
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
первинноi акредитацiйноi експертизи

напряму пiдготовки 6.030104 Полiтологiя
в Марiупольському державному унiверситетi

Вiдповiдно до пiдпункту 20 пункту 2 роздiлу ХV кПрикiнцевi та перехiднi
положення>> Закону УкраТни пПро вищу ocBiTy> та пункту 4 Положення про
акредитацiю вищих навчullrьних закладiв i спецiальностей у вищих навчztльних
закладах та вищих професiйних училищах, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни J\Ъ 978 вiд 9 серпня 2001 р. uПро затвердження Положення про
акредитацiю вищих навч€Llrьних закладiв i спецiальностей у вищих навчапьних
закладах та вищих професiйних училищах)), з метою проведення первинноi
акредитацiйноi експертизи за напрямом пiдготовки 6.030104 <Полiтологiя> в

Марiупольському державному унiверситетi та наказу MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи J\b 327л вiд 17 .04.2019 р. експертна комiсiя у складi:

KoMicii: Нiколаенко Наталiя Олександрiвна - завiдувач кафедри
миколаiвського нацiонального унiверситету iMeHi

В. О. Сухомлинського, доктор полiтичних наук, професор;

Член KoMicii: Третяк Олексiй Анатолiйович завiдувач
полiтологii ,Щнiпровського нацiонального унiверситету iMeHi Олеся
доктор полiтичних наук, доцент,

кафедри
Гончара,

у перiод з б травня по 8 травня 2019 року розгJIянула поданi матерiали та провела
акредитацiйну експертизу провадження ocBiTHboi дiяльностi в Марiупольському
державному унiверситетi, пов'язану з пiдготовкою здобувачiв за напрямом
пiдготовки 6.030104 кПолiтологiя> (зi спецiальностi 052 Полiтологiя за першим
(бакалаврським) piBHeM вищоi освiти).

Пiд час проведення первинноТ акредитацiйноТ експертизи комiсiя
перевiрила:

достовiрнiсть iнформацii, поданоТ до MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
закладом вищоi освiти разом iз заявою щодо акредитацii напряму пiдготовки
6.030104 Полiтологiя;

фахiвцiв;
внутрiшню систему забезпечення якостi ocBiTHboT дiяльностi закладу

вищоТ освiти та його вiдповiднiсть установленим законодавством вимогам.
Закладом вищоi освiти представлено TaKi документи:

Статут Марiупольського державного унiверситету,
MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни 13.01 .2017 за J\Ъ 53;

го державного
,,Щержавного реестру виIцих навч€шьних в Украiни;

Голова
полiтологii

зареестрований

унiверситету до
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.Щовiдка Щержавноi служби статистики УкраТни Головного управлiння
сТаТистики у ,ЩонецькiЙ областi Управлiння статистики у MicTi Марiуполi
(АБ }lb 710583, дата ресстрацiТ 14.03.2013) про внесення Вищого навч€lльного
Закладу <МарiупольськиЙ державниЙ унiверситет> до единого державного
реестру пiдприемств та органiзацiй УкраТни i надання iдентифiкацiйного коду
2659З428

- Свiдоцтво за N9100Зt5191 про реестрацiю платника податку на додану
BapTicTb (серiя НБ J\Ъ245914 вiд 26 грудня2010 року);

- Безстрокова лiцензiя на освiтню дiяльнiсть у сферi вищоI освiти,
затверджена нак€Lзом MiHicTepcTBoM освiти i науки
22.05.2017.

За результатами перевiрки встановлено наступне.

УкраiЪи J\Ъ |02-л вiд

мду)
освiти, якиЙ здiйснюе пiдготовку здобувачiв вищоТ освiти за першим
(бакалаврським), другим (магiстерським), TpeTiM (освiтньо-науковим) рiвнями
вищоi освiти вiдповiдно до наказу МОН Украiни J\ф l02-л вtд22.05.2017), Статуту
Марiупольського державного унiверситету, зареестрованого MiHicTepcTBoM освiти
i науки Украiни 13.01 .2017 за J\b 5З, прийнятого конференцiею трудового
колективу (протокол Jф4 вiд 2|.09.20|6), вiдомостей про право здiйснення
освiтньоI дiяльностi у сферi вищоi освiти станом на 0б.05.20119 року.

Форма власностi - державна.
Ректор Балабанов Костянтин Васильович, доктор полiтичних наук

(диплом ЩН Nэ 002567 вiд 29 червня 1995 року), професор (атестат ПР АР
J\Ъ001151 вiд 28 березня |997 року), заслужений працiвник освiти УкраiЪи,
Почесний Генератlьний консул Республiки Кiпр у Марiуполi, член-кореспондент
Нацiональноi академii педагогiчних наук УкраiЪи, Пелоританськоi академii
(Iталiя), академiчного Фiлологiчного товариства <Парнас> (Грецiя), Академii
iнститутiв i культур, член Ради директорiв Свропейськоi органiзацii публiчного
ПРаВа, ПочесниЙ доктор Янiнського Унiверситету, Почесний доктор Фракiйського
унiверситету iMeHi ,Щемокрiта (Грецiя) член виконкому Марiупольськоi MicbKoi
Ради.

МаРiУпольський державний унiверситет ма€ сучасну матерiа_пьно-технiчну
баЗУ: 5 навчальних корпусiв, ryртожиток, спортивний комплекс, що включас
HoBiTHi Тренажернi та спортивнi зали, клас хореографiТ; 11 комп'ютерних центрiв
З пiдключенням до лок€tльноТ мережi та до мережi IHTepHeT. Ло послуг студентiв
Та ВиКЛаДачiв З медпункти, 3 буфети, бiблiотека з фондом науковоi та навч€tльно-
МетОдичноi лiтератури близько 1б0 тис. примiрникiв i 369 найменувань
ВiТЧИЗняних та зарубiжних перiодичних видань. Що послуг викладачiв та
СТУДентiв, аспiрантiв Електронна бiблiотека, Влектронний каталог, Електронна
картотека статей та 3 читальнi зали з комп' изованими читацькими мiсцями з
доступом до IHTepHeTy та Wi-Fi. YHiBepc найбiльшу в YKpaiHi Бiблiотеку
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еллiнiстичних студiй iMeHi Костянтиноса Левендiса з фондом понад 15 тис.
примiрникiв.

На 5 факультетах (iсторичному, iноземних мов, економiко-правовому,
грецькоi фiлологii та переклоду, фiлологii та масових комунiкацiй) за першим
(бакалаврським) та другим (магiстерським) рiвнями вищоТ освiти здобувають
вищу ocBiTy близько 3000 студентiв. Освiтнiй процес на 2l спецiалiзованiй
кафедрi забезпечують 246 викладачiв, з них - 39 докторiв наук, професорiв, 133
кандидатiв наук, доцентiв.

Своерiдною особливiстю Марiупольського державного унiверситету е

органiзацiя протягом багатьох poKiB широкомасштабноТ мiжнародноТ спiвпрацi iз
зарубiжними партнерами, що сприяе активному входженню унiверситету до
европеЙського освiтнього простору, пiдвищенню рiвня професiЙноi пiдготовки
фахiвцiв. Мiжнародну дiяльнiсть унiверситету характеризують: участь у роботi
мiжнародних органiзацiй унiверситетськоТ освiти (Magna Charta Universitatum,
европейська асоцiацiя унiверситетiв, Свропейська органiзацiя публiчного права,
Мережа Середземноморських унiверситетiв, Асоцiацiя peKTopiB педагогiчних
унiверситетiв Свропи) та мiжнародних ocBiTHix програмах (ФI€СПА, ЯСОН,
Study tours to Poland, British Council, академiчних обмiнiв Au-Pair, DAAD,
Fulbright тощо); наукова, освiтня та культурна спiвпраця з унiверситетами Грецii,
Кiпру, Нiмеччини, Iта-гtii, Китаю, Польщi, ФранцiТ, Великоi Британii, Туреччини,
Болгарii, PyMyHiT та США.

За ocTaHHi два роки понад 150 студентiв та викладачiв взяли участь в
ocBiTHix, наукових програмах в ГрецiТ, Польщi, Iталii, Кiпрi, IспанiТ, Грузii,
BipMeHii, Великобританii, Францii, Литвi, EcToHii, Нiмеччинi, ABcTpiT, Швейцарii,
Туреччинi, CIIIA. У межах чинних угод мiж МЩУ та унiверситетами УкраiЪи й
ряду зарубiжних KpaiH студенти мають можливiсть слухати лекцii провiдних
фахiвцiв, вiдомих науковцiв, дипломатiв, полiтичних та громадських дiячiв з
Украiни, а також ГрецiТ, Нiмеччини, США, Iталii та Кiпру.

Вuсновок: експерmна колliсiя консmаmуе, що орuziнсtлu ycix засновнuцьклtх
dotglMeHmiB, маmерiалu акреdumацiйноzо са,rylоаналiзу ulоdо напря-rиу пidеоmовкu
б.030]04 <Полimолоеiя> вidповidаюmь Лiцензiйнuл,t ylиoBctJv,

ocBimHbot diяльносmi mа !ержавнuл| вuп4о?ал| do акреdumацii.
проваdасення

2. Формування контингенту сryдентiв

Контингент студентiв за напрямом пiдготовки 6.030104 Полiтологiя
(спецiальностi 052 Полiтологiя на першому (бакалаврському) piBHi вищоТ освiти) в
Марiупольському державному унiверситетi формуеться вiдповiдно до <Правил
приЙому до Марiупольського державного унiверситету)), розроблених на пiдставi
КУмов приЙому до закладiв вищоi освiти Украiни>, затверджених MiHicTepcTBoM
Освiти i науки УкраТни, та обсягiв прийому. Це свiдчить про те, що в закладi
вищоТ освiти загалом склаJIася чiтка система профорiентацiйноi роботи та
формування контингенту студентiв, завдякиryому забезпечуються конкурси i
залучення до навчання здiбноi до творчоТ дi i молодi.
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показники формування контингенту студентiв в Марiупольському
державному унiверситетi за напрямом пiдготовки 6.030l04 Полiтологiя
(спецiальностi 052 Полiтологiя на першому (бакалаврському) piBHi вищоi освiти)
за даними СЩЕБО станом на 06.05 .2019 наведено в табл. 1.

Таблuця I
Показники формування контингенту студентiв
в Марiупольському державному унiверситетi

за напрямом пiдготовки б.030104 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя
на першому (бакалаврському) piBHi вищоi освiти) за даними €ЩЕБО станом

на 06.05.2019
лъ
п/п

Форма
навчання

Кчрси
1-ий 2-пй 3-ий 4-пй

1 Денна l0 5 7 4
2 Заочна 4 4

i Разолl I4 9 7 4

6.030104Полiтологiя (спецiальностi
(бака-паврському) piBHi вищоi освiти) не
пiдтверджус доцiльнiсть акредитацii
полiтологiя.

052 Полiтологiя на першому
перевищують лiцензованого обсягу. Ще
за напрямом пiдготовки б.OЗ0104

Показники формування контингенry здобувачiв за напрямом пiдготовки

Складовими процесу формування контингенry сryдентiв е:

профорiентацiйна робота кафедр; вивчення регiональних потреб у фахiвцях;
рекламна кампанiя; використання засобiв масовоТ iнформацii тощо.

У Марiупольському державному унiверситетi в межах комп'ютерно-
iнформацiйноi мережi для автоматизацii роботи приймальноТ KoMiciT функцiонуе
система кАбiryрiснт)), яка спрощус облiк, пошук, формуваннrI спискiв, обробку
результатiв всryпних випробувань, формування накzlзiв про зарахування.

Основою профорiентацiйноТ роботи унiверситету i кафедри мiжнародних
вiдносин та зовнiшньоi полiтики е формування стiйкого контингенту з числа
професiйно-орiентованих випускникiв закладiв середньоТ освiти.

