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1. Цей Порядок визначає розподіл таких штатних посад науково-
педагогічних працівників: завідувач кафедри, професор, доцент, старший 
викладач, викладач, асистент.  

2. Визначення кількості штатних посад науково-педагогічних 
працівників на навчальний рік для забезпечення освітнього процесу студентів 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(далі – Університет), які навчаються за державним замовленням за кошти 
державного бюджету за спеціальностями (напрямами підготовки) відбувається 
за відповідним контингентом студентів спеціальності (напряму підготовки) із 
врахування Постанови Кабінету міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 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». 

3. Розподіл штатних посад науково-педагогічних працівників між 
кафедрами Університету передбачає п’ять етапів. 

3.1. Визначення кількості штатних посад науково-педагогічних 
працівників на навчальний рік за спеціальностями (напрямами 
підготовки) (1 етап). 

Для i -ої спеціальності (напряму підготовки) j -го курсу відповідного 
рівня вищої освіти (перший (бакалаврський), другий (магістерський)) та 
відповідної форми навчання (денна, заочна) кількість штатних посад науково-
педагогічних працівників ijS  обчислюється за формулою: 
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де 
ijn  – фактична кількість студентів i -ої спеціальності (напряму 

підготовки) j -го курсу відповідного рівня вищої освіти та відповідної форми 
навчання; 

iN  – норматив чисельності студентів i -ої спеціальності (напряму 
підготовки) на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника для 
освітнього ступеня бакалавра (визначено Постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 серпня 2002 р. № 1134); 

rvok  – коефіцієнт, який враховує рівень вищої освіти і дорівнює: 1rvok   

для першого (бакалаврського) рівня; 2rvok   для другого (магістерського) рівня 
першого року навчання; 0,8rvok   для другого (магістерського) рівня другого 
року навчання; 
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fnk  – коефіцієнт, який враховує форму навчання і дорівнює: 1fnk   для 
деннної форми; 0,25fnk   для заочної форми; 

[0,97;1]rekk   – коефіцієнт, який встановлюється вченою радою 
Університету (ректорський фонд) та враховує створення 
загальноуніверситетського фонду штатних посад науково-педагогічних 
працівників для реалізації можливості проведення гнучкої кадрової політики в 
Університеті (запрошення на роботу висококваліфікованих кадрів, створення 
першого робочого місця для талановитих випускників аспірантури тощо). 

3.2. Розподіл штатних посад науково-педагогічних працівників між 
навчальними дисциплінами (практиками, тощо) навчального плану 
спеціальності (напряму підготовки) (2 етап). 

Кількість штатних посад науково-педагогічних працівників ijS  для i -ої 
спеціальності (напряму підготовки) j -го курсу відповідного рівня вищої освіти 
та відповідної форми навчання розподіляється між навчальними дисциплінами 
(практиками, тощо) відповідно до навчального плану i -ої спеціальності 
(напряму підготовки) j -го курсу, за формулою: 

ijm
ijm ij st

ij

q
D S k

Q
   , 

де  
ijkD  – кількість штатних посад науково-педагогічних працівників для 

забезпечення m -ої навчальної дисципліни (практики, тощо) відповідно до 
навчального плану i -ої спеціальності (напряму підготовки) j -го курсу;  

ijmq  – кількість контактних годин (проведення лекцій, практичних, 
семінарських, лабораторних занять, консультацій, контрольних заходів, 
керівництво практикою та курсовими і кваліфікаційними роботами), 
передбачених навчальним планом i -ої спеціальності (напряму підготовки) j -го 
курсу відповідного рівня вищої освіти та відповідної форми навчання для m -ої 
навчальної дисципліни (практики, тощо) на навчальний рік,  

ijQ  – кількість контактних годин, передбачених навчальним планом i -ої 
спеціальності (напряму підготовки) j -го курсу відповідного рівня вищої освіти 
та відповідної форми навчання на навчальний рік; 

stk  – коефіцієнт, який враховує кількість студентів i -ої спеціальності 
(напряму підготовки) j -го курсу відповідного рівня вищої освіти та відповідної 
форми навчання, які вивчають m -у навчальну дисципліну (практику, тощо) і 

