
Відомості для самоатестації кафедри  

_________________________________________________________________ 
за 20___/20___ навчальний рік 

 

Форма 1  

№
 з

/п
 

Прізвище та ініціали викладача Посада 
Вчене звання, 

науковий ступінь 

Кількість 

посадових 

ставок 

Кількість балів за видами роботи 

навчальна методична наукова організаційна 
штрафні 

бали 
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Форма 2  

№ 

з/п 
Назва показника 

Значення 

показника 

1 Чисельність НПП, що працюють на одну ставку і більше   

2 Чисельність докторів наук, професорів, включаючи штатних сумісників   

3 Чисельність професорів, які працюють на одну ставку і більше   

4 Чисельність докторів наук, які працюють на одну ставку і більше   

5 

Чисельність докторів наук у віці до 50 років, які працюють на одну ставку і 

більше   

6 Чисельність докторантів   

7 Чисельність кандидатів наук, доцентів, включаючи штатних сумісників   

8 Чисельність доцентів, які працюють на одну ставку і більше   

9 Чисельність кандидатів наук, які працюють на одну ставку і більше   

10 

Чисельність кандидатів наук у віці до 40 років, які працюють на одну ставку 

і більше   

11 Чисельність аспірантів денної форми навчання   

Пункти 12-15 заповнюють лише випускові кафедри 

12 

Частки випускників магістрів денної форми навчання, які отримали 

направлення на роботу, у загальній чисельності випускників магістрів 

денної форми навчання   

13 

Частки випускників магістрів денної форми навчання, підготовлених за 

державним замовленням та розподілених на підставі тристоронніх угод, у 

загальній чисельності випускників магістрів денної форми навчання, 

підготовлених за державним замовленням   

14 

Частки випускників спеціалістів денної форми навчання, які отримали 

направлення на роботу, у загальній чисельності випускників спеціалістів 

денної форми навчання    

15 

Частки випускників спеціалістів денної форми навчання, підготовлених за 

державним замовленням та розподілених на підставі тристоронніх угод, у 

загальній чисельності випускників спеціалістів денної форми навчання, 

підготовлених за державним замовленням   
 
 

 

 

Завідувач кафедри __________________ (________________) 
 (підпис) (прізвище, ініціали) 


