
Порядок розрахунку приведеного контингенту кафедри 

 
1. Основою розрахунку приведеного контингенту є робочі навчальні 

плани з кожної спеціальності відповідного  освітньо-

кваліфікаційного рівня та кількість студентів бюджетної  форми 

навчання згідно з планом прийому на кожен рік навчання. Для 

обчислення приведеного контингенту контрактних студентів до 

розрахунку береться оновлена кількість контрактних студентів 

поточного семестру. 

2. Для отримання приведеного контингенту для відповідної кафедри за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»: 

2.1. Розраховується навантаження кожної кафедри, що бере участь в 

робочому навчальному плані (РНП) спеціальності, з урахуванням 

всіх нормативів відповідно до „Положення про планування та 

облік педагогічного навантаження викладачів”  із розрахунку на 

одну групу, тобто 25 студентів.  

             Ni – навантаження кожної кафедри; 

2.2. Навантаження всіх кафедр підсумовується для отримання  

загального навантаження у робочому плані спеціальності: 

ΣNi – навантаження всіх кафедр (загальне 

навантаження у робочому плані однієї спеціальності). 

2.3. Розраховується дольова частка кожної кафедри в робочому 

навчальному плані відповідної спеціальності: 

 

Dб i = Ni /ΣNi   ; 

 

3. Приведений контингент відповідної кафедри за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – це план прийому студентів 

денної форми навчання  відповідної спеціальності за 4 роки 

помножений на дольову частку цієї кафедри в робочому плані 

спеціальності: 

 

PRKbi = (St1+ St2 + St3 + St4) · Dbi  ; 

 

де  - St1, ST2, St3, St4 – відповідно план набору на денну форму 

навчання по кожному курсу. 

4. Приведений контингент відповідної кафедри для спеціалістів і 

магістрів розраховуються на основі дольової частки відповідної 

кафедри в робочих навчальних планах спеціалістів і магістрів. При 

цьому на п`ятому курсі одна і та ж дисципліна, що читається і для 

спеціалістів, і для магістрів  прораховується тільки один раз.  

Дольова частка відповідної кафедри в робочих навчальних планах 

спеціалістів і магістрів з відповідної спеціальності множиться на 

план прийому 5-го та 6-го років навчання: 



 

PRKсм i = (St5+ St6) · Dсм i  ; 

5. Приведений контингент відповідної кафедри із заочної форми 

навчання розраховується на основі РНП відповідної спеціальності 

одразу по всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях (бакалавр, 

спеціаліст, магістр): 

 

PRKз i  = (Z1+ Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6) · Dз i   ; 

 

де - Z1+ Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 – відповідно план прийому 

студентів на заочне відділення на кожному курсі. 

6. Приведений контингент однієї кафедри складається із   суми 

приведених контингентів цієї кафедри, які вона отримала при 

розрахунках всіх робочих навчальних планів по всіх спеціальностях, 

всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і форм навчання університету 

плюс приведений контингент аспірантів, що розраховується із 

відповідної кількості аспірантів кафедри. 

7. Приведені контингенти всіх кафедр підсумовуються для отримання 

приведеного контингенту університету, який необхідний для 

розрахунку вартості одиниці приведеного контингенту. 

8. Після розрахунку вартості одиниці приведеного контингенту 

бюджетної форми навчання вона множиться на приведений 

контингент кафедри для отримання місячного фонду заробітної 

плати науково-педагогічних працівників кожної кафедри на рік. 


