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висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами
акредитаційної експертизи піді ою вки фахівців галузі знань 0302 Міжнародні
відносини напряму підготовки 6.030201 Міжнародні відносини, спеціальності
7.03020101, 8.03020101 Міжнародні відносини у Маріупольському державному
університеті

На підставі наказу Міністерства освіти і науки № 789л від 22.04.2016 р. «Про
проведення акредитаційної експертизи», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах» експертна комісія у складі:
Тригуба Олександра Петровича - завідувача кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики Чорноморської о державного університету імені Петра Могили,
доктора історичних наук, професора, голова комісії;
Тодорова Ігоря Ярославовича - професора кафедри міжнародних студій та
суспільних

комунікацій

Державного

вищого

навчального

закладу

«Ужгородський

національний університет», доктора історичних наук, професора, член комісії,
у період з 18 по 20 травня 2016 р. здійснила акредитаційну експертизу та провела
перевірку освітньої діяльності вищого навчального закладу з підготовки фахівців у галузі
знань 0302 Міжнародні відносини, напряму підготовки 6.030201 Міжнародні відносини,
спеціальності 7.03020101, 8.03020101 Міжнародні відносини.
Під час проведення акредитаційної експертизи комісія у своїй роботі керувалася
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту». Постановою Кабінету Міністрів
України «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», наказом Міністерства
освіти і науки України «Про затвердження ліцензійних умов надання освітніх послуг»,
«Порядком здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх
послуг», «Положенням про експертну комісію та порядком проведення ліцензійної
експертизи» та «Типовим положенням про регіональну експертну раду з питань
ліцензування та атестації навчальних закладів».
Акредитаційна експертиза передбачала перевірку:
•

наявності оригіналів документів, що регламентують діяльність вищого

навчального закладу;
*

формування контингенту студентів означених рівнів вищої освіти;

•

відповідності

методичного.
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підготовки фахівців напрямку підготовки та спеціальності, що акредитуються:
•

якості підготовки студенілі;

•

достовірності
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ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕК С П Е РТ І К Л П ЕРЕВ ІРК И ВСТАНОВЛЕНО НАСТУПНЕ:

1.
Маріупольський

Загальн а інформація про виш ки н авч альн и й заклад
державний

лііверситег

е

випнім

навчальним

закладом,

заснованим на державній формі власності. Він був створений Наказом Міністерства освіти
України № 127 від 31.05.1991 як Маріупольський гуманітарний коледж Донецького
державного, університету

з

метою

підготовки

кадрів

гуманітарного

профілю

із

врахуванням потреб промислового регіону. Постановою Кабінету Міністрів України
№ 646 від 13.08.1993 р. на базі Мар'упольського гуманітарного коледжу Донецького
державного університету створено Маріупольський гуманітарний інститут Донецького
державного університету. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 401-р від
17.06.2004 на базі Маріупольського у-манітарного інституту Донецького національного
університет)- створено Маріупольські-!:! державний гуманітарний університет. Наказом
Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 870 Маріупольський державний
гуманітарний університет було перейменовано в Маріупольський державний університет
Ректор університету - Балабанов К осінн ти н В асильович - Почесний консул
Республіки Кіпр у м. Маріуполь, член-кореспондент Національної академії педагогічних
наук України, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент академічного
Філологічного товариства «Парнас» (Греція) та Пелоританської академії (Італія), кавалер
орденів України «За заслуги» I. II та III ступенів, ордена князя Ярослава Мудрого V
ступеня, ордена Української праиослав;юї церкви «Рівноапостольного князя Володимира»
1 та І! ступенів, найвищих державних нагород інозеліних країн ■- ордена «Зірка італійської
солідарності» (Італійська Республіка), ордена <Слава і Честь» (Грецька Республіка);
нагороджений золотою медаллю «К. Д. У шиїтського» то «1 \С ковороди» Національної
академії педагогічних наук України. К В. Балабанов мас міжнародний почесний титул «Посланець еллінізму». Є почесним мешканцем міста Маріуполя, грецького міста
Асклепіон

та

Володарського

району

Донецької

області.

Член

Ради

З

Голова експертної комісії

^ —

О. П. Тригуб

директорів

Європейської організації публічного права, член виконкому Маріупольської міської ради,
голова ради з питань освіти і науки Маріупольської міської ради, заступник голови
Федерації грецьких товариств України.
Університет має у своєму складі: 3246 студентів денної та заочної форм навчання;
5 факультетів: історичний, іноземних мов, економіко-правовий, грецької філології,
філології та масових комунікацій; 25 спеціалізованих кафедр; 298 науково-педагогічних
працівників, серед них 29 докторів наук, професорів та 147 кандидатів наук, доцентів.
Експертна

комісія

на

підставі

перевірки

підтверджує

факт

наявності

та

відповідність вимогам чинного законодавства оригіналів документів, що регламентують
діяльність університету, а саме:
•
державного

свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Маріупольського
університету

(серія

А01

№ 162727

видано

Виконавчим

комітетом

Маріупольської міської Донецької області 22.11.2010 р.);
•

свідоцтва

про

реєстрацію

платника

податків

на

додану

вартість

Маріупольського державного університету (№ 100315191, виданого 26.12.2010 р.);
•

Статуту

Маріупольського

державного

університету,

затвердженого

Міністерством освіти і науки України 09.04.2015 р.;
•

довідки про включення вищого навчального закладу до єдиного державного

реєстру підприємств та організацій України (ЄДРГІОУ) від 14.03.2013 р.;
•

ліцензії Маріупольського державного університету (серія АЕ № 636466, дата

видачі 10.06.2015 р.).
•

сертифікату про акредитацію Маріупольського державного університету за

IV рівнем (серія РД-ІУ, № 0524521, дата видачі 05 червня 2013 р.; термін дії сертифікату
до 1 липня 2018 р.). сертифікату про акредитацію напряму підготовки 6.030201
Міжнародні відносини (серія НД-П № 0550402 від 09 листопада 2011 р.), сертифікату про
акредитацію спеціальності 7.03020101 Міжнародні відносини (серія НД-Ш № 0550408 від
09 листопада 2011 р.), сертифікату про акредитацію спеціальності 8.03020101 Міжнародні
відносини (серія НД-ІУ № 0550409 від 09 листопада 2011 р.).
Юридична

адреса

університету:

87500

Донецька

область,

м.

Маріуполь,

пр. Будівельників, буд. 129-а.
Висновок: надана Маріупольським державним університетом інформація до
Міністерства освіти і науки України є достовірною. Усі документи, що підтверджують
правові підстави для здійснення освітньої діяльності Маріупольського державного
університету: відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України і є у
наявності.
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2. Формування контингент}7 студентів
Формування контингенту студентів здійснюється на підставі чинної ліцензії Серія
АЕ №636466 від 10.06.2015 р. Міністерства освіти і науки України та щорічних обсягів
державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України. Ліцензований обсяг підготовки на спеціальності
«Міжнародні відносини» складає: ступінь бакалавра - 50 осіб для денної форми навчання
та 30 - для заочної; ОКР «Спеціаліст» - по 20 осіб для денної та заочної форм навчання,
ступінь магістра - по 10 осіб для денної та заочної форм навчання.
Станом на 1 жовтня 2015 р. для здобуття ступеня бакалавра (1-4 курси), освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра спеціальності «Міжнародні
відносини» денної і заочної форм навчання навчається 124 студенти. З них за державним
замовленням - 46 студентів, на умовах повної компенсації витрат на навчання - 78
студентів. З них:
-

ступінь бакалавра денної і заочної форм навчання - 94 студенти (з них 36 - на
бюджетних місцях, 58 - на умовах повної компенсації витрат за навчання),

-

ОКР «Спеціаліст» денної і заочної форм навчання - 8 студентів (3 і 5
відповідно),

-

ступінь магістра денної форми навчання - 11 студентів 1-го р.н. і 11 студентів
ІІ-го р.н. (7 і 15 відповідно).

Перший набір на напрям підготовки 6.030201

Міжнародні відносини було

здійснено в 2001 р., на спеціальності 7.03020101. 8.03020101 Міжнародні відносини - в
2005 р. В 2015-2016 навчальному році було здійснено набір бакалаврів у кількості 16
чоловік, спеціалістів - 8 осіб, магістрів - 10 осіб. Так, за результатами відбору, конкурс
бакалаврату на місця держзамовлення склав 32,6 осіб на денну форму, спеціаліста - 4,
магістра - 5,5 осіб на місце.
Підвищений

попит

на

спеціальність

обумовлений

і

ефективністю

профорієнтаційної роботи на кафедрі. Усі викладачі кафедри велику увагу приділяють
різним формам профорієнтаційної роботи, серед яких традиційними є:
-

проведення зустрічей та бесід з учнями 10-11 класів загальноосвітніх шкіл
області, міста про особливості навчання на спеціальності «Міжнародні
відносини»;

-

участь у загальних зборах учнів і батьків та виступи з презентацією
спеціальності «Міжнародні відносини»;

О. П. Тригуб

5
-

організація та проведення для потенційних абітурієнтів та їх батьків екскурсій
по історичному факультету.

-

залучення учнів 10-11 класів до участі у проведенні «Днів Європи» в
Маріуполі, науково-практичних конференцій молодих вчених.

-

надання методичної допомоги закладам освіти, що мають класи історичного
спрямування, у викладанні профільних предметів, спецкурсів, факультативів;

-

надання методичної допомоги учням та їх науковим керівникам у підготовці
науково-дослідних робіт з всесвітньої історії в рамках Малої академії наук.

Висновок: формування контингенту студентів відбувається системно на підставі
профорієнтаційної

роботи,

що

дозволяє

здійснювати

якісний

відбір

найбільш

підготовлених абітурієнтів па конкурсній основі. Кількість студентів, що навчаються за
напрямом' підготовки

та

спеціальністю

«Міжнародні

відносини»

не

перевищує

ліцензованого обсягу.

3. Зміст підготовки фахівців
Зміст підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030201 Міжнародні відносини,
спеціальністю 7.03020101, 8.03020101 Міжнародні відносини відповідає Закону України
«Про вищу освіту» № 1556-УІ1 від 01.07.2014 року, а також Постанові Кабінету міністрів
України

від

23.11.2011

року

№

1341

«Про

затвердження

Національної

рамки

кваліфікацій».
Основою організації навчального процесу за даною спеціальністю є галузевий
стандарт вищої освіти, який затверджений наказом Міністерства освіти і науки України
№ 302 від 13 квітня 2004 р. та варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики
фахівця, освітньо-професійної програми підготовки фахівця, засоби діагностики якості
вищої освіти, навчальні плани, графік навчального процесу; програми з усіх нормативних
та вибіркових дисциплін; програми практик; комплексні контрольні роботи з дисциплін
згідно з навчальними планами; методичні вказівки і тематика курсових робіт з дисциплін,
передбачених планом. Ці документи розроблені у відповідності до рекомендацій МОН
України та затверджені в установленому порядку.
Термін навчання за ступенем бакалавра складає 3 роки 10 місяців. Загальна
кількість годин - 7200. Загальний обсяг нормативної частини становить 5400 годин,
вибіркової -

1800 годин. Термін навчання за ОКР «Спеціаліст» складає 10 місяців.

