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Про надання інформації 

 

На Ваш запит на отримання публічної інформації від 24.09.2020 

№ ЗПІ-Л-1150/0-20 щодо надання інформації про нормативно-правові акти, 

якими встановлено загальне річне педагогічне навантаження викладача закладу 

вищої освіти в обсязі 1548 годин та регламентують порядок організації 

навчальної роботи і оплату праці викладача в малоформатній академічній групі 

повідомляємо. 

Відповідно до статті 56 Закону України «Про вищу освіту» (далі - 

Закон) робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на 

тиждень (скорочена тривалість робочого часу). Робочий час науково-

педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, 

наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. 

Норми часу навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи 

визначаються закладом вищої освіти. Максимальне навчальне навантаження на 

одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 

годин на навчальний рік. 

Згідно з Законом діяльність закладу вищої освіти провадиться на 

принципах автономії та самоврядування, які передбачають самостійність, 

незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень 

стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, 

наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої 

діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених 

цим Законом. 

З огляду на зазначене, вирішення питань організації освітнього 

процесу належить до компетенції закладу вищої освіти, а розподіл 

індивідуального навчального навантаження, визначення частки ставок 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердження їх 

індивідуальних планів, штатного розкладу закладу вищої освіти тощо 

здійснюється на підставі положення про організацію освітнього процесу, 

положення про кафедру, інших документів, які схвалюється вченою радою 

закладу вищої освіти та затверджуються його керівником. 
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Також інформуємо, що «Положення про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах», затверджене наказом 

Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161, яким встановлювалася 

загальна тривалість робочого часу викладача за повним обсягом обов’язків (не 

більше 1548 годин на рік) втратило чинність. 

Оплата праці працівників закладів вищої освіти здійснюється 

відповідно до наказів Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 «Про 

затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56, від 

02.04.1993 № 90 «Про затвердження Інструкції про оплату праці та розміри 

ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних 

закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.1993 за № 181, 

інших нормативно-правових актів. 

 

 

 

Т. в. о. генерального директора      Ігор БАЛУБА 
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