
висновок 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
8.03010401 «ПОЛІТОЛОГІЯ» (ЗА СФЕРАМИ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) 

В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

Згідно з положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року 
№ 978 та наказом Міністерства освіти і науки України № 854л від 29.04.2016 року 
експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі: 
- Фісуна Олександра Анатолійовича - доктора політичних наук, професора, 
завідувача кафедри політології Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна — голова комісії; 
- Романюка Анатолія Семеновича - доктора політичних наук, професора кафедри 
політології Львівського національного університету ім. І. Франка - член комісії; 
в період з 18.05.16 р. до 20.05.16 р. розглянула подану акредитаційну справу та 
матеріали, надані Національним університетом «Острозька академія» та провела 
перевірку відповідності державним вимогам проведення освітньої діяльності з 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 
Соціально-політичні науки за спеціальністю 8.03010401 «Політологія» (за сферами 
політичної діяльності). 

Наступні висновки складені на підставі Інформації, яка отримана експертами 
шляхом вивчення матеріалів акредитаційної справи та відповідних первинних 
документів, які підтверджують правові підстави для здійснення освітньої 
діяльності ВНЗ. 

Експертизу проведено за такими критеріями: 
1. Загальна характеристика навчального закладу 
2. Формування контингенту студентів. 
3. Зміст підготовки фахівців. 
4. Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. 
5. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. 
6. Кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої 
діяльності. 
7. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності. 
8. Відповідність якісних характеристик підготовки фахівців державним вимогам. 
9. Відповідність показників підготовки фахівців нормативним вимогам. 
10. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи з їх усунення. 
11. Підстави для акредитації. 

І. Експертизою під час загальної характеристики навчального закладу 
опрацьовано таке: 

А. Документи, що засвідчують право Національного університету «Острозька 
академія» на здійснення освітньої діяльності. 

Університетом представлені такі документи, що підтверджують правові 
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підстави для започаткування та провадження освітньої діяльності ВНЗ: 
- ліцензія на право надання освітніх послуг Національним університетом 

«Острозька академія»; 
- сертифікат про акредитацію спеціальності 8.03010401 «Політологія (за 

сферами політичної діяльності)» в Національному університеті «Острозька 
академія»; 

- акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, 
спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Національного університету 
«Острозька академія»; 

- узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги Національного 
університету «Острозька академія» за Переліком галузей знань та спеціальностей 
2015 року за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, 
спеціаліста, магістра; 

- документи, що засвідчують право власності, оперативного управління чи 
користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, 
необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності в Національному 
університеті «Острозька академія»; 

- паспорт санітарно-технічного стану приміщень, які використовуються при 
провадженні освітньої діяльності в Національному університеті «Острозька 
академія»; 

- довідки про відповідність навчальних приміщень Національного 
університету «Острозька академія» правилам та нормам пожежної безпеки та 
санітарно-технічним нормам. 

Б. Проаналізовано загальні показники розвитку Національного університету 
«Острозька академія»; перелік ліцензованих та акредитованих напрямів підготовки 
та спеціальностей в Національному університеті «Острозька академія» за освітньо-
кваліфікаційними рівнями; склад кафедр і характеристика професорсько-
викладацького складу, що забезпечують навчальний процес за спеціальність 
8.03010401 «Політологія» (за сферами політичної діяльності) в Національном) 
університеті «Острозька академія». 

Висновок: надано оригінали усіх документів, визначених Положення* 
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищи? 
навчальних закладах та вищих професійних училищах. Інформація, подана У 
справі, є достовірною та відповідає фактичним показниками. 

II. Формування контингенту студентів. 
Проаналізовані показники формування контингенту студентів з 

спеціальністю 8.03010401 «Політологія» (за сферами політичної діяльності) 
Національному університеті «Острозька академія» за останні чотири навчальв 
роки свідчать, що конкурс абітурієнтів є достатнім та кількість поданих заяв на одн 
ліцензоване місце за заявленою спеціальністю перевищувала ліцензований обсяг. Ц 
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свідчить про наявність попиту на ринку на акредитовану спеціальність, чому 
передує також належним чином організована профорієнтаційна робота в 
Національному університеті «Острозька академія», зокрема розвиток системи 
інтернет-сайтів Національного університету «Острозька академія» з поширенням 
інформації про структуру університету, професорсько-викладацький склад 
факультетів та інститутів, умови та правила вступу та ін. 