Загальна кількість годин навчання - 1800, з яких 1050 - це нормативна частина навчання,
750 - вибіркова. Термін навчання за ступенем магістра складає 2700 годин, з яких
нормативна частина навчання становить 1980 годин, вибіркова -■ 720 годин.
О. П. Тригуб

б
Різновидом навчального плану є робочий навчальний план, який у наявності.
Робочі плани для студентів ОР «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОР «Магістр» розроблені
на основі кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. Згідно з
існуючими нормами, в планах є графік навчального процесу студентів протягом усіх років
навчання, містяться зведені дані щодо бюджету часу (теоретичне навчання, практики,
складання державних іспитів, канікули)
Висновок:

зміст

підготовки

фахівців

за

напрямом

підготовки

6.030201

Міжнародні відносини, спеціальністю 7.03020101, 8.03020101 Міжнародні відносини в
Маріупольському державному університеті відповідає встановленим державним вимогам
щодо освітньої діяльності та забезпечує неперервність, наступність та ступеневість
підготовки фахівців. Навчальні плани розроблено відповідно до стандарту, вимог
кредитно-трансферної системи і погоджено у встановленому порядку. Перевірка
навчальних планів показала, що при їх формуванні дотримано структурно-логічну
послідовність викладання дисциплін.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного
процесу
Випускового кафедрою з підготовки фахівців з напряму підготовки 6.030201
Міжнародні відносини, спеціальності 7.03020101, 8.03020101 Міжнародні відносини є
кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики.
Організаційне та науково-методичне забезпечення освітнього процесу за напрямом
підготовки

та

спеціальностями

«Міжнародні

відносини»

ОР

«Бакалавр»,

ОКР

«Спеціаліст», ОР «Магістр» здійснюється згідно із Законом України «Про освіту»,
Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про організацію навчального процесу
у Маріупольському державному університеті» та іншими нормативними документами.
Експерти засвідчують, що навчальний процес на спеціальності відбувається згідно
із затвердженим у встановленому порядку графіком, порушень якого не виявлено.
Перевіркою встановлено, що навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців
спеціальності «Міжнародні відносини» складається з навчальних планів; освітньокваліфікаційних характеристик, укладених у відповідності до державного галузевого
стандарту вищої освіти, затверджених в установленому порядку й таких, що визначають
професійне призначення фахівця та кваліфікаційні вимоги до нього; освітньо-професійних
програм, що враховують специфіку спеціальності, визначають основні уміння та навички,
які студенти повинні набути у процесі професійної підготовки; варіативних частин
освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, розроблених
Голова експертної комісії
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робочою групою викладачів кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
Маріупольського державного університету і затверджених у встановленому порядку
засіданням вченої ради МДУ (протокол № 1 від 26 вересня 2012 р.); методичного
забезпечення

самостійної

роботи

студентів

(в

наявності

методичні

вказівки

до

семінарських, практичних і лабораторних занять, виконання модульних контрольних
робіт, підсумкової атестації); програм практичної підготовки, розроблених згідно з
нормативними вимогами й спрямованих на формування практичних навичок професійної
діяльності з обраного фаху; програм державної атестації, що згідно з навчальним планом
спеціальності

буде

здійснюватися

у

формі

державного

екзамену

та

захисту

кваліфікаційної роботи.
На кафедрах, що забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки
6.030201 Міжнародні відносини, спеціальностями 7.03020101, 8.03020101 Міжнародні
відносини у повному обсязі розроблені та узгоджені у встановленому порядку навчальнометодичні’ комплекси дисциплін, що включають: робочу програму дисципліни; плани
семінарських занять; плани практичних занять; завдання для самостійної роботи
студентів; список літератури тощо. З кожної дисципліни навчального плану розроблені
пакети комплексних контрольних робіт для перевірки залишкових теоретичних знань і
практичних навичок студентів з дисципліни. Списки літератури, що пропонуються до
використання при підготовці до написання ККР, є достатньо повними і дозволяють
підготувати відповіді на питання, що поставлені у ККР. В університеті розроблено
положення про оцінювання знань і вмінь студентів, встановлена відповідність вітчизняної
системи оцінювання знань до системи СКТС. Уся документація та викладання навчальних
дисциплін ведеться державною мовою
Перевіркою встановлено, що спеціальність «Міжнародні відносини» на 100%
забезпечена підручниками, навчально-методичними посібниками та науковими виданнями
із міжнародних відносин та зовнішньої політики, 85 % яких українською мовою видання.
Студенти та викладачі мають можливість користуватися послугами мережі Інтернет в
читальних залах бібліотеки та комп’ютерних центрах всіх навчальних корпусів, що
дозволяє застосовувати електронні каталоги бібліотек України для отримання необхідної
навчальної та наукової інформації.
Висновок:

Організаційне

та

навчально-методичне

забезпечення

навчального

процесу напряму підготовки 6.030201 Міжнародні відносини, спеціальностей 7.03020101,
8.03020101 Міжнародні відносини відповідають встановленим нормативним вимогам
щодо освітньої діяльності. Експерти підтверджують, що фактичні дані відповідають
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наведеним у звіті даним щодо організації навчального процесу та навчально-методичного
забезпечення.

5. К адрове забезпечення навчально-виховного процесу
Під час перевірки безпосередньо у навчальному закладі експертна комісія
ознайомилася із книгою наказів з кадрових питань (особового складу) та основної
діяльності, оригіналами трудових книжок, дипломами про вищу освіту, атестатами
професорів, доцентів, дипломами докторів та кандидатів наук, картками навчального
навантаження, документами, що засвідчують підвищення кваліфікації професорськовикладацького складу, який забезпечує навчальний процес на напрямі підготовки та
спеціальностях «Міжнародні відносини». На підставі проведеної перевірки комісія
зробила висновок про достовірність наведених даних у матеріалах звіту.
Підготовка фахівців з напряму підготовки
спеціальності 7.03020101,

8.03020101

Міжнародні

6.030201

Міжнародні відносини,

відносини

здійснюється на базі

історичного факультету. Випускового на спеціальності «Міжнародні відносини» є кафедра
міжнародних відносин та зовнішньої політики, яка була створена в 2001 р. З 16
викладачів, які працюють на кафедрі (на постійній основі та на умовах сумісництва) 14
(88 %)

мають

відповідні

наукові

ступені,

звання.

Навчально-виховний

процес

забезпечують: 6 докторів наук, професорів (Балабанов К. В. Пашина Н. П., Лисак В. Ф„
Пономарьова І. С.,

ГрідінаІ. М.,

Трофименко М. В.);

4

кандидати

наук,

доценти

(Булик М. В., Гаврилова Н. В., Пахоменко С. П., Рябінін Є. В., Константинова Ю. В.), 4
кандидати наук, старші викладачі (Черепченко О. О., Агєєва О. Л., Трофименко А. В.)
Т.в.о. завідувача кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики - доктор
політичних наук, доцент Пашина Наталія Полікарпівна. Освіта вища (1977 р.), в 2014 р.
захистила докторську дисертацію, в 2001 р. отримала вчене звання доцента. Здійснює
науково-дослідну, науково-методичну роботу, є науковим керівником аспірантів.
В 2005 р. в МДУ відкрито аспірантуру за спеціальністю 23.00.02 - політичні
інститути та процеси. Аспірантуру МДУ із зазначеної спеціальності закінчили випускники
спеціальності «Історія», а нині - викладачі кафедри: Агєєва О.Л., Булик М.В., а також
випускники спеціальності «Міжнародні відносини» Трофименко М. В., Трофименко А. В.,
які успішно захистили кандидатські дисертації. У 2008 р. на постійно діючій основі
відкрито аспірантуру за спеціальністю 23.00.05 - етнополітологія та етнодержавознавство.
У 2014 р. відкрито аспірантуру зі спеціальності 23.00.04 -

політичні проблеми

міжнародних систем та глобального розвитку. В 2012 р. на бази кафедри міжнародних

Голова експертної комісії
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відносин та зовнішньої політики було відкрито спеціалізовану вчену раду зі спеціальності
23.00.02 - політичні інститути та процеси.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими
званнями,

які забезпечують

викладання лекційних

годин

соціально-гуманітарного,

фундаментального та практично-професійного циклів дисциплін навчального плану
спеціальності становить в процесі підготовки ОР «Бакалавр» 100 % (нормативне значення
- 75 %). Всі викладачі (100 % ) працюють в Маріупольському державному університеті за
основним місцем роботи. Частка викладачів, що забезпечують викладання лекційних
годин циклу теоретичної підготовки на спеціальності 7.03020101 Міжнародні відносини,
становить 100% (нормативне значення - 85 %), за основним місцем роботи працюють
100% викладачів. З них доктори наук, професори забезпечують 4 0 % викладання
лекційних занять (нормативне значення - 20 %). На спеціальності 8.03020101 Міжнародні
відносини частка викладачів з науковими ступенями та вченими званнями складає 100 %
(нормативне значення - 95% ), 100% з них працює в Маріупольському державному
університеті за основним місцем роботи. Доктори наук, професори забезпечують 50 %
викладання лекційних годин (нормативне значення - 40 %).
Експертна комісія проаналізувала науково-педагогічну спеціальність викладачів,
що забезпечують навчальний процес, за дипломом про освіту, науковою спеціальністю,
науковим ступенем, вченим званням та проходженням науково-педагогічного стажування,
і дійшла висновку, що вона відповідає дисциплінам, які вони викладають.
Висновок: кадровий склад викладачів, що забезпечують підготовку фахівців за
спеціальністю

«Міжнародні

відносини»,

відповідає

вимогам

та

критеріям,

що

висуваються до науково-педагогічних працівників в процесі підготовки фахівців з
ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем магістра.

6. Наукова діяльність
Е кспертною ком ісією встановлено, що пріоритетним напрямом діяльності
випускової кафедри є н ауково-дослідн а робота викладачів. Наукова діяльність
кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики є одним із основних чинників
удосконалення теоретичної, загально професійної та спеціальної підготовки майбутніх
фахівців у сфері міжнародних відносин (бакалаврів, спеціалістів, магістрів).
Сьогодні наукова діяльність

кафедри міжнародних

відносин

та зовнішньої

політики здійснюється за чотирма основними напрямами: власна наукова діяльність
викладачів; науково-дослідницька робота, що є невід’ємним елементом навчального
процесу та входить до навчального плану, як обов’язкова для всіх студентів; науковоО. П. Тригуб

дослідницька робота, що здійснюється поза навчальним процесом у гуртках, проблемних
групах; наукова робота, пов’язана з науковими конференціями, конкурсами, олімпіадами
тощо.
МДУ співпрацює з різними науковими установами НАН та галузевими академіями
наук України, провідними українськими та зарубіжними університетами. Саме тому
керівництво МДУ і кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, зокрема, йде
шляхом вивчення передового досвіду у даній галузі та налагодження системи підготовки
фахівців з міжнародних відносин, розвитку наукового потенціалу викладачів кафедри. З
цією метою було укладено угоди з Донецьким національним університетом, Київським
національним

університетом

ім.

Тараса

Шевченко

та

Львівським

національним

університетом ім. Івана Франка, що дозволило організувати захист кандидатських і
докторських дисертацій

викладачів кафедри міжнародних

відносин та зовнішньої

політики, а також запрошувати провідних фахівців для читання відкритих лекцій,
приймати участь в організації стажування викладачів кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики.
Означений напрям роботи вже підтвердив результативність. Так, за спеціальністю
07.00.01 - історія України у спеціалізованій вченій раді Донецького національного
університету викладачі кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики успішно
захистили: докторську дисертацію - Лисак В.Ф., тема «Повсякденне життя українського
селянства

в

50-60-х pp.

XX ст.»

(2013

р.)