Профорiентацiйна робота в унiверситетi здiйснюеться за такими
напрямками:

мотивацiя на розвиток знань професiЙного самовизначення випускникiв ЗСО;
рiзноманiтнi форми з€шу{ення учнiв шкiл до тематики наукових дослiджень
кафедр;
органiзацiя та проведення для потенцiйних абiтурiентiв батькiворганlзацlя та проведення для потенцlиних аоlтурlснтlв та ж 0атькlв
екскурсiй по iсторичному факультету;
надання методичноi допомоги закладам освiти, у викладаннi профiльних
предметiв, спецкурсiв, факультативiв;
надання методичноi допомоги учням та iх науковим керiвникам у пiдготовцi
науково-дослiдних робiт в рамках Малоi академiТ наук;
участь школярiв у заходах присвяченцх iзацii стратегii свроатлантичноТ
iнтеграцii УкраiЪи;
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профорiснтацiйна робота органiзовуеться у формi профорiснтацiйноi
дiяльностi у закладах освiти MicTa i областi, участi в ярмарках професiй, !нях
кар'сри.
Результати самоаналiзу формування якiсного скJIаду студентiв,

профорiентацiйноi роботи, планiв прийому свiдчать про те, що набiр сryдентiв до
унiверситеry вiдповiдае нормативним i законодавчим вимогам, потребам регiону.

Щля збереження контингенry студентiв проводяться насryпнi заходи:
- шляхом проведення анкеryвання вивчаеться громадська думка студентlв з

метою виявлення проблем у забезпечення умов для отримання якiсноi
освiти;

- проводяться заходи щодо залучення сryдентiв до участi в наукових
конференцiях, конкурсах сryдентських наукових робiц участi в грантових
проектах разом з мiжнародними органiзацiями (U-LEAD);

- у викладаннi навчальних дисциплiн використовуються iнновацiйнi
елементи освiти;- сryденти беруть активну участь у факультетських та
загальноунiверитетських заходах;

- активну участь студенти беруть в роботi студентського наукового
товариства, де розглядаються акту€Lпьнi проблеми сьогодення.

Вuсновок: експерmна колцiсiя вidзначае, 1цо конmuн?енm зdобувачiв вutцоi
освimu за напрямоful пidzоmовкu 6.030104 Полimолоziя в Марiупольськол4у
dержавноlwу yHiBepcumemi форлиу€mься через налаzоdжену профорiенmацiйну
робоmу, не перевuщуе лiцензованоzо обсяzу.

3. Змiст пiдготовки фахiвцiв

Експертною комiсiею встановлено, що освiтнiй процес за напрямом
пiдготовки 6.030l04 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя за першим
(бакалаврським) piBHeM вищоi освiти) в Марiупольському державному
унiверситетi органiзовано таким чином, щоб забезпечити
професiйних компетентностей майбутнiх фахiвцiв.

формування

Пiдвищення ефективностi освiтнього процесу вiдбуваеться шляхом
постiЙного удоскон€шення форм i методiв пiдготовки здобувачiв вищоI освiти.
Освiтнiй процес в МЩУ здiйснюеться з урахуванням оновлення змiсry освiти
вiдповiдно до нових освiтньо-професiйних програм, програм навч€uIьних
дисциплiн.

Нормативний TepMiH навчання за напрямом пiдготовки 6.030104 Полiтологiя
(спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським) piBHeM вищоТ освiти)
визначаеться освiтньо-професiйною програмою та навч€uIьним планом i складас 3

роки 10 мiсяцiв.
Освiтньо-професiйна програма за напрямом пiдготовки

6.030l04 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським)
piBHeM вищоi освiти), навчzшIьний план
встановленому порядку.

Hi Вченою радою унiверситету у
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Освiтньо-професiйна програма пiдготовки бакалаврiв мiстить вiдомостi
щодо обсяry кредитiв еКТС, необхiдного для здобуття вiдповiдного ступеня
вищоi освiти, перелiк компетентностей випускника, нормативний змiст
пiдготовки здобувача вищоi освiти, сформульований у TepMiHax результатiв
навчання, перелiк ocBiTHix компонент, форми атестацii здобувачiв вищоi освiти.

Структура навчального плану за напрямом пiдготовки 6.030104 Полiтологiя
(спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським) piBHeM вищоi освiти)
вiдповiдае освiтньо-професiйнiй програмi пiдготовки.

Щля конкретизацiТ планування навч€шьного процесу на кожний навчальний
piK складаеться робочий навч€uIьний план. Щля кожноТ навчальноi дисциплiни, що
входить до освiтньо-професiйноТ програми та навчаJIьного плану, складено робочi
програми навчЕtпьних дисциплiн, якi е нормативними документами i затвердженi в

установленому порядку.
На випусковiй кафедрi мiжнародних вiдносин та зовнiшньоi полiтики

практичнiЙ пiдготовцi сryдентiв вiдводиться важливе мiсце у формуваннi
професiйних компетентностей здобувачiв вищоТ освiти. Проходження навчальноТ
(практика Еом), виробничоi (полiтологiчноi), виробничоi (полiтологiчно-(практика з EUvr), вирооничо1 (полlтологlчноl), вирооничо1 (полlтологlчно-
дослiдницькоi), виробничоi (педагогiчноi) практик здiйснюеться вiдповiдно до
розробленоi програми на базах практики, з якими укладено вiдповiднi договори:

Таблuця 2
Забезпечення програмами i базами для проходження практики студентами

за напрямом пiдготовки б.030104 Полiтологiя

Найменування
практики

Семестр, в
якому

передбачена
практика

Тривалiсть
практики
(тижнiв)

нформацiя прс
наявнiсть
програJ\.t

практик
("+" або "-")

Найменування
бази для

проходження
практики

Iнформацiя про
наявнiсть угод

про
проходження
практик (дата,

loMep, строк дii

навчальна
(практика з

Еом)
2 J +

Кафедра
математичних
методiв та
системного
аналiзу МДУ

Виробнича
(полiтологiчна) +

Громадська
органiзацiя
<Iнiцiативна
група кРазом>
м. Марiуполь

.Щепартамент
внlтрiшньоi
полiтики
МарiупольськоТ
Micbkoi ради

м47-18дуо
вiд 30.11.2018

р., строк дii
до 30.11.2020

р.

м5-19дIуо
вiд
З0.01.20l9, на
перiод
практики

Виробнича
(полiтологiчно- 6 J кР ./-

Кафелра
мiжнаоодних

Голова експертноТ KoMiciT 1 н. о. Нiколаенко
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дослiдницька) вiдносин та
зовнiшньот
полiтики МДУ

Виробнича
(педагогiчна)

7 J +

Кафедра
мiжнародних
вiдносин та
зовнiшньот
полiтики МДУ

В МДУ розроблено Положення про проведення практики студентiв на базi
((Положення про проведення практики студентiв вищих навч€шьних закладiв
УкраiЪи>. Регламент та трив€Lпiсть виробничоi практики наведено у навчальному
планi. Практика проходить згiдно затвердженоi програми, в якiЙ передбаченi
завдання, вимоги та термiни виконання завдань, включено елементи дуальноi
освiти. Керiвництво практикою вiд Унiверситету здiйснюють фаховi викладачi,
вiд бази практики - висококвалiфiкованi працiвники пiдприемств. На засiданнях
кафедри пiдводяться пiдсумки, аналiзусться вiдповiднiсть баз практик
квалiфiкацiйним вимогам фахiвцiв, розробляються рекомендацii щодо пiдвищення
рiвня теоретичноi i практичноi пiдготовки студентiв до ix професiйноi дiяльностi.

Вuсновок: експерmна коlиiсiя консmаmу€, tцо зtwiсm пidzоmовкu фахiвцiв за
напряJиоJи пidzоmовкu б.030104 полimолоziя вidповidае вLtJчлоzал4

р е ?л ам ен mу €m ь с я d о ку ли е н m аJw t t, з аm в ер d ж е нur4 u у в с m а н о вл е н о fuIу по р яd ку,

4. Вiдповiднiсть кадрового забезпечення
напряму пiдготовки б.030104 Полiтологiя

Лiцензiйним умовам провадження освiтньоi дiяльностi

Освiтнiй процес в МДУ забезпечений кадрами вищоi кваrriфiкацii
вiдповiдно до нормативних вимоr: Кадровий склад МДУ сформований з
високопрофесiЙних фахiвцiв, докторiв наук, професорiв, кандидатiв наук,
доцентiв, якi мають вiдповiдний досвiд науково-педагогiчноТ роботи.

Пiдготовку фахiвцiв напряму пiдготовки 6.030401 Полiтологiя
(спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським) piBHeM вищоi освiти)
забезпечус виtIускова кафедра мiжнародних вiдносин та зовнiшньоТ полiтики. На
момент проведення акредитацiйного самоаналiзу в.о.завiдувача кафедри
мiжнародних вiдносин та зовнiшньоi полiтики е д.полiт.н., доцент Пашина
Наталiя Полiкарпiвна. !ля викладання з€Lлучено висококвалiфiкованих фахiвцiв з
iнших кафедр унiверситету, зокрема: фiлософii та соцiологiТ, математичних
методiв та системного аналiзу, економiки та мiжнародних економiчних вiдносин,
практичноI психологiI, права та публiчного адмiнiстрування тощо.

Перевiркою встановлено, що з 15 викладачiв, якi працюють на кафедрi
мiжнародних вiдносин та зовнiшньоi полiтики ("а постiйнiй ocHoBi) i
забезпечують освiтнiй процес за напрямом пiдготовки 6.0З0401 Полiтологiя (зi
спецiальностi 052 Полiтологiя), 9З О/о (|4 ви iB) мають вiдповiднi HayKoBi
ступенi, звання, з них: 4 е докторами и (Ба-lrабанов К. В,
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Грiдiна I. М., Лисак В. Ф., Пашина Н. П.), 8 с кандидатами наук, доцентами
(Булик М. В., Гаврилова Н. В, Гiльченко О. Л., Константинова Ю. В.,
Пахоменко С. П., Рябiнiн С. В., Трофименко М. В., Черепченко О. О.), 2 с
кандидатами наук, старшими викладачами (Светлакова М. А., Трофименко А.В.),
1 е старшим викладачем (Зiмiна М. В.).

Група забезпечення спецiальностi 052 Полiтологiя сформована з науково-
педагогiчних працiвникiв, для яких МIарiупольський державний унiверситет е

основним мiсцем роботи i якi вiдповiдають за виконання освiтньо-професiйноi
програми Полiтологiя зi спецiальностi 052 Полiтологiя на першому
(бакалаврському) piBHi вищоi освiти, особисто беруть участь в ocBiTHboMy
процесi, вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, визначеним Лiцензiйними
умовами, а також не входять (входили) до жодноi групи забезпеченIш в МЩУ або
в iнших закJIадах вищоТ освiти в поточному ceмecTpi.

При розрахунку групи забезпечення враховуваJIося, що загальний
контингент студентiв за спецiальнiстю 052 Полiтологiя становить менше l50 осiб
та кiлькiсть членiв групи забезпечення е достатньою, коли на одного ii члена
припадае не бiльше 30 здобувачiв вищоi освiти Bcix piBHiB, KypciB та форпл
навчан}я з вiдповiдноi спецiальностi. Вiдповiдно група забезпеченнrI зi
спецiальностi 052 Полiтологiя складае 5 осiб, з яких двое с докторами полiтичних
наук, професорами, один - кандидчт полiтичних наук, доцент, двое - кандидати
полiтичних наук.

Кiлькiсть членiв групи забезпечення с достатньою, оскiльки на одного if
члена припадас не бiльше 30 здобувачiв вищоi освiти зi спецiалъностi
052 Полiтологiя.

Частка тих науково-педагогiчних працiвникiв, хто мае науковий ступiнь
доктора наук таlабо вчене звання професора, становить 40 Ой загальноi кiлькостi
членiв групи забезпечення для рiвня бакалавра, частка тих науково-педагогiчних
працiвникiв, хто мае науковий ступiнь кандидата наук таlабо вчене звання
Доцента, становить 60 О/о заг€ulьноi кiлькостi членiв групи забезпечення.

