
Самооцінювання діяльності кафедри щодо забезпечення якості 
 реалізації освітніх програм 

 
 

Інститут    Інженерно-фізичний             Факультет     БАД 
кафедра  Механіка                                  ОП ________________________ 
 
 № Показники та критерії оцінки видів та результатів 

діяльності кафедр 
Оцінка Примітка 

1 Наявність повного комплексу обліково-звітних документів кафедри 

5 

Виконується- 
5 балів; не 
викоується- 0 
балів 

2 Наявність структурно-логічної схеми навчання за ОП та документів,які 
стосуються аналізу тенденцій ринку праці - 

Виконується – 5 
балів; не 
виконується – 0 
балів 

3 Наявність на кафедрі навчальних лабораторій  Один з варіантів 
                                                                                            відсутні  1 бал 

 
                                                                                                      1-2 3 3 бали 

                                                                                                        >3  5 балів 
4*  

 
 
 

Кількість здобувачів вищої освіти на кафедрі:  Один з варіантів 
<100  1  бал 

100-300  1 бал 
>300 5 5 балів 

    

5 Наявність на кафедрі не менше п’ять  науково-педагогічних працівників, для 
яких кафедра є основним місцем роботи, не менше ніж три з яких мають 
науковий ступінь або вчене (почесне) звання 

5 
Виконується -
5балів, не вико-
нується - 0 балів 

6 Наявність на кафедрі здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян за 
акредитованими освітніми програмами 5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

7 Періодичність перегляду складових  освітньої програми  Один з варіантів 
 

щорічно 5 5 балів 
кожні 2 роки  4 бали 

                                 кожні 3 роки  3 бали 
рідше ніж кожні 3 роки  1 бал 

8 Перегляд освітніх програм за результатами отримання зворотного зв’язку від 
випускників  

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

9 Наявність навчального плану розробленого на підстав освітньо-професійної 
(освітньо наукової) програми за кожною спеціальністю, затвердженою вченою 
радою університету 
 

5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

10 Наявність індивідуальних навчальних планів студентів 
5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

11 Обсяг навчальних дисциплін, передбачених відповідною освітньою програмою 
та навчальним планом для вибору здобувачами вищої освіти, становить не 
менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 
відповідного рівня вищої освіти 
 

5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

12 Реалізація права студентів на вільний вибір дисциплін варіативної частини 
навчального плану 5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 



13 Навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не 
перевищує 600 годин на навчальний рік 5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

14 Дотримання умов для реалізації особливостей організації освітнього процесу 
за дистанційною формою навчання на кафедрі 5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

15 Дотримання вимог щодо граничної кількості лекційних курсів (5 курсів) для 
кожного викладача  5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

16 Забезпечення вимог щодо мови освітнього процесу на кафедрі 
5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

17 Наявність викладання навчальних дисциплін іноземною мовою для окремих 
груп іноземних громадян, осіб без громадянства  

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

18 Відсоток студентів, які проходять практики на підприємствах, 
в установах  Один з варіантів 

<75  5 балів 
50-75  4 бали 
25-49  3 бали 

<25    2 бали 
                                                                         не  проходять  1 бал 

19 Дотримання вимог щодо підвищення кваліфікації та стажування всіх науково-
педагогічних (педагогічних) кадрів не рідше одного разу на п’ять років 5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

20 Дотримання вимог щодо атестації кожного педагогічного працівника у 
визначенні строки 5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

21 Наявність на кафедрі здобувачів вищої освіти, які отримують академічні 
стипендії за досягнення значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності 
згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України 

 
Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

22 Забезпечення на кафедрі умов для реалізації права здобувачів на участь у 
науковій роботі, наукових конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах 5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

23 Кількість аспірантів, докторів, прикріплених до наукового керівника – доктора 
наук, не перевищує 5 осіб одночасно (разом з докторантами), включаючи 
аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним 
замовленням. 