та

кандидатську

дисертацію

-

Константинова Ю.В., тема «Еволюція дворянства в українських губерніях Російської
імперії в другій половині XIX ст.» (2012 р.).
У спеціалізованій вченій раді МДУ за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути
та процеси пройшли успішні захисти кандидатських дисертацій викладачів кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики: Черепченко О.О. (2013 р.) -

тема

«Соціально-економічний вимір трансформації політичної системи України», Агєєва О.Л.
(2013 р.) - тема «Сучасна державна молодіжна політика в Україні (на прикладі Донецької
області)», Трофименко A.B. (2015 р.) - тема «Політичний лобізм у Канаді: досвід для
України».
Викладачі кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики отримали
звання: професора - ГІономарьова ЇХ . (2014 р.), Грідіна І.М. (2014 р.), Лисак В.Ф.
(2015 р.); доцента - Трофименко М.В. (2015 р.), Булик М.В. (2015 р.).
У центрі уваги наукових інтересів викладачів кафедри -- дослідження теоретичних і
практичних проблем розвитку сучасних міжнародних відносин, регіональний розвиток
Чорноморсько-Середземноморського регіону, зовнішня політика Європейського Союзу,
0 . 11. Тригуб

міжнародні відносини в регіоні Північної та Південної Америки, висвітлення актуальних
питань інтеграційних процесів та регіоналізацїї, актуальні проблеми зовнішньої політики
України, міжрегіональне співробітництво, євроінтеграційне спрямування України в
умовах глобалізації, проблеми геополітики.
Викладачі кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики спрямовують
власні

дослідження

та

організують

роботу

студентської

молоді

відповідно

до

держбюджетної теми кафедри: «Південно-Східний регіон України в умовах суспільнополітичної кризи» (2015-2018 pp.), керівник - д.політ.н., проф. Балабанов К.В.) та
комплексної наукової теми «Середземномор’я у сучасних регіональних та глобальних
процесах» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ O il2U 000135 (2012-2014 pp.) та
0115U003039 (2015-2018 pp.), керівник - д.політ.н., проф. Балабанов К.В.
З 2011 р. кафедра організовує та проводить щорічну Інтернет-конференцію
«Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного
процесу». Кількість учасників конференції та їх географія має тенденцію до розширення.
Серед учасників конференції є представники інших вищих навчальних закладів та
наукових установ України та закордонних країн.
Важливим

досягненням

є

видання

кафедрою

«Вісника

Маріупольського

державного університету. Серія: Історія Політологія», який був заснований у 2011 році. З
2013 p..

Вісник

входить

до

міжнародних

наукометричних

баз

Index

Copernicus

International» (Польща), Google Scholar, а з 2014 року отримав статус фахового видання з
політичних наук. Збірник наукових праць публікується на періодичній основі (тричі на
рік). Станом на листопад 2015 р. опубліковано 14 випусків.
Основними науковими результатами кафедри за 2011 - 2015 pp. стало видання 6
монографій, 228 наукових статей у фахових виданнях, 186 тез доповідей на міжнародних,
Всеукраїнських, регіональних та вузівських конференціях.
Також кафедра залучена до виконання міжнародної програми в рамках проекту
Tempus Modep: Modernization et Development de cours Professionalises. Реалізація проекту
дозволила студентам спеціальності «Міжнародні відносини» брати участь в освітній
програмі та отримувати дипломи МДУ та провідних європейських вищих навчальних
закладів. Окрім того, в рамках співробітництва з Полонійною академією (м. Ченстохов,
Польша)

студенти

спеціальності

мають

можливість

навчатися

за

магістерською

програмою та отримати відповідний диплом.
Важливе місце в роботі викладачів кафедри приділяється керівництву науководослідною

роботою

студентів.

Так, викладачі

кафедри

є

керівниками

наукового

товариства студентів спеціальності «Міжнародні відносини» «Виклики XXI ст.», завдання
1олова експертної коміс ї
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якого - дослідження актуальних проблем міжнародних відносин га глобального розвитку,
проблем розвитку країн Середземноморського регіону та регіональної співпраці, аналіз та
прогнозування сучасних міжнародних та регіональних конфліктів. Такий напрямок
студентських досліджень узгоджується зі спрямованістю наукових розробок викладачів,
що проводяться в межах комплексної та держбюджетної теми кафедри. Протягом 2012
2015 рр. студентами спеціальності «Міжнародні відносини», які є членами наукового
товариства, було опубліковано 407 наукових праць, тез доповідей.
Висновок: наукова діяльність кафедри міжнародних відносин та зовнішньої
політики сприяє постійному і систематичному підвищенню рівня кваліфікації викладачів,
що забезпечують навчальний процес па спеціальності «Міжнародні відносини».

7. Міжнародна діяльність кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
Одним

із

пріоритетних

напрямків

діяльності

Маріупольського

державного

університету є міжнародні зв’язки, що постійно розширюються. Розвиваючи існуючі
контакти з міжнародними партнерами і встановлюючи нові, МДУ вирішує комплекс
завдань, пов’язаних із навчально-методичною, науково-дослідною роботою, зміцненням
кадрового потенціалу, розвитком матеріально-технічної бази університету.
За роки свого розвитку МДУ розробив власну модель міжнародної діяльності, що
передбачає

комплексне

співробітництво

з

міністерствами

освіти,

міністерствами

закордонних справ, дипломатичними представництвами, обласними адміністраціями,
меріями,

провідними

університетами,

фондами,

державними

й

громадськими

організаціями. Реалізація моделі міжнародної діяльності МДУ здійснюється у таких
напрямках: участь у роботі міжуніверситетських структур; реалізація спільних освітніх і
наукових

проектів

з

урядовими

структурами,

громадськими

організаціями

і

університетами; організація міжнародних наукових форумів; стажування за освітніми,
науковими, культурними програмами.
Міжнародна діяльність університету регулюється угодами про співробітництво з
іноземними партнерами, список яких щорічно поповнюється. На цей час університетом
підписано 95 угод про співробітництво з іноземними партнерами (університетами,
інститутами, науковими фондами, державними ус тановами та ін.).
У міжнародній діяльності Маріупольського державного університету окремо слід
виділити

напрям

міжуніверситетської співпраці.

Протягом

звітного періоду МДУ

здійснював співробітництво із ВНЗ Греції (Афінським національним університетом ім.
Каподістрії,

Яннінським

університетом,

Іонічним

університетом,

Салонікським

університетом ім. Аристотеля, Патрським університетом, Фракійським університетом
О. П. Тригуб
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ім. Демокрита, Македонійським університетом, Інститутом неоелліністичних досліджень),
Кіпру (Кіпрським університетом, Коледжем туристичного та готельного менеджменту),
Італії (Мессінським
Університетом

університетом.

«Магна

Греча»

Університетом

міста

для

Катанзаро,

іноземців

Калабрійським

міста Перуджа,
університетом,

Університетом «Коре» м. Енна, Римським університетом «Тор Вергата» тощо), Великої
Британії (Університетом міста Данді. Коледжем Фрізбі, Лондонським Королівським
Коледжем, Університетом Східного Лондона), Німеччини (Бременським інститутом
іноземних мов ім. Аристотеля), Словаччини (Університетом Св. Кирила та Мефодія міста
Трнава),

Латвії

(Балтійською

міжнародною

академією),

Китаю

(Цицикарським

університетом, Цицикарським вищим педагогічним коледжем, Янченським педагогічним
університетом), Польщі (Варшавським університетом кардинала Стефана Вижинського,
Сілезьким університетом в Катовіцах). Зауважимо, що МДУ також співпрацює із ВНЗ
Франції, Іспанії, Португалії, Австралії, Румунії, Чехії, Нідерландів, СІІІА, Білорусії,
Вірменії та інших держав.
Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики бере активну участь у
розвитку міжнародних зв’язків у науковій та освітній сферах з такими зарубіжними
вищими начальними закладами: Міжнародний елліністичний університет (м. Салоніки,
Греція), Кіпрський університет. Університет Сакарія (м. Сакарія, Туреччина), Софійський
університет (Болгарія), Тартуський університет (Естонія), Університет Овернь - Клермон
1 (Франція), Констанцький державний університет «Овідій» (Румунія), Тімішоарський
Західний

університет

(Румунія), Могильовський

Білорусько-Російський університет

(Білорусь), Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Білорусь),
Університет Шуеб Дукалі (Марокко), Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо
(Молдова),

Кагульський

державний

університет

(Молдова),

Молдовська

економічна

академія

(Молдова),

університет

(Молдова),

Порту

(Португалія),

Університет

ім.

Богдана

Пегричейку

Хашдеу

Комратський

державний

Тбіліський

державний

університет ім. Іване Джавахишвілі (Грузія).
У рамках програм підвищення професійної кваліфікації викладачі кафедри активно
співпрацюють з міжнародними освітніми фондами та беруть участь у низці міжнародних
програм: к.політ.н., професор кафедри MB та ЗП Грофименко М.В. у період січень 2008 грудень 2012

pp.

виступив

одним

з координаторів

програми

TEMPUS

MODEP

«M odernisation et DEveloppement de cours Professionalisés» («Розробка та впровадження
професійно орієнтованих курсів») з вересня 2014 р. є членом виконавчої ради Академії
інститутів та культур (Греція), з жовтня 2015 р. є членом редакційної колегії «Наукового
Бюлетеню Кагульського державного університету» (Молдова), з вересня 2015 р. є членом
Голова експертної комісії
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ради директорів Європейської організації публічного права; д.політ.н., професор К.В.
Балабанов та к.політ.н., професор кафедри MB та ЗП Трофименко М.В. у травні 2013 року
взяли участь у конференції «Олександр Македонський, грецька система світу і сучасне
світове суспільство» (Греція) з доповіддю на тему «Глобалізація від часів Олександра до
сьогодення»; к.і.н., доцент Гіахоменко С.П. 8-9 жовтня 2015 р. виступив з доповіддю
Identity as political technology: propagandists attempts to frame the Donbas conflict as
ethnically grounded на Міжнародній науковій конференції «Russian-speakers in Post-Soviet
space: Comparative Approaches» на базі Тартуського університету (Естонія).
Університет є членом численних міжнародних організацій - Асоціації юридичних
ВНЗ країн СНД, Європейської організації публічного права. Мережі Середземноморських
університетів. Європейської асоціації університетів, Асоціації ректорів педагогічних
університетів Європи тощо.
МДУ розвиває всебічну співпрацю з іноземними фондами, такими як: Фонд
«Александр Є. Онасіс», Фонд ім. Бодосакіса (Греція), Фонд «Анастасіос Г. Левендіс»
(Республіка Кіпр), Фонд ім. Фулбрайта (США), Фонд Борусія (Польща) та інші.
Результатами такої співпраці стають спільні наукові дослідження і міжнародні
конференції, обмін студентами і викладачами, участь у міжнародних проектах, таких як
TEMPUS. ERASMUS та ін.
Важливою, дієвою і перспективною формою міжнародного співробітництва у МДУ
вважаються міжнародні стажування студентів і викладачів. Серед програм, пов’язаних зі
студентськими обмінами, можна виділити три основні типи: навчальні, наукові та
культурні. Усі ці програми мають професійну зорієнтованість і сприяють покращенню
фахової підготовки випускників університету, розвитку наукового потенціалу студентів та
викладачів.
Найчастіше студенти спеціальності «Міжнародні відносини» відвідують Грецію,
Італію, Польщу, Кіпр, Францію, Вірменію, Грузію, Угорщину, Молдавію, Латвію,
Естонію, Португалію, Іспанію, США. Так, наприклад, вони беруть участь у мовних
програмах з вивчення італійської мови в школі ЛАЛЕО м. Санта-Северина,

в

Університеті для іноземців м. Реджо-ді-Калабрія (Італія); вивчають новогрецьку мову за
програмою

ФІЄСПА

(Греція).