Пiдготовку бакалаврiв за напрямом пiдготовки 6.030401 Полiтологiя
здiЙснюють 27 викJIадачiв, yci працюють на постiйнiй ocHoBi, з них 5 осiб -
доктори наук (19 %) (д.i.н., проф. Грiдiна I.M., д.полiт.н., доц. ПашинаН.П.,
д.фiлософ.н., доцент Попович О. В., д.соцiол.н., проф. Слющинський Б. В.,
д.культур. Сабадаш Ю. С.), |7 осiб - кандидати наук (64 %) (к.полiт.н., доц.
Булик М. В., K.i.H., доц. Гаврилова Н. В., к.полiт.н. Гiльченко о. Л., K.i.H.
Константинова Ю. В., к.пед.н., доцент Мараховська Н. В., к.соц.ком.
Мельникова-Курганова о. С., K.i.H, доц. HoBiKoBa С. В., к.фiл.н., доцент
Нiлькольченко М. В., к.економ.н., доц. Нiколенко Т. I., K.i.H., доц. Петрова I. о.,
K.i.H, доц. Пахоменко С. П., к.полiт.н., доц. Рябiнiн С.В., к.полiт.н.
Свстлакова М. А., к.ю.н. CeBepiHoBa О. Б., K.i.H., к.полiт.н. Трофименко А. В.,
Щибулько О. С., к.полiт.н. Черепченко О. О.), 3
(!дченко О. Ф., Зiмiна М. В.,
(ЛисецькаО. Я., Чечета Н. О.).

Карiда О. I.),
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Загальна кiлькiсть лекцiйних годин дисциплiн циклiв гуманiтарноi та
соцiа_гrьно-економiчноi пiдготовки, природничо-науковоi (фундаментальноi)
пiдготовки, професiйноi та практичноТ пiдготовки складас 1554 год. Проведення
лекцiй (l00 %) забезпечуеться науково-педагогiчними (науковими)
якi е визнаними професiон€ulами з досвiдом дослiдницькоТ,
iнновацiйноi або творчоТ роботи за фахом (д.i.тr., проф. Грiдiна I. М., д.полiт.н.,
доц. Пашина Н. П., л.фiлософ.н., доцент Попович О. В., д.соцiол.н., проф.
Слющинський Б. В., д.культур. Сабадаш Ю. С., к.полiт.н., доц. Булик М. В., K.i.H.,

доц. ГавриловаН.В., к.полiт.н. Гiльченко О. Л., K.i.H. КонстантиноваЮ.В., K.i.H,

доц. Пахоменко С. П., K.i.H., доц. Петрова I. О., к.полiт.н., доц. Рябiнiн С.В.,
к.полiт.н. Светлакова М. А., к.полiт.н. Трофименко А. В., к.полiт.н.
Черепченко О. О.). Проведення лекцiй з навч€Lльних дисциплiн науково-
педагогiчними працiвниками вiдповiдноi спецiальностi за основним мiсцем
роботи, якi мають науковий ступiнь та/або вчене звання, становить 1482 год, що
складае 95,4Оh. ,Щокторами наук, професорами проводиться 254 години, що
складае 18 %.

Комiсiя встановила, що склад наукQво-педагогiчних працiвникiв, якi
здiйснюють пiдготовку фахiвцiв за першим (бакалаврським) piBHeM вищоi освiти в
Марiупольському державному унiверситетi, формуеться вiдповiдно до
Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти та
акредитацiйних вимог щодо надання ocBiTHix послуг у сферi вищоi освiти.

Yci науково-педагогiчнi працiвники, якi здiйснюють освiтнiй процес за
напрямом пiдготовки 6.030401 Полiтологiя (зi спецiальностi 052 Полiтологiя за
першим (бакалаврським) piBHeM вищоi освiти), мають стаж науково-педагогiчноТ
дiяльностi понад два роки та piBeHb науковоi i професiйноi активностi, який
засвiдчуеться виконанням не менше чотирьох видiв та результатiв з перелiчених у
пунктi 30 Лiцензiйних умов провадження освiтнъоi дiяльностi.

Експерти перевiрили на мiсцi наявнiсть трудових книжок i достовiрнiсть
записiв щодо працевлаштування викладачiв, якi забезпечують освiтнiй процес за
напрямом пiдготовки 6.03040l Полiтологiя (за освiтньо-професiйною програмою
Полiтологiя зi спецiа,пьностi 052 Полiтологiя за першим (бака-lrаврським) piBHeM
вищоТ освiти). Середньорiчне навч€шьне навантаження викладачiв випусковоi
кафедри становить не бiльше 600 годин.

працiвниками,

управлiнськоТ,

Суттева рага на випусковiй кафедрi придiлясться формуванню якiсного

якi проводяться Нацiональною академiею педагогiчних наук Украiни, Щержавним
ДеПаРТаМентом США, ,Щелаверським унiверситетом, БалтiЙським науково-
дослiдним iнститутом проблем трансформацiТ економiчного простору;

пiдвищення квалiфiкацii (Марiупольський

конференцiях i ceMiHapax.

Голова експертноi KoMicii

науково-педагогiчного складу. Експертна
професорсько-викладацького скJIаду
напрямками:

комiсiя
кафедри

засвiдчуе, що якiсний розвиток
здiйснюеться за такими
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Пiдвищення квалiфiкацii науково-педагогiчних працiвникiв, якi
забезпечують освiтнiй процес якi забезпечують освiтнiй процес за напрямом
пiдготовки 6.03040l Полiтологiя (за освiтньо-професiйною програмою
Полiтологiя зi спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським) piBHeM

вищоi освiти), здiйснюеться вiдповiдно до затверджених планiв. Yci викладачi
випусковоi афедри протягом п'яти ocTaHHix poKiB пройшли пiдвищення
квалiфiкацiТ та стажування у провiдних закладах вищоТ освiти Украiни.

Система пiдвищення квалiфiкацiT, що реалiзуеться на кафедрi, забезпечуе
безперервне зростання науково-педагогiчноi квалiфiкацii викладачiв i вiдповiдае
сучасним вимогам.

Експертна перевiрка встановила, що на кафедрi мiжнародних вiдносин та
зовнiшньоТ полiтики наJIежним чином органiзована науково-дослiдна робота.

Протягом 20116 - 20|9 рр. на кафедрi виконув€Lлось фундамент€tIIьне наукове
дослiдження за рахунок коштiв державного бюджету <Пiвденно-схiдний регiон
УкраiЪи в умовах суспiльно-полiтичноi кризи) (0116U000055). Починаючи з
20|9 р. до 2021r р. розпочата розробка нового дослiдження за рахунок коштiв
державного бюджету на тему <Повернення та переосвоення тимчасово
окупованих територiй у .Щонецькiй та Луганськiй областях: сучасний стан та
перспективи)) (01l9 U 001312). Науковим керiвником цих тем е - д.полiт.н., проф.
Балабанов К. В.

На базi кафедри мiжнародних вiдносин та зовнiшньоi полiтикиз201'2 р.дiе
Спецiалiзована вчена рада К |2.09З.02 iз захисту дисертацiй на здобуття
наукового ступеня кандидата полiтичних наук за спецiальнiстю 23.00.02
полiтичнi iнститути та процеси. Так з 20l2p. по 2018 р.було захищено 11

дисертацiйних робiт, у червнi 201'9 р. заплановано захисти ще 3 дисертацiйних
робiт. Тематика захищених дисертацiйних робiт вiдповiдае прiоритетним
напрямам наукових дослiджень кафедри, & саме трансформацiТ полiтичних систем
краТн cBiTy та Середземномор'я у

Кафедра мiжнародних
проведенняспiворганiзатором

сучасних регiональних та глобальних процесах.
вiдносин та зовнiшньоi полiтики с
rцорiчноТ пiдсумковоi науково-практичноi

конференцii викладачiв Марiупольського державного унiверситету KAKTya_lrbHi
проблеми науки та освiти); науковоТ конференцiТ студентiв <!екада студентськоТ
науки). З 2011 р. кафедра органiзовуе та проводить Всеукраiнську науково-
практичну iнтернет-конференцiю студентiв, аспiрантiв та молодих вчених
<Тенденцii розвитку сучасноi системи мiжнародних вiдносин та свiтового
полiтичного процесу), спiворганiзаторами якоi виступають MiHicTepcTBo освiти та
науки Украiни, Iнститут BcecBiTHboT icTopii НАН УкраiЪи, Чорноморський
нацiональний унiверситет iM. П. Могили, Львiвський нацiональний унiверситет
iM. I. Франка, I]eHTp гендерних дослiджень МДУ, Iнформацiйний цент
Свропейського Союзу МДУ. Конференцiя проводиться один раз на piK, щорiчно в
нiй беруть участь понад 70 стулентiв, аспiрантiв та викладачiв iз закладiв виrцоi
освiти УкраТни та Польщi, Литви та EcToHiT. Географiя учасникiв конференцii

мiжнародних вiдносин та
акту€rльнi проблеми сучасних

свiдчить про широкi мiжвузiвськi
зовнiшньоi полiтики. У доповiдях

зв'язки
розгл
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мiжнародних вiдносин, зовнiшньоi полiтики Украiни та iноземних держав,
геополiтики та геостратегii, внутрiшньополiтичнi процеси тощо. У 20|7 р.
кафедра ст€Lпа органiзатором круглих столiв <Роль зовнiшнього чинника у
суспiльно-полiтичнiй кризi на Пiвденному Сходi Украiни>> та кУкраiнська криза i
зарубiжнi краТни: спектр позицiй i оцiнок>.

Кафедра мiжнародних вiдносин та зовнiшньоi полiтики р€вом з кафедрою
iсторичних дисциплiн iсторичного факультету забезпечуе видання наукового
журналу кВiсник Марiупольського державного унiверситету. Серiя: Iсторiя.
Полiтологiя>>, який був заснований у 2008 роцi. Видання включене до
мiжнародноТ наукометричноi бази даних Index Copernicus International (Польща)
(Index Copernicus ICV у 20lб р. - 49,87; у 2017 р. - 69,18). Також журн€tл входить
до фонду науковоТ електронноТ бiблiотеки кКиберленинка)), до вiльноi пошуковоi
системи повнотекстових наукових публiкацiй Google Scholar та до баз даних
Open Access Infrastructure fоr Research in Еurоре, Ulrich's Periodicals Directory,
Wbrldcat. Викладачi каф едри мlжнародних вlдносин та зовнlшньо1 полlтики

наприклад, <Операцiя
проведення) (к.полiт.н.,

iнших закладах в та наукових установах

публiкують у Вiснику результати cBoix дослiджень,
об'еднаних сил в YKpaTHi: полiтико-правовi засади
старший викладач Трофименко А.В. у випуску J\Гл 2| за 2018 piK), кВплив
промислових мiграцiй в пореформений ,Щонбас на етноструктуру регiону та
регiональну iдентичнiсть>> (д.полiт.н., професор Пашина Н.П. та к.полiт.н., доцент
Булик М.В. у випуску JФ |9 за 20|7 piK); кОсвiтянський фронт вiйни на сходi
Украiни>) (д.i."., професор Грiдiна I.M. у випуску М 13 за2015 piK).

За 2015 2019 рр. викладачами кафедри мiжнародних вiдносин та
зовнiшньоi полiтики пiдготовлено та видано 198 наукових та навч€Lпьно-
методичних праць, серед яких: 38 навчальних посiбникiв та методичних
рекомендацiй, 160 наукових статей, у тому числi: 18 - у iноземних виданнrIх, 130

- у фахових виданнях Украiни. Видано б одноосiбних монографiй, 7 колективних
монографiй, зокрема колективна монографiя кафедри за держбюджетною темою
<Пiвденний Схiд Украiни в умовах суспiльно-полiтичноТ кризи>>. Щоцент кафедри
Пахоменко С.П. видав у 2016 р.та 2018 р.двi публiкацiТ у журналi, який
включено до мiжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.
Ще 3 cTaTTi

редакцiйними
iнших викадачiв кафедри знаходяться в процесi редагування

колегiями подiбних журна-пiв.
За цей же перiод викладачi кафедри були учасниками наукових ceMiHapiB,

конференцiй рiзного рiвня, а також iнших наукових форумiв, що проводилися як в
УкраiЪi, так i за кордоном.

