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1. Загальні положення

Положення про обчислення штатної чисельності науковопедагогічних працівників (НПП) кафедр в Центральноукраїнському
національному технічному університеті розроблене з метою реалізації
Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року за
№ 1134

«Про

затвердження

нормативів

чисельності

студентів

(курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового
ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на
одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих
навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних
закладах післядипломної освіти державної форми власності» (наказ
Міністерства освіти і науки України № 604 від 23.10.2002 р.)
Постанови Кабінету Міністрів України

і

«Про внесення змін до

постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1134» від
25 серпня 2004 р. № 1130 (наказ Міністерства освіти і науки України
№ 604 Міністерства освіти і науки України № 814 від 22.10.2004 р.). У
зазначених Постановах та наказах затверджені нормативи чисельності
студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня
кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науковопедагогічного працівника (НПП) у вищих навчальних закладах III-IV
рівнів акредитації державної форми власності (табл. 1).
Таблиця 1
Нормативи чисельності учасників освітнього процесу, (студентів,
аспірантів, докторантів, здобувачів, слухачів) на одну штатну посаду
НПП у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації державної
форми власності

Шифр
Напрям підготовки, спеціальності
Значення нормативу
напряму
підготовки
Для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми
навчання
0501
Економіка і підприємництво
12,5
0502
Менеджмент
13
0708
Екологія
11,5
0902
Інженерна механіка,
10,5
Машинобудування
0906
Електротехніка
11
0914
Комп’ютеризовані системи,
9,5
автоматика та управління
0915
Комп’ютерна інженерія
9,5
0919
Механізація та електрифікація
11,5
сільського господарства
0921
Будівництво
11,5
0923
Зварювання
11,5
1301
Агрономія
12
Аспіранти і докторанти денної та
12
заочної форми навчання
Здобувачі наукового ступеня
24
кандидата наук, які працюють
Слухачі підготовчого відділення
Визначається за
середнім значенням
нормативу для
овітньокваліфікаційного
рівня «бакалавр»
Слухачі підготовчого відділення
6
(для іноземних громадян)
Слухачі післядипломної освіти
На 25% менше від
нормативу
чисельності студентів

Постановами Кабінету Міністрів України та наказами МОН
України визначають нормативи чисельності студентів на одну штатну
посаду НПП відносно нормативів, встановлених для ступеня вищої
освіти «бакалавр»:

- для ступенів вищої освіти «спеціаліст» і «магістр» зменшені
відповідно на 10% та 50%;
- для заочної (дистанційної) форми навчання збільшені у 4
(чотири) рази;
- для іноземних студентів денної форми навчання зменшені на
15%.
Проектна

кількість

штатних

посад

НПП

університету

для

забезпечення підготовки фахівців за різними напрямками підготовки
визначається відношенням кількості учасників освітнього процесу з
кожного напряму підготовки денної і заочної форм навчання до
вказаних нормативів.
Кількість НПП на кожній кафедрі залежить від частки участі в
навчальному процесі з кожного напрямку підготовки фахівців денної та
заочної форм навчання різних рівнів вищої освіти.
Загальна кількість штатних посад складається із суми часток
участі кафедр в навчальному процесі.
2. Порядок розрахунку чисельності науково-педагогічних
працівників університету
Основою розрахунку штатної чисельності науково-педагогічних
працівників є діючі робочі навчальні плани, які складені для кожного
курсу усіх напрямків підготовки, спеціальностей, денної та заочної
форми навчання, слухачів підготовчого відділення та післядипломної
освіти. При розрахунках враховуються:
- всі види аудиторних занять;
- усі види практик;
- державна атестація студентів;
- керівництво, консультація та проведення захисту дипломних
проектів (робіт), магістерських робіт;

- керівництво аспірантами та здобувачами.
На основі прогнозних даних відділу маркетингу та соціологічних
досліджень стосовно очікуємого контингенту студентів на наступний
навчальний рік (семестр) до 1 липня кожного року розраховується
прогнозна чисельність науково – педагогічного персоналу університету
та чисельність науково-педагогічних працівників кафедр.
Уточнена штатна чисельність науково – педагогічного персоналу
університету та чисельність науково-педагогічних працівників кафедр
розраховується
студентів

до 31 серпня на основі фактичного контингенту

на початок наступного

навчального року (семестру).

Розрахунки штатної чисельності НПП здійснюються

окремо за

загальним і спеціальними фондами.
На основі результатів розрахунків готуються відповідні накази по
університету
працівників

щодо
кафедр

штатної
в

чисельності

науково-педагогічних

Центральноукраїнському

національному

технічному університеті.
Для здійснення розрахунків штатної чисельності НПП уводяться
такі позначення:
k – порядковий номер дисципліни, який є унікальним за
критеріями форми навчання, ведучої кафедри та року навчання, є
натуральним числом від 1 до kmax.
i – порядковий номер навчальної групи студентів, є натуральним
числом від 1 до imax;
Ni – кількість студентів і-ї групи;
Ji – освітній рівень навчального процесу відповідної групи;
Pik – кількість начальних кредитів, які виділено на вивчення k-ї
дисципліни групою i;
Pi =
групи i;

– загальна кількість кредитів виділених на навчання

b=Сk – індекс кафедри за ресурсами якої проходить вивчення k-ї
дисципліни;
Mi – нормативний коефіцієнт відношення кількості студентів до
кількості штатних одиниць НПП, з врахуванням форми навчання та
рівня підготовки Ji i-ї групи студентів;
Відповідно,

нарахування

кількості

штатних

посад

НПП

проводиться для всіх дисциплін k від 1 до kmax виконується за
алгоритмом:

:
За

результатами

розрахунків

формується

таблиця,

в

яку

заносяться результати розрахунку кількості штатних посад НПП Sb,,
відповідно до

долі виділених навчальних кредитів та кількості

студентів, що вивчають дану дисципліну.
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