Висновок: формування контингенту студентів за спеціальністю 
8.03010401 «Політологія» (за сферами політичної діяльності) в Національному 
університеті «Острозька академія» здійснюється у відповідності до 
законодавства, спрямована на врахування сучасної кон'юнктури ринку. 

III. Зміст підготовки фахівців 
Національний університет «Острозька академія» активно долучився до 

пошуку нової моделі вищої освіти в Україні та шляхів її інтеграції у світову 
систему, враховуючи вітчизняні традиції й міжнародний досвід. Розвиток 
української науки та культури шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців і 
формування нового покоління національної інтелігенції є пріоритетним завданням 
університету. Місією університету є стати таким навчально-виховним і науковим 
закладом, творчим об'єднанням, де б індивідуальна та спільна діяльність 
співробітників і студентів ґрунтувалася на засадах гуманізму і була спрямована на 
розвиток особистості як найвищої людської цінності, забезпечувала наукову, 
загальнокультурну і практичну підготовку спеціалістів вищої кваліфікації та 
формування інтелектуального потенціалу суспільства. 

Магістр політології - це фахівець у галузі політичних явищ та процесів, який 
здобув поглиблені знання та уміння інноваційного характеру, має певний досвід їх 
застосування в управлінській, педагогічній, аналітичній та науково-дослідній 
діяльності. 

В основу навчального процесу за спеціальністю 8.03010401 «Політологія» 
(за сферами політичної діяльності) покладена спільна польсько-українська 
магістерська програма «Східні студії», розроблена Інститутом Східних Студій 
Варшавського університету (Республіка Польща) та Національним університетом 
«Острозька академія», яка пропонує подвійний польсько-український диплом 
студентам, які мають достатні знання з польської мови та високий рівень фахової 
підготовки. 

Тривалість магістерської програми - 2 академічні роки (4 семестри). 
Протягом першого і другого семестрів студенти прослуховують обов'язкові курси, 
протягом чотирьох семестрів - курси за вибором студента. Завдяки комбінації 
лекцій, семінарів, групових дискусій і самоосвіти, слухачі магістерської програми 
отримають професійні та методологічні навички, необхідні для вивчення політики. 
До кінця першого року вони здають і захищають теоретико-методологічну частину 
кваліфікаційної роботи, що представляє собою результат наукової апробації. 
Асистентська практика проходить в другому семестрі навчання і дозволяє отримати 
досвід викладання в різноманітних освітніх установах. На другому році навчання 
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студенти проходять переддипломну практику, під час якої збирають та аналізують 
емпіричну інформацію. 

Науково-дослідницькі навички і вміння магістрів формуються системою 
наукового наставництва, що включає в себе постійну взаємодію з науковими 
керівниками, участь в наукових проектах кафедри політології і розробці 
пріоритетних наукових напрямів, а також самостійна наукова творчість і пошук. В 
навчальному процесі використовуються сучасні методи навчання, спільні 
дослідження, тренінги, індивідуальні та групові проекти, публічний захист 
наукових робіт тощо. Практична підготовка магістрів здійснюється шляхом 
вироблення професійних навичок в сфері політичного управління і політичних 
комунікацій, що дозволяє випускникам ефективно працювати у сфері розробки та 
реалізації державної політики, спільних науково-дослідних проектів, зв'язків з 
громадськістю. 

Магістр політології може займати такі первинні посади: політичний аналітик; 
спеціаліст у галузі державного управління; співробітник управління внутрішньої 
політики державної адміністрації; референт-політик державної адміністрації; 
аналітик і консультант із політичних питань; викладач соціально-політичних 
дисциплін; політичний оглядач; редактор суспільно-політичних видань. Магістр 
політології може продовжити навчання в аспірантурі у вітчизняних ВНЗ для 
здобуття наукового ступеня кандидата наук або вступити на програму докторських 
студій (Ph.D) до західних університетів. Програма навчання передбачає вивчення 
дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу, циклу 
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також проходження 
науково-дослідної, асистентської та переддипломної практик. 

Атестація випускників спеціальності 8.03010401 «Політологія» (за сферами 
політичної діяльності) проводиться екзаменаційною комісією у формі захисту 
кваліфікаційної роботи. 

Висновок: зміст підготовки фахівців спеціальності 8.03010401 
«Політологія» (за сферами політичної діяльності) відповідає законодавству та 
встановленим вимогам щодо освітньої діяльності. 

