
Таблиця 1 
 

Норми часу  
для планування й обліку навчальної роботи  

педагогічних і науково-педагогічних працівників  
ЛНУ ім. Івана Франка 

№ з/п Назва виду 
роботи Норма годин Примітка 

1. Читання лекцій 1 година за одну 
академічну годину; 
1,5 години за одну 
академічну годину 
дистанційно, зокрема, у 
режимі відео-
конференції 

 
 

2. Проведення 
практичних 
занять 

1 година на академічну 
групу (підгрупу) за одну 
академічну годину; 
1,5 години на академічну 
групу (підгрупу) за одну 
академічну годину 
дистанційно 

З окремих навчальних дисциплін, 
що регламентуються відповідними 
нормативними документами, 
допускається поділ академічної 
групи на підгрупи з урахуванням 
особливостей вивчення цих 
дисциплін. 

3. Проведення 
лабораторних 
занять 

1 година на академічну 
групу (підгрупу) за одну 
академічну годину; 
1,5 години на підгрупу за 
одну академічну годину 
дистанційно з 
використанням 
емуляторів, віртуальних 
тренажерів і лабораторій 
тощо. 

З окремих навчальних дисциплін, 
що регламентується відповідними 
нормативними документами, 
допускається поділ академічної 
групи на підгрупи з урахуванням 
особливостей вивчення цих 
дисциплін. 

 

4. Проведення 
семінарських 
занять 

1 година на академічну 
групу за одну академічну 
годину 
1,5 години на академічну 
групу за одну академічну 
годину дистанційно 

 
 
 
 

9.5. Проведення 
екзаменаційних 
консультацій 

Семестровий екзамен - 2 
години на академічну 
групу; 
державний екзамен (у 
тому числі державна 
підсумкова атестація) – 2 
години на академічну 
групу 

 



№ з/п Назва виду 
роботи Норма годин Примітка 

6. Перевірка:  
6.1 
 
 
 
 
 

контрольних робіт, 
тестових завдань, 
рефератів тощо 

 1/4 години на одну 
контрольну роботу 

Перевірка і приймання робіт одним 
науково-педагогічним 
(педагогічний) працівником.  

аналітичних 
оглядів, перекладів

 1/3 години на одну 
роботу 

6.2 розрахункових, 
графічних та 
розрахунково-
графічних робіт 

 1/2 години на одну 
роботу 

7. Керівництво і 
приймання 
(захист) курсових 
робіт, проектів, 
передбачених 
навчальним 
планом  

 3 години на курсову 
роботу (проект), у тому 
числі 1/3 години 
кожному члену комісії 
 
 

Кількість членів комісії - не більше 
трьох осіб 

8. Проведення 
семестрового 
контролю: 

 Форма проведення семестрового 
контролю визначається робочою 
навчальною програмою. 

8.1. Залік 
(підсумковий 
модульний 
контроль) 

2 години на академічну 
групу; 
3 години на академічну 
групу дистанційно 

 

8.2. Екзамен (у тому 
числі 
перескладання 
екзаменів, 
складання 
академічної 
різниці): 

   

в усній формі  3 годин на академічну 
групу, (потік);  

 

у письмовій 
формі 

3 годин на академічну 
групу, (потік);  

 
 

у формі 
комп’ютерного 
тестування 

2 години на  
академічну групу 
 

 
Проведення 
 



№ з/п Назва виду 
роботи Норма годин Примітка 

9. Керівництво 
навчальною і 
виробничою 
практикою 

Норми часу 
визначаються 
нормативними 
документами з 
організації практики 

Години за керівництво практикою 
не включаються у педагогічне 
навантаження а оплачуються 
керівникам як працівникам баз 
практик. 