За ocTaHHi п'ять poKiB студентами пiд керiвництвом викладачiв кафедри
мiжнародних вiдносин та зовнiшньоi полiтики пiдготовлено та видано понад 20
наукових статей та 330 тез доповiдей на регiона_гlьних, всеукраiнських та
мiжнародних конференцiях. Науково-педагогiчний склад кафедри мiжнародних
вiдносин та зовнiшньоi полiтики та здобувачi вищоi освiти за першим
(бакалаврським) piBHeM випусковоi кафедри беруть активну участь у наукових
заходах, що проводяться в
УкраiЪи та за кордоном. У i кафедри та здобувачiсередньому за
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вищоi освiти за другим (магiстерським) piBHeM беруть участь у 5-8 мiжнародних,
всеукраТнських науково-практичних
симпозiумах, круглих столах, на яких
повiдомленнями.

конференцiях, наукових ceMiHapax,
виступають з доtrовiдями та науковими

Матлай Л.С.
дають вiдгуки

В.о. завiдувача кафедри мiжнародних вiдносин та зовнiшньоТ полiтики
д.полiт.н., професор Пашина Н.П. взяла участь у експертних комiсiях з

проведення акредитацiйних експертиз: червень 20|6 р. за ОС <Бака-павр>>

спецiальностi кМiжнароднi вiдносини> у Схiдноукраiнському нацiональному
унiверситетi цiм. Володимира Дшlя, грудень 2016 р. за ОС <Магiстр>>

спецiальностi <Мiжнароднi вiдносини> у Нацiональному унiверситетi <Львiвська
полiтехнiка>>, грудень 20l8 р. за ОСкМагiстр>> спецiальностi <Мiжнароднi
вiдносини, суспiльнi комунiкацii та регiональнi студii> у Щнiпропетровському
нацiональному унiверситетi iM. О. Гончара.

В.о. завiдувача кафедри мiжнародних вiдносин та зовнiшньоi полiтики
д.полiт.н., професор Пашина Н.П. проводила рецензування: пiдручника <<Основи

стратегii нацiональноi безпеки та оборони держави) за заг€LпьноТ редакцii доктора
вiйськових наук, професора генерЕLл-лейтенанта Телелима В. М.; монографii
кМультилатералiзм США у мiжнародних вiдносинах>>, к.полiт.н., асистента
кафедри полiтологii та мiжнародних вiдносин Нацiонального унiверситету
<Львiвська полiтехнiка> Зазуляк З.М.; навч€Lльного посiбника <<Щипломатiя

УкраiЪи>, укладач - K.icT.H,
Викладачi кафедри на автореферати дисертацiй. В.о.

завiдувача кафедри мiжнародних вiдносин та зовнiшньоi полiтики д.полiт.н.,
професор Пашина Н.П. у 2018 роцi надiслала вiдryки на автореферат дисертацiТ
Семчишина С. I. <CyBepeHiTeT в теорii та практицi сучасних мiжнародних
вiдносин)), поданоI на здобуття наукового ступеня кандидата полiтичних наук за
спецiальнiстю 23.00.04 - полiтичнi проблеми мiжнародних систем та глобального

розвитку та на автореферат дисертацiI Рослонь Д.А.Т. <<Схiдне партнерство у
зовнiшнiй полiтицi Польlцi>, поданоi до захисту на здобуття наукового ступенJI

мiжнародних систем та глобального розвитку.
Д.i.н., професор Грiдiна I.M. у 2018 роцi надiслала вiдгук на автореферат

дисертацii Касьяновоi М.М. кМiграцiя громадян Украiни до Бiлорусi, Молдови та
PociT в умовах пост бiполярноi трансформацii мiжнародноi системи), поданоi на
здобуття наукового ступеня доктора полiтичних наук за спецiальнiстю 23.00.04 -
полiтичнi проблеми мiжнародних систем та глобального розвитку та K.i.H., доцент
Пахоменко С.П. надав вiдryк на автореферат дисертацiТ Фогел Х. <Полiтичнi
аспекти становлення та розвитку мiграцiйноi полiтики европейського Союзу>>,
поданоi до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата полiтичних наук зi
спецiальностi 23.00.04 * полiтичнi проблеми мiжнародних систем та глобального
розвитку.

Вuсновок: експерmна колtiсiя консmаmу€, u4o кiлькiснi mа якiснi поксlзнlлк1,1

KadpoBozo забезпечення за напряfulоJи пi б.030401 Полimолоziя у
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Марiупольськол4у dержавнолиу yHiBepcumemi вidповidаюmь ЛiцензiйнLuй yJvloaalй

про ваdження oc BimHboi d iыьно с mi mа,Щ ерэtсавнtl,|и Bu.lvlo z clJv, d o акр еdumацii.

5. Вiдповiднiсть навчально-методичного забезпечення напряму
пiдготовки б.0301 04 Полiтологiя Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboi

дiяльностi

Органiзацiя освiтнього процесу в МЩУ базуеться на ocнoвi Законiв УкраiЪи
<Про ocBiry>>, кПро вищу ocBiTy>, Положення про органiзацiю освiтнього процесу
в МЩУ та iнших нормативних документiв iз питань освiти.

За BciMa дисциплiнами, що передбаченi навчапьним планом, е робочi
навчitльнi програми, якi регламентують змiст дисциплiни, вимоги до знань, yMiHb
та компетентностей здобувачiв вищоТ освiти, cTpyкTypHi взаемозв'язки з iншими
дисциплiнами, атестацiйнi заходи, розподiл часу на Bci види занять i самостiйну
роботу студента, використання студентом лiтературних джерел та методичних
розробок викладачiв. Робочi навч€Lльнi програми дисциплiн щорiчно
переглядаються, коригуються, затверджуються в установленому порядку на
засiданнях кафедр вiдповiдно до Положення про комплекс навчztльно-
методичного забезпечення навчzшьноТ дисциплiни в МДry.

PiBeHb навчально-методичного забезпечення за напрямом пiдготовки
6.030104 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським)
piBHeM вищоi освiти) в МЩУ у кiлькiсному спiввiдношеннi складас 100%, тобто з
ycix обов'язкових i вибiркових навчальних дисциплiн, передбачених навч€lпьним
планом, розробленi комплекси навчzшьно-методичного забезпечення (робоча
програма, навчальний контенъ методичнi рекомендацii до проведення практичних
(семiнарських) занять, завдання для лабораторних робiт; дидактичне забезпечення
самостiйноi роботи; засоби дiагностики навч€Lпьних досягнень студентiв;
iнформацiйнi матерiали бiблiотеки iз забезпечення навчzLпьними пiдручниками
(посiбниками) з дисциплiни).

Випусковою кафедрою мiжнародних вiдносин та зовнiшньоi полiтики
розробленi пакети комплексних контрольних робiт (ККР) для оцiнки знань
сryдентiв за загаJIьним та професiйним циклами пiдготовки. Завдання ККР
спрямованi як на оцiнку засвоених студентами теоретичних знань, так i на
виявлення ik здатностi вирiшувати практичнi завдання.

Щiагностика якостi пiдготовки фахiвцiв здiйснюеться пiд час пiдсумковоi
атестацii у термiни, що передбаченi навчальним планом. На державну атестацiю
осiб, якi навчаються за напрямом пiдготовки 6.030104 Полiтологiя (спецiальностi
052 Полiтологiя за першим (бакалаврським) piBHeM вищоi освiти), виноситься
система загаJIьних та спецiальних (фахових, предметних) компетентностей, що
визначена в освiтньо-професiйнiй програмi та вiдповiднi блоки змiстовних
модулiв, що складають нормативну частину змiсту освiтньо-професiйноi
програми пiдготовки фахiвцiв.
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Формою пiдсумковоi атестацiI за напрямом пiдготовки 6.030104 Полiтологiя
(спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським) piBHeM вищоi освiти) е

два державних екзамени з порiвняльноi полiтологii та державного управлiння.
На випусковiй кафедрi наявнi yci методичнi матерiали (програми державних

екзаменiв з порiвняльноТ полiтологii та державного управлiння, критерii
оцiнювання знань).

Вuсновок: експерmна колtiсiя консmаmу€, ulо навчсtльно-меmоduчне
забезпечення за напряJчlол| пidzоmовкu 6.030104 Полimолоziя в МарiупольськоJйу
dержавнолtу унiверсumеmi вidповidае Лiцензiйнъtlw уh|овсl-цl проваdження освimньоi
d iя,l ь н о с m i m а ! е р эю а в н l,tJvl в Lи,l о z а-л4 d о а кр е d um ацi i,

б. Вiдповiднiсть матерiально-технiчного забезпечення напряму пiдготовки
б.030104 Полiтологiя Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboi

дiяльностi

Експертна комiсiя перевiрила документи,
Марiупольським державним унiверситетом
гуртожитками.

Марiупольський державний унiверситет розмiщуеться у 5 навчальних
корпусах. Загальна площа унiверситету становить 30883,б кв.м. Навчальна площа
примiщень становить 6631,4 кв.м.

Показник забезпечення навч€Lпьними примiщеннями становить 2,6 кв. м (з
урахуванням навчання за змiнами), що вiдповiдае нормативним вимогам п.33
Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboT дiяльностi, затверджених постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\s 1187 вiд 30 грудня 2015р., в редакцii постанови
Кабiнету MiHicTpiB Ns 347 вiд l0 травня 2018 р.

Унiверситет ма€ у розпорядженнi l07 навч€шьних аудиторiй, 42 з яких е

предметними. Кiлькiсть навчЕLпьних аудиторiй з мультимедiйним обладнанням
становить З2, що вiдповiдно становить 30О/о. Показник забезпечення навчЕLIIьних
аудиторiй мультимедiйним обладнанням вiдповiдае нормативним вимогам п. 31
Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboi дiяльностi, затверджених постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\Ъ 1187 вiд 30 грудня2015 р., " редакцii постанови
Кабiнету MiHicTpiB Ns 347 вiд 10 травня 20l8 р.

У Марiупольському державному унiверситетi створено 1 l спецiалiзованих
лабораторiй комп'ютерноi технiки. Загальна кiлькiсть робочих комп'ютерних
мiсць та комп'ютерiв - 454. Yci комп'ютернi лабораторii об'сднанi в локzllrьну
мережу та мають доступ до мережi IHTepHeT. Використання комп'ютерних
лабораторiй передбачено пiд час вивчення дисциплiни <<Комп'ютернi системи та
технологii> за BciMa спецiальностями за першим (бака-гrаврським) рiвням вищоi
освiти.

Використання комп'ютерних лабораторiй для викJIадання дисциплiн з
використанням комп'ютерного обладнання здiйснюеться з урахуванням подiлу
академгруп на пiдгрупи чисельнiстю д
комп'ютерного обладнання. Розклад

2 осiб вiдповiдно до кiлькостi
ьних занять формуеться з

що засвiдчують право володiння
навча_пьними корпусами та
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урахуванням необхiдноi кiлькостi комп'ютерних лабораторiй для провадження
ocBiTHboT дiяльностi за спецiальностями.

fuя забезпечення освiтнього процесу за напрямом пiдготовки 6.030104
кПолiтологiя>(спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським) piBHeM

вищоi освiти) використовуеться 8 предметних навч€Lпьних аудиторiй, обладнання
та устаткування яких вiдповiдас Лiцензiйним умовам впровадження ocBiTHboi

дiяльностi, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\Ъ l187 вiд 30
грудня 2015 р., в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB Ns 347 вiд 10 травня 2018

р., то дозволяе здiйснювати освiтнiй процес за з€uIвленою спецiальнiстю:
. Комп'ютерний кJIас - аудиторiя Jф l09 (площа аудиторii - 38,4 кв. м).

Викладаються наступнi дисциплiни: Методика i TexHiKa полiтичних дослiджень,
Iнформатика та обчислювЕLльна TexHiKa. Обладнання аудиторii (дошка HacTiHHa

для маркеру - 1 шт., системний блок - 14 шт., MoHiTop - 14 шт., настiнний екран

для проектора - 1 шт., мультимедiйний проектор) дозвоJuIе виробити навички
ефективного використання iнформацiйних технологiй у професiйнiй дiяльностi
студентiв.