IV. Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 
освітньої діяльності 

Відповідальність за підготовку магістрів спеціальності 8.03010401 
«Політологія» (за сферами політичної діяльності) в Національному університеті 
«Острозька академія» покладено на кафедру політології, яка є випускового 
кафедрою. На кафедрі працює 13 осіб, в тому числі доктори наук - 4 особи, що 
складає 30,8 % від загальної чисельності, кандидати наук - 6 осіб, що складає 46,2 
%. Очолює випускаючу кафедру доктор політичних наук із спеціальності 23.00.04 
Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, професор 
Сидорук Т. В. 

Проаналізований експертною комісією якісний склад науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 8.03010401 
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«Політологія (за сферами політичної діяльності)» в Національному університеті 
«Острозька академія» характеризується наступними показниками: 

- частка лекційних годин циклу гуманітарних і соціально-економічних 
дисциплін, що забезпечують викладачі з науковими ступенями складає 100%, в 
тому числі штатних - 100 %; 

- частка лекційних годин дисциплін циклу природничо-наукової підготовки, 
що забезпечують викладачі з науковими ступенями складає 100%, в тому числі 
штатних - 72 %, з них докторів наук - 52 % (2 доктори наук Кулаковський П.М., 
Каламаж Р.В.); 

- частка лекційних годин дисциплін циклу професійної та практичної 
підготовки, що забезпечують викладачі з науковими ступенями складає 100%, в 
тому числі штатних -81,1 %, з них докторів наук - 46,6 % (2 доктори наук: Худ олій 
А.О., Атаманенко А.Є. та 2 кандидати наук, доценти, що прирівнюються до одного 
доктора: Мацієвський Ю.В., Мартинюк Р.С.). 

Висновок: кадрове забезпечення надання освітніх послуг галузі знань 
0301 Соціально-політичні науки спеціальності 8.03010401 «Політологія» (за 
сферами політичної діяльності) в Національному університеті «Острозька 
академія» повністю відповідає акредитаційним вимогам. 

V. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. 
Навчальний процес підготовки магістрів галузі знань 0301 Соціально-

політичні науки спеціальності 8.03010401 «Політологія» (за сферами політичної 
діяльності) здійснюється на основі затверджених навчальних планів і робочих 
навчальних програм дисциплін. З метою підвищення знань студентів 
використовуються сучасні технології навчання, зокрема проблемно-орієнтовані 
семінари, тренінги, індивідуальні дослідницькі завдання, групові проекти, 
підготовка та публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи, навчальна 
система Moodle. 

Навчальний процес підготовки магістрів спеціальності 8.03010401 
«Політологія» (за сферами політичної діяльності) повністю забезпечений 
навчальними програмами дисциплін, навчально-методичними комплексами і 
навчальною літературою, що повністю відповідає інформації, наведеній в 
матеріалах акредитаційної справи. 

Контроль за якістю навчально-методичного забезпечення спеціальності, яке 
розробляє випускова кафедра, здійснює перший проректор з навчально-наукової 
роботи та навчально-методичний відділ. 

Висновок: навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів 
спеціальності 8.03010401 «Політологія» (за сферами політичної діяльності) в 
Національному університеті «Острозька академія» здійснюється у 
відповідності до державних вимог та нормативних документів. 
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VI. Кількісні та якісні показники 
матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. 

Національний університет «Острозька академія» володіє необхідною 
матеріально-технічною базою та соціальною інфраструктурою для забезпечення 
фундаментальної наукової, професійної та практичної підготовки студентів, 
здобуття ними освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, 
інтересів та здібностей. 

Для підготовки фахівців високої кваліфікації у ВНЗ створено відповідну 
матеріально-технічну базу. 

Станом на 1 травня 2016 року забезпечення навчального процесу 
здійснюється навчальними приміщеннями, що становлять площу 12079, 2 (кв. 
метрів). Усі перелічені будівлі є державною власністю, знаходяться в 
оперативному управлінні чи господарському віданні та відповідають санітарно-
гігієнічним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, що підтверджується 
відповідними документами. 

Вся нормативно-правова документація, яка підтверджує матеріально-
технічну базу Національного університету «Острозька академія» в електронному 
вигляді розміщена в ЄДЕБО. 

Враховуючи контингент студентів денної державної форми навчання - 2003 
особи, на одного студента припадає приблизно 2,6 м2 навчальних приміщень, що 
відповідає нормативним вимогам. 