Також

студенти

активно

беруть

участь у різних

міжнародних молодіжних проектах, мета яких - розвиток лідерських навичок, знайомство
з молодіжною політикою інших країн, інтеграція у європейський освітній простір: «Let’s
Bridge the Gap - LBTG» (Італія), «Partnership-building activity «Steps Forward» (Вірменія),
«Study Tours to Poland» (Польща), «Ali and Nino - A Caucasian Perspective to Gender
Equality» (Грузія), «We Can, we Will» (Вірменія), успішно беруть участь у міжнародних
Голова експертної комісії
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конференціях та форумах: Люблінська вища школа підприємства і адміністрації,
Економічний форум (Польща), Будапештський університет (Угорщина).
Висновок: Маріупольський державний університет має розгалужену мережу
міжнародних зв ’я зків, що сприяє високій якості надання освітніх послуг, закріплення
знань під час міжнародних стажувань та міжуніверситетського обміну. Відбувається
поповнення числа іноземних студентів на спеціальності «Міжнародні відносини»
освітній

рівень

«Бакалавр»

та

«Магістр»».

освітньо-кваліфікаційний

рівень

«Спеціаліст», розширюється міжнародна наукова діяльність викладачів та студентів,
як в рамках конференцій, так і у закордонних наукових виданнях.

8. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
Експертна комісія перевірила документи, що засвідчують право власності та право
користування основними засобами у Маріупольському державному університеті, а також
санітарно-технічні паспорти наявних приміщень та висновок санітарного лікаря про
відповідність приміщень санітарним нормам, і дійшла висновку, що вони відповідають
вимогам надання освітніх послуг у вищому навчальному закладі.
Для підготовки фахівців з міжнародних відносин Маріупольський державний
університет має достатню матеріально-технічну базу. Університет розміщено в 5
навчальних корпусах та має у розпорядженні 116 навчальних аудиторій, 47 з яких є
предметними. Усі факультети мають спеціалізовані читальні зали з електронним
каталогом. Загальна площ а університету становить 30883,6 кв.м.
Кількість лекційних аудиторій, аудиторій для проведення відповідних практичних,
лабораторних занять, навчально-виховних заходів достатня для здійснення освітньої
діяльності в університеті, у тому числі - діяльності щодо надання освітньої послуги, яка
полягає у підготовці фахівців за напрямом підготовки 6.030201 Міжнародні відносини,
спеціальністями 7.03020101, 8.03020101 Міжнародні відносини.
Кожний корпус МДУ має медичний пункт, який обслуговується медсестрою і
регулярно забезпечується необхідними медикаментами. Усі медпункти відповідають
сучасним медичним нормам та вимогам.
Університет має 9 поверхове приміщення гуртожитку, загальна площа якого 7001,2 кв.м. Після проведення ремонтних робіт у будівлі 488 студентів з інших міст
забезпечені сучасним комфортабельним житлом. Студенти університету на 100 %
забезпечені місцями для проживання в гуртожитку.
МДУ має державні акти на право постійного користування земельними ділянками.
Навколо будівель навчальних корпусів № 1 та № 2 наявна земельна ділянка площею
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6,73 га, навколо навчального корпусу № 3 та 4 - 1,3671 га, навколо навчального корпусу
№ 5 -1 ,0 3 3 6 га, студентського гуртожитку - 0,3346 га. Загальна площа земельних ділянок
становить - 9,4646 га.
Територія біля корпусів повністю відповідає чинним санітарним нормам. Багато
уваги приділяється її упорядкуванню. Навколо корпусів висаджені багаторічні дерева та
кущі, навпроти входу до кожного корпусу розбиті клумби, що дозволяє студентам та
співробітникам університету відпочивати на перервах та після занять. Навпроти входу до
кожного корпусу розбиті клумби.
МДУ

нараховує

10 комп’ютерних центрів,

10 спеціалізованих лабораторій

комп’ютерної техніки, 4 комп’ютеризовані читальні зали бібліотеки. Загальна кількість
робочих комп’ютерних місць та комп’ютерів - 395. Усі комп’ютерні класи та лабораторії,
читальні зали об’єднані в локальну мережу та мають доступ до Інтернету. Історичний
факультет Маріупольського державного університету має в своєму розпорядженні 2
комп’ютерних центра з загальною кількістю 62 посадових місця, 3 учбових лабораторії з
комп’ютерною технікою загальною

кількістю 44 комп’ютера. Відповідно показник

забезпеченістю комп’ютерною технікою на 100 студентів історичного факультету
становить 12, що відповідає встановленим нормам.
Книжковий фонд бібліотеки МДУ почав формуватися в 1991 році, у тому числі
правовою літературою - з 1994 року, політичною літературою - з 1995 року. На
01.09.2015 р. загальний фонд бібліотеки нараховує понад 153 тис. примірників, з яких
44,7% - українською мовою. Третина бібліотечного фонду МДУ (44456 примірників) наукова література. Фонд іноземної літератури становить 16455 примірників. Бібліотека
МДУ передплачує 127 найменувань періодичних видань. Сьогодні відділ «Соціальнополітичні науки» нараховує понад 10000 екземплярів наукової та навчальної літератури.
Середня кількість екземплярів навчальної літератури, яка припадає на одного студента
денної форми навчання, становить 34. і 'ередня кількість томів навчальної літератури, яка
припадає на одного науково-педагогічного працівника - 5 1 .
Висновок: матеріально-технічна база та її санітарний стан відповідають
нормативним показникам і дозволяють здійснювати підготовку за спеціальністю
«Міжнародні відносини». Навчальний процес у повному обсязі забезпечено навчальними
площами,

обладнанням.,

ком п’ютерною

технікою,

спеціалізованими лабораторіями

відповідно до вимог навчальних планів та програм навчальних дисциплін.
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9. Якісні -характеристики підготовки фахівців
Для перевірки рівня підготовки студентів освітнього рівня «бакалавр» експертною
комісією здійснено контрольні заміри знань студентів 2-4 курсів денної форми навчання,
які навчаються за чотирирічним терміном навчання та дисциплін навчального плану
циклу

гуманітарних

підготовки

та циклу

та

соціально-економічних

дисциплін

дисциплін,

природничо-наукової

професійно-орієнтованої підготовки.

експертної перевірки виконання студентами денної форми навчання

Результатами
комплексних

контрольних робіт є такі показники:
•

цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

абсолютна успішність - 100%; якість знань - 61 %;
•

дисципліни циклу природничо-наукової підготовки:

абсолютна успішність - 100 %; якість знань - 61 %;
•

дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки:

абсолютна успішність - 100%; якість знань - 52 %.
Для

перевірки

рівня

підготовки

студентів

освітньо-кваліфікаційного

рівня

«спеціаліст» експертною комісією здійснено контрольні заміри знань студентів денної
форми навчання та дисциплін навчального плану циклу теоретичної підготовки.
Результатами експертної перевірки виконання студентами денної форми навчання
комплексних контрольних робіт є такі показники:
•

дисциплін циклу теоретичної підготовки:

абсолютна успішність - 100%; якість знань - 65%;
Для перевірки рівня підготовки студентів освітнього рівня «магістр» експертною
комісією здійснено контрольні заміри знань студентів денної форми навчання та
дисциплін навчального плану циклу теоретичної підготовки. Результатами експертної
перевірки виконання студентами денної форми навчання комплексних контрольних робіт
є такі показники:
•

дисципліни циклу теоретичної підготовки:

абсолютна успішність - 100 %; якість знань - 50 %.
Аналіз результатів показав, що студенти в достатній мірі володіють знаннями з
зазначених дисциплін, продемонстрували володіння понятійно-категоріальним апаратом
та аналітичними навичками.
Висновок: експертна комісія засвідчує, що якість підготовки фахівців з напряму
підготовки

6.030201

Міжнародні відносини,

спеціальності

7.03020101,

8.03020101

Міжнародні відносини в Маріупольському державному університеті відповідає чинніш
державним вимогам.
Голова експертної комісії
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10.

Перелік зауважень експертної комісії Міністерства освіти і науки України

та заходи щодо їх виправлення
Під час проведення акредитаційної експертизи в 2011 р. були зроблені такі
зауваження (рекомендації):
1. Необхідно продовжувати підготовку кадрів вищої кваліфікації середньої ланки, а
саме - кандидатів та докторів наук за фахом.
Виконання: на сьогодні з 16 штатних викладачів кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої

політики

-

п ’ять

докторів

наук

(К. В. Балабанов,

І. С. Пономарьова,

В.Ф. Лисак, І.М. Грідіна, Н.П. Пашина). дев’ять кандидатів наук.
Протягом 2011 - 2015 pp. забезпечено захист дисертацій викладачами кафедри:
Докторські дисертації:
-

Лисак В.Ф. (2013 p.), спеціальність 07.00.01 - історія України.

Кандидатські дисертації:
-

Булик М. В. (2011 p.), спеціальність -

23.00.04 -

політичні проблеми

міжнародних систем та глобального розвитку;
Константинова Ю.В. (2012 p.), спеціальність 07.00.01 - історія України;
Черепченко О.О. (2013 p.). спеціальність 23.00.02 - політичні інститути та
процеси;
Агєєва О.Л. (2013 p.), спеціальність 23.00.02 - політичні інститути та процеси;
-

Грофименко A.B. (2015 p.), спеціальність 23.00.02 - політичні інститути та

процеси.
Станом на січень 2016 р. кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики є
укомплектованою штатними викладачами з науковими ступенями і вченими званнями на
88

%.
2.

Розширити

застосовування

нових

навчальному

процесі

комп’ютерних

технологій

організації

навчального процесу.
Виконання:

У

широко

використовуються

сучасні

комп’ютерні навчальні програми, технічні засоби навчання (мультимедійні проектори,
слайдоскоп, відеотехніка,

інтерактивні дошки,

ноутбуки).

Активно застосовуються

комп’ютерні програми пакету Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, Acrobat Reader,
Power Point та ін.).
Усі комп’ютери укомплектовані DVD-RW, кольоровим монітором, звуковою
картою, стерео-навушниками і мікрофоном. Така комплектація обладнання дозволяє
використати комп’ютерні класи як лінгафонний кабінет і більш повно реалізовувати
можливості комп'ютера при вивченні і використанні програм зі звуковим супроводом.
Голова експертної комісії

]9
Факультет має вихід у світову мережу БйегпеГ користування якою для студентів
факультету і спеціальності «Міжнародні відносини» є безкоштовним. У навчальний план
впроваджено дисципліни «Сучасні інформаційні системи та технології» (90 год.), «Аналіз
та прогнозування зовнішньої політики» (90 год.), де широко використовуються новітні
інформаційні технології. До послуг студентів діє спеціалізований веб-портал, який надає
інформацію щодо робочих програм, методичних рекомендацій, наукової та громадської
діяльності.
3.

Підвищити ефективність роботи кафедри у напрямку створення й видання

навчально-методичних посібників.
Виконання:

Протягом

2012-2015

рр.