. Центр гендерних дослiджень i
Викладаються наступнi дисциплiни:

освiти J\b 204 (площа
Конфлiктологiя та

Iноземна мова, Професiйна iноземна мова, Полiтичнi
Фiлософiя полiтики, Порiвняльна полiтологiя. Обладнання аудиторii (дошка
iнтерактивна - 1 шт., системний блок - 3 шт., MoHiTop 3 шт.,) дозволяс
презентувати фiльми, учбовий матерiал з англiйськоi та другоi iноземноi мови.

. Предметна аудиторiя Ns 205а (площа аудиторii 2|,2 кв. м). Викладаються
наступнi дисциплiни: Полiтика та eKoHoMiKa, Полiтична регiона-гliстика, Основи
геополiтики та геостратегiТ, Полiтичнi iнститути та режими, !ержавне управлiння,
Мiсцеве самоврядування. Обладнання аудиторiТ (маркерно-мелова дошка - 1 шт.,

флiпчарт 1 шт., у разi необхiдностi можуть бути встановленi екран та
мультимедiйний проектор) дозволяе створити необхiднi умови для навчання
студентiв.

о Предметна аудиторiя J\Ъ 209 (площа аулиторii 135 кв. м). Викладаються
наступнi дисциплiни: Iсторiя цивiлiзацiй, Iсторiя УкраТни, Iсторiя украiнськоi
культури, Украiнська мова за професiйним спрямуванням, Фiлософiя, Безпека
життедiяльностi, Соцiологiя. Обладнання аудиторii (дошка стацiонарна для
маркеру 1 шт.) дозволяе викладати дисциплiни за допомогою наочного
матерiалу.

о Предметна аудиторiя Ns 209а (площа аудиторii з8,Z кв. м). Викладаються
наступнi дисциплiни: Полiтична система су{асноТ УкраТни, Полiтика i право,
Методологiя полiтичноI науки, Полiтична психологiя, Методика викладання
соцiально-полiтичних дисциплiн, Полiтичний менеджмент, Виборчi системи краТн
св1 Обладнання

викладання означених дисциплiн.
о Предметна аулиторiя лГs 210 (площа диторiТ 40 кв. м). Викладаються

наступнi дисциплiни: Зовнiшня полiтика У ,Тулрtя та практика лобiювання,

аудиторii З0,2 кв. м).
теорiя переговорiв,
елiти та лiдерство,
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Друга iноземна мова, Публiчна полiтика, Полiтична реклама. Обладнання
аулиторiТ Ns 2l0 (екран для проектора настiнний 1 шт., мультимедiйний
проектор - 1 шт., дошка для крейди стацiонарна - 1 шт.) дозволяе викладати

дисциплiни за допомогою наочного матерiалу, презентувати фiльми, учбовий
матерiал з з€вначених дисциплiн.

Iнформацiйний центр европейського Союзу - аудиторiя JtlЪ 216 (площа
аулиторii 48,6 кв. м). Викладаються наступнi дисциплiни: Вступ до спецiальностi,
Роль СС в сучасному cBiTi, Полiтична культура, Iсторiя зарубiжних полiтичних
вчень, Полiтична антропологiя, Теорiя держави та права, Iсторiя та теорiя
полiтичних партiй. Обладнання аулиторii J\Ъ 2lб (дошка для маркеру - 1 шт.,
мультимедiйний проектор 1 шт., екран настiнний для мультимедiйного
проектора - 1 шт.) дозволяе використовувати мультимедiйнi презентацii, наочний
матерiал, HayKoBi фiльми тощо.

о Навчальна лабораторiя кщентр Ба-гlто-чорноморських регiональних
доOлiджень>> (економiко-правовий факультет) - аулиторiя Ns 2l2 (площа аулиторii
82,8 кв.м). Викладаються наступнi дисциплiни: Полiтичний аналiз та
прогнозування, Менеджмент партiйноi та електоральноi дiяльностi,
Етнополiтологiя, Полiтологiя мiжнародних вiдносин, Полiтична географiя.
Обладнання аудиторii (iнтерактивний дисплей l, комплект обладнання
вiдеоконференцзв'язку -l, комплект обладнання аудиоконференцзв'язку 1,

наочнии

форми

Таким чином, обладнання спецiалiзованих предметних аудиторiй для
провадження ocBiTHboi дiяльностi за напрямом пiдготовки б.030104 кПолiтологiя>>,
спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським) piBHeM вищоТ освiти е

достатнiм.
Yci споруди унiверситеry (навчальнi коргryси, аудиторii, гуртожитки та iH.)

перебувають у н€шежноIчIу cTaHi.
Вuсновок: експерmна колtiсiя вважае, лцо ллаmерiально-mехнtчна база за

напря-|,лоJй пidzоmовкu б.030104 <Полimолоziя> в Марiупольськоп4у dержавнолlу

унiверсumеmi вidповidае Лiцензiйнttlw ylwoBaJv, проваdэrcення ocBimHboi' diя"lьносmi
m а l ер эю а вн 1,1],l вu.rй о z clJvt d о акр е d um ацii.

7. Вiдповiднiсть iнформацiйного забезпечення напряму пiдготовки
б.030104 Полiтологiя Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboi дiяльностi

Iнформацiйне забезпечення ocBiTHboi дiяльностi здiйснюе наукова
бiблiотека, яка е навч€tльно-науковим, iнформацiйним, допомiжним, культурно-
ocBiTHiM структурним пiдроздiлом унiверситету. Книжковий фо"д бiблiотеки

ноутбук - 4 шт.) дозволяс використовувати мультимедiйнi презентацii,
матерiал, HayKoBi фiльми, а також використовувати iнтерактивнi
спiлкування в процесi навчання студентiв.

розмiщений у 8 книгосховищах, розподiлений тематично. До
пропонусться традицiйний (картковий систематичний,
електронний алфавiтно-предметний катапо
картотека журнaльних статей. Запро

Голова експертноi KoMicii

послуг студентiв
алфавiтний) та

ка перiодичних видань,
матизована бiблiотечна

картотека
а aBToMi
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програма (IРБIС). Кафедра мiжнародних вiдносин та зовнiшньоi полiтики та
cTpyкTypHi пiдроздiли унiверситеry мають доступ до мережi IHTepHeT.

Фонд бiблiотеки унiверситету складае понад 1б0 000 одиниць зберiгання:
монографii, пiдручники, навчаJIьнi посiбники, навчапьно-методичнi посiбники,
комплекси навч€lJIьно-методичного забезпечення дисциплiн, словники, довiдники,
енциклопедiТ, перiодичнi yKpaTHcbKi та зарубiжнi виданrrя.

Читальнi зzLпи пiдключенi до
якiсного обслуговування читачiв,

мережi IHTepHeT,
iнформацiйного

процесу й наукових дослiджень, повноцiнно використовратипроцесу и наукових дослlджень, дас змоry повноцlнно використоврати
iнформацiйний потенцiал бiблiотеки i свiтових iнформацiйних мереж i банкiв
даних.

Книжковий фо"д для напрямку пiдготовки б.030104 Полiтологiя,
спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським) piBHeM вищоi освiти
складас понад 2,9 тис. примiрникiв науковоТ та навч€LпьноТ лiтератури i реryлярно
поповнюсться. Постiйне формування фонду науковоi лiтератури як
зdtгальногЕrлузевого характеру, так i вузькоспецiальноi, дае можливiсть студентам
та викладачам знайомитися з працями украiнських i зарубiжних фахiвцiв у галузi
полiтологii тощо. Комплектування бiблiотеки поповню€ться спецiальною
вiтчизняною та зарубiжною перiодикою. Навчальнi дисциплiни ocBiTHbo-
професiйноТ програми пiдготовки бакшаврiв забезпеченi необхiдною навч€tльною,
науково-довiдниковою лiтературою.
державного унiверситету створено
можливiстю роботи з електронними

У читuulьному залi Марiупольського
Bci умови для забезпечення студентiв
катапогами, електронною бiблiотекою, а

також пошуком iнформацii у мережi IHTepHeT.
Викладачi та студенти мають доступ до електронних баз (Polpred.com,

електронна бiблiотека видавництва <Щентр учбовоi лiтератури>, JoumalTOCs,
електронно-бiблiотечна система BiblioRossica) та мережевих електронних
pecypciB вiльного доступу (Наукова електронна бiблiотека перiодичних видань
НАН Украiни, Електронна бiблiотека кМислене древо), Тематичний iHTepHeT-
навiгатор НацiональноТ бiблiотеки УкраТни iMeHi B.I. Вернадського), що цiлком
задовольняе iнформацiйнi потреби учасникiв освiтнього процесу.

В унiверситетi наявнi фаховi перiодичнi видання для здобувачiв вищоi
освiти за напрямом пiдготовки 6.030104 кПолiтологiя>>, спецiальностi 052
Полiтологiя за першим (бакалаврським) piBHeM вищоi освiти, зокрема: <<Бiнтел>>,

кВiсник Марiупольського державного унiверситету. Серiя: Iсторiя. Полiтологiя>>,
кГiлея>, кГранi науково-теоретичний альманах)), KS.P.A.C.E>, <Politicus>,
кНауковий часопис Нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi
М. П. !рагоманова. Серiя 22. Полiтичнi науки та методика викJIадання соцiально-
полiтичних дисциплiн>> тощо.

Кiлькiсть фахових перiодичних видань за напрямом пiдготовки б.030104
кПолiтологiя>>(спецiальностi 052 Полiтологiя)
нормативним вимогам п. 36 Лiцензiйних умов
затверджених постановою Кабiнету MiHi
2015 р., в редакцii постанови Кабiнету MiHi

що створюе умови для
забезпечення освiтнього

становить 7 позицiй, що вiдповiдае
впровадження ocBiTHboT дiяльностi,
Lp Украiни J\Ъ 1187 вiд 30 грудня

Nч 3/7 вiд 10 травня 2018 р.
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На офiцiйному сайтi Марiупольського державного унiверситету
(http : //mdu. in.ual) розмiщуеться така i нформацiя :

- СтатутМарiупольського державногоунiверситету;
- положення про колегiальнi органи та ik персон€tльний склад (Положення

про вчену раду МДУ, Положення про Наглядову раду, положення про
cTpyкTypHi пiдроздiли МЩУ) тощо;

- документи МДУ, пов'язанi iз органiзацiею освiтнього процесу (Положення
про органiзацiю освiтнього процесу у Марiупольському державному
унiверситетi, Положення про проведення практик студентiв
Марiупольського державного унiверситету, Положення про порядок
створення та органiзацiю роботи ЕкзаменацiйноТ KoMicii у Марiупольському
державному унiверситетi, Положення про органiзацiю контролю та
оцiнювання успiшностi навчання здобувачiв вищоТ освiти у МДУ, профiлi
освiтньо-професiйних програм, iнформацiя про навчаJIьно-методичне
забезпечення спецiальностей унiверситету) ;

Правила прийому до МДУ на поточний piK та змiни до
склад керiвних органiв МДУ;
перелiк вакантних посад у МДУ, призначення на
конкурсних засадах;
кошторис М!У на поточний piK та Bci змiни до нього;

рiчний, у тому числi фiнансовий звiт про дiяльнiсть

iнформацiя про використання бюджетних коштiв у розрiзi програм;

проведення тендерних процедур (рiчний план закупiвель на поточний piK, а
також вiдомостi, що подаються до MiHicTepcTBa економiчного розвитку i
торгiвлi для оприлюднення в iнформацiйному бюлетенi <Вiсник державних
закупiвель>);

розмiр плати за навчання та за надання додаткових ocBiTHix послуг;

результати щорiчного оцiнювання здобувачiв вищоТ освiти, науково-
педагогiчних i педагогiчних працiвникiв МДУ (у тому числi положення про
його проведення);

- iнформацiя про наукову дiяльнiсть унiверситету: напрями науковоi
дiяльностi та HayKoBi проекти; конференцiТ, семiнари, конкурси та виставки,
що проводяться в унiверситетi; HayKoBi видання, спецiалiзованi вченi ради
тощо;

- iнформацiя для студентiв: вiдомостi про дiяльнiсть студентського
самоврядування, органiзацiю студентського дозвiлля, зрzвки документiв.
В унiверситетi проводиться систематичне оновлення та пiдтримання в

акту€шьному cTaнi iнформацii, що пiдлягае оприлюдненню на офiцiйному веб-
сайтi МДУ.