10. Проведення 
державної 
атестації: 

  Не більше шести астрономічних 
годин на день.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 Державні 
екзамени (у тому 
числі державна 
підсумкова 
атестація) 

  

в усній формі 1/2 години на одного 
студента голові та 
кожному членові 
державної 
екзаменаційної комісії 

в письмовій 
формі 

3 годин на групу; 
1/2 години на перевірку 
однієї роботи голові та 
кожному членові 
державної 
екзаменаційної комісії;  

Проведення 
Перевірка 

 у формі 
комп’ютерного 
тестування 

1/3 години на перевірку 
однієї тестової роботи;  
3 годин на групу; 

10.2 Проведення 
захисту 
дипломних 
(кваліфікаційних) 
робіт (проектів) 

1/2 години на одного 
студента голові та 
кожному членові 
державної 
екзаменаційної комісії 

11. Керівництво 
дипломних робіт 
(проектів): 

   

11.1 освітньо-
кваліфікаційний 
рівень "молодший 
бакалавр" 

4 години керівнику 
кожного семестру 
 

За одним керівником 
закріплюється не більше восьми 
дипломних робіт (проектів) на 
навчальний рік. 
 

11.2 

освітньо-
кваліфікаційний 
рівень "бакалавр" 

5 годин керівнику 
кожного семестру 

За одним керівником 
закріплюється до восьми 
дипломних робіт (проектів) на 
навчальний рік 



№ з/п Назва виду 
роботи Норма годин Примітка 

11.3 

- освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
"спеціаліст" (ОКР 
"магістр" за ОПП 
навчання)  

6 годин керівнику 
кожного семестру 

За одним керівником 
закріплюється до восьми 
дипломних робіт (проектів) на 
навчальний рік 

11.4 

- освітньо-
кваліфікаційний 
рівень "магістр" 
(за ОНП 
навчання) 

8 годин керівнику 
кожного семестру 

За одним керівником 
закріплюється до п’яти дипломних 
проектів (робіт) на навчальний рік 

12. Керівництво 
аспірантами  

40 годин щороку на 
аспіранта 

 

 
Норми часу розраховуються в астрономічних годинах (60 хвилин), крім таких 

видів роботи, як читання лекцій та проведення лабораторних, практичних і 
семінарських занять, де академічна година (40-45 хвилин) обліковується як 
астрономічна година. 

  



Таблиця 2 
 

Кількість преміальних балів, 
 які нараховуються педагогічним і науково-педагогічним працівникам  

ЛНУ ім. Івана Франка за педагогічну роботу, яка не включена у 
педагогічне навантаження і за яку вони не отримували додаткової оплати 

 
№ з/п Назва виду роботи Кількість балів Примітка 
1. Проведення співбесіди зі 

вступниками 
1/4 бала кожному 
членові комісії на одного 
вступника 

Кількість членів комісії на 
потік (групу) вступників 
 не більше трьох осіб. 

2. 
 

Проведення вступних 
екзаменів до вищих 
навчальних закладів 

 
 

Кількість членів комісії 
на потік (групу) - не 
більше трьох осіб. 

2.1. 
 

усних  
 

1/4 бала кожному членові 
комісії на одного 
вступника 

2.2. письмових 2 бали для проведення; 
1/3 бала на перевірку 
однієї роботи; 

 

2.3. творчих конкурсів 3 бали для проведення 
творчого конкурсу на 
потік (групу); 
1/2 бала на перевірку 
однієї роботи; 

2.4. комп’ютерні тестування  2 бали для проведення 
тестування на потік 
(групу) 

3. Проведення 
індивідуальних занять 
(у тому числі дистанційно) 

Від загального обсягу 
навчального часу, 
відведеного на вивчення 
навчальної дисципліни 
на академічну групу: 
 10 % для освітньо-
кваліфікаційних рівнів 
“молодший бакалавр”, 
“бакалавр”; 
 15 % для освітньо-
кваліфікаційного рівня 
“спеціаліст”; 
 20 % для освітньо-
кваліфікаційного рівня 
“магістр”. 

Час для проведення 
індивідуальних занять 
виділяється викладачам 
за наявності 
індивідуального графіка 
проведення навчальних 
занять, затвердженого в 
порядку, визначеному 
вищим навчальним 
закладом 



№ з/п Назва виду роботи Кількість балів Примітка 
4. Проведення консультацій з 

навчальних дисциплін  
протягом   семестру 

Від загального обсягу 
навчального часу, 
відведеного на вивчення 
навчальної дисципліни на 
академічну групу:  
 6 % - для денної (очної) 
форми навчання;  
 12 % - для інших форм 
навчання 

 

5. Проведення семестрового 
контролю: 

 Форма проведення 
семестрового контролю 
визначається робочою 
навчальною програмою. 