викладачами

кафедри

для

студентів

спеціальності «Міжнародних відносин» підготовлені і видані підручники і посібники, а

також методичні розробки для студентів:
Балабанов К. В. Дипломатична та консульська служба : підручник для студентів
ВНЗ / К. В. Балабанов, М. В. Трофименко — Донецьк, 2012. — 445 с.
Навчально-методичний посібник з курсу «Європейський Союз - сутність, роль та
українські

перспективи»

для

студентів

Є. В. Рябінін - Маріуполь : МДУ, 2011.

спеціальності

«Міжнародні

відносини»

/

142 с.

Навчально-методичний посібник з курсу «Регіоналізм та регіональні системи
безпеки»

для

студентів

спеціальності

«Міжнародні

відносини»

/

Є. В. Рябінін

-

Маріуполь : МДУ. 2013. - 104 с .
Навчально-методичний

посібник

з

курсу

«Міжнародні

організації

країн

Центрально-Східної Свропи» для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» /
Є. В. Рябінін - Маріуполь : МДУ. 2016. - 154 с.
Навчально-методичний посібник з курсу «Зовнішня політика країн Латинської
Америки» для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» / Н. В. Гаврилова,
М. В. Булик - Маріуполь : МДУ, 2015. - 2 1 5 с.
Навчально-методичний посібник з курсу «Зовнішня політика країн Європи» /
О. Л. Агєєва. — Маріуполь : МДУ, 2016. — 135 с.
Навчально-методичний

посібник

з

курсу

«Зовнішня

політика

країн

Середземномор’я» для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» / М. В. Булик Маріуполь : МДУ, 2015. - 62 с.
Навчально-методичний посібник з курсу «Міжнародні

відносини в умовах

глобалізації» для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» / Н. В. Гаврилова. —
Маріуполь. : МДУ. 20; 4. — 84 с.

Голова експертної комісії

О. 11. Тригуб

4. Поповнити фонд бібліотеки та навчально-методичного кабінету науковими
виданнями
літературою,

з міжнародних
виданою

відносин та зовнішньої політики,

українською

мовою,

збільшити

фаховою науковою

кількість

підручників

та

методичних рекомендацій на електронних носіях.
Виконання: Сьогодні відділ «Соціально-політичні науки» нараховує понад 10000
екземплярів наукової та навчальної літератури.
Середня кількість екземплярів навчальної літератури, яка припадає на одного
студента денної форми навчання, становить 34. Середня кількість томів навчальної
літератури, яка припадає на одного науково-педагогічного працівника - 5 1 . Зокрема, на
абонементі в достатній кількості навчальної літератури з міжнародних відносин та
зовнішньої політики окремих країн.
Необхідною

навчальною,

науково-довідниковою

літературою

для

студентів

бібліотека укомплектована на 100%. Дисципліни з циклу теоретичної та практичної
підготовки забезпечено навчальною літературою на 100%. Бібліотека МДУ передплачує
127 найменувань періодичних видань.

0. 11. Тригуб
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11. Загальні висновки
Експертна комісія МОН України на підставі безпосереднього вивчення на місці
поданих документів, аналізу умов освітньої діяльності Маріупольського державного
університету відповідно до нормативних вимог встановила таке:
1.

Подана

у

Міністерство

освіти

і науки

України

акредитаційна

справа

Маріупольського державного університету щодо підготовки фахівців за напрямом
підготовки

6.030201

Міжнародні

відносини,

спеціальністю

7.03020101,

8.03020101

Міжнародні відносини містить всі необхідні матеріали, які характеризують навчальнометодичну, науково-педагогічну діяльність, кадрове та матеріально-технічне забезпечення
навчального процесу.
2. Умови освітньо-професійної діяльності, які має Маріупольський державний
університет, рівень професорсько-викладацького складу, організація наукової, навчальнометодичної та виховної роботи, стан навчально-методичного, матеріально-технічного та
інформаційного забезпечення навчального процесу відповідають акредитаційним умовам
підготовки

фахівців

за

напрямом

підготовки

6.030201

Міжнародні

відносини,

спеціальністю 7.03020101, 8.03020101 Міжнародні відносини і гарантують дотримання
державних вимог до якості освіти.
Разом із тим, експертна комісія вважає за необхідне висловити адміністрації
університету такі пропозиції та рекомендації:
1. Публікувати основні наукові результати (кваліфікаційні бакалаврські, дипломні,
магістерські роботи) на веб-порталі історичного факультету Маріупольського державного
університету з метою підвищення рівня інформаційної представленості спеціальності в
мережі Іпіегпеі та міжуніверситетського наукового обміну.
2.

Активізувати

роботу

щодо

збільшення

кількості

сучасних

ліцензійних

прикладних програм з професійно орієнтованих дисциплін.
3. Посилити роботу з залучення іноземних та вітчизняних фахівців із напряму
«Міжнародні відносини».
4. Оновити матеріально-технічну базу кафедри та предметних аудиторій.
З урахуванням наявного рівня показників забезпечення освітньої діяльності,
експертна комісія рекомендує акредитувати в Маріупольському державному університеті
напрям підготовки 6.030201 Міжнародні відносини за ступенем бакалавра з ліцензованим
обсягом 50 осіб для денної та ЗО осіб для заочної форм навчання; спеціальність 7.03020101
за ОКР «Спеціаліст» з ліцензованим обсягом 20 осіб для денної та 20 осіб для заочної
форм навчання; спеціальність 8.03020101 Міжнародні відносини за ступенем магістра з
ліцензованим обсягом 10 осіб для денної та 10 осіб для заочної форм навчання. За
олова експертної комісії
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результатами експертної перевірки експертна комісія констатує відсутність підстав для
зменшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців зі спеціальності «Міжнародні
відносини»

з

напряму

підготовки

6.030201

Міжнародні

відносини,

спеціальності

7.03020101, 8.03020101 Міжнародні відносини.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету імені Петра Могили,
доктор історичних наук, професор

О. П. Тригуб

Член експертної комісії:
професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»,
доктор історичних наук, професор

І. Я. Тодоров

З висновком ознайомлений:
Перший проректор
Маріупольського державного
університету,
доктор економічних наук, професій

О. В. Булатова

20.05.2016 р.

Голова експертної комісії

О. П. Тригуб

1

2

1. Історія України
2.
Політична географія
Усього за циклом

4

5
осіб

%

осіб

%

осіб

2

3
%

осіб

9
11
J
4
7
8
10
5
6
Цикл гуманіта рної та соціально-економічної підготовки
9%
55%
4
11
11
100%
1
6
2
32%
12
7
25%
9
3
ЗО
28
93%

Середній бал

Одержали оцінки при самоаналізі

Вик<энували
<КР

%

Кільк
ість
студе
нтів
(осіб)

Якість

Дисципліна
Курс

№
п/п

Абсолютна
успішність %

Результати виконання комплексних контрольних робіт студентів М аріупольського державного університету напряму підготовки
6.030201 М іжнародні відносини за освітнім рівнем «Бакалавр» у ході експертної перевірки

%

осіб

%

12

13

14

15

16

17

36%
43%

-

-

100%
100%
100%

64%
58%
61%

3,8
3,8
3,8

-

-

-

-

-

-

100%
100%
100%

64%
54%
66%

3,8
3,7
4.1

100%

61%

3,9

100%
100%
100%
100%

50%
51%
55%
52%

3,5
3,4
3,7
3,5

Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
4
11
2
18%
5
46%
36%
2
11
100%
Історія
цивілізацій
1.
36%
13 46%
30
28
93%
5
18%
10
3
Міжнародна інформація
2.
-3.
>
39%
6
33%
4
7
5
28%
Міжнародні відносини та світова
20
18
90%
політика
Усього за циклом
Цикл професійної та практичної підготовки
7
64%
11
1
9%
3
27%
2
11
100%
Історія міжнародних відносин
1.
'
У
4%
17
60%
Д
93%
1
10
36%
30
28
Зовнішня політика Росії та країн СНД
2.
4
22%
8
45%
4
18
90%
6
33%
Основи геополітики та геостратегії
20
і.
Усього за циклом

-

-

1

О
Рн

2

Роль НАТО В сучасному світі
Аналіз та прогнозування зовнішньої
політики
Міжнародна та європейська безпека
3.
Регіоналізм та регіональні системи
4.
безпеки
Усього за циклом
1.
2.

Одержали оцінки при самоаналізі

Вик онували
ККР

4

5
осіб

%

осіб

%

осіб

%

4
7
9
10
5
6
8
11икл професійної та практичної підготовки
2
100%
2
40%
40%
С
5
5
2
40%
1
20%
С
5
5
100%
3

С
С

5
5

5
5

100%
100%

2
2

40%
40%

1
1

2

3

20%
20%

Середній бал

п/п

Кільк
ість
студе
нтів
(осіб)

%

Дисципліна

Якість

№

Абсолютна
успішність %

Результати виконання комплексних контрольних робіт студентів М аріупольського держ авного університету спеціальності 7.03020101
М іжнародні відносини за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» у ході експертної перевірки

осіб

%

осіб

%

11

12

13

14

15

16

17

1
2

20%
40%

-

-

100%
100%

80%
60%

4,2
4

2
2

40%
40%

“

”

100%
100%

60%
60%

4
4

100% 65%

4,1

1

2

Роль НАТО в сучасному світі
Аналіз та прогнозування зовнішньої
політики
о
Міжнародна та європейська безпека
Л.
Стратегія та тактика ведення
4.
переговорів
Усього за циклом
1.
2.

4

5
осіб

%

2

3
осіб

%

осіб

%

4
5
6
7
8
9
10
Я,икл професійної та практичної підготовки
2
42%
м
7
7
100%
29%
ЗО
14%
7
100%
1
2
29%
м
7

11

12

13

14

15

16

17

2
4

29%
57%

-

-

100%
100%

71%
43%

4
3,6

м
м

4
4

57%
57%

-

-

100%
100%

43%
43%

3,7
3,7

100 % 50 %

3,8

осіб

%

осіб

%

Середній бал

Одержали оцінки при самоаналізі

Вик онували
ККР

%

Кільк
ість
студе
нтів
(осіб)

Якість

Дисципліна
Курс

№
п/п

Абсолютна
успішність %

Результати виконання комплексних контрольних робіт студентів М аріупольського державного університету спеціальності 8.03020101
М іжнародні відносини за освітнім рівнем «М агістр» у ході експертної перевірки

3

7
7

7
7

100%
100%

О.П. Тригуб

2
2

29%
29%

1
1

14%
14%

Член експертної комісії

І.Я. Тодоров

Порівняльна таблиця
результатів виконання комплексних контрольних робіт при самоаналізі та при експертному вимірюванні залишкових знань
студентів напряму підготовки 6.030201 М іжнародні відносини за освітнім рівнем «Бакалавр»

№

з/п

Д и с ц и п л ін а

К іл ь 
кість

В ико ну вал и
Е ксп ертн е
С а м оа н а л із
в и м ір ю ва н н я
К іль
К іл ь
%
%
кість
кість

С ер едн ій бал
С ам о а
наліз

Екс
пертне
в и м ір ю
вання

Розбіж
ність
(+ ,-)

У сп іш н ість, %
Е кс
Розбіж
Самоа
пертне
ність
наліз
вим ірю
(+ ,-)
вання

Самоа
наліз

Якість, %
Екс
пертне
вимірю
вання

Розбіж
ність
(+ ,- )

Цикл гум анітарної та соціально-економ ічної діяльності

3.
4.
5.

6.
7.
8.

