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Розробник Користін О.Є. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

1.1. У Національній академії внутрішніх справ (далі – академія) щорічне 

підведення підсумків діяльності науково-педагогічних працівників (далі – 

НПП) та структурних навчальних підрозділів (далі – СНП) академії 

здійснюється за рейтинговою системою оцінювання рейтинговою комісією 

академії, склад якої затверджується наказом ректора академії. 

Рейтингове оцінювання результатів діяльності НПП академії проводиться з 

метою визначення, за встановлений проміжок часу, продуктивності їх 

освітньої, педагогічної та наукової діяльності, виховної та профорієнтаційної 

роботи. 

Основними завданнями рейтингового оцінювання є: 

удосконалення та підвищення ефективності і результативності діяльності 

НПП академії, стимулювання їх розвитку та професійного зростання шляхом 

проведення об’єктивного і всебічного аналізу; 

оцінка та контроль рівня і ефективності діяльності НПП та структурних 

навчальних підрозділів академії; 

забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного 

НПП та структурних навчальних підрозділів академії; 

створення можливостей для самоконтролю та самооцінки НПП академії; 

забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення мотивації 

ефективності праці. 

Основними вимогами до системи визначення рейтингу та 

забезпечення її функціонування є: 

формалізованість методики, що дозволяє кількісно оцінювати роботу 

НПП за всіма напрямами науково-педагогічної діяльності; 

оптимізація кількості показників, що об’єктивно характеризують 

діяльність кожного учасника рейтингу; 

можливість доповнення і зміни системи показників рейтингу: граничних 

обсягів різних видів робіт й норм часу на виконання конкретних видів робіт за 

певними напрямами; 

комп’ютеризація процесу введення та обробки даних на основі 

автоматизованої інформаційної системи (АІС), «, що дозволяє в діалоговому 

режимі вводити персональні дані щодо результатів своєї діяльності та отримати 

дані рейтингів кафедр, факультетів, інститутів. 

 

1.2. Рейтингова система оцінювання діяльності НПП та СНП академії 

розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про міліцію», «Про наукову і науково -

технічну діяльність»;  Постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 

№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 09.03.2006 № 268 «Про 
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упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від 07.11.2007 № 1294 

«Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших 

осіб»; наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 

02.06.1993 № 161 «Про затвердження Положення про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах», від 31.07.1998 

№ 285 «Про порядок розробки складових нормативного та навчально-

методичного забезпечення підготовки фахівців вищою освітою», від 

07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків основних видів методичної наукової й 

організаційної роботи науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів», від 20.10.2004 № 812 «Про особливості 

впровадження кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу», від 30.12.2005 № 774 «Про впровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу», від 29.03.2012 № 384 «Про 

затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах 1-4 рівнів акредитації»; наказів МВС від 15.05.2007 № 154 

«Про організацію наукової діяльності в системі МВС України», від 

28.10.2007 № 411 «Про реформування системи освіти МВС України та 

підвищення якості підготовки фахівців для органів внутрішніх справ», від 

31.12.2007 № 499, яким затверджено Інструкцію про порядок виплати 

грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ, від 14.02.2008 № 62 «Про затвердження Положення про 

виші навчальні заклади МВС», в ід  14.02.2008 № 69 «Про затвердження 

Положення про організацію навчального процесу вищих навчальних 

закладах МВС України»; Статуту Національної академії внутрішніх справ, 

інших нормативних актів. 

 

1.3. Рейтинг НПП академії  враховується при встановленні 

надбавок, премій до посадових окладів тощо. Порядок оплати праці НПП 

академії на підставі рейтингової оцінки їх діяльності, надання їм надбавок та 

виплати премій регламентується окремим положенням. 

Результати рейтингового оцінювання можуть бути враховані при 

застосуванні заходів заохочення НПП академії відповідно до 

Дисциплінарного статуту ОВС України і законодавства України про вищу 

освіту і працю. 

Результати рейтингового оцінювання не можуть враховуватися при 

накладанні стягнення на науково-педагогічного працівника за його 

недостатній рівень, оскільки він не враховує усі аспекти діяльності 

працівників міліції, які проходять службу в академії. 

 

 

2. ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

РЕЙТИНГУ 
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2.1. Визначення рейтингу провадиться на основі часового нормування усіх 

видів діяльності НПП академії.  

Відповідно до 5.1. Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 2 червня 1993 року № 161 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 23 листопада 1993 року за № 173), робочий час викладача визначається 

за обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків 

у поточному навчальному році, зазначених в індивідуальному робочому плані. 

Тривалість робочого часу викладача з урахуванням повного обсягу обов’язків 

становить не більше 1548 годин на навчальний рік. 

 Обсяг навчальних занять конкретного викладача, виражений в облікових 

(академічних) годинах, складає його навчальне навантаження. Відповідно до 

статті 49 Закону України “Про вищу освіту” час виконання навчального 

навантаження не може перевищувати 900 годин на навчальний рік. 

Згідно з п. 5.5 Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах графік робочого часу НПП визначається за розкладом 

аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком 

контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним 

робочим планом. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або 

графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим 

навчальним закладом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм 

навчання. НПП зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка 

робочого часу. 

 

2.2. Рейтингова система оцінювання діяльності НПП та СНП академії 

ґрунтується на положеннях Закону України «Про вищу освіту», часових 

нормативах, визначених наказом Міністерства освіти та науки України від 

07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й органі-

заційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих на-

вчальних закладів» (додаток А) та переліку видів інших робіт, норми часу для 

яких встановлені академією (додатки  Б, В, Г) згідно з якими основними 

видами робіт НПП є: навчальна, методична, наукова, організаційна. 

 

2.3. При плануванні роботи НПП академії виходять з того, що орієнтовні 

граничні обсяги різних видів робіт на одну умовну штатну посаду НПП 

академії складають: 

навчальна – 58 % від загального обсягу навантаження (900 год.); 

методична – 14 % від загального обсягу навантаження (217 год.); 

наукова – 21 % від загального обсягу навантаження (324 год.);  

організаційна (службова, культурно-масова, фізкультурно-спортивна) – 

7 % від загального обсягу навантаження (107 год.).  

 

2.4.  Загальний рейтинг НПП академії визначається як сума відповідних 
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коефіцієнтів виконання роботи за основними напрямами роботи: 

 

Rзаг = 100/S (rнавч + rметод + rнаук + rорг) 

Де Rзаг – загальний рейтинг НПП академії, 

S – частка штатної посади, за якою працює НПП в академії (відповідно до 

наказу про призначення на посаду НПП), 

rнавч, rметод, rнаук, rорг – коефіцієнти виконання роботи за основними 

напрямами в академії.  
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( it , kt , pt , nt ) – значення норм часу на виконання конкретних видів робіт 

за певними напрямами;  

Т (навч., метод.,  наук., орг.) – базовий розподіл робочого часу НПП за 

напрямами роботи.  