обчислюється за формулою ijm
st

ij

n
k

n
 , де ijmn  – фактична кількість студентів i -ої 

спеціальності (напряму підготовки) j -го курсу відповідного рівня вищої освіти 
та відповідної форми навчання, які вивчають m -у навчальну дисципліну 
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(практику, тощо), ijn  – фактична кількість студентів i -ої спеціальності 
(напряму підготовки) j -го курсу відповідного рівня вищої освіти та відповідної 
форми навчання.  

3.3. Визначення кількості штатних посад науково-педагогічних 
працівників кафедри, що провадить освітню діяльність за відповідною 
спеціальністю (напрямом підготовки) відповідного курсу (3 етап). 

Кількість штатних посад науково-педагогічних працівників ijT  кафедри, 
що провадить освітню діяльність за i -ою спеціальністю (напрямом підготовки) 
j -го курсу відповідного рівня вищої освіти та відповідної форми навчання 

обчислюється за формулою: 
ij ijm

m

T D . 

3.4. Визначення кількості штатних посад науково-педагогічних 
працівників кафедри, що провадить освітню діяльність за відповідною 
спеціальністю (напрямом підготовки) (4 етап). 

Кількість штатних посад науково-педагогічних працівників iT  кафедри, 
що провадить освітню діяльність за i -ою спеціальністю (напрямом підготовки) 
обчислюється за формулою: 

i ij
j

T T . 

3.5. Визначення кількості штатних посад науково-педагогічних 
працівників кафедри (5 етап). 

Кількість штатних посад науково-педагогічних працівників кафедри 
обчислюється за формулою: 

i
i

T T . 

4. Для забезпечення освітнього процесу студентів, які навчаються за 
кошти юридичних та/або фізичних осіб, визначення кількості штатних посад 
науково-педагогічних працівників на навчальний рік за спеціальностями 
(напрямами підготовки), розподіл штатних посад науково-педагогічних 
працівників між навчальними дисциплінами (практиками, тощо) навчального 
плану спеціальності (напряму підготовки), визначення кількості штатних посад 
науково-педагогічних працівників кафедри, що провадить освітню діяльність за 
відповідною спеціальністю (напрямом підготовки) відповідного курсу, 
визначення кількості штатних посад науково-педагогічних працівників 
кафедри, що провадить освітню діяльність за відповідною спеціальністю 
(напрямом підготовки), визначення кількості штатних посад науково-
педагогічних працівників кафедри проводиться відповідно до пунктів 3.1 – 3.5 
(етапи 1 – 5).  

5. Під час визначення кількості штатних посад науково-педагогічних 
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працівників кафедри, необхідних для забезпечення освітнього процесу 
студентів, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 
враховується розмір плати за надання освітньої послуги студентам i -ої 
спеціальності (напряму підготовки): 

i i
i

T F T  , 

де min 1; zp i
i

i

k U
F

u T
 

   
; iU  – сума планових надходжень за навчальний рік від 

студентів i -ої спеціальності (напряму підготовки), які навчаються за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб; u  ‒ усереднений річний фонд заробітної 
плати однієї штатної посади науково-педагогічних працівників з урахуванням 
нарахувань на заробітну плату, що обчислюється планово-фінансовим відділом 
та бухгалтерською службою Університету, zpk  – коефіцієнт, який 
встановлюється вченою радою Університету на підставі розрахунків планово-
фінансового відділу та бухгалтерської служби Університету та враховує 
співвідношення між фондом заробітної плати науково-педагогічних 
працівників кафедр та надходженнями до спеціального фонду бюджету за 
надання освітніх послуг студентам, які навчаються за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб. 

6. До розрахованої кількості штатних посад науково-педагогічних 
працівників кафедри додається відповідна кількість штатних посад науково-
педагогічних працівників для забезпечення підготовки аспірантів, докторантів, 
здобувачів та стажистів. 

 