100
100

-

-

73
50

64
58

-9
+8

3,7
-0,1
100
100
39
97
97
3,8
39
Цикл дисциплін природничо-наукової (ф ундам ентальної) підготовки

-

62

61

-1

64
54

-

11

11
28

100
93

11
28

100
93

3,8

3,7
3,6

-0,1
-0,2

Історія У к раїн и
П о л іти ч н а географія

ЗО

Всього:

41

Історія цивілізацій
М іж н а р о д н а
інф орм ація
М іж н а р о д н і відносини
та світова політика

11
30

11
28

100
93

11
28

100
93

3,8
3,7

3.8
3,7

-

20

18

90

18

90

4,1

4,0

Всього:

61

29

94

Історія м іж н а ро дн и х
в ідносин
Зо в н іш н я політика
Росії та країн С Н Д
О с н о в и геопол ітики та
геостратегії

11

11

100

11

100

3,5

3,4

-0,1

зо

28

93

28

93

3,4

3,4

20

18

90

18

90

3,7

61

57

94

57

94

3,5

Всього:

ОО
г^г

1.
2.

100
100

100
100

-

-

100
100

-

64
54

-0,1

100

100

-

67

66

-1

94
3,8
100
57
3,8
-0,1
Цикл проф есійної та практично' підготовки

100

-

62

61

-1

100

100

-

50

50

-

100

100

-

51

51

3,7

-

100

100

-

55

55

*

3,5

-

100

100

-

52

52

-

Голова експертної комісії, професор

і результатами
Перший проректор,

Член експертної

К О М ІС ІЇ

•

О. В. Булатова

■ І.Я. Тодоров

Порівняльна таблиця
результатів виконання комплексних контрольних робіт при самоаналізі та при експертному вимірюванні залишкових знань
студентів спеціальності 7.03020101 М іжнародні відносини за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»

№
з/п

Д и с ц и п л ін а

К іл ь 
кість

В и к он ув ал и
Е ксп ер тн е
С ам оан ал із
в и м ір ю ва н н я
К іл ь
К іл ь 
%
%
кість
кість

С ер едн ій бал
Самоа
наліз

Екс
пертне
в им ірю
вання

Розбіж
ність
(+,-)

У сп іш н ість, %
Екс
Розбіж
пертне
С амоа
ність
вим ірю
наліз
(+,-)
вання

Якість, %
Екс
пертне
вимірю
вання

Розбіж
ність

80

80

-

60

60

60

60

60

60

65

65

Самоа
наліз

(+,-)

Ц икл проф есійної та практично' підготовки
І.
2.

3.
4.

Р оль Н А Т О в
с у ч а с н о м у світі
А н а л із т а
пр огнозуван ня
з о в н іш н ь о ї політики
М іж н а р о д н а та
є в р о п ей с ь к а політика
Р е гіоиалізм та
регіональні систем и
б езп е ки

Всього:

5

5

100

5

100

4,2

4,2

5

5

100

5

100

4

4

5

5

100

5

100

4

4

5

5

100

5

100

4

4

20

20

100

20

100

4,1

4,1

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

Порівняльна таблиця
результатів виконання комплексних контрольних робіт при самоаналізі та при експертному вимірюванні залиш кових знань
студентів спеціальності 8.03020101 М іжнародні відносини за освітнім рівнем «М агістр»

№
з/п

Д и с ц и п л ін а

К іл ь 
кість

В и к о н у вал и
Е ксп ер тн е
С а м о а н а л із
в им ір ю вання
К іл ь
К іл ь 
%
%
кість
кість

С е ре д н ій бал
Е кс
Розбіж
Самоа
пертне
ність
наліз
в им ір ю
(+,-)
вання

Якість, %

У сп іш н ість, %
Самоа
наліз

Екс
пертне
вим ірю
вання

Розбіж
ність
(+,-)

Самоа
наліз

Екс
пертне
вимірю
вання

71

71

43

43

Розбіж
ність
(+,-)

Ц икл проф есійної та практично' підготовки
1.
2.

3.
4.

Роль МАТО в
с у ч а с н о м у світі
А н а л із та
п р огнозуван ня
з о в н іш н ь о ї політики
М іж н а р о д н а та
єв р о п е й с ь к а політика
С тр атегія та тактика
ведення переговорів

Всього:

7

7

100

7

100

4

4

7

7

100

7

100

3,6

3.6

7

7

100

7

100

3,7

3,7

7

7

100

7

100

3,7

28

28

100

28

100

3,8

Голова експертної комісії, професор

З результатами ознаііом і
Перший проректор, і

О.П. Тригуб

“

100

100

100

100

-

100

100

-

43

43

“

3,7

-

100

100

-

43

43

-

3,8

-

100

100

-

50

50

-

-

-

Член експертної комісії .

О.В. Булатова

І.Я. Тодоров

ПОГОДЖЕНО:
Голова експертної комісії
професор О. П.

проведення комплексних контрольних робіт
студентів напряму підготовки 6.030201 Міжнародні відносини
за освітнім рівнем «Бакалавр» у ході експертної перевірки

№ з/п

Дисципліна

Група

Дата

Час
14.40
16.00
16.10
17.30
11.20
12.40
14.40
16.00
16.10
17.30
14.40
16.00
14.40
16.00
16.10
17.30

1.

Історія України

MB 2

18.05.2016

2.

Історія цивілізацій

MB 2

18.05.2016

3.

Історія
міжнародних
відносин
Політична географія

MB 2

19.05.2016

MB 3

18.05.2016

Міжнародна
інформація
Зовнішня
політика
Росії та країн СНД
Міжнародні відносини
та світова політика
Основи геополітики та
геостратегії

MB 3

18.05.2016

MB 3

19.05.2016

MB 4

18.05.2016

4.
5.
6.

7.
8.

MB 4

19.05.2016

Ауд.
205a
205a
205a
216
216
216
204
204

Викладач,
експерт
Новікова C.B.,
Тодоров І.Я.
Гільченко О.Л.,
Тригуб О.П.
Булик М.В.,
Тодоров І.Я.
Гільченко О.Л.,
Тригуб О.П.
Черепченко О.О.,
Тодоров І.Я.
Булик М.В.,
Тригуб О.П.
Подибайло М.Т.,
Тодоров І.Я.
Булик М.В.,
Тригуб О.П.

В.Ф. Лисак

Декан історичного факультету, професор

Голова експертної комісіт

О.II. Тригуб

і

і
І

ПОГОДЖЕНО:
Голова експертної комісії

Затвер,
Перши

професор О. П. Тригуб

/Булатова

ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт
студентів спеціальності 7.03020101 Міжнародні відносини
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» у ході експертної перевірки

№ з/п
1.
2.
3.
4.

Дисципліна
Роль НАТО в сучасному
світі
Аналіз та прогнозування
зовнішньої політики
Міжнародна
та
європейська безпека
Регіоналізм та регіональні
системи безпеки

Дата
18.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
19.05.2016

Час
8.00
9.20
9.30
10.50
8.00
9.20
9.30
10.50

Ауд.
204
204
204
204

Викладач, експерт
Лисак В.Ф,
Тодоров І.Я.
Булик М.В,
Тригуб О.П.
Гаврилова Н.В.,
Тодоров І.Я.
Рябінін Є.В.,
Тригуб О.П.

Декан історичного факультету, професор

Голова експертної комісії

В.Ф. Лисак

О.П. Тригуб

ПОГОДЖЕНО:

Булатова

ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт
студентів спеціальності 8.03020101 Міжнародні відносини
за освітнім рівнем «Магістр» у ході експертної перевірки

№ з/п
1.
2.
3.
4.

Дисципліна
Роль НАТО в сучасному
світі
Аналіз та прогнозування
зовнішньої політики
Міжнародна
та
європейська безпека
Стратегія
та
тактика
ведення переговорів

Дата
18.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
19.05.2016

Час
8.00
9.20
9.30
10.50
8.00
9.20
9.30
10.50

Ауд.
204
204
204
216

Викладач,експерт
Лисак В.Ф,
Тодоров І.Я.
Булик М.В,
Тригуб О.П.
Гаврилова Н.В.,
Тодоров І.Я.
Черепченко О.О.,
Тригуб О.П.

В.Ф. Лисак

Декан історичного факультету, професор

Голова експертної комісії

О.П. Тригуб

1

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
на спеціальності 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
(перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Найменування
показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для
проведення навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів на
одну особу для фактичного
контингенту студентів та заявленого
обсягу з урахуванням навчання за
змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних
аудиторіях (мінімальний відсоток
кількості аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі
читального залу
2) пунктів харчування
3) актового чи концертного залу
4 ) спортивного залу
5) стадіону та/або спортивних
майданчиків
6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої
освіти гуртожитком (мінімальний
відсоток потреби)

2,4

3,4
(з урахуван
ням
навчання за
змінами)

30

зо

+

+

-

-

-

-

+
70

+
100

+30

+

-

+1,0

-

-

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними
робочими місцями, лабораторіями,

+
-------------!— Н

Голова комісії

О. П. Тригуб

полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів
ТЕХНОЛОГІЧН І ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення с•світньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої програми
2. Наявність навчального плану та
пояснювальної записки до нього

+
+

+
+

-

-

Провадження освітньої діяльності
+
3. Наявність робочої програми з кожної
навчальної дисципліни навчального плану
+
4. Наявність комплексу навчально-методичного
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
+
5. Наявність програми практичної підготовки,
робочих програм практик
+
6. Забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
+
7. Наявність методичних матеріалів для
проведення атестації здобувачів
ТЕХНОЛОГІЧН І ВИМОГИ

+
+

+

-

+

+

щодо інформаційного забезпечення освіт ньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
закордонними фаховими періодичними
виданнями відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю
(допускається спільне користування базами
кількома закладами освіти)

не менш як
чотири
найменування

12

+

+

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу
освіти, на якому розміщена основна інформація
про його діяльність (структура, ліцензії та

+

+

+8

сертифікати про акредитацію, освітня/освітньонаукова/ видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила прийому,
контактна інформація)
4. Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, який містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі дистанційного
навчання (мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

50

50

Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету імені Петра Могили,
доктор історичних наук, професор
ґ
Член експертної комісії:
професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»,
доктор історичних наук, професор

>

О* П. Тригуб

<у

З висновком ознайомлена:
Перший проректор
Маріупольського
університету,
доктор економічних наук,

І. Я. Тодоров

О. В. Булатова

20.05.2016 р.