Середнє значення рейтингів науково-педагогічних працівників певної 

кафедри НППR  є однією зі складових визначення рейтингу кафедри. 

НПП

1 n

i
i

R R
n

, 

де n  – кількість осіб науково-педагогічного складу на кафедрі. 

При визначенні порівняльного рейтингу начальників (завідувачів) кафедр 

додатково враховується середнє значення рейтингів науково-педагогічних 

працівників кафедри з коефіцієнтом 0,3.  

нач 1 НПП0,3R R R , 

де 1R  – індивідуальний рейтинг начальника (завідувача) кафедри. 

За умови якщо порівняльний рейтинг керівника кафедри начR більше 

індивідуального його рейтингу 1R , за базовий щодо матеріального заохочення 

береться порівняльний. 

 

2.5.  Загальний рейтинг НПП академії, які працюють в наукових 

лабораторіях, визначається як сума відповідних коефіцієнтів виконання роботи 

за основними напрямами без врахування навчальної та методичної: 

Rзаг= 100/S ( rнаук + rорг), 

при цьому орієнтовний граничний обсяг наукової роботи на одну умовну 

штатну посаду НПП наукової лабораторії збільшується на обсяг робочого часу 

визначеного для навчальної та методичної роботи. 

 

2.6. В окремих випадках обсяги роботи за видами діяльності можуть бути 

змінені. 

Обсяги наукової роботи НПП можуть бути збільшені за рахунок інших 
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видів робіт (за наказом (відповідно наказу) ректора щорічно за поданням ради з 

наукової роботи, методичної ради, ННІ та відділу організації науково-

дослідної роботи). Право на це мають НПП академії, які: 

завершують написання монографій, підручників і навчальних посібників 

із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  та 

оформлення докторських дисертацій; 

або є: 

лауреатами Державних премій у галузі науки і техніки; 

офіційними радниками та науковими експертами Адміністрації 

Президента, уряду та окремих центральних органів виконавчої влади України; 

керівниками та членами спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій; 

дійсними членами та член-кореспондентами НАН України, НАПрН 

України, АПН України та інших галузевих академій наук; 

заслуженими діячами науки і техніки, заслуженими винахідниками 

України; 

організаторами міжнародних науково-теоретичних та науково-

практичних конференцій; 

редакторами наукових видань тощо. 

Рейтингова комісія за участю навчально-методичного центру, відділу 

організації науково-дослідної роботи, міжнародного відділу, відділу соціально-

гуманітарної роботи та дозвілля, відділу організації служби здійснюють 

поточний контроль за виконанням зазначеної роботи та визначають обсяги 

виконання цього виду роботи НПП.  

Науково-педагогічним працівникам, які виконують окремі відповідальні 

доручення ректора з організаційних питань (службової, культурно-виховної та 

фізкультурно-спортивної роботи), обсяги цієї роботи можуть бути збільшені за 

рахунок інших видів робіт, що встановлюється щорічно наказом ректора за 

поданням ННІ, відділу соціально-гуманітарної роботи та дозвілля, відділу 

організації служби, а також відділення професійної підготовки. 

 

 

3. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ 

ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Основою рейтингової системи оцінювання діяльності НПП та СНП 

академії є планування і виконання кожним НПП індивідуальних планів за 

нормами часу за всіма видами робіт, що діяли на момент їх планування. 

 

3.2. Види робіт, виконані НПП, заносяться в індивідуальний рейтинговий 

звіт. 

Підсумки навчальної, методичної та організаційної роботи враховуються 

за попередній навчальний рік, наукова – за відповідний календарний рік. 

 

3.3. Для занесення результатів рейтингу НПП, кафедри, факультету та 
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ННІ до загальноакадемічної бази необхідно: 

кожному НПП визначити обсяги виконаних робіт у годинах (як загальний, 

так і за окремими видами робіт); 

 затвердити результати рейтингу НПП на засіданні кафедри, де кожен НПП 

звітує про свою діяльність за всіма видами робіт. За наявності підтверджуючих 

документів індивідуальний рейтинговий звіт НПП затверджується завідувачем 

кафедри; 

 підготувати протокол засідання кафедри, в якому зазначити список усіх 

НПП кафедри, вказати загальні коефіцієнти рейтингу кожного НПП за усіма 

видами робіт, завірені особистими підписами. Індивідуальні рейтингові звіти 

НПП з підтверджуючими документами зберігаються протягом тьох років на 

кафедрі в окремій папці; 

подати в електроному вигляді рейтинг кафедри та протокол засідання 

кафедри до рейтингової комісії відповідного ННІ. Подана інформація 

розглядається керівниками ННІ, факультету та затверджується рейтинговою 

комісією ННІ. Результати рейтингу кафедр та НПП затверджуються вченою 

радою ННІ. 

 

3.4.  Результати рейтингу кожного НПП перевіряються рейтинговою 

комісією академії. Персональну відповідальність за достовірність 

представлених рейтинговій комісії академії даних несуть: НПП, керівники 

кафедр, факультетів та інститутів. У випадку виявлення недостовірної 

інформації рейтингова комісія академії має право знизити індивідуальний 

коефіцієнт рейтингу зазначених осіб до 1,00 ( начR  = 1,00).  

 

 3.5. Навчально-допоміжному персоналу кафедри надбавка до посадового 

окладу здійснюється відповідно до рейтингу кафедри. 

 

3.6. Науково-педагогічним працівникам, які знаходяться у штаті 

академії, визначають загальний коефіцієнт рейтингу шляхом порівняння всіх 

обсягів за видами виконаної роботи з нормативним річним навантаженням в 

1548 год. Або пропорційно розміру частки їх посадового окладу. 

У випадку коли НПП протягом року перебував на різних долях 

посадового окладу, його реальна частка визначається за допомогою методики, 

затвердженої рейтинговою комісією академії. 

 

3.7. Здобутки залучених сумісників оцінюються за всіма видами робіт, 

але шляхом порівняння їх обсягів із часткою власного нормативного 

посадового навантаження. Всі види робіт для сумісника враховуються, якщо 

вони виконані в академії. 

 

3.8. Якщо підсумковий коефіцієнт рейтингу НПП < 1,00, такий НПП подає 

у рейтингову комісію письмове аргументоване пояснення щодо невиконання 

планових показників. Відсутність аргументованого пояснення є підставою для 
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передачі матеріалів кадровій комісії академії для прийняття рішення щодо 

відповідності займаній посаді або перегляду строкового трудового договору з 

академією чи дострокове припинення його дії.  

 

3.9. Рейтинг окремого ННІ визначається як середнє арифметичне рейтин-

гів кафедр з урахуванням додаткових показників діяльності підрозділів ННІ, які 

затверджуються ректоратом та Вченою радою академії. 