Лля iноземних користувачiв створено cTopiHKy англiйською мовою
мацiю про дiяльнiсть МДУ, його(http://en.mdu.in.uu/), д" розмiщено основну i

штатний розпис на поточний piK (у тому числi зведений); iнформацiя щодо

МДУ з урахуванням
iнформацii про надходження та використання коштiв;

них;

якi здiйснюсться на
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структуру, лiцензii та сертифiкати про акредитацiю ocBiTHix програм, зр€вки
документiв про ocBiTy, контактну iнформацiю.

Вuсновок: експерmна колцiсiя консmаmу€, tцо piBeHb iнфорл,tацiЙноzо
забезпечення за напряJчlоJи пidzоmовкu б.030104 Полimолоziя в МарiупольськоJйу
dержавнопtу унiверсumеmi вidповidае Лiцензiйнъьц yJvtoBctjt проваdження ocBimHbot
d iя"lьно с m i m а l ержав нu.тчt вuл4о zсlJч, d о акр ed um ац ii'.

8. Вiдповiднiсть якiсних характеристик здобувачiв вищоi освiти за
напрямом пiдготовки б.030104 Полiтологiя Щержавним вимогам до акредитацii

Пiдготовка здобувачiв за напрямом пiдготовки 6.0З0104 Полiтологiя
(спецiа_lrьностi 052 Полiтологiя на першому (бака_гrаврському) piBHi вищоi освiти) в
МДУ здiйснюеться вiдповiдно до безстроковоТ лiцензii (наказ МОН Украiни JtJb

102-л вtд 22.05.20117) та вiдомостей щодо здiйснення ocBiTHboi дiяльностi у сферi
вищоТ освiти станом на 06.05 .20|9.

PiBeHb пiдготовки здобувачiв вищоi освiти за напрямом
6.030104 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя на
(бакалаврському) piBHi вищоi освiти) з циклу гуманiтарних та
економiчних дисциплiн / циклу загальноТ пiдготовки, циruIу
природничо-науковоi (фундамент€ulьноi) пiдготовки / циклу загальноТ
та циклу дисциплiн професiйноi та практичноi пiдготовки / циклу професiйноi
пiдготовки перевiрявся пiд час виконання комплексних контрольних робiт (ККР).
Yci завдання, що включенi до ККР, вiдповiдали дiючим навчztпьним програмам,
вимогам освiтньо-професiйноТ програми пiдготовки бакалаврiв. Змiст ККР
охоплював достатнiй за обсягом матерiал навчzшьних дисциплiн, що дztло змогу
отримати об'ективнi уявлення про наявнiсть у студентiв теоретичних знань i
практичних yMiHb i навичок, зробити висновки щодо рiвня ix теоретичноi фаховоi
пiдготовки.

Згiдно з дiючим навчutльним планом зi студентами денноi форми навчання за
напрямом пiдготовки 6.030104 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя на
першому (бака_гrаврському) piBHi вищоi освiти) були проведенi комплекснi
контрольнi роботи за затвердженим розкладом з дисциплiн циклу гуманiтарних та
соцiально-економiчних дисциплiн / циклу загальноi пiдготовки, циклу дисциплiн
природничо-науковоi (фундаментальноi) пiдготовки / циклу заг€шьноТ пiдготовки
Та циклУ дисциплiн професiЙноТ та практичноi пiдготовки / циклу професiйноi
пlдготовки, а саме:

. З циклу гуманiтарних та соцiально-економiчних дисциплiн / циклу
загrшьноi пiдготовки: Iсторiя Украiни;

. з циклу дисциплiн природничо-науковоi (фундаментшrьноi)
пiдготовки / циклу заг€LпьноТ пiдготовки: Iсторiя цивiлiзацiй,
Конфлiктологiя та теорiя переговорiв, Полiтична регiоналiстика;

о З циклу дисциплiн професiйнот та практичноi пiдготовки / циклу
професiйноТ пiдготовки: TexHiKa полiтичних дослiджень,
Iсторiя та теорiя полiтичних й, Г}спiтичний менеджмент.

пiдготовки
першому

соцiально-
дисциплiн
пiдготовки
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Завдання до ККР було укладено вiдповiдно до чинних вимог.
У процесi здiйснення експертноi перевiрки з циклу ryманiтарних та

соцiально-економiчних дисциплiн / циклу заг€шьноi пiдготовки абсолютна

успiшнiсть cKJIEuIa I00o^, якiсть знань 100% (.rр" самоаналiзi 100% та 100%
вiдповiдно). Середнiй бал 4,6 (4,6 при самоаналiзi). Розбiжностi мiж
результатами виконання ККР при самоаналiзi та при експертному вимiрюваннi
немае.

У процесi здiйснення експертноi перевiрки з циклу дисциплiн природничо-
науковоТ (фундаментальноТ) пiдготовки / циклу загальноТ пiдготовки абсолютна

успiшнiсть склЕLпа |00Уо, якiсть знань 66% (rrр" самоаналiзi 9З% та 66%
вiдповiдно). Середнiй бал 4,0 (3,8 при самоаналiзi). Розбiжнiсть мiж
результатами виконання ККР при самоаналiзi та при експертному вимiрюваннi
становить: з успiшностi показник вище на 7О/о у порiвняннi з даними самоаналiзу,

у якостi знань у порiвняннi з даними самоанuшiзу розбiжностей немае, а середнiй
бал за нацiональною шк€шою вище на 0,2 бали, що знаходиться у межах чинних
вИмог.

У процесi здiйснення eкc[epTHoi перевiрки з циклу дисциплiн професiйноI
та практичноi пiдготовки / циклу професiйноi пiдготовки абсолютна успiшнiсть
склzllrа l00%. При цьому за результатами експертного аналiзу якiсть знань циклу
дисциплiн професiйноi та практичноi пiдготовки / циклу професiйноi пiдготовки
склЕuIа 52% (6| О/о при самоанЕuliзi), середнiЙ бал - 3,8 (3,9 - при самоаналiзi).
Розбiжнiсть якiсних пок€tзникiв мiж комплексною контрольною роботою з циклу
дисциплiн професiйноi та практичноi пiдготовки / циклу професiйноi пiдготовки
при самоаналiзi i роботою, яка була проведена експертною комiсiею, становить: у
якостi знань у порiвняннi з даними самоаналiзу розбiжнiсть скJIадас 9О^, а

середнiй бал за нацiона_гtьною шкалою нижчий на 0,2 бали, що знаходиться у
межах чинних вимог.

У результатi порiвняльного аналiзу можна зробити висновки про належний
piBeHb професiйно-практичноТ пiдготовки студентiв за напрямом пiдготовки
б.030104 полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя першому
(бакалаврському) piBHi вищоI освiти).

Пiдсумкова атестацiя здобувачiв вищоТ освiти за напрямом пiдготовки
б.030104 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя на першому
(бака_гrаврському) piBHi вищоТ освiти) передбачена у формi державного екзамену з
порiвняльноi полiтологii та державного екзамену з державного управлiння.

Вuсновок: експерmна колwiсiя консmаmу€, lцо якiснi харакmерuсmuкu
пidzоmовкu бакалаврiв з напря.|/rу пidzоmовкu б.030]04 Полimолоziя вidповidаюmь
,Щержавнl,tл| вulчло zалl d о акр еd um ацil.

9. Аналiз внутрiшньоi системп забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi

У Марiупольському державному
спрямованi на розвиток системи внутрiшн

Голова експертноТ KoMiciI

унiверситетi здiйснюються заходи,
забезпечення якостi освiти. Плани

-
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заходiв та

унiверситетi.
результати ix впровадження публiкуються на офiцiйному сайтi

В МДУ розробили й активно впроваджують Систему внутрiшнього
забезпечення якостi. Вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро вищу ocBiTy> бУлО

розроблено Опис системи внугрiшнього забезпечення якостi та <<Положення про
систему внутрiшнього забезпечення якостi в МДУ) (наказ МДУ JЮ 2|4 вiд
3 1 .05.201 8).

Система внутрiшнього забезпечення якостi в Унiверситетi передбачае:
- кадрове забезпечення ocBiTHboT дiяльностi, оцiнювання науково-

педагогiчних та педагогiчних працiвникiв;
- матерiально-технiчней iнформацiйнезабезпеченняосвiтньоi

дiяльностi;
- навчально-методичне забезпечення освiтньоiдiяльностi;
- оцiнювання здобувачiв вищоТ освiти

t - забезпечення академiчноi мобiльностi здобувачiв вищоi освiти та
науково-педагогiчних працiвникiв ;

- забезпечення наявностi iнформацiйних систем для ефективного

управлiння ocBiTHiM процесом;
здiйснення монiторингу та перiодичного перегляду ocBiTHix програм;
забезпечення публiчностi iнформацiТ про ocBiTHi програми, ступенi
вищоi освiти та квалiфiкацiТ;

- систему запобiгання академiчного плагiату у здобувачiв вищоi освiти.
Вuсновок: експерmна колtiсiя вваэюае, lцо якiсmь BHympiulHboi сuсmемu

забезпечення ocBimHboi diя,lьносmi в МарiупольськоJйу dержавнолlу унiверсumеmi
вidповidае Лiцензiйнuлl yJиonclJvl проваdження ocBimHboi diяльносmi заклаdiв освimu
m а,,Щер ж а BHъIлI BulJvlo е aful d о акр е d umацii,

1,0. Перелiк зауважень (приписiв) контролюючих органiв та заходи
щодо ik усунення

Пiсля отримання вiдповiдноТ лiцензiТ у 2015 р. кафедрою мiжнародних
вiдносин та зовнiшньоТ полiтики було здiйснено перший набiр студентiв за
напрямом пiдготовки 6.030104 Полiтологiя. У термiни з 01.09.2015 р. по
0б.05.2019 р. зауважень контролюючих органiв щодо провадження ocBiTHboi
дiяльностi за напрямом пiдготовки б.030104 Полiтологiя не було.

Претензiй вiд юридичних та фiзичних осiб до ocBiTHboi дiяльностi з
пiдготовки фахiвцiв за напрямом пiдготовки 6.030104 Полiтологiя (спецiальностi
052 Полiтологiя на першому (бакалаврському) piBHi вищоi освiти) також не
надходило.

Процес пiдготовки фахiвцiв за напрямом пiдготовки б.030104 Полiтологiя
(спецiальностi 052 Полiтологiя на першому (бакалаврському) piBHi вищоi освiти)
контролюеться адмiнiстрацiею унiверситету (ректором, першим проректором,
проректором з науково-педагогiчноi роботи навч€Llrьним вiддiлом, деканатом
iсторичного факультету. Зауваження щ бтруктурного пiдроздirry зi
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сторони керiвництва Марiупольського державного унiверситету на цей час
вiдсутнi.

зАгАлънI висновки I пропозицIi

На пiдставi поданих матерiалiв для проведення акредитацiйноi експертизи
та перевiрки результатiв ocBiTHboT дiяльностi на мiсцi експертна комiсiя дiйшла
висновку, що кадрове, навч€шьно-методичне, матерiально-технiчне, iнформацiйне
забезпечення та якiсть пiдготовки фахiвцiв, внутрiшня система забезпечення
якостi ocBiTHboT дiяльностi напряму пiдготовки 6.030104 Полiтологiя (зi
спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським) piBHeM вищоi освiти) в
Марiупольському державному унiверситетi вiдповiдають установленим вимогам i
дозволяють забезпечити державну гарантiю якостi освiти.

Навчальний план вiдповiдае освiтньо-професiйнiй програмi за напрямом
пiдготовки б.030104 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя за першим
(бакалаврським) piBHeM вищоi освiти), враховус особливостi i потреби регiону,
його провiдних установ, органiзацiй, замовникiв фахiвцiв.