Голова комісії

/ ^ ^ 7 -

О- П. Тригуб

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
на спеціальності 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
(другий рівень вищої освіти для ОКР «Спеціаліст»)
Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Найменування
показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для
проведення навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів на
одну особу для фактичного
контингенту студентів та заявленого
обсягу з урахуванням навчання за
змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних
аудиторіях (мінімальний відсоток
кількості аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі
читального залу
2) пунктів харчування
3) актового чи концертного залу
4 ) спортивного залу
5) стадіону та/або спортивних
майданчиків
6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої
освіти гуртожитком (мінімальний
відсоток потреби)

2,4

3,4
(з урахуван
ням
навчання за
змінами)

30

30

+

+

-

-

-

+
70

+
100

+30

+

-

-

+1,0

-

-

-

Провадження освітньої діяльності
+

5. Забезпеченість комп’ютерними
робочими місцями, лабораторіями,

Голова комісії

О. П. Тригуб

полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів
ТЕХНОЛОГІЧН І ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення сювітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
+
+

1. Наявність опису освітньої програми
2. Наявність навчального плану та
пояснювальної записки до нього

+
+

-

+

-

-

Провадження освітньої діяльності
+
3. Наявність робочої програми з кожної
навчальної дисципліни навчального плану
+
4. Наявність комплексу навчально-методичного
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
+
5. Наявність програми практичної підготовки,
робочих програм практик
+
6. Забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
+
7. Наявність методичних матеріалів для
проведення атестації здобувачів
ТЕХНОЛОГІЧН І ВИМОГИ

+

+

“

+

+

щодо інформаційного забезпечення освіт ньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
закордонними фаховими періодичними
виданнями відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю
(допускається спільне користування базами
кількома закладами освіти)

не менш як
п ’ять
найменування

12

+

+

+7

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу
освіти, на якому розміщена основна інформація
про його діяльність (структура, ліцензії та

Г олова комісії

+

+

О. П. Тригуб

сертифікати про акредитацію, освітня/освітньонаукова/ видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила прийому,
контактна інформація)
4. Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, який містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі дистанційного
навчання (мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

60

60

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету імені Петра Могили,
доктор історичних наук, професор

О. П. Тригуб

Член експертної комісії:
професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»,
доктор історичних наук, професор

І. Я. Тодоров

З висновком ознайомлена:
Перший проректор
Маріупольського державного
університету,
доктор економічних наук

О. В. Булатова

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
на спеціальності 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
(другий рівень вищої освіти)
Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Найменування
показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для
проведення навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів на
одну особу для фактичного
контингенту студентів та заявленого
обсягу з урахуванням навчання за
змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних
аудиторіях (мінімальний відсоток
кількості аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі
читального залу
2) пунктів харчування
3) актового чи концертного залу
4 ) спортивного залу
5) стадіону та/або спортивних
майданчиків
6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої
освіти гуртожитком (мінімальний
відсоток потреби)

2,4

3,4
(з урахуван
ням
навчання за
змінами)

30

30

+

+

-

-

-

-

+
70

+
100

+30

+

-

+1,0

Провадження освітньої діяльності
+

5. Забезпеченість комп’ютерними
робочими місцями, лабораторіями,

--- -РЦД"----------

Голова комісії

О. П. Тригуб

полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів
ТЕХНОЛОГІЧН І ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення с•світньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
+
+

1. Наявність опису освітньої програми
2. Наявність навчального плану та
пояснювальної записки до нього

+
+

-

-

Провадження освітньої діяльності
+
3. Наявність робочої програми з кожної
навчальної дисципліни навчального плану
+
4. Наявність комплексу навчально-методичного
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
+
5. Наявність програми практичної підготовки,
робочих програм практик
+
6. Забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
+
7. Наявність методичних матеріалів для
проведення атестації здобувачів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

+

-

+

+

-

+

+

-

щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
закордонними фаховими періодичними
виданнями відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю
(допускається спільне користування базами
кількома закладами освіти)

не менш як
п ’ять
найменування

12

+

+

+7

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу
освіти, на якому розміщена основна інформація
про його діяльність (структура, ліцензії та

Г олова комісії

+

+

О. П. Тригуб

сертифікати про акредитацію, освітня/освітньонаукова/ видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила прийому,
контактна інформація)
4. Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, який містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі дистанційного
навчання (мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

60

60

Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету імені Петра Могили,
доктор історичних наук, професор

О. П. Тригуб

Член експертної комісії:
професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»,
доктор історичних наук, професор

І. Я. Тодоров

З висновком ознайомлена:
Перший проректор
Маріупольського
університету,
доктор економічних

О. В. Булатова

20.05.2016 р.

Голова комісії

О. П. Тригуб

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності стану забезпечення навчального закладу ліцензійним та акредитаційним
умовам надання освітніх послуг з напряму підготовки 6.030201 Міжнародні відносини
Значення показника (нормативу) за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
Назва показника (нормативу)
«магістр»
Фактичн Відхилен
Норматив
0
ня
1
2
3
4
1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленою спеціальністю,
погоджена з Радою міністрів Автономної Республіки
+
+
Крим, обласною, Київською, Севастопольською
міськими державними адміністраціями
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
50/30
50/30
навчання / заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка
науково-педагогічних
працівників
з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин соціально75
100
+25
гуманітарного циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі, які працюють у даному навчальному
50
100
+50
закладі за основним місцем роботи
2.2. Частка науково-педагогічних
працівників
з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
75
100
+25
фундаментального циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин) (за винятком
військових навчальних дисциплін)
у тому числі, які працюють у даному навчальному
50
100
+25
закладі за основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки
докторів
наук
або
професорів
дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному
10
77
+67
навчальному закладі не менше 10 років, а також є
авторами
(співавторами)
підручників, навчальних
посібників з грифом Міністерства освіти і науки України
або монографій, до одного доктора наук або професора)
2.3.
Частка науково-педагогічних
працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин фахових
75
100
+25
дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)
у тому числі, які працюють у даному навчальному
50
100
+50
закладі за основним місцем роботи
з них:
10
23
+13
докторів наук або професорів (при розрахунку частки

докторів
наук
або
професорів
дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному
навчальному закладі не менше 10 років, а також є
авторами
(співавторами)
підручників,
навчальних
посібників з грифом Міністерства освіти і науки України
або монографій, до одного доктора наук або професора)
2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які
викладають лекційні години дисциплін навчального
плану напряму підготовки та працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем роботи (% від
кількості годин для кожного циклу дисциплін
навчального плану)
2.5.
Наявність
кафедри
(циклової
комісії)
з
фундаментальної підготовки
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної науковопедагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

3.1.Забезпеченість
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідним
для
виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

100

-

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від
потреби)

70

100

+30

3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей
знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я
людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеціальності
«Дизайн»)

12

13

+1

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів (для спеціальностей, які належать до галузей
знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я
людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеціальності
«Дизайн»)

6

-

-

3.5. Наявність пунктів харчування

+

+

-

3.6. Наявність спортивного залу
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчику
3.8. Наявність медичного пункту

+
+
+

+
+
+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1.Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
4.2.Наявність освітньо-професійної програми підготовки
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
4.3.Наявність навчального плану, затвердженого в

установленому порядку
4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для
кожної навчальної дисципліни
навчального плану (%)
4.4.1. Навчальних і робочих програм дисциплін

100

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань
для лабораторних робіт і самостійної роботи
100
студентів (% від потреби)
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних,
100
курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для
комплексної перевірки знань з дисциплін соціально100
гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (%
від потреби)
4.6. Забезпеченість програмами усіх видів практик (% від
100
потреби)
4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання
+
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів (у тому числі з використанням інформаційних
100
технологій) (% від потреби)
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
+
студентів
5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість
студентів
підручниками,
навчальними посібниками, наявними у власній
100
бібліотеці (% від потреби)
5.2.Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загального контингенту студентів
5
(%)
5.3.Забезпеченість
читальних
залів
фаховими
4
періодичними виданнями
5.4.Можливість доступу викладачів і студентів до
ІЩегпеі як джерела інформації:
+
- наявність обладнаних лабораторій
+
- наявність каналів доступу
Голова експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету імені Петра Могили
доктор історичних наук, професор
Член експертної комісії:
професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»,
доктор історичних наук/професор
З висновком ознайомлена:
\1
Перший проректор/ ' '•/ ГГТ Л
\
Маріупольського державного
університету,
\|> -Д ІрхвО /у •!]
доктор економічних наук, професор/• ,
•

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

+

-

100

-

+

-

100

-

5

-

12

+8

+
+

-

О. П. Тригуб

І. Я. Тодоров

■

Голова'їсбмісії

,

О. В. Булатова

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання державних вимог
до акредитації напряму підготовки 6.030201 Міжнародні відносини за освітнім
рівнем «Бакалавр» в Маріупольському державному університеті

Значення показника (нормативу) за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр»
Назва показника (нормативу)

1
1. Умови забезпечення державної гарантії якості
вищої освіти
1.1.1.
Виконання
навчального
плану
за
показниками: перелік навчальних дисциплін,
години, форми контролю, %
1.1.2.
Підвищення
кваліфікації
викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
1.2.
Чисельність
науково-педагогічних
і
педагогічних працівників, які обслуговують
напрям підготовки, займаються удосконаленням
навчально-методичного забезпечення, науковими
дослідженнями, підготовкою підручників та
навчальних посібників і працюють у навчальному
закладі за основним місцем роботи, %
1.3. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше
1.3.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %
1.3.2. Рівень знань студентів з природничонаукової (фундаментальної) підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %
1.3.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін фахової
підготовки, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з
дисциплін фахової підготовки, %
1.4. Організація наукової роботи
1.4.1. Наявність у структурі навчального закладу
наукових підрозділів

Г о л о ва к о м ісії

Норматив

Фактично

Відхилення

2

3

4

100

100

-

100

100

-

100

100

-

90
50

100
61

+10
+11

90
50

100
61

+10
+11

90

100

+10

50

54

+4

-

-

-

О. П. Т ри губ

1.4.2. Участь студентів у науковій діяльності
(наукова робота на кафедрах та в лабораторіях;
участь в наукових конференціях, конкурсах,
виставках, профільних олімпіадах тощо)
1.5.
Наявність
органів
студентського
самоврядування

-

+

+

+

+

-

Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету імені Петра Могили,
доктор історичних наук, професор

О. П. Тригуб

Член експертної комісії:
професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»,
доктор історичних наук, професор

І. Я. Тодоров

З висновком ознайомлена:
Перший проректор
Маріупольського державного У ГГТТІ
університету,
доктор економічних наук, професор*.'

О. В. Булатова

АМРіУО'

20.05.2016 р.

у»*

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності стану забезпечення навчального закладу ліцензійним та акредитаційним
умовам надання освітніх послуг зі спеціальності 7.03020101 Міжнародні відносини
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»
в Маріупольському державному університеті

Назва показника (нормативу)

1
1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленою спеціальністю,
погоджена з Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласною, Київською, Севастопольською
міськими державними адміністраціями
1.2.Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
навчання / заочна форма навчання)

Значення показника (нормативу) за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр»
Фактичн Відхилен
Норматив
ня
0
2
3
4

+

+

-

20/20

20/20

-

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних
працівників
з
науковими ступенями та вченими званнями, які
85
забезпечують викладання лекційних годин соціальноНе передбачено
гуманітарного циклу дисциплін навчального плану
навчальним планом
спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі, які працюють у даному навчальному
50
закладі за основним місцем роботи
2.2.
Частка науково-педагогічних
працівників
з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
85
фундаментального циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин) (за винятком
військових навчальних дисциплін)
у тому числі, які працюють у даному навчальному
50
закладі за основним місцем роботи
Не передбачено
з них:
навчальним
планом
20,
докторів наук або професорів (при розрахунку частки
але не
докторів
наук
або
професорів
дозволяється
менше ніж 1
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають
доктор наук
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному
або професор
навчальному закладі не менше 10 років, а також є
на 25 осіб
авторами
(співавторами)
підручників, навчальних
ліцензованог
посібників з грифом Міністерства освіти і науки України
о обсягу
або монографій, до одного доктора наук або професора)
2.3.
Частка науково-педагогічних
працівників
з
науковими ступенями та вченими званнями, які
+15
85
100
забезпечують викладання лекційних годин фахових
дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)
у тому числі, які працюють у даному навчальному
+50
50
100
закладі за основним місцем роботи