 

3.10. Результати рейтингу затверджуються рейтинговою комісією 

академії по закінченню навчального та календарного року (відповідно до видів 

робіт) і діють з 1 січня до 31 грудня наступного календарного року. На підставі 

результатів рейтингу готуються матеріали для наказів щодо оплати праці 

працівників. 

Періодичність засідання рейтингової комісії академії – за потребою, але не 

рідше 1 разу на квартал. 

 

3.11. Кадрова комісія академії враховує рейтингові показники 

індивідуальної діяльності НПП при просуванні по службі, прийнятті на роботу, 

укладанні трудової угоди. 

 

 

Схвалено на засіданні зборів  

конференції трудового колективу 

Національної академії внутрішніх справ 

від 21 вересня 2012 року (протокол № 1) 
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Додаток А 

 

№ п/п Вид роботи Норма часу (в год) Примітка 

1. Навчальна робота  (план 58 % на рік) 

1 Проведення співбесіди зі 

вступниками  

0,25 год. кожному членові 

комісії на одного 

вступника (у разі 

погодинної оплаті в 

рейтинг НПП не 

включається)  

Кількість членів 

комісії на потік 

(групу) вступників 

– не більше трьох 

осіб 

2 Проведення усних вступних 

екзаменів до академії  

0,25 год. кожному членові 

комісії  на одного 

вступника (слухача) (у разі 

погодинної оплати в 

рейтинг НПП не 

включається)  

Кількість членів 

комісії на потік 

(групу) – не більше 

трьох осіб 

3 Проведення письмових 

вступних екзаменів до вищих 

навчальних закладів  

 3 год. для проведення 

екзамену на потік (групу) 

вступників (слухачів); 0,5 

год. на перевірку однієї 

роботи;  

тестових – до 3 год. для 

проведення тестування на 

потік (групу) вступників 

(слухачів); 0,2 год. на 

перевірку однієї роботи (у 

разі погодинної оплати в 

рейтинг НПП не 

включається)  

Кількість членів 

комісії на потік 

(групу) для всіх 

видів вступних 

(випускних) 

випробувань – не 

більше двох осіб; 

роботу перевіряє 

один член комісії 

4 Читання лекцій 1 год. за одну академічну 

годину  

 

5 Проведення семінарських 

занять 

1 год. за одну академічну 

годину 

 

6 Проведення практичних 

занять 

1 год. 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 
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дисциплін та 

безпеки 

життєдіяльності 

7 Проведення лабораторних 

занять 

1 год. на половину 

академічної групи за 1 

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 

8 Проведення індивідуальних 

занять  

Від загального обсягу 

навчального часу, 

відведеного на вивчення 

навчальної дисципліни на 

академічну групу: 

- до 10 відсотків для 

освітньо-кваліфікаційних 

рівнів «Молодший 

спеціаліст», «Бакалавр»; 

- до 15 відсотків для 

освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Спеціаліст»; 

- до 20 відсотків 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  

9 Проведення екзаменаційних 

консультацій, інструктажів до 

проходження практичної 

підготовки (стажування, 

практика)   

- 2 години на потік (групу) 

на всіх НПП; 

- 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 Перевірка контрольних 

(модульних) робіт, 

передбачених навчальним 

планом, що виконуються під 

0,25 год. на 1 роботу  Роботу перевіряє й 

приймає один 

науково-

педагогічний 
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час аудиторних занять  працівник 

11 Перевірка контрольних 

(модульних) робіт, 

передбачених навчальним 

планом, що виконуються під 

час самостійної роботи 

0,33 год. на 1 роботу Роботу перевіряє й 

приймає один 

науково-

педагогічний 

працівник 

12 Керівництво і приймання 

(захист) індивідуальних 

завдань, передбачених 

навчальним планом: 

- рефератів, аналітичних 

оглядів, перекладів 

тощо; 

 

 

- розрахункових, 

графічних, 

розрахунково-

графічних робіт; 

 

- курсових робіт із 

загальноосвітніх 

навчальних дисциплін; 

 

 

- курсових робіт із 

фахових навчальних 

дисциплін; 

 

 

- курсових проектів із 

фахових навчальних 

дисциплін 

 

 

 

 

0,25 год. на одну роботу  

 

 

 

 

0,5 год. на одну роботу  

 

 

 

 

2 год. на курсову роботу, у 

тому числі 0,25 год. 

кожному членові комісії 

на проведення захисту 

  

3 год. на курсову роботу, у 

тому числі 0,33 год. 

кожному членові комісії 

на проведення захисту  

 

4 год. на курсовий проект, 

у тому числі 0,33 год. 

кожному членові комісії 

на проведення захисту 

 

 

 

 

Роботу перевіряє 

один науково-

педагогічний 

працівник 

 

Роботу перевіряє 

один науково-

педагогічний 

працівник 

 

Кількість членів 

комісії – не більше 

трьох осіб 

 

 

Кількість членів 

комісії – не більше 

трьох осіб 

 

 

Кількість членів 

комісії – не більше 

трьох осіб 

13 Проведення заліку, захисту 

навчальної практики 

(стажування)  

2 год. на академічну групу   

14 Проведення семестрових 

екзаменів у письмовій   формі 

до 3 годин на академічну 

групу (диктант – 1 

година); 

0,50 години на перевірку 

однієї роботи  

 

15 Проведення семестрових 

екзаменів в усній   формі 

0,33 години на одного 

курсанта (студента)  
 



12 

 

Розробник Користін О.Є. 

16 Проведення державних 

екзаменів 

0,5 год. на одного курсанта 

(студента) голові та 

кожному членові ДЕК  

Не більше 6 год. у 

день. Кількість 

членів ДЕК – не 

більше чотирьох 

осіб (в окремих 

випадках кількість 

членів ДЕК може 

бути збільшена до 

шести осіб) 

17 Керівництво навчальною 

практикою 

6 год. за робочий день на 

групу  

Норма часу може 

змінюватися у 

відповідно до норм, 

затверджених 

НАВС 

18 Керівництво, консультування, 

рецензування та проведення 

захисту випускних 

бакалаврських проектів 

(робіт) – ОКР «Бакалавр» 

До 25 год. на одного 

курсанта (студента), у 

тому числі: по 0,5 год. 

голові та кожному членові 

ДЕК; до 20,5 год. 

керівнику і консультантам; 

до 2 год. рецензенту  

Кількість членів 

ДЕК – не більше 

чотирьох осіб; в 

окремих випадках 

кількість членів 

ДЕК може бути 

збільшена до шести 

осіб. За  одним 

керівником 

закріплюється до 8 

випускників на 

навчальний рік 

19 Керівництво, консультування, 

рецензування та проведення 

захисту дипломних проектів 

(робіт) – ОКР «Спеціаліст»  

До 30 год. на одного 

курсанта (студента), у 

тому числі: по 0,5 год. 

голові та кожному членові 

ДЕК; до 24,5 год. 