5.2. Екзамен (у тому числі 
перескладання екзаменів, 
складання академічної 
різниці): 

   

в усній формі  1/3 бала на одного 
студента; 
 

 

у письмовій формі 1/2 бала на перевірку 
однієї роботи; 

 
 

у формі комп’ютерного 
тестування 

1/2 бала на  
одного студента 
дистанційно 

 
Перевірка 

6. Рецензування, 
консультування дипломних 
робіт (проектів) 

    

 освітньо-кваліфікаційний 
рівень "молодший 
бакалавр", "бакалавр" 

 2 бали  на одну роботу 
(проект) 

  

 освітньо-кваліфікаційний 
рівень "спеціаліст" " (ОКР 
"магістр" за ОПП 
навчання) 

 3 бали на одну роботу 
(проект) 

  

 освітньо-кваліфікаційний 
рівень "магістр" (за ОНП 
навчання) 

 4 бали на одну роботу 
(проект) 

  

7. Рецензування рефератів 
при вступі до аспірантури 
та складанні кандидатських 
екзаменів 

3 бали на один реферат  



№ з/п Назва виду роботи Кількість балів Примітка 
8. Проведення вступних 

екзаменів до аспірантури та 
кандидатських екзаменів  

1 бал кожному 
екзаменатору на одного 
вступника, аспіранта 
(здобувача) 
 

 

9. Наукове консультування 
докторантів 
 

40 балів щороку на 
докторанта 

 

10. Керівництво здобувачами 20 балів щороку на 
здобувача 

 

11. Керівництво стажуванням 
викладачів 

6 балів на одного 
викладача-стажиста за 
один місяць, але не 
більше 30 балів на один 
рік  

 

12. Проведення тематичних 
дискусій, науково-
практичних конференцій 
слухачів вищих навчальних 
закладів післядипломної 
освіти та структурних 
підрозділів післядипломної 
освіти вищих навчальних 
закладів 

1 бал за одну академічну 
годину для кожного 
викладача 
2 бали за одну 
академічну годину для 
кожного викладача 
дистанційно 

Кількість викладачів – 
не більше трьох осіб 

13. Керівництво стажуванням 
слухачів вищих навчальних 
закладів післядипломної 
освіти та структурних 
підрозділів післядипломної 
освіти вищих навчальних 
закладів на підприємствах, 
в установах та організаціях 

5 балів на тиждень на 
одного слухача 

Стажування 
проводиться 
викладачами за 
місцезнаходженням 
навчального закладу 

14. Рецензування рефератів 
слухачів вищих навчальних 
закладів післядипломної 
освіти та структурних 
підрозділів післядипломної 
освіти вищих навчальних 
закладів 

3 бали на реферат    

 
  



Таблиця 3 
 

Кількість преміальних балів, 
 які нараховуються педагогічним і науково-педагогічним працівникам  

ЛНУ ім. Івана Франка за методичну роботу* 
№ 
з/п Назва виду роботи Кількість балів Примітка 

1. Підготовка до навчальних 
занять. 

50% від загального обсягу 
часу, відведеного для 
аудиторних занять. 

 

2. Підготовка конспектів лекцій; 
методичних матеріалів до 
семінарських, практичних, 
лабораторних занять, 
курсового та дипломного 
проектування, практик і 
самостійної роботи 
студентів.** 

A
P
2

, де P  - кількість 

сторінок, підготовлених до 
друку методичних 
матеріалів, A  - кількість 
авторів, які їх підготували. 

 

3. Підготовка, рецензування 
підручників, навчальних 
посібників, словників, 
довідників.** 

A
PPL10 , де PPL  - кількість 

умовних друкованих 
аркушів, підготовлених до 
друку підручників, 
навчальних посібників; 
A  - кількість авторів, які їх 
підготували. 
Кількість умовних 
друкованих аркушів, 
рецензованих підручників, 
навчальних посібників. 

Підготовка. 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензування. 

4. Розробка навчальних планів; 
навчальних програм; робочих 
навчальних планів, робочих 
навчальних програм.** 

Обсяг навчальної 
дисципліни у кредитах 
ЄКТС кожному 
розробнику. 

Не більше трьох 
розробників 
навчального 
плану і 
програми. 

5. Розробка  нових  і 
вдосконалення  існуючих 
лабораторних робіт. 

