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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

1. Нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду 
науково-педагогічного працівника (далі – Нормативи) в Національному 
університеті «Чернігівська політехніка» (далі – Університет) розроблені 
згідно із Законом України «Про вищу освіту» та відповідно до «Формули 
розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої 
освіти», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 
2019 р. № 1146, «Порядку формування мінімального розміру плати за 
навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. 
№ 191. 

2. Дані нормативи використовуються для визначення граничної 
(максимальної) штатної чисельності науково-педагогічних працівників 
Університету і, відповідно, для складання навчальних планів підготовки 
здобувачів вищої освіти, а також для встановлення норм часу на виконання 
основних видів навчальної, методичної, наукової і організаційної роботи 
науково-педагогічних працівників Університету.  

Вимоги щодо мінімальної штатної чисельності науково-педагогічних 
працівників Університету, а також вимоги щодо частки науково-педагогічних 
працівників зі ступенем доктора (кандидата) наук та/або вченим званням  
професора (доцента) визначаються ліцензійними умовами провадження 
освітньої діяльності», затвердженими постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (кількість науково-
педагогічних працівників (членів групи забезпечення) є достатньою, якщо на 
одного науково-педагогічного працівника припадає не більше 30 здобувачів 
вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної 
спеціальності). 

3. Нормативи чисельності здобувачів вищої освіти освітнього 
ступеня бакалавра денної форми навчання на одну штатну посаду науково-
педагогічного працівника в Національному університеті «Чернігівська 
політехніка» (додаток 1) є основою для визначення граничної (максимальної) 
штатної чисельності науково-педагогічних працівників Університету з 
урахуванням індексів, за якими визначаються відповідні нормативи за 
різними рівнями вищої освіти та формами здобуття освіти (додаток 2). 
 



Додаток 1 
НОРМАТИВИ 

чисельності здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра денної 
форми навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника в 

Національному університеті «Чернігівська політехніка» 

Спеціальність Значення 
нормативу 

017 Фізична культура і спорт 8 
022 Дизайн 5 
033 Філософія 12 
035 Філологія 9 
051 Економіка 12 
053 Психологія 12 
071 Облік і оподаткування 12 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 12 
073 Менеджмент 12 
075 Маркетинг 12 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12 
081 Право 12 
101 Екологія 8 
121 Інженерія програмного забезпечення 8 
123 Комп’ютерна інженерія  8 
125 Кібербезпека 8 
131 Прикладна механіка 10 
133 Галузеве машинобудування 10 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 9 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 10 
171 Електроніка 10 
172 Телекомунікації та радіотехніка 10 
181 Харчові технології 10 
187 Деревообробні та меблеві технології 11 
191 Архітектура та містобудування 5 
192 Будівництво та цивільна інженерія 10 
193 Геодезія та землеустрій 10 
201 Агрономія 11 
205 Лісове господарство 11 
227 Фізична терапія, ерготерапія 5 
231 Соціальна робота 11 
242 Туризм 12 
262 Правоохоронна діяльність 12 
274 Автомобільний транспорт 10 
281 Публічне управління та адміністрування 12 

( Додаток 1 Нормативів зі змінами, внесеними згідно з рішенням Вченої 
ради від 28.09.2020, протокол №7, рішенням Вченої ради від  24.01.2022, 
протокол № 2, та наказом ректора від 24.01.2022 № 20) 



Додаток 2 
 

Індекси, за якими визначаються нормативи чисельності здобувачів вищої 
освіти на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника за різними 
рівнями вищої освіти та формами здобуття освіти відповідно до додатку 1 

 
Індекс рівня вищої освіти  

 
Рівень вищої освіти Значення індексу 

Початковий рівень (короткий цикл) 1 
Другий (магістерський) рівень 0,5 
Третій (освітньо-науковий рівень) 0,3 
Науковий рівень 0,1 
 

Індекс форми здобуття вищої освіти 
 

Форма здобуття освіти Значення індексу 

Дуальна форма здобуття освіти 1,2 
Дистанційна форма здобуття освіти 2 
Заочна форма здобуття освіти 4 
Вечірня форма здобуття освіти для здобувачів 
освітньо-наукового рівня 

2 

 

(Додаток 2 Нормативів зі змінами, внесеними згідно з рішенням Вченої 
ради від 28.09.2020, протокол №7) 


