
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 04.07.2022 № 293 

 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 30 червня 2022 року (протокол № 13) з 

питання порядку денного «Про штатний розпис науково-педагогічних 

працівників університету і педагогічне навантаження на 2022-2023 

навчальний рік» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчально-

методичного відділу ВЕРЕТЯННІКОВА В. О. та начальника відділу кадрового 

забезпечення БОЙЧУКА М. М. про штатний розпис науково-педагогічних 

працівників університету і педагогічне навантаження на 2022-2023 

навчальний рік вчена рада   

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. З метою забезпечення освітнього процесу в Університеті у 

відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту» установити 

навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2022-2023 

навчальний рік у таких обсягах: 

2.1.  Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічного 

працівника в обсязі 600 годин. 

2.2.  Мінімальне обов’язкове навчальне навантаження науково-

педагогічного працівника в обсязі не менше, ніж 500 годин, із яких аудиторних 

– не менше, ніж 200 годин. 

2.3.  У випадках виробничої необхідності науково-педагогічні 

працівники можуть бути залучені до проведення навчальних занять понад 

обов'язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним 

робочим планом, в межах свого робочого часу, але не більше, ніж 0,25 

мінімального обсягу навчального навантаження. 

3. Зараховувати навчальний час, передбачений на опанування 

навчальних дисциплін первинної професійної підготовки курсантів 1-го курсу, 

у навчальну роботу науково-педагогічних працівників університету. 

4. Завідувачам кафедр: 

4.1.  До 22 липня поточного року на засіданнях кафедр, з урахуванням 

запланованих обсягів набору, обговорити проект навчального навантаження 

на 2022-2023 навчальний рік і подати до навчально-методичного відділу.  

4.2. Остаточний розподіл та затвердження обсягів навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників здійснити за результатами 

вступної кампанії 2022 року, до 31.08.2022. 



4.3. Здійснювати постійний контроль за виконанням запланованих 

обсягів навчальної роботи науково-педагогічними працівниками кафедр. 

4.4.  Забезпечити своєчасне підготування звітів про виконання 

навчального навантаження та подання їх до 01.09.2023 до навчально-

методичного відділу. 

5. Навчально-методичному відділу: 

5.1.  Забезпечити поточний контроль за виконанням навчального 

навантаження кафедрами університету.  

5.2.  До 20.09.2023 підготувати зведений звіт про виконання навчального 

навантаження кафедрами університету. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора 

університету КАРЧЕВСЬКОГО М. В. 

 

Голова вченої ради                  о/п                         Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ 

 

Учений секретар                         о/п                              Володимир КОВАЛЕНКО 