3 бали за розробку та  
1 бал за вдосконалення 
лабораторної роботи  на 
кожного розробника. 

Не більше трьох 
розробників 
кожної 
лабораторної 
роботи. 

6. Підготовка комп’ютерного 
програмного забезпечення 
навчальних дисциплін. 

50% від загального обсягу 
часу, відведеного для 
занять в комп’ютерних 
лабораторіях з 
підготовленим програмним 
забезпеченням. 

 



№ 
з/п Назва виду роботи Кількість балів Примітка 

7. Розроблення засобів 
діагностики результатів 
навчальних досягнень 
студентів. 

Кількість розроблених 
завдань для діагностики 
результатів навчальних 
досягнень, кожне з яких має 
не менше 30 варіантів. 

 

8 8. Розробка і впровадження 
наочних засобів навчання 
(схем, діаграм, стендів, 
презентацій, слайдів тощо). 

50% від загального обсягу 
часу, відведеного для 
аудиторних занять з 
використанням наочних 
засобів навчання. 

 

9. Розроблення дидактичних 
матеріалів щодо активних 
форм занять: ділових ігор, 
ситуаційних вправ тощо 

4 бали за дидактичні 
матеріали одного заняття . 

 

10. Розроблення і впровадження 
нових форм, методів і 
технологій навчання. 

50% від загального обсягу 
часу, відведеного для 
аудиторних занять з 
використанням нових 
методів і технологій 
навчання. 

 

11. Вивчення і впровадження 
передового досвіду організації 
навчального процесу. 

1 бал за кожну академічну 
годину навчально-
методичного семінару щодо 
впровадження передового 
досвіду організації 
навчального процесу. 

 

12. Відвідування занять науково-
педагогічних (педагогічних) 
працівників. 

1 бал за кожну академічну 
годину відвідуваного 
заняття. 

 

13. Розроблення складових 
стандартів вищої освіти 
(галузевих стандартів і 
стандартів вищого навчального 
закладу). 

50% від обсягу кредитів 
ЄКТС освітньої програми 
відповідного ступеня вищої 
освіти з кожної складової 
стандарту. 

 

14. Підготовка концертних 
програм та персональних 
художніх виставок. 

10 балів за кожну 
концертну програму та 
персональну художню 
виставку. 

 

*Зараховується педагогічному та науково-педагогічному працівнику за умови, що 
він не отримує за зазначені види робіт додаткової оплати. 
** Якщо зазначена робота опублікована англійською мовою, то кількість балів за 

неї подвоюється. 



Таблиця 4 
 

Кількість преміальних балів, 
 які нараховуються науковим, науково-педагогічним працівникам  

ЛНУ ім. Івана Франка за наукову роботу* 
 

№ 
з/п Назва виду роботи Кількість балів Примітка 

1. Виконання планових** наукових 
досліджень із звітністю в таких 
формах: 

  

1.1. 
 

Науково-технічний звіт A
P , де P  - кількість 

сторінок звіту, 
A  - кількість авторів, які 
його підготували. 

 

 
1.2. Дисертація 

100 балів - дисертація 
доктора філософії, 
200 балів – дисертація 
доктора наук. 

 

1.3. Монографія*** 
A
PPL10 ,  де 

PPL  -  кількість умовних 
друкованих аркушів, 
підготовлених до друку 
робіт; A  -  кількість 
авторів, які їх 
підготували. 

 

1.4. Підручник, навчальний 
посібник, словник, довідник*** 

1.5. Наукова стаття в наукових 
журналах, що входять до 
міжнародних наукометричних 
баз даних, у фахових виданнях 
України, в інших виданнях*** 

A
P10 , де P  - кількість 

сторінок наукової статті, 
A  - кількість її авторів. 

 

1.6. Заявка на видачу охоронних 
документів на об’єкти 
інтелектуальної власності 

A
10 , де A  - кількість  

авторів у заявці. 

 

1.7. Доповіді, тези доповідей на 
конференціях, симпозіумах, 
семінарах (міжнародних, 
вітчизняних, інших)*** 

A
P1 , де P  - кількість 

сторінок тез доповідей, 
A  - кількість авторів. 

