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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1 Норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників 
Одеського національного морського університету є керівним документом для 
завідувачів кафедр та науково-педагогічних працівників Одеського національного 
морського університету.
1.2 Враховані примірники знаходяться у:

. 1 Проректора з НПР

.2 Директорів інститутів 

.3 Деканів факультетів 

.4 Завідувачів кафедр 

.5 Начальника НМВ
1.3 Перелік врахованих примірників Норм часу для планування й обліку роботи 
науково-педагогічних працівників ОНМУ (далі - Норми) ведеться відділом 
ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

2. ПОСИЛАННЯ

2.1. Закон України «Про освіту», зі змінами
2.2. Закон України «Про вищу освіту», зі змінами.
2.3. Наказ МОН України №450 від 07.08.2002р. «Про затвердження норм часу для 
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 
наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів».
2.4. Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному 
морському університеті № 2-02-23.

3. СКОРОЧЕННЯ

ОНМУ -  Одеський національний морський університет 
НПР -  Науково-педагогічна робота 
НІ 111 - Науково-педагогічний працівник
НМВ -  Навчально-методичний відділ
ЄКТС -  Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система
ККР -  Комплексна контрольна робота
КП -  Курсовий проект
КР -  Контрольна робота
РГЗ -  Розрахунково-графічне завдання

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень 
(скорочена тривалість робочого часу) та включає час виконання ним навчальної, 
методичної, наукової, організаційної та інших трудових обов’язків.
При плануванні річного бюджету часу викладача враховується фактична кількість 
святкових днів, яка встановлюється чинним законодавством.
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№
з\п Назва виду роботи Норма часу 

(у годинах) Примітка

1 . Навчальна робота До 600 год. на одну ставку на 
навчальний рік

2. Методична робота Як правило від 300 до 600 
годин

на одну ставку на 
навчальний рік

3. Наукова робота Як правило від 300 до 600 
годин

на одну ставку на 
навчальний рік

4. Організаційна робота Як правило від 300 до 600 
годин

на одну ставку на 
навчальний рік

4.2. Обсяг запланованої роботи викладача зменшується на період його хвороби або 
перебування його у відрядженні чи на підвищенні кваліфікації, стажуванні. 
Установлене йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими 
викладачами кафедри в межах 36-годинного робочого тижня за рахунок зменшення їм 
обсягу методичної, наукової й організаційної роботи або шляхом залучення в 
установленому порядку викладачів до роботи на відповідну долю ставки або з 
погодинною оплатою праці. Після виходу викладача на роботу на період, що залишився 
до завершення навчального року, йому визначається відповідне навчальне 
навантаження та обсяг методичної, наукової й організаційної роботи в межах 36- 
годинного робочого тижня.
4.3. Норми часу розраховуються, виходячи з астрономічної години (60 хвилин), крім 
таких видів роботи, як читання лекцій та проведення лабораторних, практичних і 
семінарських занять, де академічна година (40 хвилин) обліковується як астрономічна 
година. Обсяг навчальної роботи викладача, виражений в облікових одиницях, складає 
його навчальне навантаження.
4.4. Максимальний обсяг навчального навантаження науково-педагогічного працівника, 
згідно із Законом України «Про вищу освіту», не повинний перевищувати 600 годин на 
одну ставку.
4.5 В обсяг навчальної роботи НІ 111 входять: читання лекцій, проведення лабораторних 
робіт, практичних і семінарських занять, проведення консультацій, заліків, екзаменів, 
прийом розрахункових, розрахунково-графічних робіт, керівництво, консультування, 
рецензування й прийом захисту курсових та атестаційних проектів (робіт), керівництво 
аспірантами та здобувачами, участь у роботі екзаменаційної комісії з проведення 
атестації, керівництво практичною підготовкою студентів.
4.6. У якості облікових годин, при проведенні аудиторних занять приймається кількість 
запланованих (відпрацьованих) академічних годин.
4.7. При плануванні навчальної роботи кафедри лекційні заняття повинні доручатися 
професорам, доцентам та старшим викладачам. Допуск до читання лекцій асистентів 
здійснюється за наказом ректора, на підставі службової записки завідувача кафедри на 
ім’я ректора, до якої додається витяг з протоколу засідання кафедри щодо рекомендації 
асистента до читання лекцій. Обсяг лекційного навантаження повинний, як правило, 
складати не менш 60 год. на рік.
Обсяг навчального навантаження на відпрацювання студентами лабораторних занять, 
модульних робіт не планується, та враховується як додаткове навантаження.
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4.8. Завідувач кафедри має право розподіляти та перерозподіляти загально кафедральну 
роботу між Ш Ш  кафедри. Розподіл та перерозподіл навчальної роботи відображається 
в протоколі засідання кафедри.
4.9. У випадках виробничої необхідності допускається виконання фактичного обсягу 
навчального навантаження науково-педагогічного працівника до 750 год. за рахунок 
зменшення інших видів робіт (окрім Навчально-наукового інституту морського флоту).
4.10. Встановлення витрат часу на роботи, що непередбачені цим документом, 
регламентується відповідними організаційно-розпорядчими документами.