Національний університет «Острозька академія» характеризується високим 
рівнем забезпечення комп'ютерною технікою, застосуванням сучасних 
інформаційних технологій в управлінні та навчанні. Технічне оснащення 
навчального процесу забезпечує відділ ТЗН, у якому наявні в достатній кількості 
аудіо- та відеоапаратура, телевізори, мультимедійні проектори та ін. Зокрема, в 
Національному університеті «Острозька академія» створено 6 навчальних 
комп'ютерних класів; 2 лінгафонні кабінети; ресурсний центр з вивчення 
іноземних мов; зал судових засідань, криміналістичний полігон та лабораторію; 
наявні 290 ПЕОМ, з яких усі підключені до мережі Internet. Забезпеченість 
ПЕОМ та іншими технічними засобами навчання в Національному університеті 
«Острозька академія» відповідає державним стандартам. Викладачі та студенти 
мають змогу користуватись електронною поштою та необхідними ліцензійними 
програмними продуктами. 

До послуг студентів та співробітників сучасні гуртожитки, комплекс 
громадського харчування, медичний пункт. Університет має власних 10 
гуртожитків. Гуртожитки мають кімнати самопідготовки, відпочинку, пральні, 
сушки для білизни. Сьогодні в студентських гуртожитках проживає 1085 
студентів, що складає 76,2 % від загальної потреби. 

Висновок: матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 
підготовки магістрів спеціальності 8.03010401 «Політологія» (за сферами 
політичної діяльності) відповідає ліцензійним умовам. 
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VTL Інформаційне забезпечення освітньої діяльності. 
У ході акредитаційної експертизи вивчено стан інформаційного забезпечення 

підготовки магістрів спеціальності 8.03 010401 «Політологія» (за сферами 
політичної діяльності) галузі знань 0301 Соціально-політичні науки. 

Національний університет «Острозька академія» володіє необхідними 
інформаційними ресурсами та сучасною науковою бібліотекою, площа якої 

2 2 
становить 1817,6 м , з яких 743,3 м - це площа читальних залів. Для зручності 
студентам облаштовано 492 посадкових місць. 

Наявна власна електронна бібліотека http://lib.oa.edu.ua/ включає ресурси 
різних типів, призначень та різних рівнів доступу. Повний доступ до цифрових 
ресурсів Наукової бібліотеки можливий для користувачів з обліковим записом на 
домені oa.edu.ua. 

Користувачі Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька 
академія» можуть отримати доступ до передплачених університетом 
повнотекстових ресурсів (the Economist та система інформаційно-правового 
забезпечення ШГА:ЗАКОН), ресурсів з тестовим доступом (таких як інформаційно-
аналітичні ресурси POLPRED та інші), а також ресурсів з відкритим доступом 
(зокрема Directory of Open Access Journals (DOAJ), E-Books Directory, Open Access 
Directory (OAD) та інші). 

Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» 
входить до консорціумів ElibUkr та EVERUM і завдяки такій співпраці залучена в 
проекти «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах 
України» та ТОРНАДО. 

Для роботи в читальній залі бібліотеки задіяно 150 комп'ютерів,-
підключених до Інтернет. Кількість періодичних видань, які щорічно передплачує 
НаУОА, складає понад 200 найменувань. 

Кафедра політології має відповідну інформаційну базу, достатній науково-
методичний та бібліотечний фонд. Переважна більшість підручників і посібників у 
бібліотеці з грифом МОН України. Фонд літератури постійно оновлюється. 
Кафедра політології ефективно використовує загально-університетську електронну 
навчально-методичну базу LitPro. Значна частина навчальних матеріалів доступні 
на електронних носіях. 

Висновок: інформаційне забезпечення освітньої діяльності в 
Національному університеті «Острозька академія» є достатнім, відповідає 
нормативним вимогам і дозволяє якісно готувати фахівців освітньо-
професійного рівня «магістр» спеціальності 8.03010401 «Політологія» (за 
сферами політичної діяльності). 

VIII. Відповідність якісних характеристик підготовки фахівців 
державним вимогам. 

З метою визначення якості підготовки магістрів спеціальності 8.03010401 
«Політологія» (за сферами політичної діяльності) в Національному університеті 
«Острозька академія» розроблено пакети ККР та проведено зрізи залишкових 
знань студентів із таких нормативних дисциплін: 
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- цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін: «Політична 
історія України ХХ-ХХІ ст.», «Історія Центрально-Східної Європи XX ст.», 
«Англійська мова»; 

- цикл природничо-наукової підготовки: «Методика науково-дослідної 
роботи», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Політичний менеджмент». 

