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2. Різне 

 

1. Про чисельність штату науково-педагогічних працівників університету 

на 2016-2017 навчальний рік 

 

Ухвалили: 

1. Ухвалу вченої ради університету від 28.09.2016 року «Про чисельність 

штату науково-педагогічних працівників університету на 2016/2017 навчальний 

рік» скасувати. 

2. Ухвалити штат науково-педагогічних працівників університету на 

2016/2017 навчальний рік в обсязі 618,37 ставок та ввести його в дію з 01 

жовтня 2016 року. 

3. Ухвалити розподіл штату науково-педагогічних працівників в обсязі 

618,37 ставок між кафедрами університету з врахуванням, серед інших 

чинників, кількості штатних НПП у складі кафедр, котрі не мали наукових 

публікацій за підсумками 2015 року, та наявних обсягів фінансувань 

виконуваних кафедрами держбюджетних та господарських робіт у 2016 році. 

4. З метою втілення в життя основного концептуального положення 

програми розвитку університету – досягнення статусу дослідницького, 

стимулювати в наступному залучення кафедрами бюджетного фінансування за 

програмами МОН України шляхом зменшення середнього навантаження на 

одного НПП кафедри на 10 годин на навчальний рік за кожних 100 тис. 

фінансування та враховувати наявність протягом кожних двох років однієї 

публікації науково-педагогічним працівником кафедри в науково-метричних 

виданнях. 

5. Завідувачам кафедр в термін до 07.10.2016 р. подати до ректорату 

пропозиції з розподілу штату НПП в межах кафедри, в яких вказати для 

кожного НПП: посаду, частку ставки та обсяг затвердженого йому на кафедрі 

навчального навантаження. При зміні величини ставки відносно 2015/2016 н. р. 

додавати заяви НПП. 

6. При оформленні сумісництва керуватись наступним: 

– залучати сумісників до проведення навчального процесу за умови 

роботи всіх штатних НПП кафедри, за винятком пенсіонерів, на повну ставку; 

– у разі роботи НПП на кафедрі на неповну ставку і залученні його 

сумісником на іншу кафедру сумісництво може бути оформлено шляхом 

доповнення до повної ставки; 

– у разі роботи НПП на повну ставку при сумісництві здійснюється 

доплата за збільшення обсягу роботи; 

– під час оформлення сумісництва на повний навчальний рік необхідно 

передбачити виконання НПП навчального навантаження в обох семестрах 

2016/2017 навчального року. 