МДУ мае достатнiй науково-педагогiчний потенцiал та сучасну навч€tльно-
наукову б*у для пiдготовки здобувачiв виrцоi освiти за напрямом пiдготовки
6.030104 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським)
piBHeM вищоi освiти) Професiйну пiдготовку здобувачiв вищоi освiти за напрямом
пiдготовки 6.030104 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя за першим
(бакалаврським) piBHeM вищоi освiти) в Марiупольському державному
унiверситетi забезпечуе кафедра мiжнародних вiдносин та зовнiшньоi полiтики
(випускова кафедра). Кафедра мае сформований науково-педагогiчний колектив,
який за кiлькiсними та якiсними показниками вiдповiдае Лiцензiйним умовам
провадження ocBiTHboi дiяльностi та,Щержавним вимогам до акредитацiТ.

PiBeHb навчапьно-методичного забезпечення вiдповiдае сучасним потребам
освiтнього процесу, забезпечуе якiсне навчання студентiв; навчzrльно-методична
лiтература наявна в достатнiй кiлькостi та с Bci умови
ефективного використання здобувачами вищоi освiти.

Матерiа-lrьно-технiчне й iнформацiйне забезпечення за напрямом пiдготовки
6.030104 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським)
piBHeM вищоi освiти) в Марiупольському державному унiверситетi вiдповiдають
Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboi дiяльностi та.Щержавним вимогам до
акредитацii.

В МДУ створено необхiднi умови для якiсноi пiдготовки здобувачiв вищоi
освiти за напрямом пiдготовки 6.030104 Полiтологiя (спецiа_пьностi
052 Полiтологiя за першим (бакаrrаврським) piBHeM вищоi освiти), розроблено
систему внутрiшнього забезпечення якостi освiти.

Таблицi вiдповiдностi вимогам щодо акредитацii та Лiцензiйним умовам
провадження ocBiTHboi дiяльностi наведенi в !одатках.

Комiсiя вважас за необхiдне висловити,rqкож побажання, якi не впливають
на загапьне позитивне рiшення щодо ii напряму пiдготовки

для if оперативного та
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6.030l04 Полiтологiя (спецiальностi 052 Полiтологiя за першим (бакалаврським)
piBHeM вищоi освiти), €Llre водночас дозволять полiпшити якiсть пiдготовки
майбутнiх фахiвцiв:

продовжити формування навчально-методичного забезпечення шляхом
впровадження в навчulJIьний процес iнновацiйних методiв навчання;

- вжити заходи щодо под€tльшого розвитку матерiально-технiчноi бази
кафедри та покращити забезпечення освiтнього процесу комп'ютерною
технiкою;

- активiзувати робоry щодо забезпечення формування контингенту студенiв
спецiальностi в межах лiцензованого обсягу;
посилити наукову роботу професорсько-викладацького складу кафедри
стосовно опублiкування наукових праць, що iндексуються у провiдних
мiжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science
На пiдставi вивчення MaTepia-lriB акредитацiйного самоанЕLпiзу та експертноТ

пеРевiрки ocBiTHboi дiяльностi Марiупольського державного унiверситет щодо
ii

пiдготовки фахiвцiв з напряму пiдготовки 6.030104 Полiтологiя та перевiрки стану
пiдготовки фахiвцiв за першим (бакаrrаврським) piBHeM вищоi освiти комiсiя
робить висновок про те, шо органiзацiя i проведення освiтнього процесу, науково-
дослiдноi та методичноi роботи, якiсний склад науково-педагогiчних кадрiв, стан
навчально-методичного, iнформацiйного
бази, якiснi характеристики пiдготовки
дiючим державним критерiям та вимогам щодо пiдготовки фахiвцiв за ступенем
вищоi освiти <<бакалавр>>.

Експертна комiсiя не виявила пiдстав для зменшення iснуючих лiцензiйних
обсягiв i рекомендуе акредитувати в МарiупоJIьському державному унiверситетi
напрям пiдготовки б.030 104 Полiтологiя.

Голова експертноi KoMicii:
доктор полiтичних наук, професор,
завiдувач кафедри полlтолог1l
Миколаiвського нацiонального
унiверситету iMeHi В. О. Сухомлинського; Н.о. Нiколаснко

доктор полiтичних наук, доцент, завiдувач
кафедри полiтологii Щнiпровського
нацiонального унiверситету iMeHi О.А. Третяк
Олеся Гончара,

з вuсновксlл4u ознайомленй
Т.в.о. ректора МДУ,
кандидат полiтичних В. Трофименко
к_Ц[> mУПбlаЬ

забезпечення, матерiально-технiчноi
фахiвцiв е такими, шо вiдповiдають
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ЗВЕДЕНI ВIДОМОСТI
про дотримання лiцензiйних умов у сферi вищоi освiти

Порiвняльна таблиця дотримання кадрових i технологiчних вимог щодо
матерiально-технiчного, навчально-методичного та iнформацiйного

забезпечення ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi освiти
напрям пiдготовки б.030104 Полiтологiя

(спецiальнiсть 052 Полiтологiя)

Найменування покrlзника (нормати ву)
Значення
покalзника

(нормативу)

Фактичне
значення
покrtзника

Вiдхилення
фактичного

начення покztзникч
вiд нормативного

КАДРОВI ВИМОГИ
щодо забезпечення ocBiTHboT дiяльностi

l. Проведення лекцiй з навчzulьних дисциплlн
науково-педагогiчними (науковими) працiвниками
вiдповiдноТ спецiальностi за основним мiсцем

роботи (мiнiмальний вiдсоток визначеноТ
навчЕчIьним планом кiлькостi годин):
1) якi мають науковий сryпiнь таlабо вчене звання
(до б вересня2019 р.для початкового рiвня з
урахуванням педагогiчних працiвникiв, якi мають
виlцч категопiю)

50 95 +45

2) якi мають науковий сryпiнь доктора наук або
вчене звання професора

15 18 +3

3) якi мають науковий сryпiнь доктора наук та
вчене звання
2. Проведення лекцiй з навчаJIьних дисциплiн, що
забезпе.rуrоть формування професiйних
компетентностей, науково-педагогiчними
(науковими) працiвниками, якi е визнаними
професiоналами з досвiдом роботи за фахом
(мiнiмальний вiдсоток визначеноТ навччuIьним
планом кiлькостi годин):
1 ) дослiдницькоТ, управлiнськоi, iнновацiйноi
роботи за фахом

l5 100 +85

2) практичноТ роботи за фахом
3. Проведення лекцiй, практичних, семiнарських та
лабораторних занять, здiйснення наукового
керiвництва курсовими, диIuIомними роботами
(проектами), дисертацiйними дослiдженнями
науково-педагогiчними (науковими) працiвниками,
piBeHb науковоi та rrрофесiйноi активностi кожного з
яких засвiдчу€ться виконанням за ocTaHHi п'ять
poKiB не менше трьох умов, зr}значених у гryнктi 5

примiток

пiдгrункти 1-

l9 гryнкry 5

примiток
l00

Голова експертноi KoMiciT Н.о. Нiколаснко



НайменуваннJI покzlзника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
покzвника

Вiдхилення
фактичного

наченtul показникз
вiд нормативного

4. Наявнiсть вигý/сковоТ кафедри iз спецiальноi
(фаховоi) пiдготовки, яку очолюе фахiвець
вiдповiдноi або спорiдненоТ науково-педагогiчноi
спецiальностi:
1 ) з науковим ступенем доктора наук та вченим
званням

+ +

2) з науковим ступенем та вченим званням +

З) з науковим ступенем або вченим званням
5. Наявнiсть трудових договорiв (KoHTpaKTiB) з yciMa
науково-педагогiчними працiвниками та./або наказiв
про прийняття Тх на роботч

+ +

I ТЕХНОЛОГIIIНI ВИМОГИ
щодо матерiальпо-технiчного забезпечення освiтньоi дiяльностi

l. Забезпеченiсть примiщеннями для проведення
навчzlльних занять та контрольних заходiв (кв.
MeTpiB на одну особу д.пя факгичного контингеFrц/
сryдентiв та заявленого обсягу з урахуванням
навчання за змiнами)

2,4 2,6 +0,2

2. Забезпеченiсть мультимедiйrrим обладнанням для
одночасного використаннJI в навчrlльних аудиторiях
(мiнiмальний вiдсоток кiлькостi аудиторiй)

з0 30

3. Наявнiсть соцiально-побутовоТ iнфраструкryри:
1) бiблiотеки, у тому числi читального заrry + +

2) пунктiв харчування + +

З) актового чи концертного з€rлу + +

4) спортивного зztJту + +

5) стадiону таlабо спортивних майданчикiв + +

6) медичного tryнкту + +

4. Забезпеченiсть здобувачiв вищоi освiти
гуртожитком (мiнiма-пьrтий вiдсоток потреби)

70 l00 +з0

5. Забезпеченiсть комп'ютерними робочими
мiсцями, лабораторiями, полiгонами, обладнанням,

устаткуванням, необхiдними для виконання
навччIльних планiв

+ +

Щодо навчально-методичного забезпечення ocBiTHboi дiяльностi
1. Наявнiсть опису ocBiTHboT програми + +

2. Наявнiсть навч€tльного плану та пояснювальноi
записки до нього

+ +

3. Наявнiсть робочоТ програми з кожноТ навча"гlьноТ

дисциплiни навч€шьного плану
+ +

4. Наявнiсть комплексу навчально-методичного
забезпечення з кожноt навчальноТ дисциплiни
навчaLчьного плану

+ +

5. Наявнiсть програми практичноТ пiдготовки,
робочих пDогDам пDактик

+ +

6. Забезпеченiсть сryдентiв навчiшьними
матерiалами з кожноi навчальноi дисциплiни
навчaчlьного плану

+ +

7. Наявнiсть методичних матерiалiв дlя проведенЕя
атестацii здобувачiв )+

+

Голова експортноi KoMicii \\^l Н.о. Нiколаенко



Щодо iнформацiйного забезпечення ocBiTHboi дiяльностi
1. Забезпеченiсть бiблiотеки вiтчизняними та
закордонними фаховими перiодичними виданнями
вiдповiдного або спорiдненого профiлю, в тому
числi в електронному виглядi

не менш як
чотири

найменчвання

,7 +з

2. Наявнiсть достуtIу до баз даних перiодичних
наукових видань англiйською мовою вiдповiдного
або спорiдненого профiлю (догryскаеться спiльне
корисryвання базами кiлькома закJIадами освiти)

+ +

З, Наявнiсть офiцiйного веб-сайry закJIаду освiти, на
якому розмiщена основна iнформацiя про його
дiяльнiсть (струкryра, лiцензiТ та сертифiкати про
акредитацiю, освiтня/освiтньо-наукова/
видавнича,/атестацiйна (наукових кадрiв) дiяльнiсть,
навчальнi та HayKoBi cTpyKrypHi пiдроздiли та ik
склад, перелiк навчatльних дисциплiн, правила
прийому. контактна iнформацiя)
4. Наявнiсть електронного ресурсу закJIаду освiти,
який мiстить навчaulьно-методичнi матерiали з

навчaшьних дисциплiн навчz1,1ьного плану, в тому
числi в системi дистанцiйного навчання
(мiнiмальний вiдсоток навчаJIьних дисциплiн)

60 90 +з0

Експертна комiсiя

Голова експертноi KoMicii:

.Щоктор полiтичних наук, професор, завiдувач кафедри
полlтолог1l миколаiвського нацiонального
унiверситету iMeHi В. О. Су<омлинського

Член експертноi KoMicii:
!октор полiтичних наук,
полiтологii Щнiпровського
iMeHi Олеся Гончара

з вuс н о Bkal,tu о зн айомле н

Т.в.о. ректора
кандидат полiтич

кQР))

доцент, завiдувач кафедри
нацiона,rьного yHiBepc

rE'os

Rr,#у

UФ'нiколаснко

О.А. Третяк

М.В. Трофпменко

Голова експертноТ KoMicii Н.о. Нiколаснко

+



експертноi KoMicii

Н.о. Нiколаснко М.В. Трофименко

проведення комплексних контрольних робiт
сryдентiв напряму пiдготовки б.030104 Полiтологiя у Марiупольському державЕому
унiверситетi при самоаналiзi та при експертному вимiрюваннi залишкових знань у

ходi експертноi перевiрки

Т.в.о. декана iсторичного факультету а,
о.А. Сивак

лlъ

з/п
.Щисциплiна Група .Щата Час Ауд. Викладач, експерт

1

Iсторiя Украiни Полiт
_т7

06.05.2019
|4.40-
16.00

204 доц. О.А. Третяк,
доц. HoBiKoBa С.В.