5 НОРМИ ЧАСУ
ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ Й ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

НПП ОНМУ

№
з\п

Назва виду 
навчальної 

роботи

Норма часу 
(у годинах) Примітка

5.1. Проведення 
співбесіди 3 
вступниками

0,25 години кожному 
членові комісії на одного 
вступника

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

5.2. Читання лекцій 1 година за одну 
академічну годину

5.3 Проведення 
практичних занять

1 година на академічну 
групу за одну академічну 
годину

5.4. Проведення
лабораторних
занять

1 година на академічну 
групи за одну академічну 
годину

Допускається поділ 
академічної групи на дві 
підгрупи з урахуванням 
вимог безпеки 
життєдіяльності та 
особливостей вивчення цих 
дисциплін за умови, якщо 
чисельність групи не менше 
16 студентів

5.5. Проведення
семінарських
занять

1 година на академічну 
групу за одну академічну 
годину

5.6. Проведення 
консультацій з 
навчальних 
дисциплін 
протягом 
навчального року

Загальна кількість годин 
на проведення 
консультацій не повинна 
перевищувати 80 годин у 
навчальний рік на 1 ставку 
НПП.

5.7. Проведення
екзаменаційних
консультацій

вступний екзамен - 2 
години на потік; 
семестровий екзамен - 2 
години на академічну 
групу;
державний екзамен - 2
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№
з\п

Назва виду 
навчальної 

роботи

Норма часу 
(у годинах) Примітка

години на екзаменаційну 
групу з кожної навчальної 
дисципліни, що входить до 
програми державного 
екзамену

5.8. Перевірка
контрольних
(модульних) робіт,
передбачених
навчальним
планом

0,25 години на одну 
роботу

Роботу перевіряє і приймає 
один викладач

5.9. Керівництво і
приймання
(захист)
індивідуальних
завдань,
передбачених
робочим
навчальним
планом (робочою
програмою
дисципліни):

- рефератів, аналітичних 
оглядів, перекладів тощо - 
0,25 годин на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає 
один викладач

- розрахункових, 
графічних, розрахунково- 
графічних робіт та завдань 
з програмування для 
ПЕОМ - 0,50 години на 
одну роботу, але не 
більше 1.0 години в 
семестр

При наявності за 
дисципліною КП, РГЗ за цією 
дисципліною не плануються

- 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 проектів із 
загально-інженерних 
навчальних дисциплін - 3 
години на курсовий 
проект, у тому числі 0,33 
години кожному членові 
комісії на проведення 
захисту

Кількість членів комісії - не 
більше трьох осіб

- курсових проектів із 
фахових навчальних 
дисциплін - 4 години на 
курсовий проект, у тому 
числі 0,33 години кожному 
членові комісії на 
проведення захисту

Кількість членів комісії - не 
більше трьох осіб
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5.10. Проведення заліку 2 години на академічну 
групу

Проведення заліку для денної 
форми навчання 
здійснюється на останньому 
практичному занятті. Якщо 
читання окремих модулів за 
дисципліною здійснюється 
декількома кафедрами, 
залікова оцінка формується 
на підставі модульних оцінок 
за кожною частиною.
Час на складання заліків 
студентами заочної форми 
навчання поза сесією входить 
в обсяг консультацій за 
дисципліною.

5.11. Проведення
семестрових
екзаменів

0,33 години на одного 
студента

5.12. Керівництво 
практикою за 
видами

Норми часу визначаються 
Положенням про практику 
Одеського національного 
морського університету 
№2-03-57.