керівнику і консультантам; 

до 3 год. рецензенту  

Кількість членів 

ДЕК – не більше 

чотирьох осіб; в 

окремих випадках 

кількість членів 

ДЕК може бути 

збільшена до шести 

осіб. За  одним 

керівником 

закріплюється до 8 

дипломників на 

навчальний рік 

20 Керівництво, консультування, 

рецензування та проведення 

захисту магістерських робіт   

– ОКР «Магістр» 

До 40 год. на одного 

курсанта (студента), у 

тому числі: по 0,5 год. 

голові та кожному членові 

ДЕК; до 33,5 год. 

керівнику і консультантам; 

до 4 год. рецензентам  

Кількість членів 

ДЕК – не більше 

чотирьох осіб; в 

окремих випадках 

кількість членів 

ДЕК може бути 

збільшена до шести 

осіб. За  одним 

керівником 

закріплюється до 5 

студентів 

магістратури на 

навчальний рік 
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21 Рецензування рефератів при 

вступі до ад’юнктури та 

складанні кандидатських 

екзаменів  

3 год. за один реферат  

22 Проведення вступних 

екзаменів і співбесід до 

ад’юнктури та кандидатських 

екзаменів 

1 год. кожному 

екзаменатору на одного 

вступника, аспіранта 

(здобувача) 

Кількість членів 

комісії – не більше 

трьох осіб 

23 Керівництво ад’юнктами 50 год. щороку на 1 

ад’юнкта (аспіранта)  

 

24 Наукове консультування 

докторантів (до 3 років) 

50 год. щороку на 1 

докторанта 

 

25 Керівництво здобувачами (до 

5 років) 

25 год. щороку на 1 

здобувача  

 

26 Рецензування рефератів 

слухачів ННІ післядипломної 

освіти  

3 год. на один реферат   

27 Керівництво, консультування, 

рецензування та проведення 

захисту випускних робіт 

слухачів ННІ післядипломної 

освіти  

До 10 год. на одного 

слухача, у тому числі: по 

0,33 год. голові та 

кожному членові комісії; 

до 2 год.  

Кількість членів 

комісії – не більше 

трьох осіб 

28 Проведення випускних 

екзаменів слухачів ННІ 

післядипломної освіти  

0,5 год. на одного слухача 

голові та кожному членові 

екзаменаційної комісії   

Кількість членів 

комісії – не більше 

трьох осіб 

29 Виконання роботи:  

- вченого секретаря 

Вченої ради СНП;  

- голови (секретаря) 

спеціалізованої вченої ради; 

- головного тренера 

спортивної команди 

 

200 

 

150 

 

до 240 

За наявності 

персонального 

наказу 
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Додаток Б 
 

№ 

п/п 
Вид роботи 

Норма часу 

(на рік) 
Примітка 

2. Методична робота (план 14 % на рік) 

1 Робота у комісіях НАВС з розробки 

(за умов видання документа): 

- базових навчальних планів, що 

розробляються вперше; 

- ОКХ, ОПП 

За фактичними витратами часу, 

але не більше: 

 

50 год. 

80 год. 

На всіх 

виконавців 

2 Підготовка навчально-методичного 

комплексу з дисципліни, що введена 

в робочий навчальний план вперше 

За фактичними витратами часу, 

але не більше 50 год. 

На всіх 

авторів 

3 Щорічне оновлення навчально-

методичного комплексу з 

дисципліни, що викладається 

5 год. 
На всіх 

авторів 

4 Підготовка навчально-методичного 

комплексу з дисципліни, що 

викладається, з суттєвим оновленням 

змісту (понад 30 %) 

За фактичними витратами часу, 

але не більше 40 год. 

За умови зміни навчального 

плану, тематичного плану, 

законодавчої бази тощо 

На всіх 

авторів 

5 Підготовка фондових лекцій з 

дисципліни, що введена в робочий 

навчальний план вперше 

За фактичними витратами часу, 

але не більше 5 год. за одну 

фондову лекцію 

На всіх 

авторів 

6 Щорічне оновлення фондових лекцій 

з дисципліни, що викладається 

За фактичними витратами часу, 

але не більше 1 год. за одну 

фондову лекцію 

На всіх 

авторів 

7 Підготовка фондових лекцій з 

дисципліни, що викладається, з 

суттєвим оновленням змісту (понад 

30 %) 

За фактичними витратами часу, 

але не більше 3 год. за одну 

фондову лекцію 

На всіх 

авторів 

8 Підготовка план-конспекту 

лекційного заняття (із урахуванням 

підготовки плану семінарського та 

практичного заняття за темою лекції) 

1 год. на одну тему  

9 Підготовка і видання методичних 

матеріалів до семінарських, 

практичних, лабораторних занять, 

курсових проектів (робіт), 

дипломних проектів (робіт), 

навчальних (виробничих) практик, 

самостійної роботи студентів.  

 

Підготовка і видання методичних 

матеріалів до проведення ділової 

гри; 

- З навчальних дисциплін іноземною 

мовою (крім НПП кафедри 

За 1  др. арк. на всіх авторів 

30 год. 

 

 

 

50 год. 

Після 

видання 
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іноземних мов) 

10 Підготовка і видання програм 

навчальних практик і стажування 
5 год. за 1 програму 

Після 

видання 

11 Стажування у практичному 

підрозділі ОВС 

За фактичними витратами часу, 

але не більше 8 год. за один день 

стажування 

За наявності 

звіту та після 

видання 

методичної 

розробки за 

результатами 

стажування 

12 Створення та інформаційне 

наповнення баз даних навчального, 

наукового, інноваційного 

призначення (у т.ч. з веб-

інтерфейсом) 

Відповідальному за напрямами –  

100 год. на рік 

Наповнення – 10 год. за 1 ум. др. 

арк. 

 

13 Робота відповідального з 

впровадження ІКТ у навчальний 

процес (за наказом ректора) 

150 год. на навчальний рік  

14 Адміністрування навчального 

порталу ННІ (за наказом ректора) 
100 год. на навчальний рік  

15 Проведення майстер-класів з 

впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій навчання  

6 год. за 1 день майстер-класу – 

тренерам 

3 год. за 1 день навчання – 

слухачам (за наявності 

сертифіката) 

 

16 Розробка електронного підручника 

(електронного навчального 

посібника) за умови передачі в 

бібліотеку на компакт-диску 

50 год. за 1 ум. др. арк. на всіх 

авторів 

Електронний 

підручник 
відрізняється від 

електронного 

варіанта 
друкованого 

підручника 

наявністю 
спеціальної 

структури, навігації, 

рівнів 
інтерактивності, 

тестових завдань 

тощо. Він 
створюється у 

спеціальній 

програмній 
оболонці або з Веб-

інтерфейсом 
17 Створення комплектів 

мультимедійних презентацій 

навчального матеріалу: 

- розміщення в електронній 

бібліотеці або на навчально-

інформаційному порталі; 

- створення відеофільмів для 

навчального процесу. 