5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

24. Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора 
філософії(кандидата наук), не перевищує 3 осіб, включаючи аспірантів та 
докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням 

5 
Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

25. Наявність в навчальному плані аспірантури навчальних дисциплін (30 – 60 
кредитів ЄКТС), та дотримання їх вивчення 5 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

26. Кількість осіб , відрахованих до завершення навчання за освітньою програмою 
по кафедрі за рік  

Один  з 
варіантів 
 

 <10% контингенту  5 балів 
>10% контингенту  1 бал 

27. Дотримання вимог щодо граничної кількості дипломних проектів (робіт) на 
навчальний рік для кожного керівника   

 для рівня „бакалавр” не більше 8 дипломних проектів (робіт) 
 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів

для рівня „магістр” не більше 5 дипломних проектів (робіт) 
 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів

28. Залучення роботодавців до формування та визначення програмних результатів 
освітньої програми  

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів

29 Наявність представників роботодавців в робочих групах ОП 5 Виконується – 5 



балів, не вико-
нується 0 балів

30. Наявність протоколів засідань робочих органів, відповідальних за створення 
/оновлення ОП за участі роботодавців:  Один з 

варіантів 
 за останні 4 роки 5 5 балів 

за останні 3 роки  4 бали 
за останні 2 роки  3 бали 
За останній рік  2 бали 

31. Врахування при розробці освітньої програми досвіду вітчизняних та іноземних 
партнерів: 

 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

(в додатку 
зазначити кон-
кретні при-
клади) 

32. Забезпечення на кафедрі умов підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною 
формою освіти 

 

Виконується – 5 
балів, не вико-
нується 0 балів 

(в додатку 
зазначити кон-
кретні при-
клади) 

33. Конкурс, на останній день прийому заяв абітурієнтів на базі ПЗСО, при вступі 
за державним замовленням на спеціальності кафедри: (за останній рік)  Один з варіантів 

 >15осіб на місце,  5 балів 
15-10 осіб на місце  4 бали 
5-10 осіб на місце  3 бали 

1-4 особи на місце  1 бал 

34. Конкурсний бал, на останній день прийому заяв абітурієнтів на базі ПЗСО, при 
вступі на спеціальності кафедри (за останній рік):   

>180 балів  5 балів 

179-160 балів  4 бали 

159-140 балів  3 бали 

139-120 балів  2 бали 

<119балів  1 бал 

35. Середній бал за фахове вступне випробування, вступників на базі диплому 
молодшого спеціаліста, при вступі на спеціальності кафедри (за останній рік):  Один з варіантів 

>180 балів  5 балів 

179-160 балів  4 бали 

159-140 балів  3 бали 

 139-120 балів  2 бали 

<119балів  1 бал 

36. Визначення кафедрою результатів навчання, отриманих у неформальній освіті:  Один з варіантів 

частини кредитів  5 балів 

окремих дисциплін  4 бали 

окремих модулів дисципліни  3 бали 

окремих освітніх компонентів  2 бали 

не визнається  0 балів 

37. Доступність інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання 
на кафедрі: 5 

виконується – 5 
балів, не 
виконується-0 
балів 



38. Участь кафедри в актуальних міжнародних проектах, що передбачають 
академічну мобільність викладачів: 

 

Один з варіан-
тів(в додатку 
зазначити кон- 
кретні прик-
лади) 

>25% викладачів  5 балів 

25-15% викладачів  4 бали 

14-10% викладачів  3 бали 

9-5% викладачів  2 бали 
4-0,1% викладачів  1 бал 

не виконується   0 балів 

39 Участь кафедри в актуальних міжнародних проектах, що передбачають 
академічну мобільність студентів: 

 Один з варіан- 
тів: (в додатку 
зазначити кон- 
кретні прик-
лади) 

>25% студентів  5 балів 

25-15%студентів  4 бали 

14-10%студентів  3 бали 
9-5 % студентів  2 бали 

4-0,1% студентів  1 бал 

не виконується  0 балів 

40. Відповідність форми атестації здобувачів вищої освіти вимогам стандарту  
вищої освіти 

 Виконується -5 
балів, не вико- 
нується- 0 балів 

41. Дотримання на кафедрі вимог, щодо перевірки кваліфікаційних робіт на 
наявність запозичень та дотримання академічної доброчесності 

 Виконується -5 
балів, не вико- 
нується- 0 балів 

42. Залучення представників роботодавців до реалізації освітнього процесу:   

викладання дисциплін 5 5 балів 
керівництво дипломами  4 бали 

атестація  3 бали 

проведення практики  2 бали 

не залучаються  0 балів 

43.* Кількість випускників-бакалаврів кафедри, які продовжують навчання в 
магістратурі (за останній рік): 

  

>75%  5  балів 

75-50%  4 бали 

 49-25%  3 бали 

24-0,1%  1 бал 

Не продовжують   0 балів 

44.* Кількість працевлаштованих випускників-магістрів кафедри (за останній рік)   

 >75%  5  балів 

 75-50%  4 бали 

 49-25%  3 бали 

 24-0,1%  1 бал 

 0 %  0 балів 

     *- показник тільки для випускової кафедри 
 


