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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення розрахунків штатної чисельності науково-педагогічних
працівників у Національній академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького
Дані методичні рекомендації призначені для застосування на етапі
проведення розрахунків штатної чисельності посад науково-педагогічного
складу (НПС) на навчальний рік.
Застосування методичних рекомендацій сприятиме якісній організації
планування науково-педагогічної діяльності на кафедрах та факультетах
академії.
Нормативи чисельності здобувачів вищої освіти (ЗВО) на одну штатну
посаду науково-педагогічного працівника визначаються вимогами постанови
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1134«Про затвердження
нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів),
докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів,
клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного
працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації та вищих
навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності» (із
змінами).
Необхідна чисельність штатних посад НПС кафедр, які підлягають
комплектуванню на наступний навчальний рік, визначається як сукупність
посад НПС, які забезпечують виконання навчальних планів і програм
підготовки ЗВО, та посад НПС, які забезпечують виконання програм
підготовки на курсах підвищення кваліфікації персоналу ДПСУ.
Нормативи, що адаптовані до категорії осіб, які проходять або
проходитимуть підготовку в академії, наведені в табл. 1.
Таблиця1
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заочна
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педагогічні очна
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Курси підвищення кваліфікації
Найменування курсів
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12
12

12
12

12
12
12
12

Підвищення
кваліфікації
10,1
військовослужбовців
(службовців) спеціальності 053
Філологія
Підвищення
кваліфікації перший
Другий
(магістерський)
військовослужбовців
(бакалаврський)
рівень вищої освіти
спеціальності 252 БДК
рівень вищої освіти
Курси підвищення кваліфікації
2,25
керівного складу
Курси підвищення кваліфікації
4,5
персоналу органів та підрозділів
охорони державного кордону,
курси підвищення кваліфікації
персоналу
підрозділів
забезпечення, курси підготовки
офіцерського складу
Курси, що забезпечує центр
18
дистанційних
технологій
підвищення кваліфікації
Кафедра військової підготовки
Нормативна
чисельність
громадян,
які
проходять
військову
підготовку
за
25
програмою підготовки офіцерів
запасу, на одну штатну посаду
НПС
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Розрахунки чисельності посад НПС, які забезпечують виконання
освітніх програм підготовки ЗВО
Розрахунки чисельності посад НПС, які забезпечують виконання освітніх
програм підготовки ЗВО, проводяться за кожною спеціальністю, курсами
навчання, рівнями вищої освіти та формами навчання.
При проведенні розрахунків чисельності посад НПС для забезпечення
підготовки на не повному випускному курсі навчання, необхідно враховувати
приведену чисельність тих, хто навчається (Кпр), до річного терміну навчання,
яка розраховується за формулою:
Кпр = (К1 / К2)× К3,
(1)
де: К1
- кількість тижнів навчання на не повному випускному курсі(термін
навчання в тижнях);
К2
- кількість тижнів у навчальному році (для військовослужбовців 44
тижні: 44=52 календарних тижні - 2 тижні святкових днів - 6 тижнів
відпустки; для студентів 40 тижнів: 40=52 календарних тижні - 2
тижні святкових днів - 10 тижнів канікул);
К3
- кількість тих, хто навчається.
Приклад.
Дано: спеціальність Філологія, другий (магістерський) рівень вищої освіти, термін
навчання 1 рік 6 місяців, денна форма навчання. Загальна кількість студентів, які
навчаються, становить 40 осіб: 1 курс -20 студентів, 2 курс – 20 студентів.
Розрахунок:
Відповідно до даних табл. 1 кількість студентів на одну посаду НПС за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти денної форми навчання становить 6.75.
Для розрахунків необхідно на випускному курсі знайти приведену чисельність (Кпр)
тих, хто навчається, до річного терміну навчання. Для цього з навчального плану (графік
навчального процесу) визначається коефіцієнт К1: К1=22 тижні; К2=40 тижнів.
Отже, для другого курсу навчання Кпр=(22/40)*20 = 11 студентів.
Далі знаходиться кількість студентів для розрахунків: для 1 курсу 20 студентів, для 2
курсу 11 студентів. Тобто разом 31 студент.
Звідси кількість посад НПС рівна 31/6,75=4,6 посади.

Розрахунки чисельності посад НПС, які забезпечують виконання
програм підготовки на курсах підвищення кваліфікації персоналу ДПСУ
Розрахунки чисельності посад НПС, які забезпечують виконання програм
підготовки на курсах підвищення кваліфікації персоналу ДПСУ, проводяться
для всіх курсів, перелік яких визначається щорічно наказом Адміністрації
Держприкордонслужби на рік.
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При проведенні розрахунків чисельності посад НПС, який забезпечує
проведення курсів підвищення кваліфікації, визначається приведена
чисельність тих, хто навчається (Кпр), до річного терміну навчання за
формулою:
Кпр = (К1 / К2)× К3,
(2)
де: К1
- кількість днів навчання (термін навчання у днях);
К2
- кількість навчальних днів у навчальному році, включаючи суботи * ;
К3
- кількість тих, хто навчається.
*У 2019 році К2 = 300 днів: 250 робочих днів + 52 суботи – 2 суботи
святкові)
Для визначення кількості посад НПС приведена чисельність тих, хто
навчається (Кпр), ділиться на норматив чисельності слухачів згідно даних
табл.1.
Приклад
Дано: на 2019 рік заплановано 2 потоки курсів інтенсивного вивчення іноземної мови
з загальним терміном навчання 177 днів. Загальна кількість слухачів курсів становить 40
осіб.
Розрахунок
Відповідно до даних табл. 1 кількість слухачів курсів на одну посаду НПС становить
10,1.
К1 =177 днів; К2=300 днів.
Отже, Кпр=(177/300)*40 = 24 слухача.
Тоді кількість посад НПС = 24/10,1=2,4 посади.

Розрахунки чисельності посад НПС, які забезпечують військову підготовку
за програмою підготовки офіцерів запасу
Розрахунки чисельності посад НПС здійснюється шляхом ділення
кількості громадян, які проходять військову підготовку за програмою
підготовки офіцерів запасу, на 25.
Необхідна чисельність штатних посад НПС кафедр, які підлягають
комплектуванню на наступний навчальний рік, визначається не пізніше як за
два місяці до закінчення поточного навчального року та затверджується
ректором академії.