 

 

 

10 год. за 1 тему (вперше) 

2 год. за 1 тему (оновлення) 

 

40 год. за 1 год. відеофільму 

 

 

За умови 

затвердження 

кафедрою та 

методичною 

радою 

18 Проведення лекцій в режимі он-лайн 

з використанням відео-конференц-

системи 

5 год. за 1 лекцію  

19 Оновлення інформації на сайтах та 

інформаційному табло НАВС (за 

поданням проректора) 

до 50 год. на рік – 

відповідальному виконавцю 
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20 Участь у педагогічних 

експериментах з впровадження 

інформаційно-комунікаційних та 

дистанційних технологій у 

навчальний процес (за поданням 

проректора) 

50 год. на рік  

21 Складання вперше: 

- завдань для проведення 

тестового контролю знань зі 

змістового модуля навчальної 

дисципліни; 

- білетів для проведення 

підсумкового контролю знань з 

навчальної дисципліни за кредитно-

модульною системою; 

- кваліфікаційних завдань 

(тестів)  для   державного екзамену; 

- завдань для вступних 

випробувань для ОКР «Магістр» 

 

3 год. на 1 комплект із 30 завдань 

на 1 модуль на всіх авторів 

 

 

10 год. за 1 комплект із 30 білетів 

на всіх авторів 

 

 

10 год. за 1 комплект із 30 завдань 

на всіх авторів 

10 год. за 1 комплект із 30 завдань 

на всіх авторів 

 

 

 

 

У кожному 

білеті різні 

тестові 

завдання 

22 Щорічне оновлення:  

завдань для проведення тестового 

контролю знань із змістового модуля 

навчальної дисципліни; 

білетів для проведення підсумкового 

контролю знань з навчальної 

дисципліни за кредитно-модульною 

системою; 

кваліфікаційних завдань (тестів) для  

Державного екзамену 

 

2 год. за 1 комплект із 30 завдань 

на всіх авторів 

 

2 год. за 1 комплект із 30 білетів 

на всіх авторів 

 

 

2 год. за 1 комплект із 30 завдань 

на всіх авторів 

 

23 Підготовка індивідуальних завдань 

для практичної або лабораторної 

роботи з дисципліни, що введена в 

робочий навчальний план вперше 

для певної спеціальності 

10 год. за 1 пакет із 30 завдань 

 

24 Створення колекцій, картотек, 

інформаційних фондів, каталогів, 

учбових об’єктів для проведення 

експертиз 

До 10 год. за створення кожного 

виду колекції 

За умови 

затвердження 

кафедрою та 

методрадою 
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Додаток В 

№ 

п/п 
Вид роботи 

Норма часу 

(на рік) 
Примітка 

3. Наукова робота (план 21 % на рік) 

1 НДР за державною тематикою 50 год. На всіх 

виконавців 

2 НДР за госпдоговірною тематикою 100 год. На всіх 

виконавців 

3 Підготовка наукових висновків за результатами 

наукових експертиз законопроектів, 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України, Міністерства внутрішніх справ 

України тощо 

6 год. 

На кожного 

виконавця 



18 

 

Розробник Користін О.Є. 

4 Підготовка відповідей на звернення громадян 6 год. На кожного 

виконавця 

5 Розробка пропозицій до проектів Законів 

України, постанов Кабінету Міністрів України 

та інших нормативних актів 

За фактичними 

витратами часу, але не 

більше 30 год. 1 др. 

арк. 

 

6 Отримання гранту на проведення наукових 

досліджень 

300 год. На всіх 

виконавців 

7 Отримання грантів за міжнародними 

програмами  

500 год. На всіх 

виконавців 

8 Впровадження розробок у практику:  

- за наявності акта впровадження у 

структурному підрозділі МВС України; 

- опублікування матеріалів завершених 

наукових розробок у бюлетенях, 

збірниках 

 

10 год. за акт на всіх 

виконавців 

10 год. на всіх авторів 

за одну публікацію 

 

9 Подання заявки на видачу патенту на винахід, 

корисну модель, авторського свідоцтва 

Отримання патенту України на винахід, корисну 

модель, авторського свідоцтва 

15 год.  за 1 заявку на 

всіх авторів 

50 год.  за 1 заявку на 

всіх авторів 
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10 Отримання патенту України на міжнародний 

патент, винахід, корисну модель, авторського 

свідоцтва: 

 

 

- моніторинг патентоздатної заявки: 

 міжнародного патенту 

 патенту України на винахід 

 патенту України на корисну модель 

 

- пошук інформації щодо наявних аналогів та 

прототипів, а також їх систематизація  

 

- проведення експериментів та дослідів над 

об’єктом заявки 

 

- оформлення патенту (схеми, малюнки, 

креслення, графіки, діаграми тощо) 

 

 

 

 

- подання заявки.  

 

 

- отримання: 

 

 міжнародного патенту; 

 патенту України на винахід; 

 патенту України на корисну модель; 

 авторського свідоцтва на: 

 

- методику; 

 

 

 

- програмний продукт «Мультимедійний 

навчальний посібник»; 

 

 

- програмний продукт «Автоматизоване 

робоче місце»; 

 

 

- аудіовізуальний твір; 

 

За 1 заявку на 1 

винахід (корисну 

модель, авторське 

свідоцтво) на 

авторський 

колектив: 

350 год. 

275 год. 

250 год. 

 

За 1 заявку на 1 

особу  150 год. 

 

За 1 заявку на всіх 

авторів: 

150 год.  

За 1 заявку на всіх 

авторів: 

1 год. за 1 схему, 

малюнок, креслення, 

графік або діаграму  

 

За 1 заявку на всіх 

авторів: 

15 год.  

За 1 патент на всіх 

авторів:  

100 год. 

55 год. 

50 год. 

 

 

30 год. за 1 

ум.др.арк. на всіх 

авторів  

 

40 год. за 1 

ум.др.арк. на всіх 

авторів  

 

50 год. за 1 

ум.др.арк. на всіх 

авторів  

 

20 год. за 10 хв. 

демонстрації 

відеофільму  
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11 Захист дисертації: 

докторської 

- без навчання в докторантурі 

- з навчанням в докторантурі (в строк) 

- з навчанням в докторантурі (не в строк) 

кандидатської 

- без навчання в ад’юнктурі 

- з навчанням в ад’юнктурі (в строк) 

- з навчанням в ад’юнктурі (не в строк) 

 

 

1000 год. 

800 год. 

500 год. 

 

500 год. 

300 год. 

200 год. 

Одноразово (за 

фактом 

позитивного 

розгляду ДАК 

або отримання 

диплома) 

12 Керівництво (консультування) дисертаційною 

роботою (за фактом прийняття дисертації до 

розгляду спеціалізованою вченою радою): 

-  докторською; 

- кандидатською 

 

 

200 год. 

100 год. 

Не більше 5 

осіб одночасно 

на одного 

доктора наук, 3 

осіб – кандидата 

наук 

13 Рецензування дисертацій: 

 

-  докторської 

-  кандидатської 

На кожного 

рецензента 

20 год. 