 

2. Рецензування ***   

2.1. монографій, підручників, 
навчальних посібників, 

 Кількість умовних 
друкованих аркушів, 

 



№ 
з/п Назва виду роботи Кількість балів Примітка 

словників, довідників, рецензованих монографій, 
підручників, навчальних 
посібників, словників, 
довідників. 

2.2. 
 

дисертацій, 10 балів - дисертація 
доктора філософії, 
20 балів – дисертація 
доктора наук. 

 

2.3. авторефератів, наукових статей, 4 бали  

2.4. наукових проектів, тематичних 
планів тощо. 

3 бали  

3. Доопрацювання для перевидання 
монографій, підручників, 
навчальних посібників, 
словників, довідників. 

Кількість умовних 
друкованих аркушів, 
рецензованих монографій, 
підручників, навчальних 
посібників, словників, 
довідників. 

 

4. Підготовка запитів на виконання    

4.1. міжнародних грантів, 20 балів за один запит  

4.2. НДР за державною програмою. 10 балів за один запит  

5. Керівництво науковою роботою 
студентів з підготовкою: 

  

5.1. - наукової статті; 5 балів за одну статтю  

5.2. - заявки на видачу охоронних 
документів на об’єкти 
інтелектуальної власності; 

4 бали за одну заявку  

5.3. - роботи на конкурс; 3 бали за одну роботу  

5.4. - доповіді, тези доповіді на 
конференцію 

2 бали за доповідь  

5.5. - тези доповіді на 
конференцію 

1 бал за одні тези  

 
*Зараховується науковому та науково-педагогічному працівнику за умови, що 

він не отримує за зазначені види робіт додаткової оплати. 
**Плановими є наукові дослідження, що включені до тематичних планів 

науково-дослідних робіт вищого навчального закладу, кафедри та наукових, науково-
технічних програм. 

*** Якщо зазначена робота опублікована англійською мовою, то кількість балів 
за неї подвоюється. 

  



Таблиця 5 
 

Кількість преміальних балів, 
 які нараховуються педагогічним,науковим і науково-педагогічним 

працівникам ЛНУ ім. Івана Франка за організаційну роботу* 
 

№ 
з/п Назва виду роботи Кількість балів Примітка 

1. Робота в комісіях, радах, 
робочих групах Міністерства 
освіти і науки, інших 
міністерств. 

6 балів за участь в роботі 
одного засідання 

 

2. Робота в радах і комісіях вищого 
навчального закладу та його 
структурних підрозділів. 

3 бали за участь в роботі 
одного засідання 

 

3. Робота в спеціалізованих радах із 
захисту дисертацій. 

6 балів голові  та секретарю, 
3 бали члену спецради за 
участь в роботі одного 
засідання. 

 

4. Організація та проведення 
наукових конференцій, симпо-
зіумів, семінарів різного рівня. 

30 балів голові та секретарю 
оргкомітету, 10 балів членам 
оргкомітету. 

 

5. Робота з видання наукових і 
науково-методичних збірників. 

20 балів головному 
редактору і секретарю 
редколегії та 5 балів 
кожному із редакторів за 
один номер збірника. 

 

6. Виконання обов’язків на 
громадських засадах  

  

6.1. заступника декана факультету, 
заступника директора інституту, 

200 балів щорічно.  

6.2. заступника завідувача 
відділення, заступника 
завідувача кафедри. 

50 балів щорічно.  

7. Участь у виховній роботі 
студентського колективу, 
виконання обов’язків куратора 
(наставника) академічної групи. 

50 балів щорічно.  

8. Керівництво студентським 
науковим гуртком, гуртком за 
інтересами, проблемною групою 
тощо. 

2 бали кожному керівнику 
за одне засідання. 

 

9. Участь у профорієнтаційній 
роботі та довузівській підготовці 
молоді. 

2 бали за участь в одному 
заході. 

 



№ 
з/п Назва виду роботи Кількість балів Примітка 

10. Участь у підготовці та 
проведенні студентських і 
учнівських олімпіад, конкурсів. 

20 балів голові оргкомітету,  
5 балів членам оргкомітету. 

 

11. Участь в організації та 
проведенні позанавчальних 
культурно-спортивних заходів. 

2 бали за участь в одному 
заході. 

 

 
*Зараховується педагогічному та науково-педагогічному працівнику за умови, 
що він не отримує за зазначені види робіт додаткової оплати. 
 
 
 


