4 міс.) 

6 тижнів 

(3 семестр) 

професійної освіти та 

комп’ютерних технологій,  

педагогіки, психології, соціальної 

роботи та менеджментуб 

2 год на студ. х 

кількість залікових 

пар (5 пар)  

1 год на 

студента 

методист -  

1 год на студ. х 

кількість залікових 

пар (5 пар);  

груповий керівник –  

0,5 год на студента 

 

 

 



ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ПО КАФЕДРІ 

 

Розподіл годин навчальної, наукової, організаційної та методичної роботи на навчальний рік затверджуються наказом ректора на 

підставі службових записок завідувачів кафедр для затвердження обсягів роботи професорсько-викладацького складу кафедри 

(додаток 2). 

Додаток 2 
Ректорові  

Глухівського національного педагогічного університету  

імені Олександра Довженка 

завідувача кафедри________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

Службова записка 

  Прошу затвердити обсяг роботи професорсько-викладацького складу кафедри на 20____ - 20_____ н.р.   

Загальна кількість годин - _________  бюджет ________ позабюджет _____ Загальна кількість лекцій ________ 

    

№

з/

п 

ПІБ 

викладача 

Посада Ставка Навчальна робота Наукова 

робота 

Методична 

робота 

Оранізаційна 

робота бюджет  позабюджет  всього бюджет із них 

лекцій 

поза-

бюджет 

із них 

лекцій 

І сем ІІ сем І сем ІІ сем 

               

 Всього              

Внутрішні сумісники 

               

Зовнішні сумісники 

               

 Всього              

Погодинна оплата 

                

Разом за рік              

 

Завідувач кафедри            ПІП 
 

Декан факультету/Директор інституту          ПІП 
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