5.13. Проведення
атестаційних
екзаменів

0,5 години на одного 
студента голові та 
кожному членові 
екзаменаційної комісії

Не більше шести годин на 
день.
Кількість членів комісії, як 
правило, не більше чотирьох 
осіб (в окремих випадках кіл 
ькість членів комісії може 
бути збільшена до шести 
осіб)

5.14. Керівництво, 
консультування, 
рецензування та 
проведення 
захисту
атестаційних робіт

- РВО “бакалавр” - 
до 25 годин на одного 
студента, у тому числі: 
по 0,50 години голові та 
кожному членові 
екзаменаційної комісії; 
до 20,5 години керівнику і 
консультантам; 
до 2 годин рецензенту

Кількість членів комісії, як 
правило, не більше чотирьох 
осіб. За одним керівником 
закріплюється до восьми 
студентів.

- освітньо-кваліфікаційний 
рівень “спеціаліст” у тому 
числі: до 30 годин на 
одного студента, у тому

Кількість членів комісії, як 
правило, не більше чотирьох 
осіб
За одним керівником
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числі:
по 0,50 години голові та
кожному членові
екзаменаційної комісії;
до 24,5 години керівнику і
консультантам;
до 3 годин рецензенту

закріплюється до п’яти 
студентів

- РВО “магістр” у тому 
числі: до 40 годин на 
одного студента, у тому 
числі:
по 0,50 години голові та
кожному членові
екзаменаційної комісії;
до 33,5 години керівнику і
консультантам;
до 4 годин рецензентам

Кількість членів комісії, як 
правило, не більше чотирьох 
осіб
За одним керівником 
закріплюється до п’яти 
студентів

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

3 години за один реферат

5.16. Проведення 
вступних 
екзаменів до 
аспірантури та 
кандидатських 
екзаменів

1 година кожному 
екзаменатору на одного 
вступника, аспіранта 
(здобувана)

Кількість членів комісії, як 
правило, не більше трьох осіб

5.17. Керівництво
аспірантами

100 годин щороку на 
аспіранта

За одним керівником
закріплюється:
до 5 аспірантів за доктором
наук, професором;
до 3 аспірантів за кандидатом
наук, доцентом.

5.18. Наукове 
консультування 
докторантів (до 3 
років)

100 годин щороку на 
докторанта

5.19. Керівництво 
здобувачами (до 5 
років)

40 годин щороку на 
здобувана
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6. НОРМИ ЧАСУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ И ОБЛІКУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
НПП ОНМУ

№
з\п

Назва виду методичної 
роботи роботи

Норма часу 
(у годинах)

Приміт
ка

6.1. Розробка навчальних планів 
денної форми навчання

150 годин На всіх
розроби
иківРозробка навчальних планів 

заочної форми навчання, 
курсів

50 годин

6.2. Розробка навчальних програм 
дисциплін

20 годин на один кредит 
дисципліни

На всіх
розроби
иків

6.3. Розробка/переробка робочих 
навчальних програм дисциплін

15/10 годин на один кредит 
дисципліни

На всіх
розроби
иків

6.4. Підготовка/переробка 
конспекту лекцій

10/5 години на кожну годину 
лекцій, встановлену робочою 
програмою дисципліни

6.5. Підготовка до 
видання/перевидання 
підручника (навчального 
посібника)

200/50 годин на один авт. арк.* на 
всіх авторів

6.6. Підготовка до аудиторних 
занять (для усіх форм 
навчання)

4 годин на одну аудиторну годину 
лекції при першому читанні 
лекційного курсу, або якщо 
дисципліна введена уперше;
2 години на одну аудиторну 
годину лекції при повторному 
читанні лекційного курсу
8 годин на одну аудиторну годину 
лекції при першому читанні 
лекційного курсу іноземною 
мовою
4 години на одну аудиторну 
годину лекції при повторному 
читанні лекційного курсу 
іноземною мовою
3 години на одну аудиторну 
годину для інших видів 
аудиторних занять, що 
проводяться уперше
1 години на одну аудиторну 
годину для інших видів
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аудиторних занять, що 
проводяться повторно
4 години на одну аудиторну 
годину для інших видів 
аудиторних занять, що 
проводяться уперше іноземною 
мовою
3 години на одну аудиторну 
годину для інших видів 
аудиторних занять, що 
проводяться повторно іноземною 
мовою

6.7. Розробка/переробка 
мультимедійних презентацій 
для дисципліни

1/0,5 години на один слайд 
презентації

6.8. Розробка/переробка 
методичних матеріалів до 
практичних, семінарських та 
лабораторних занять