Голова комісії

з них:
20,
докторів наук або професорів (при розрахунку частки
але не менше
докторів
наук
або
професорів
дозволяється
ніж 1 доктор
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають
наук або
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному
професор на
навчальному закладі не менше 10 років, а також є
25 осіб
авторами
(співавторами)
підручників,
навчальних
ліцензованог
посібників з грифом Міністерства освіти і науки України
о обсягу
або монографій, до одного доктора наук або професора)
2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які
викладають лекційні години дисциплін навчального
плану напряму підготовки та працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем роботи (% від
кількості годин для кожного циклу дисциплін
навчального плану)
2.5.
Наявність
кафедри
(циклової
комісії)
з
+
фундаментальної підготовки
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
+
підготовки, яку очолює фахівець відповідної науковопедагогічної спеціальності:
+
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база
3.1.Забезпеченість
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідним
для
100
виконання навчальних програм (у % від потреби)
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від
70
потреби)
3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей
знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я
12
людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеціальності
«Дизайн»)
3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів (для спеціальностей, які належать до галузей
знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я
6
людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеціальності
«Дизайн»)
+
3.5. Наявність пунктів харчування
+
3.6. Наявність спортивного залу
+
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчику
+
3.8. Наявність медичного пункту
4. Навчально-методичне забезпечення
4.1.Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
4.2.Наявність освітньо-професійної програми підготовки
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в
установленому порядку

Г олова комісії

40
(4
професор
и на 20
осіб
ліцензова
ного
обсягу)

+20

-

-

+

-

+

-

+

-

100

-

100

+30

13

+1

-

-

+
+
+
+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

ч

І

І

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для
кожної навчальної дисципліни
навчального плану (%)
4.4.1. Навчальних і робочих програм дисциплін
100
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань
для лабораторних робіт і самостійної роботи
100
студентів (% від потреби)
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних,
100
курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для
комплексної перевірки знань з дисциплін соціально100
гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (%
від потреби)
4.6. Забезпеченість програмами усіх видів практик (% від
100
потреби)
4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання
+
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів (у тому числі з використанням інформаційних
100
технологій) (% від потреби)
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
+
студентів
5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість
студентів
підручниками,
навчальними посібниками, наявними у власній
100
бібліотеці (% від потреби)
5.2.Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загального контингенту студентів
5
(%)
5.3.Забезпеченість
читальних
залів
фаховими
8
періодичними виданнями
5.4.Можливість доступу викладачів і студентів до
ІгЦетеІ як джерела інформації:
+
- наявність обладнаних лабораторій
+
- наявність каналів доступу
Голова експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету імені Петра Могили,
доктор історичних наук, професор
Член експертної комісії:
професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет», ^
доктор історичних наук, професор
З висновком ознайомлена:
Перший проректор .
Маріупольського дер}
університету,
доктор економічних
20.05.2016 р.
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О. П. Тригуб

І. Я. Тодоров

дотр и м ан н я д ер ж ав н и х вим ог
до ак р еди тац ії сп ец іал ь н ості 7.03020101 М іж н ар од н і в ід н о си н и та освітн ім р івн ем

«Спеціаліст» в Маріупольському державному університеті
Значення показника (нормативу) за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Назва показника (нормативу)

1
1.1. Умови забезпечення державної
гарантії якості вищої освіти
1.1.1. Виконання навчального плану за
показниками:
перелік
навчальних
дисциплін, години, форми контролю,%
1.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
1.2. Чисельність науково-педагогічних і
педагогічних
працівників,
які
обслуговують
напрям
підготовки,
займаються удосконаленням навчальнометодичного забезпечення, науковими
дослідженнями, підготовкою підручників
та навчальних посібників і працюють у
навчальному закладі за основним місцем
роботи,%

Норматив
2

Фактично
3

Відхилення
4

100

100

-

100

100

-

100

100

-

1.3. Результати освітньої діяльності
(рівень підготовки фахівців), не менше
1.3.1.
Рівень
знань
студентів
з
гуманітарної та соціально-економічної
підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання,
%
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні
завдання, %
1.3.2.
Рівень
знань
студентів
з
природничо-наукової (фундаментальної)
підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання,
%
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні
завдання, %
1.3.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін
фахової підготовки,%
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні
завдання з дисциплін фахової підготовки,
%

Г о л о в а комісії?

90
50

90
50

Не передбачено навчальним
планом

Не передбачено -навчальним
планом

90

100

+10

50

65

+15

1.4. Організація наукової роботи
1.4.1. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
1.4.2. Участь студентів у науковій
діяльності (наукова робота на кафедрах та
в лабораторіях; участь в наукових
конференціях,
конкурсах,
виставках,
профільних олімпіадах тощо)
1.5. Наявність органів студентського
самоврядування

-

-

-

-

+

+

+

+

-

Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету імені Петра Могили,
доктор історичних наук, професор

О. П. Тригуб

Член експертної комісії:
професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»,
доктор історичних наук, професор

І. Я. Тодоров

З висновком ознайомлена:
Перший проректор
Маріупольського
університету,
доктор економічних

О. В. Булатова

20.05.2016 р.

Г о л о в а к ом ісії

О. П. Т ри губ

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності стану забезпечення навчального закладу ліцензійним та акредитаційним
умовам надання освітніх послуг зі спеціальності 8.03020101 Міжнародні відносини
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
_____________________в Маріупольському державному університеті____________________
Значення показника (нормативу) за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр»
Назва показника (нормативу)
Фактичн Відхилен
Норматив
0
ня
1
2
3
4
1. Загальні вимоги
1.1. Концепція
діяльності
за
заявленою
спеціальністю, погоджена з Радою міністрів
+
+
Автономної
Республіки
Крим,
обласною,
Київською,
Севастопольською
міськими
державними адміністраціями
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
10/10
10/10
навчання / заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин соціально95
Не передбачено
гуманітарного циклу дисциплін навчального плану
навчальним планом
спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі, які працюють у даному навчальному
50
закладі за основним місцем роботи
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
95
фундаментального циклу дисциплін
навчального
плану спеціальності (% від кількості годин) (за
винятком військових навчальних дисциплін)
у тому числі, які працюють у даному навчальному
50
закладі за основним місцем роботи
Не передбачено
з них:
навчальним планом
докторів наук або професорів (при розрахунку частки
4 0 ,але не
докторів
наук
або
професорів
дозволяється
менше ніж 1
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які
доктор наук
мають стаж безперервної науково-педагогічної
або професор
роботи в даному навчальному закладі не менше 10
на 25 осіб
років,
а
також
є
авторами
(співавторами)
ліцензованог
підручників, навчальних посібників з грифом
о обсягу
Міністерства освіти і науки України або монографій,
до одного доктора наук або професора)
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
+5
95
100
забезпечують викладання лекційних годин фахових
дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)
у тому числі, які працюють у даному навчальному
+50
100
50
закладі за основним місцем роботи

Голова комісії /

О. П. Тригуб

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки
4 0 ,але не
докторів
наук
або
професорів
дозволяється
менше ніж 1
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які
доктор наук
мають стаж безперервної науково-педагогічної
або професор
роботи в даному навчальному закладі не менше 10
на 25 осіб
років,
а також
є
авторами
(співавторами)
ліцензованог
підручників, навчальних посібників з грифом
о обсягу
Міністерства освіти і науки України або монографій,
до одного доктора наук або професора)
2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії,
які
викладають
лекційні
години
дисциплін
навчального плану напряму підготовки та працюють
у даному навчальному закладі за основним місцем
роботи (% від кількості годин для кожного циклу
дисциплін навчального плану)
2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з
+
фундаментальної підготовки
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
+
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогічної спеціальності:
+
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база
3.1.Забезпеченість
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідним для
100
виконання навчальних програм (у % від потреби)
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від
70
потреби)
3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів (крім спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і
12
здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім
спеціальності «Дизайн»)
3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів (для спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і
6
здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім
спеціальності «Дизайн»)
+
3.5. Наявність пунктів харчування
+
3.6. Наявність спортивного залу
+
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчику
+
3.8. Наявність медичного пункту
4. Навчально-методичне забезпечення
4.1 .Наявність
освітньо-кваліфікаційної
+
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної
компоненти)
4.2.Наявність
освітньо-професійної
програми
+
підготовки
фахівця
(у
т.ч.
варіативної
компоненти)
4.3.Наявність навчального плану, затвердженого в
+
установленому порядку

50
(5
докторів
наук на 10
осіб
ліцензо
ваного
обсягу)

+10

-

-

+

-

+

-

+

-

100

-

100

+30

13

+1

-

-

+

-

+
+
+

-

-

+

-

+

-

+

-

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення
для кожної навчальної дисципліни
навчального плану (%)
4.4.1. Навчальних і робочих програм дисциплін

100

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять,
завдань для лабораторних робіт і самостійної
100
роботи студентів (% від потреби)
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних,
100
курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для
комплексної перевірки знань з дисциплін соціально100
гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки
(% від потреби)
4.6. Забезпеченість програмами усіх видів практик (%
100
від потреби)
4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання
+
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів
(у
тому
числі
з
використанням
100
інформаційних технологій) (% від потреби)
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
+
студентів
5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість
студентів
підручниками,
навчальними посібниками, наявними у власній
100
бібліотеці (% від потреби)
5.2.Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загального контингенту
5
студентів (%)
5.3.Забезпеченість
читальних
залів
фаховими
8
періодичними виданнями
5.4.Можливість доступу викладачів і студентів до
Іпіегпеї як джерела інформації:
+
- наявність обладнаних лабораторій
+
- наявність каналів доступу
Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету імені Петра Могили,
доктор історичних наук, професор
Член експертної комісії:
професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»,
доктор історичних наук,
З висновком ознайомлені,
Перший проректор
Маріупольського дер:
університету,
доктор економічних наук, пре
20.05.2016 р.
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+
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О. П. Тригуб

І. Я. Тодоров

О. В. Булатова

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання державних вимог
до акредитації спеціальності 8.030201 Міжнародні відносини за освітнім рівнем
«Магістр» в Маріупольському державному університеті

Назва показника (нормативу)

1
1.1. Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
1.1.1. Виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних дисциплін,
години, форми контролю,%
1.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
1.2. Чисельність
науково-педагогічних
і
педагогічних працівників, які обслуговують
напрям
підготовки,
займаються
удосконаленням
навчально-методичного
забезпечення,
науковими
дослідженнями,
підготовкою
підручників
та
навчальних
посібників і працюють у навчальному закладі за
основним місцем роботи, %
1.3. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше
1.3.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання,
%
1.3.2. Рівень знань студентів з природничонаукової (фундаментальної) підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання,
%
1.3.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін
фахової підготовки,%
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання
з дисциплін фахової підготовки, %
1.4. Організація наукової роботи
1.4.1. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів

Значення показника (нормативу) за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр»
Норматив
2

Фактично
3

Відхилення
4

100

100

-

100

100

-

100

100

-

90
50

90
50

Не передбачено навчальним
планом

Не передбачено навчальним
планом

90

100

+10

50

50

-

-

-

-

1.4.2. Участь студентів у науковій діяльності
(наукова робота на кафедрах та в лабораторіях;
участь в наукових конференціях, конкурсах,
виставках, профільних олімпіадах тощо)
1.5.
Наявність
органів
студентського
самоврядування

-

+

+

+

+

Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету імені Петра Могили,
доктор історичних наук, професор

О. П. Тригуб

Член експертної комісії:
професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»,
доктор історичних наук, професор

І. Я. Тодоров

З висновком ознайомлена:
Перший проректор
Маріупольського державні
університету,
доктор економічних наук

О. В. Булатова

20.05.2016 р.