2
Iсторiя цивiлiзацiй Полiт

_l7
07.05.2019

9.30-
10.50

2|6 проф.Н.О. Нiкола€нко,
доц. Гiльченко О.Л.

J
Конфлiктологiя та
теорiя переговорiв

Полiт

-|7
07.05.2019

14.40-
1б.00

204 доц. О.А. Третяк,
ст. викладач
Трофименко А.В.

4
полiтична

регiоналiстика

Полiт
_16

06.05.2019 14.40-

16.00

2|6 проф.Н.О. Нiколаенко,
проф,Пашина Н.П.

5

Методика i TexHiKa
полiтичних

дослiджень

Полiт
_16

07.05.2019 14.40-
16.00

2lб доц. О.А. Третяк,
проф.Пашина Н.П.

6
Iсторiя та теорiя
полiтичних партiй

Полiт
_15

06.05.2019 14.40-
16.00

205а проф.Н.О. Нiкола€нко,
ст. викJIадач
Свстлакова М.А.

7
полiтичний
менеджмент

Полiт
_15

07.05.2019 I4.40-
16.00

205а доц. О.А. Третяк,
ст. викладач
Светлакова М.А.

Голова експертноi KoMicii Н.о. Нiколаенко
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ПОРIВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання державних впмог

до акредитацii напряму пiдготовки б.030104 Полiтологiя
в Марiупольському державному унiверситетi

Назва показнпка (нормативу)

Значення показнпка (нормативу) за
ocBiTHiM piBHeM <<магiстр>>

Норматив Фактично Вiдхилення
1 2 J 4

1. Умови забезпечення державноТ гарантii якостi
вищоТ освiти
1.1.1. Виконання навчilльного плану за
показниками: перелiк навчальних дисциплiн,
години, форми контролю,O/о

100 100

|.|.2. Пiдвищення квалiфiкацiТ викладачiв
постiйного складу за ocTaHHi 5 poKiB, 0/о 100 100

|.2. Чисельнiсть науково-педагогiчних i
педагогiчних працiвникiв, якi обслуговують
напрям пiдготовки, займаються удосконаленням
навчально-методичного забезпечення, науковими
дослiдженнями, пiдготовкою пiдручникiв та
навчальних посiбникiв i працюють у навчzrльному
закладi за основним мiсцем роботи, О%

100 100

1.3. Результати ocBiTHboT дiяльностi (piBeHb
пiдготовки фахiвцiв), не менше
1.3.1. PiBeHb знань сryлентiв з гуманiтарноi та
соцiально-економiчноТ пiдготовки :

- успiшно виконанi контрольнi завдання, %о 90 100 +10

- якiсно (на 5 i 4) виконанi контрольнi завдання, Ой 50 100 +50

l.З.2. PiBeHb знань студентiв з природничо-
науковоi (фундаментальноi) пiдготовки :

- успiшно виконанi контрольнi завдання, Ой 90 100 +l0

- якiсно (на 5 i 4) виконанi контрольнi завдання, Ой 50 66 +lб

1.З.З. PiBeHb знань студентiв зi спецiа_пьноТ
(фаховоi) пiдготовки:
- успiшно виконанi завдання з дисциплiн фаховоi
пiдготовки, 0/о

90 l00 +10

- якiсно (на 5 i 4) виконанi контрольнi завдання з

дисциплiн фаховоi пiдготовки, О/о

50 52 +2

1.4. Органiзацiя науковоi роботи
1.4.1. Наявнiсть у cTpyKTypi навчаJIьного закладу
наукових пiдроздiлiв

J.
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Порiвняльнi показники дотримання кадрових, технологiчних та
органiзацiйних вимог Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboi

дiяльностi у сферi вищоi освiти
за напрямом пiдготовки 6.030104 Полiтологiя

(спецiальнiстю 052 Полiтологiя )

Найменування покutзника (нормативу)

Вимоги до значення покi}зника (нормативу) за

другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
покfвника

Вiдхилення
фактичного

значення
показника вiд
нормативного

l. Склад групи забезпечення (мiнiмальний
вiдсоток вiд загальноТ кiлькостi членiв групи
забезпечення)
1) якi мають науковий сryпiнь та,/або вчене
звання

60 100 +40

2) якi мають науковий сryпiнь доктора наук
таlабо вчене звання поофесора

20 40 +20

2. Науково-педагогiчнi та HayKoBi працiвники,
якi здiйснюють освiтнiй процес i мають стаж
науково-педагогiчноТ дiяльностi понад 2 роки
та piBeHb HayKoBoi та професiйноТ активностi,
який засвiдчуеться виконанням не менше 4-х
видiв та результатiв з перелiчених у гryнктi З0
Лiцензiйних умов (мiнiмальний вiдсоток
кадрового складу)

l00 l00

З. Калровий склад повинен вкJIючати на кожнi
10 здобувачiв l викладач, який мас
квалiфiкацiю вiдповiдно до спецiальностi
(максимальна кiлькiсть здобувачiв освiтнього
ступеня бакалавр на одного викладача)

Не бiльше 10
осiб

з +'7

4. Кiлькiсть групи забезпечення (максимulJIьна
кiлькiсть здобувачiв на одного члена) (з
01.09.20l9 р.)

з0 1 +2З

5. Наявнiсть трудових договорiв (KoHTpaKTiB )
з yciMa науково-педагогiчними працiвниками
таlабо наказiв про прийнятгя ix на роботу

+ +



ТЕХIIОЛОГШНI ВИМОГИ
щодо матерiаJIьно-технiчпого забезпечення освiтньоiдiяльностi у сферi вищоiосвiти

Найменування показника (нормати ву)

Вимоги до значення показника (нормативу) за

другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти

Значення
покчlзника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Вiдхилення
фактичного

значення
показника вiд
нормативного

1. Забезпеченiсть примiщеннями для
проведення навчЕlльних занять та
контрольних заходiв (кв. MeTpiB на одну
особу для фактичного контингенту
ётулентiв та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змiнами)

2,4 2,6 +0,2

2. Забезпеченiсть комп'ютерними робочими
мiсцями, лабораторiями, полiгонами,
обладнанням, устаткуванням9 Iцо необхiднi
дJuI виконання ocBiTHix прогрilIvl,
обrрунтову€ться окремим док}ментом з

наданням розкладу iх використання та

розрахункiв достатностi. При цьому
врахову€ться комп'ютерна TexHiKa iз
строком експлуатацiТ не бiльше восьми
poKiB.

3. Забезпеченiсть мультимедiйним
обладнанням для одночасного
використання в навчi}льних
аулиторiях (мiнiма_пьний вiдсоток
кiлькостi аудиторiй)

30 30

4. Наявнiсть соцiально-побутовоТ
iнфраструктури:
1) бiблiотеки, у тому числi
читаJIьного залу

+ +

2) пунктiв хаDчування + +

3) актового чи концертного зirлу + +

4) спортивного залу + +

5) стадiону таlабо спортивних
майданчикiв

+ +

6) медичного пункту + +

5. Забезпеченiсть здобувачiв вищоi
освiти гуртожитком

+ +

ТШ,ХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ
щодо iнформацiйного забезпечення ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi ocBiтm

1. Забезпеченiсть бiблiотеки вiтчизняними
та закордонними фаховими перiодичними
виданнями вiдповiдного або спорiдненого
профiлю. в тому числi в електронному

не менш як
чотири

найменування
п-/

7 +3

Голова експертноi KoMicii Н.о. Нiкола€нко
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виглядl
2. Наявнiсть доступу до баз даних
перiоличних наукових видань англiйською
мовою вiдповiдного або спорiдненого
профiлю (допускаеться спiльне
користування базами кiлькома закладами
освiти)

+

3. Наявнiсть офiцiйного веб-сайту закладу
освiти, на якому розмiщена основна
iнформацiя про його дiяльнiсть (стрlтстура,
лiцензii та сертифiкати про акредитацiю,
освiтня/освiтньо-наукова/
видавнича/атестацiйна (наукових кадрiв)
дiяльнiсть, навчuLIIьнi та HayKoBi cTpyKTypHi
пiдроздiли та ix склад, перелiк навчальних
дисциплiн, правила прийому, контактна
lнформацiя)
4. Наявнiсть сторiнки на офiцiйному веб-
сайтi закладу освiти англiйською мовою, на
якому розмiщена основна iнформацiя про
дiяльнiсть (структура, лiцензii та
сертифiкати про акредитацiю,
ocBiTHi/ocBiTHbo-HayKoBi програми, зр.tзки

документiв про ocBiTy), правила прийому
iноземцiв та осiб без громадянства, умови
навчання та проживання iноземцiв та осiб
без громадянства, контактна iнформацiя (у

разi започаткування або провадження
пiдготовки iноземцiв та осiб без
громадянства).

+ +

ТЕХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ
щодо навчально-методпчного забезпечепня освiтньоiдiяльностi у сферi впщоi освiтп

1 .Наявнiсть освiтньо-професiйноТ програми
Полiтологiя зi спецiальностi 052
Полiтологiя, навчаJIьного плану ocBiTHbo-
професiйноi програми Полiтологiя зi
спецiальностi 052 Полiтологiя, навча,tьного
плану за напрямом пiдготовки 6.030104
Полiтологiя затверджених в установленому
порядкY
2. Наявнiсть робочих програм з навчilльних
дисциплiн навчального плану ocBiTHbo-
професiйноi програми Полiтологiя зi
спецiальностi 052 Полiтологiя та напряму
пiдготовки 6.030 l 04 Полiтологiя

+ +

Наявнiсть програN{ з ycix видiв практичноТ
пiдготовки

+ +

Наявнiсть методичних матерiалiв для
проведення пiдсумковоТ атестацiТ
здобувачiв вищоi освiти

+

п

+

Голова експертноi KoMtcti Н.о. НiколаснкоЦ',,,'l
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оргАнirАцIЙш вимоги
щодо провадження освiтпьоiдiяльностi у сферi впщоi освiти

1. Кiлькiсть здобувачiв вищоI освiти на
певнiй спецiальностi та piBHi вищоi освiти
(мiнiмальний вiдсоток вiдповiдного
лiцензованого обсягу)

50 50

2. Подання в електронному виглядi
вiдомостей про кадрове та MaTepia;lbHo-
технiчне забезпечення закладу освiти, якi
передбаченi Лiцензiйними умовами, до
СдиноТ державноi електронноi бази з питань
освiти

+

Експертна комiсiя

l Голова експертноi koMicii:

,Щоктор полiтичних наук, професор, завiдувач кафедри
полiтологii Миколаiвського нацiонального

унiверситету iMeHi В. О. Сухомлинського

Член експертноi KoMicii:
,Щоктор полiтичних наук, доцент, завiдувач кафедри
полiтологii .Щнiпровського нацiона-llьного yHiBepc
iMeHi Олеся Гончара

з вuсновкалlu ознайолlленuй
Т.в.о. ректора МДУ,
кандидат полiтичн
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MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ
мАрIупольський дврждвний

укрдiни
УНIВЕРСИТЕТ

Пров. фахiвець В
06.05.20 l9

ВИТЯГ IЗ НЛКЛЗУ
Ns 62g

г-
_]г

I1po вiдпустку

уБувАю
в основну щорiчну вiдпустку заробочий piK з 27.05,2018 по 26.05.20l9 у

кiлькостi 13 календарних днiв з 02.05.2019 по 15.05.2019.
1. На час моеТ вiдпустки призначити тимчасово виконуючим обов'язки

ректора Марiупольського державного унiверситету проректора з науково-
педагогiчноi роботи (мiжнароднi зв'язки) Трофименка Миколу Валерiйовича,
за його згодою, без звiльнення вiд його основних обов'язкiв.
Пiдстава: заява вiд 30.03.20|9, погоджена MiHicTepcTBoM освiти i науки
Украiни.

Ректор К,В,Балабанов

З оригiналом згi
.С.Б"rrагiнiна

1l.ф lr/9

_l