3 нової дисципліни 20 годин, 
встановлене робочою програмою 
дисципліни

на
кожне 
заняття 
на всіх 
авторів

3 дисципліни, що викладається 
повторно 5 годин, встановлене 
робочою програмою дисципліни

6.9. Розробка/переробка 
методичних матеріалів до 
самостійної роботи студента 
(ТР, РГЗ, КП, тощо)

60/20 годин -  для ТР, РГЗ, тощо 
80/30 -  для КП

на один 
авт. арк. 
на всіх 
авторів

6.10. Розробка/переробка 
методичних вказівок з 
виконання розділу дипломного 
проекту (роботи)

100/30 годин на один 
авт. арк. 
на всіх 
авторів

6.11. Розробка методичних вказівок 
з підготовки кваліфікаційної 
роботи бакалавра (магістра)

150 годин на один 
авт. арк. 
на всіх 
авторів

6.12. Розробка/переробка програми 
навчальної (виробничої) 
практики (книги реєстрації 
підготовки)

100/30 годин на один 
авт. арк. 
на всіх 
авторів

6.13. Розробка/переробка тестів 
поточного контролю 
успішності студентів

20/10 годин на один кредит ЄКТС на всіх 
авторів

6.14. Складання екзаменаційних 
білетів, завдань 
модульного/підсумкового 
контролю успішності

4 години на один кредит ЄКТС
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студентів
6.15. Складання завдань на 

кваліфікаційні (випускні) 
роботи бакалаврів (магістрів)

1 год. на 1 завдання

6.16. Складання завдань на 
спеціалізовані розділи 
кваліфікаційних (випускних) 
робіт бакалаврів (магістрів)

0,5 год. на 1 завдання

6.17. Розробка ККР для перевірки 
рівня залишкових знань 
студентів з дисципліни

20 годин на один кредит ЄКТС на всіх 
авторів

6.18. Розробка/переробка 
інформаційного пакету 
спеціальності

200/100 годин на всіх 
авторів

6.19. Розробка електронних 
складових контенту 
дистанційного курсу

Встановлюється відповідними 
нормативними документами з 
організації та нормування 
дистанційного навчання

6.20. Розробка імітаційних моделей 
для використання у освітньому 
процесі

200 годин На усіх
розроби
иків

7. НОРМИ ЧАСУ
ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ Й ОБЛІКУ НАУКОВОЇ РОБОТИ

НПП ОНМУ

№
з\п

Назва виду 
наукової роботи

Норма часу 
(у годинах) Примітка

7.1. Виконання планових 
кафедральних 
наукових досліджень

До 150 годин на рік 
кожному виконавцю

Розподіляється між 
членами кафедри, 
виходячи з загального 
обсягу теми, 
затвердженого 
проректором з наукової 
роботи

7.2. Підготовка заявки на 
конкурс грантів

До 100 годин на заявку на всіх авторів

7.3. Підготовка монографії До 100 годин на 1 авт. арк. 
на всіх авторів, що 
працюють в ОНМУ

Навантаженім 
зараховується після 
отримання рекомендації 
монографії до друку
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Вченою Радою ОНМУ

7.4. Публікація в виданнях 
що входять до 
провідних 
наукометричних баз 
(зокрема Scopus, 
Copernicus)

До 250 годин на всіх авторів, що є 
працівниками ОНМУ, 
пропорційно особистого 
внеску

7.5. Публікація в
наукових/фахових
виданнях

До 100 годин на всіх авторів, 
пропорційно особистого 
внеску

7.6. Підготовка тез доповіді 
на наукову 
конференцію (при 
наявності збірника тез)

60 годин на всіх авторів, 
пропорційно особистого 
внеску

7.7. Підготовка тез доповіді 
на наукову 
конференцію (при 
наявності збірника тез) 
іноземною мовою

100 годин на всіх авторів, 
пропорційно особистого 
внеску

7.8. Підготовка доповіді на 
наукову конференцію 
(при наявності в 
Програмі конференції)

Університетська: 5 год; 

Всеукраїнська: 7 год; 

Міжнародна: 15 год

на всіх авторів, 
пропорційно особистого 
внеску

7.9. Рецензування 
монографій, 
альманахів, збірок 
наукових праць тощо

40 год. на одне видання

7.10. Підготовка рецензій на 
статті наукових 
збірників ОНМУ

5 год. на одну статтю

7.11. Членство у редколегіях 
міжнародних, 
республіканських та 
наукових виданнях 
(журналах, альманахах 
тощо)

