
                                                    

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені М.П. ДРАГОМАНОВА 

Н А К А З 
 

від  31 серпня  2021 року                          м. Київ                №  276 

 
Про введення в дію рішення  
Вченої ради університету  
від 30.06.21 (протокол №12) 
 

 З метою організації освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році, 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та рішення Вченої ради 
університету «Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, 
докторантів і слухачів на одну штатну посаду науково-педагогічних 
працівників Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (відповідно до п. п. 242 п. 2 ст. 32 України «Про вищу 
освіту»)» від 27 травня 2021 року (протокол № 11). 

 
Н А К А З У Ю: 

 
1.  Встановити, що кількість штатних одиниць (ставок) науково-

педагогічних працівників університету, які фінансуються за кошти загального 
фонду визначається чисельністю студентів та аспірантів, які навчаються за 
кошти державного бюджету, розрахованих відповідно нормативів чисельності 
осіб, які навчаються (наказ №174 від 31.05.21). 

 
2.  Кількість штатних одиниць науково-педагогічних працівників 

факультетів університету, які фінансуються  за кошти спеціального фонду 

визначається за фактичною кількістю студентів, які навчаються за кошти 

фізичних та юридичних осіб за спеціальностями відповідних факультетів. 

 

3. Затвердити базову кількість ставок науково-педагогічних працівників 
факультетів на 2021/2022 навчальний рік відповідно до планового контингенту 
студентів, аспірантів і докторантів відповідних підрозділів університету на 
наступний навчальний рік:  



 
 
  

 
4. Деканам факультетів  за сприяння  Навчально-методичного центру: 
4.1. На основі погоджених вихідних даних та проведених навчальним 

відділом розрахунків обсягів навчальної роботи кафедр до 31 серпня  2021 року 
визначити кількість ставок професорсько-викладацького складу кафедр 
(додаток 1) в межах затвердженої в п.4 базової кількості ставок для 
факультетів.  

4.2. Навчально-методичному центру (навчальному відділу) провести 
розрахунки обсягів навчальної роботи кафедр та на підставі поданих 
деканатами кафедральних розподілів ставок підготувати до 15 вересня 2021 
року проєкт наказу «Про затвердження штатів професорсько-викладацького 
складу університету на 2021/22 навчальний рік».  

 
5. Планово-економічному центру за результатами зарахування студентів-

№ 
з/п 

Назва факультету 
Кількість ставок  

науково-педагогічного 
складу 2021/2022 н.р. 

1 Інженерно-педагогічний факультет 49,4 

2 Факультет іноземної філології 101 

3 Факультет інформатики 31,6 

4 Історичний факультет 45,2 

5 
Факультет спеціальної  та інклюзивної 
освіти 

102,9 

6 Фізико-математичний факультет 44,8 
7 Факультет мистецтв імені А. Авдієвського 65,6 
8 Факультет педагогіки та психології 125,8 
9 Факультет політології та права 29,4 

10 
Факультет природничо-географічної освіти 
та екології 

43,2 

11 Факультет  психології 45,8 
12 Факультет соціально-економічної освіти  36,4 

13 
Факультет української філології та 
літературної творчості  імені А. Малишка 

54,3 

14 
Факультет фізичного виховання, спорту та 
здоров’я 

44 

15 
Факультет філософії та 
суспільствознавства 

49,8 

16 Факультет менеджменту освіти і науки 48,3 

17 
Навчально-науковий Центр вечірнього 
навчання  Факультет менеджменту освіти і 
науки 

6,2 

Всього: 924,1 



 
 

 
 

 



 
 

Додаток 1   
 
 
 

Розподіл ставок  
професорсько-викладацького складу  кафедр  

факультету ______________________________________  
на  2021/22 н.р. 

 

 
 
№ 
п/п 

 
Назва кафедри 

 
Кі-сть 
ставок 

Загальний 
обсяг 
навчального 
навантаження 

 
Примітка 

     
     
     
     
     
Всього по факультету    
 
 

 

 

 

Декан факультету 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: згідно п. 4.2 наказу подається в НМЦ для погодження   


