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Про планування навчальної роботи
науково-педагогічних працівників
академії на 2018-2019 навчальний рік
З метою оптимізації навчального процесу, реального обліку
навчального навантаження науково-педагогічних
працівників
та
покращення ефективності використання ресурсів академії (навчальних
приміщень і територій, обладнання та устаткування для навчального
процесу), відповідно до Закону України «Про вищу освіту», з урахуванням
«Положення про планування та облік роботи професорсько-викладацького
складу Харківської державної зооветеринарної академії», ухваленого зі
змінами та доповненнями рішенням Вченої ради академії від 17 червня 2015
року, протокол № 7
Н А К А З У Ю :

1. При визначенні обсягів загальної та індивідуальної навчальної
роботи науково-педагогічних працівників, начальнику навчально-науковоорганізаційного відділу, деканам факультетів
і завідувачам кафедр
керуватися:
1.1. Робочими навчальними планами та відповідними робочими
навчальними програмами дисциплін з дотриманням наступних норм:
1.1.1. Кількість годин аудиторних занять в одному кредиті на першому
(бакалаврському) освітньому рівні (денна форма навчання) становить 50 %
(15 годин), на другому (магістерському) освітньому рівні (денна форма
навчання) - 33 % (10 годин). За заочною формою навчання кількість годин
аудиторних занять становить 25 % обсягу аудиторних занять за відповідним
планом денної форми навчання.
1.2. Нормами часу для планування та обліку роботи (навчальної,
методичної, наукової та організаційної) професорсько-викладацького складу
академії.
1.3. Чисельними нормативами студентів в лекційному потоці,
академічній групі, підгрупі:

1.3.1. Лекційний потік
до 100
1.3.2. Академічна група:
денна форма навчання
25-30
заочна форма навчання
до 40
1.3.3. Академічна підгрупа
12-15
1.3.4. Малочисельна академічна група
(для спеціальностей, які мають
державне замовлення 5 та менше
осіб)
перший освітній рівень
10
другий освітній рівень
5
1.3.5. У разі неможливості дотримання цих нормативів створюються
зведені групи зі споріднених в межах галузі знань спеціальностей.
1.3.6. Зменшення чисельності студентів у групах допускається тільки
при проведенні лабораторних занять з професійно-орієнтованих дисциплін. В
іншому випадку плануються індивідуальні заняття за наявності
індивідуального графіку навчання студента, що затверджується в
установленому порядку.
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