20 год. на рік
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7.12. Підготовка відгуку на 
автореферат 
кандидатських/докторс 
ьких дисертацій

До 16 год. на 1 автореферат

7.13. Підготовка відгуку 
офіційного опонента

До 24 год. на 1 автореферат

7.14. Підготовка висновку 
комісії по розгляду 
дисертації

20 год. на одну дисерт. на 
кожного члена комісії

7.15. Підготовка заявки на 
авторське свідоцтво 
(патент) на винахід та 
його отримання

250 годин

Зараховується у 
навчальний рік 
отримання авторського 
свідоцтва (патенту)

7.16. Керівництво науковою 
роботою студентів 3 
підготовкою:
- роботи на 
Всеукраїнський 
конкурс

- доповіді на 
конференцію, (статті у 
збірку праць)

60 годин 

20 годин

7.17. Виконання обов’язків 
відповідального 
редактора науково- 
методичних збірників

100 год на збірник, не 
більш 200 год на н.р.

7.18. Виконання обов’язків 
відповідального 
секретаря науково- 
методичних збірників

100 год на збірник, не 
більш 200 год на н.р.



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-03-101

ЗМІНИ :0 ВИДАННЯ:2018

НОРМИ ЧАСУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ Й ОБЛІКУ 
РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ стор. 15 з22

8. НОРМИ ЧАСУ
ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ Й ОБЛІКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

ТА ІНШОЇ РОБОТИ НПП ОНМУ

№
з\п

Назва виду організаційної 
роботи

Норма часу 
(у годинах) Примітка

8.1. Робота в спеціалізованих радах 
із захисту дисертацій:

Г олова

Секретар

Члени

До 100 год. 

До 150 год. 

До 40 год.

8.2. Робота у Вчених радах, 
науково-методичних і науково- 
технічних радах і комісіях 
університету та його 
структурних підрозділів, 
колегіальних органах 
управління університетом

до 100 годин у кожному 
колегіальному органі

8.3. Виконання обов’язків 
завідувача кафедрою

100 год на н.р.

8.4. Участь у засіданнях кафедри до 20 годин

8.5. Організація та проведення 
загальнодержавних або 
міжнародних наукових 
конференцій, симпозіумів, 
семінарів, студентських 
конференцій, олімпіад

200 годин на 
конференцію (олімпіаду) 
для голови (заступника 
голови), оргкомітету по 
50 годин -  для членів 
оргкомітету

8.6. Керівництво офіційними 
делегаціями ОНМУ та участь у 
їх складі

До 50 годин, відповідно 
до фактичних витрат часу

8.7. Робота у складі експертних рад 
з питань проведення 
експертизи дисертацій 
МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або 
Акредитаційної комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з

40 годин на навчальний 
рік



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ Ж ОСТІ 2-03-101

ЗМІНИ :0 ВИДАННЯ:2018

НОРМИ ЧАСУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ Й ОБЛІКУ 
РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ стор. 16 з 22

№
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Норма часу 
(у годинах) Примітка

вищої освіти Акредитаційної 
комісії, або експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, 
або Науково-методичної 
ради/науково-методичних 
комісій з вищої освіти МОН, 
або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої 
освіти України, або інша 
робота за дорученням МОНУ

8.8. Наукові (науково-методичні) 
семінари

-Керівництво - 20 год на 
н. рік
-Підготовка та доповідь - 
фактичні витрати часу у 
навчальний рік + 5 год на 
доповідь
-Участь без доповіді - 
фактичні витрати часу у 
навчальний рік

8.9. Керівництво студентським 
науковим гуртком

50 годин на навчальний 
рік

8.10. Робота з видання наукових і 
науково-методичних збірників

40 годин на збірник Навантаженім
може
плануватись 
головному 
редактору та 
його заступнику

8.11. Виконання обов'язків вченого 
секретаря факультету

50 годин на навчальний 
рік

8.12. Участь у профорієнтаційній 
роботі

До 50 годин на 
навчальний рік

8.13. Стажування викладачів без 
відриву від основної роботи

90 годин

8.14. Керівництво стажуванням 
викладачів інших ВНЗ

10 годин на одного 
стажиста

8.15. Виконання обов’язків 
заступника декана факультету 
(директора інституту)з

До 400 годин на 
навчальний рік
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навчальної роботи на 
громадських засадах