10 год. 

За умов 

рекомендації до 

захисту 

14 Рецензування: 

- монографій, статей, авторефератів, 

наукових звітів тощо (за дорученням 

проректора з наукової роботи і 

підтверджуючими документами); 

- підручників, навчальних посібників, 

навчально-методичних матеріалів тощо. 

1 год. за 1 др. арк. 

рецензованої роботи 

За наявності 

рецензії  та 

після видання 

15 Отримання вченого звання: 

доцент (старший науковий співробітник) 

професор 

 

500 год. 

800 год. 

Одноразово (за 

фактом 

позитивного 

розгляду ДАК 

або отримання 

атестата) 

16 Отримання премій України за наукові 

досягнення: 

Державна премія України в галузі науки і 

техніки 

інші академічні премії 

 

 

1000 год. 

 

300 год. 

На всіх авторів 

17 Державні нагороди, звання “Заслужений діяч 

науки і техніки”, “Заслужений працівник 

освіти”, “Заслужений юрист” тощо 

800 год. 
У рік 

нагородження 
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18 Опонування  дисертацій під час захисту 

Підготовка висновку: 

докторська 

кандидатська 

3 год. за 1 роботу 

 

20 год. 

10 год. 

За наявності 

висновку та 

офіційного 

слухання 

19 Опублікування: 

- монографії 

-  наукового видання, енциклопедії, словника, 

довідника, коментаря до закону (кодексу) 

За 1 др. арк. на всіх 

авторів 

50 год. 

30 год. 

 За наявності 

примірників в 

бібліотеці 

НАВС 

20 Перевидання монографій, коментарів до законів 

(кодексів), словників, довідників тощо 

За 1 др. арк. на всіх 

авторів 10 год. 
У рік 

перевидання 

21 Підготовка та видання: 

- підручника (навчального посібника) з грифом 

МОНМС України  

- підручника (навчального посібника) з грифом 

МВС України 

- підручника (навчального посібника, курсу 

лекцій), рекомендованого лише Вченою радою 

НАВС 

За 1 др. арк. на всіх 

авторів 

50 год. 

 

40 год. 

 

30 год. 

Після видання 

22 Переклад і видання навчальної та наукової 

літератури іноземною мовою або з іноземної на 

українську (російську) 

30 год. за 1 др. арк. 

Після видання 

23 Впровадження  науково-методичних 

рекомендацій, методик, настанов та інструкцій у 

навчальний процес або в практичну діяльність 

10 год. на всіх авторів 

за 1 розробку 

За наявності 

акта (довідки) 

про 

впровадження 
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24 Підготовка та видання науково-методичних 

рекомендацій, методик, настанов та інструкцій 

тощо щодо правоохоронної діяльності в межах 

НД та ДКР академії: 

- вивчення практичного досвіду 

правоохоронної діяльності, судової практики та 

їх аналіз 

- обробка статистичної інформації 

 

- оформлення схем, малюнків, креслення, 

графіків, діаграм тощо 

 

- аналіз нормативних актів, які регламентують 

певний вид діяльності 

 

- проведення анкетування, опитування 

респондентів та оброка даних 

 

 

 

 

- узагальнення аналітичних та інших 

матеріалів і підготовка рукопису 

 

 

 

До 100 год. на 1 тему 

НД та ДКР на всіх 

авторів 

До 30 год. на 1 тему 

НД та ДКР на всіх 

авторів 

1 год. за 1 схему, 

малюнок, креслення, 

графік або діаграму 

До 20 год. на 1 тему 

НД та ДКР на всіх 

авторів 

0,6 години на одного 

респондента – 

анкетування 

0,5 години на одного 

респондента – 

опитування 

 

20 год. за 1 др. арк. 

на всіх авторів 

За наявності 

підтверджуючих 

документів за 

окремими 

видами роботи 

25 Опублікування статті: 

- у міжнародних наукових виданнях 

- у наукових виданнях країн СНД 

 

 

100 год. 

50 год. 

За 1 статтю на 

всіх авторів 

26 Опублікування статті: 

- у фахових журналах та збірниках наукових 

праць 

- у разі підготовки статті у співавторстві з 

курсантами (студентами); 

- в інших виданнях, не більше 20 статей 

на 1 автора; 

- у разі підготовки статті для нефахових 

видань у співавторстві з курсантами 

(студентами) 

 

40 год. 

 

50 год. 

15 год. 

 

20 год. 

За 1 статтю на 

всіх авторів 

27 Опублікування тез доповідей  5 год. на всіх авторів 

за 1 публікацію  

28 Наукові доповіді на конференціях, 

симпозіумах, семінарах: 

- міжнародних; 

- всеукраїнських; 

- вузівських 

За 1 доповідь на всіх 

авторів: 

20 год. 

10 год. 

5 год. 
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29 Наукове редагування підручників, навчальних 

посібників з грифом МОНМС України або МВС 

України 

 

За 1  др. арк. 

10 год.  

Після видання 

підручника чи 

навчального 

посібника 

30 Участь у виданні академічного збірника 

наукових праць (наукового журналу): 

- головний редактор 

- заступник головного редактора 

- відповідальний редактор 

- член редколегії 

 

 

30 год. 

20 год. 

30 год. 

2 год. 

За кожний 

випуск 

31 Проведення міжкафедральних семінарів (за 

наявності розпорядження): 

- голова і секретар семінару 

 

4 год. Кожному 

32 Організація конференцій, семінарів, круглих 

столів: 

- голова оргкомітету 

- відповідальний виконавець 

 

 

30 год. 

15 год. 

За наявності 

організаційних 

документів 

33 Організація та проведення на базі НАВС 

виїзних конференцій, виставок, в т.ч. 

міжнародних (за погодженням з ректором) 

40 год. за кожний 

захід для всіх членів 

оргкомітету 
 

34 Участь у виставках досягнень академії: 

- всеукраїнські (за наявності диплома переможця 

або призера); 

- регіональні (за наявності диплома переможця 

або призера); 

- за участь у заході; 

- постійно діюча виставка наукових розробок 

вчених МВС України 

 

 

30 год. 

 

20 год. 

10 год. 

 

5 год. 

На всіх авторів 

35 Участь у міжнародних виставках досягнень 

науково-технічного прогресу та освіти, 

конференціях, симпозіумах тощо за кордоном:  

- за наявності диплома переможця або 

призера; 

- за участь у заході 

 

 

 

50 год. на всіх 

авторів  

10 год. 

За наявності 

документів 

36 Отримання визнання навчальних чи наукових 

програм (меморандумів, сертифікатів, угод): 

меморандум, сертифікат; 

угода 

 

 

200 год. 

100 год. 

