
Методика розрахунку приведеного окладу кафедри 

 

1. Основою розрахунку приведеного окладу є робочі навчальні плани з 

кожної спеціальності і освітньої програми (спеціалізації), кількість 

студентів бюджетної форми навчання за кожною спеціальністю, 

освітньою програмою (спеціалізацією): на перший курс ОКР 

бакалавр, магістр - відповідно до плану прийому, на всі інші курси – 

відповідно до реальної кількості студентів. 

2. Для отримання приведеного окладу для відповідної кафедри по 

бакалаврату: 

2.1. Розраховується навантаження кожної кафедри, що бере участь у 

всіх РНП бакалаврата з урахуванням всіх нормативів відповідно 

до „Положення про планування та облік педагогічного 

навантаження викладачів”  в розрахунку на одну групу в 25 

студентів (Ni – навантаження  кожної кафедри). 

2.2. Навантаження всіх кафедр підсумовується для отримання  

загального навантаження по робочому плану спеціальності 

(бакалаврату); 
ΣNi – навантаження всіх кафедр (загальне навантаження по 

робочому плану однієї спеціальності по бакалаврату). 

2.3. Розраховується дольова участь кожної кафедри в робочому 

навчальному плані бакалаврату відповідної спеціальності та 

курсу: 

Dkб i = Ni /ΣNi   ; 
 

2.4. Розрахована доля кожної кафедри множиться на кількість 

викладачів, що необхідні для навчання реальної кількості 

студентів поточного року за нормативи згідно з постановою 

№1134 від 17.08.2002р. про чисельність студентів на одну штатну 

посаду ВНЗ. Таким чином отримуємо умовну одиницю 

приведений оклад кафедри. 

2.5. Приведений оклад відповідної кафедри по бакалаврату – 

визначена кількість викладачів відповідної спеціальності 

помножений на дольову участь цієї кафедри в робочому плані 

спеціальності: 
 

 

PRObi = V1* D1bi+ V2* D2bi + V3 * D3bi+ V4 * D4bi; 

 

де  Vk = St k / Nor — кількість викладачів по нормі,   

Nor – норма  викладач/студент по спеціальності. 

 

3. Приведений оклад відповідної кафедри для наукових і професійних 

магістрів розраховуються на основі дольової участі відповідної 

кафедри в робочих навчальних планах.  



Дольова участь відповідної кафедри в робочих навчальних планах 

наукових і професійних магістрів з відповідної спеціалізації 

множиться на кількість студентів 5 та 6 років бюджетної форми 

навчання: 

PRObi = V5* D5bi+ V6* D6bi; 

4. Приведений оклад відповідної кафедри складається з   приведених 

окладів цієї кафедри, що вона отримала при розрахунках всіх 

робочих навчальних планів по всіх спеціальностях, спеціалізаціях 

всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і форм навчання університету. 

5. Приведені оклади всіх кафедр підсумовується для отримання 

приведеного окладу університету, який необхідний для розрахунку 

вартості одиниці приведеного окладу. 

6. Після розрахунку вартості одиниці приведеного окладу бюджетної 

форми навчання вона множиться на приведений оклад  кафедри для 

отримання місячного фонду заробітної плати науково-педагогічних 

працівників кожної кафедри на рік. 
 