8.16. Виконання обов’язків 
заступника декана факультету 
(директора інституту) з інших 
видів роботи на громадських 
засадах

200 годин на навчальний 
рік

8.17. Організація роботи кафедри за 
окремими видами (методична, 
наукова, організаційна, 
дистанційне навчання)

50 годин на кожний 
напрям на навч. рік для 
відповідального за 
напрям

8.18. Взаємовідвідування занять До 10 год. на навч. рік

8.19. Виконання обов’язків куратора 
академічної групи

До 200 годин на 
навчальний рік, 
відповідно до подання 
проректора з НОР

8.20. Участь в підготовці та 
проведенні студентських і 
учнівських олімпіад,конкурсів 
в якості відповідального по 
кафедрі

50 годин на навчальний 
рік

8.21. Участь в організації та 
проведенні позанавчавльних 
спортивних заходів(підготовка 
студентів-розрядників, 
керівництво секцією, тощо)

До 500 годин на 
навчальний рік

8.22. Участь в організації та 
проведенні позанавчальних 
культурно-виховних 
заходів(науково-громадські 
клуби, гуртки, тощо)

До 100 год. на 
навчальний рік

8.23. Підтримання активного стану 
інформації щодо кафедр та 
факультетів на офіційному 
сайті ОНМУ

До 100 год. на 
навчальний рік, 
відповідно до подання 
адміністрації сайту 
ОНМУ (відділу
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маркетингу та реклами)

8.24. Виконання обов’язків 
відповідального секретаря 
приймальної комісії

500 год на навчальний 
рік

8.25. Виконання обов’язків 
заступника відповідального 
секретаря приймальної комісії

400 год на навчальний 
рік

8.26. Участь у роботі приймальної 
комісії у якості члена

до 80 год., в залежності 
на витраченого часу

8.27. Виконання обов’язків 
технічного секретаря 
приймальної комісії

150 год на навчальний 
рік

8.28. Забезпечення роботи пункту
зно

Відповідальний - 100 год. 

Помічник - 50 год.

8.29. Відповідальний на факультеті 
(в інституті) за роботу з 
іноземними студентами

2 год. за кожного 
іноземця, але не більш 
100 год. на навч. рік

8.30. Робота відповідального 
кафедри за наповнення АСУ
зво

до 200 год.

8.31. Розроблення нормативних 
документів ОНМУ, що 
конкретизують планування, 
організацію та реалізацію усіх 
видів діяльності університету, 
інститутів, деканатів

50 годин на авт. арк. на 
кожного автора

8.32. Підготовка документів до 
акредитаційної (ліцензійної) 
справи

Для акредитаційної 
справи - 600 год. на всіх 
виконавців

Для ліцензійної справи - 
400 год. на всіх 
виконавців

На підставі до 
подання 
керівника групи

8.33. Виконання обов’язків 
секретаря ЕК

Відповідно фактичного 
обсягу засідань ЕК + 10  
годин
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8.34. Виконання обов’язків 
секретаря комісій, що 
утворюються за наказами 
ректора ОНМУ

Відповідно фактичного 
обсягу засідань + 10  
годин

8.35. Виконання окремих робіт за 
дорученням керівництва 
ОНМУ, що визначаються 
відповідними організаційно- 
розпорядчими документами 
ОНМУ

Відповідно до фактичних 
витрат часу

Примітка:
І.Ради факультетів за поданням кафедр мають право затверджувати додаткові види разових робіт та 
норми на їх виконання окрім обумовлених у Наказі МОН України №450 від 07.08.2002р.
2.Забезпечення та проведення заходів та занять з фізичної підготовки враховується для кожного виду 
робіт на підставі рішення кафедри та підтвердження обсягу часу, що був фактично витрачений 
*) Авторський аркуш (авторський лист) —  умовна одиниця вимірювання обсягу текстової та 
ілюстративної інформації літературного твору, що використовується у видавничій справі і є основою для 
обліку праці автора, укладача, рецензента та ін. Один авторський аркуш дорівнює 40 000 друкованих 
знаків прозового тексту (враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами), чи 40 кілобайтам 
комп'ютерного тексту в И08-форматі (разом із проміжками), чи 700 віршованим рядкам, чи 3 000 см2 
площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання. Обсягом авторського аркуша можна вважати 22 
сторінки друкованого тексту за умови приблизно 1800 знаків на сторінку.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82
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