На всіх 

виконавців 
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Додаток Г 
 

№ 

п/п 
Вид роботи Норма часу (год.) Примітка 

4. Організаційна робота (службова, культурно-масова, фізкультурно-спортивна)   

(7 % на рік) 

1 Членство в НАН України, державних 

галузевих академіях 

3 год. за 1 засідання, але не 

більше 30 год. на рік 

 

2 Членство та робота в АН вищої школи 

та інших недержавних фахових 

академіях, почесне звання в 

зарубіжному або вітчизняному ВНЗ 

3 год. за 1 засідання, але не 

більше 30 год. на рік 

 

3 Робота в ДАК, експертних радах 

МОНМС України, науково-експертних 

та науково-методичних радах та 

комісіях міністерств і відомств тощо 

3 год. за 1 засідання, але не 

більше 30 год. на рік 

За умов участі в 

засіданні 

4 Робота в спеціалізованій вченій раді 

НАВС із захисту дисертацій 

3 год. кожному на 1 

здобувача 

За умов участі в 

засіданні 

5 Робота у Вченій раді академії, раді з 

наукової роботи, методичній раді, 

редакційно-видавничій раді 

2 години на 1 засідання, 

але не більше 20 год. на рік 

за роботу в кожній раді 

За умов участі в 

засіданні 

6 Участь у службових нарадах СНП За фактичними витратами 

часу (не більше 1 год. на 

засідання) 

За наявності 

протоколу 

засідання 

7 Проведення навчальних занять в 

практичних підрозділах (в межах 

службової підготовки) або з питань 

правоохоронної діяльності в інших 

закладах 

4 години за підготовку до 

заняття та 2 години за 1 

проведене заняття 

За наявності 

підтверджуючого 

документа 

8 Проведення занять щодо підготовки 

практичних працівників ОВС для 

охорони громадського порядку під час 

проведення виборів, референдумів, 

мітингів, демонстрацій тощо 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 10 год. 

на навчальний рік 

За наявності 

підтверджуючого 

документа 

9 Проведення професійно-орієнтаційної 

роботи в навчальних закладах I та II 

рінів акредитації 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 10 год. 

на навчальний рік 

За наявності 

підтверджуючого 

документа 

10 Проходження стажування в органах 

державної влади, органах місцевого 

самоврядування 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 8 год. 

за один день стажування 

За наявності 

підстав такого 

стажування та 

звіту  

11 Підготовка висновків, пропозицій тощо 

за результатами опрацювання 

документів внутрішнього обігу в 

академії 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 4 год. на 

1 документ 

За наявності 

письмових 

пропозицій, 

затверджених 

керівником СНП 

12 Підготовка звітної документації за 

результатами науково-педагогічної 

діяльності 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 40 год. 

на рік (з розрахунку 4 

За наявності 

звітних 

документів 
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години на місяць) 

13 Охорона громадського порядку під час 

проведення загальнодержавних заходів: 

- Великдень 

- День Перемоги 

- День Незалежності України 

Всього 24 години, з них: 

 

 

12 годин 

6 годин 

6 годин 

Згідно наказів 

НАВС 

14 Охорона громадського порядку на 

території міста Києва та Київської 

області: 

- вибори 

- випускні вечори 

- футбольні матчі 

Всього 40 годин, з них: 

 

 

24 години 

10 годин 

6 годин 

Згідно наказів 

НАВС 

15 Залучення помічником відповідального 

чергового по академії або помічником 

оперативного чергового по ННІ 

8 годин Згідно наказів 

НАВС 

16 Виконання обов’язків керівника клубу за 

інтересами, гуртка (за наказом ректора) 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 60 год. 

на навчальний рік, якщо 

кількість учасників не 

менше 10 осіб. 

За наявності 

плану роботи та 

звіту про її 

виконання, 

затвердженого 

проректором за 

напрямом. 

17 Персональна участь НПП у самодіяльних 

творчих колективах на рівні академії 

6 год. (але не більше 18 год. 

на рік) за один виступ 
 

18 Надання допомоги та контроль курсантів 

(студентів) під час проходження практики 

або стажування у практичному підрозділі 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 3 год. за 

день на один практичний 

підрозділ 

Згідно наказів 

про закріплення 

та рапортів про 

виконання 

19 Надання організаційної та науково-

методичної допомоги відділу соціально-

гуманітарної роботи, участь у проведенні 

навчально-методичних семінарів (за 

дорученням проректора за напрямом 

роботи) 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 60 год. у 

рік за наявності звіту про 

виконану роботу, 

затвердженого проректором. 

 

20 Проведення організаційно-виховної 

години в групі на певну тему (крім 

кураторів навчальних груп) 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 2 год. за 

один захід за наявності 

письмової згоди проректора 

з соціально-гуманітарної 

роботи 

 

21 Організація, підготовка і проведення для 

перемінного складу (не менше 25 осіб): 

тематичного вечора; 

культурно-просвітницької зустрічі з 

представниками творчої інтелігенції, 

цікавими особистостями тощо 

8 год. за 1 захід кожному 

організатору заходу (за 

наявності плану та звіту про 

проведену роботу, 

затвердженого проректором 

за напрямом роботи) 

 

22 Організація і проведення екскурсій, 

відвідування вистав, концертів та інших 

культурно-просвітницьких заходів (для 

НПП, які не є кураторами навчальних 

До 3 год. за один захід (за 

наявності підтверджуючих 

документів), але не більше 

10 год. за рік (за планом, 
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груп) затвердженим навчальною 

частиною) 

23 Підготовка, організація і проведення 

творчих конкурсів, ток-шоу серед 

курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів 

НПП, співробітників (згідно з планом 

роботи академії) 

До 20 год. за один конкурс 

на всіх організаторів (за 

наявності сценарію, звітних 

документів, затверджених 

проректором за напрямом) 

 

24 Виступи на радіо або телебаченні (за 

дорученням ректорату) 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 3 год. за  

1 участь 

 

25 Особиста участь у творчих конкурсах (за 

затвердженими планами або 

розпорядженнями ректорату): 

- всеукраїнських; 

- академічних, ННІ; 

- факультету 

За фактичними витратами 

часу, але не більше: 

 

5 год. за одну участь 

3 год. за одну участь 

2 год. за одну участь 

 

26 Проведення кураторами навчальних груп 

заходів, спрямованих на: 

- вивчення інтересів, здібностей, 

поведінки кожної особи підшефної 

навчальної групи та проведення з ними 

індивідуальних бесід; 

- виховування у перемінного особового 

складу творчого ставлення до навчання, 

залучення його до науково-дослідної 

роботи; 

- постійний аналіз поточного стану 

успішності, службової та навчальної 

дисципліни в групі, виявлення причин 

низької успішності окремих 

представників групи, інформування про 

них керівництва інституту, факультету 

(курсу) та сприяння їх успішності; 

- проведення не рідше одного разу на 

квартал зборів групи з питань 

навчальної діяльності особового складу; 

- залучення перемінного складу 

підшефної навчальної групи до активної 

участі у громадському житті навчальних 

підрозділів та академії, до роботи в 

органах студентського (курсантського) 

самоврядування, художньої 

самодіяльності, спортивних секціях; 

- перевірку не рідше одного разу на 

семестр умов проживання осіб 

перемінного складу групи;  

- проведення індивідуально-виховних 

бесід з кожним представником групи не 

рідше одного разу на квартал, а з 

групами посиленого контролю – не 

рідше одного разу на місяць; 

- внесення пропозиції керівництву курсів 

щодо формування активу підшефної 

навчальної групи; 

- адаптацію перемінного складу до умов 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 139 год. 

на навчальний рік. 

За умов наявності 

плану роботи та 

звіту про його 

виконання, 

викладених у 

журналі 

наставника, який 

затверджений 

начальником 

відділу соціально-

гуманітарної 

роботи та 

проректором за 

напрямом роботи 
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навчання в академії; 

- надання особовому складу групи 

необхідної навчально-методичної 

допомоги; 

- встановлення та підтримування зв’язків 

з батьками представників підшефної 

групи. Своєчасне інформування їх про 

життя та проблеми, вирішення яких 

потребує втручання батьків; 

- організацію щотижневих організаційно-

виховних та інформаційних заходів в 

підшефній групі; 

- вивчення громадської думки групи, 

виявлення проблем, запитів, потреб і 

настроїв особового складу та 

узгодження їх вирішення з керівництвом 

інституту, факультету, курсу та 

органами студентського (курсантського) 

самоврядування; 

- інформування керівництва курсу, 

факультету, інституту, відділення 

виховної роботи та організації дозвілля 

навчального підрозділу про стан 

навчальної та виховної роботи, 

морально-психологічний клімат у 

навчальній групі 

27 Керівництво науково-дослідною 

роботою курсантів (студентів) з 

підготовкою: 

- доповіді на конференцію (не більше 

10 доповідачів на 1 викладача); 

- роботи на міжнародні студентські 

олімпіади, конференції, симпозіуми, 

творчі конкурси за кордоном,  

міжвузівські студентські наукові 

конкурси тощо і отримання за: 

І місця 

ІІ місця 

ІІІ місця 

 

 

 

7 год. 

 

 

 

 

 

 

50 год. 

40 год. 

30 год. 

 

28 Підготовка до участі у міжнародних 

наукових та творчих заходах або 

всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

під егідою МОНМС, МВС чи НАН 

України 

10 год. на 1 підготовлену 

особу 

 

29 Керівництво курсантським 

(студентським) науковим гуртком  

2 год. на тиждень, але не 

більше 50 год. на рік на 1 

керівника 

За умови 

наявності 

рішення кафедри 

про закріплення 

НПП та звіту про 

роботу гуртка 

30 Робота в юридичних клініках 

(відповідно до наказу НАВС) 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 140 год. 

за рік. 

За поданням 
відділу соціально-

гуманітарної 

роботи 
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31 Супровід іноземних делегацій (за 

дорученням ректорату) 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 8 год. на 

1 день перебування 

делегації на всіх 

виконавців 

 

32 Проведення занять у закордонних 

вищих навчальних закладах 

20 год. за 1 академічну 

годину 

За поданням 

відділу 

міжнародних 

зв’язків 

33 Участь  у програмах, проектах та інших 

формах спільної діяльності з 

іноземними партнерами 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 20 год. 

на рік на 1 особу 

За поданням 

відділу 

міжнародних 

зв’язків 

34 Підготовка курсантів (студентів) до 

закордонного стажування відповідно до 

затверджених планів 

1 год. за кожного студента За поданням 

відділу 

міжнародних 

зв’язків 

35 Підготовка курсантів (студентів) до 

отримання міжнародного сертифіката 

про рівень знання іноземної мови 

20 год. на 1 студента за 

умови отримання 

сертифіката 

 

36 Наукове керівництво курсантами 

(студентами), які отримали диплом 

(сертифікат) закордонного вищого 

навчального закладу 

50 год. за підготовку 1 

студента 

 

37 Організація та участь у конкурсах 

НАВС (за наявності протоколу 

засідання журі конкурсу, наказу ректора 

та диплому): 

- члени конкурсного журі; 

 

- участь НПП у конкурсі; 

- одержання призових місць  

 

 

 

 

3 год. за 1 засідання, але не 

більше 30 год. на рік 

10 год. 

50 год. за 1 місце 

30 год. за 2 місце 

20 год. за  3 місце 

 

38 Участь у підготовці та проведенні 

Всеукраїнських студентських олімпіад: 

 І етап: 

 

 

- підготовка завдань; 

 

 

- перевірка завдання учасника  

За поданням оргкомітету 

НАВС з проведення 

студентських олімпіад 

відповідно до наказу 

ректора 

20 год. за комплект завдань 

із 30 варіантів на всіх 

авторів (членів жюрі) 

0,5 год. за одну роботу на 

двох перевіряючих (членів 

жюрі) 

 

39 ІІ етап на базі НАВС України: 

- підготовка завдань; 

 

 

- перевірка завдання учасника; 

 

 

 

20 год. за комплект завдань 

із 30 варіантів на всіх 

авторів (членів жюрі) 

0,5 год. за одну роботу на 

двох перевіряючих (членів 

жюрі) 
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Розробник Користін О.Є. 

- робота відповідального секретаря 

оргкомітету 

до 30 год. 

40 Виконання обов’язків керівника 

спортивної секції (за наказом) 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 120 год. 

на навчальний рік, якщо 

кількість учасників не 

менше 10 осіб 

За наявності 

затверджених 

плану роботи та 

звіту про його 

виконання 

41 Участь в конкурсах самодіяльності та 

спортивних змаганнях 

100 год. за 1 місце 

70 год. за 2 місце 

40 год. за  3 місце 

6 год. за участь в одному 

заході (за відсутності 

призового місця) 

За поданням 

відповідного 

відділу НАВС 

42 Розробка наочних матеріалів (плакатів, 

стендів тощо) 

До 30 год. на 1 розробку  

43 Надання допомоги в організації, 

проведенні, суддівства відомчих 

спортивних та фізкультурно-оздоровчих 

заходів (за дорученням проректора за 

напрямом) 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 60 год. 

на навчальний рік 

За наявності 

затвердженого 

звіту про 

виконану роботу 

44 Організація, підготовка, проведення, 

суддівство спортивного, культурно-

масового заходу для перемінного 

складу (не менше 25 осіб)  

За фактичними витратами 

часу, але не більше 4 год. 

за 1 захід кожному НПП 

За наявності 

затверджених 

плану роботи та 

звіту про його 

виконання 

45 Участь у тактико-спеціальних 

навчаннях  

За фактичними витратами 

часу, але не більше 10 год. 

за 1 захід кожному НПП 

За наявності 

затверджених 

плану та звіту  

46 Керівництво предметно-методичною 

секцією 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 4 год. 

на місяць 

За наявності 

протоколів 

засідань секції 

 