- цикл професійної та практичної підготовки: «Політичні партії та 
електоральна політика в посткомуністичних країнах», «Сучасна політична 
теорія», «Політичні системи країн Центрально-Східної Європи». 

Пакет ККР з курсу «Політична історія України ХХ-ХХІ ст.» містить 
завдання, які стосуються основних модулів даної дисципліни. Завдання 
передбачають, що студенти повинні орієнтуватися у найважливіших соціально-
політичних процесах в Україні, вміти здійснювати систематизацію наявних знань 
з політичних і соціальних аспектів вітчизняної історії ХХ-ХХІ ст. 

Пакет ККР з курсу «Історія Центрально-Східної Європи XX ст», містить 
теоретичні та практичні завдання відповідно до програми навчальної 
дисципліни. Завдання передбачають, що студенти повинні орієнтуватися у 
тенденціях перебігу історичного процесу на території Центрально-Східної 
Європи XX ст., орієнтуватися у його характеристиках та оцінках. 

Пакет ККР з курсу «Англійська мова» містить завдання відповідно до 
програми навчальної дисципліни. Тестові завдання, винесені на контрольну 
роботу, стосуються основних граматичних і лексичних тем курсу. Структура ККР 
та поставлені питання передбачають контроль засвоєння студентами розвинених 
граматичних, лексичних і комплексних мовних вмінь та навичок. 

Пакет ККР з курсу «Методика науково-дослідної роботи» містить, 
теоретичні та практичні завдання відповідно до програми навчальної 
дисципліни. Завдання контрольної роботи спрямовані на перевірку вмінь та 
навичок проведення наукового дослідження та вимагають ґрунтовних знань із 
застосуванням аналітичних вмінь студентів. 

Пакет ККР з курсу «Педагогіка і психологія вищої школи» містить 
теоретичні та практичні завдання відповідно до програми навчальної 
дисципліни. Завдання, винесені на контрольну роботу, стосуються основних 
модулів даної дисципліни та передбачають, що студенти повинні знати 
теоретичні та практичні аспекти цілісної системи знань про закономірності, 
принципи, форми, засоби, методи організації навчально-виховного процесу у 
вищій школі. 

Пакет ККР з курсу «Політичний менеджмент» містить теоретичні та 
практичні завдання відповідно до програми навчальної дисципліни. Мета 
проведення контрольної роботи полягає у визначенні рівня оволодіння 
студентами знань про політичне управління, його основні завдання, методики та 
технології. 

Пакет ККР з курсу «Політичні партії та електоральна політика в 
посткомуністичних країнах» містить теоретичні та практичні завдання 
відповідно до програми навчальної дисципліни. Мета проведення контрольної 
роботи полягає у системному контролі знань та навичок в методологічних 
підходах до аналізу політичних партій, партійних систем, інструментаріях 
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дослідження електоральної політики та її форми, аналізі різних типів партійних 
та виборчих систем. 

Пакет ККР з курсу «Сучасна політична теорія» містить теоретичні та 
практичні завдання відповідно до програми навчальної дисципліни. Завдання, 
винесені на контрольну роботу, стосуються теорії основ комунікації як наукового 
напряму, особливостей моделей комунікації, базових понять, ролі комунікації та 
охоплюють ключові питання розвитку політичних доктрин, підходів до базових 
понять політичної науки. 

Пакет ККР з курсу «Політичні системи країн Центрально-Східної Європи» 
містить теоретичні та практичні завдання відповідно до програми навчальної 
дисципліни. Завдання дають змогу оцінити оволодіння всіма основними 
складовими програми курсу - особливостями політичних систем Польщі, Чехії, 
Словаччини, Угорщини, країн Балтії. Значна частина завдань зорієнтовані на 
виявлення вміння аналізу особливостей політичних систем країн Центрально-
Східної Європи. 

На підставі результатів виконання студентами ККР можна зробити 
висновок, що залишковий рівень знань студентів є достатнім і відповідає 
вимогам акредитації. 

Висновок: якісні характеристики підготовки магістрів спеціальності 
8.03010401 «Політологія» (за сферами політичної діяльності) галузі знань 
0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
в Національному університеті «Острозька академія» відповідає Державним 
вимогам до акредитації спеціальності. 

IX. Відповідність показників підготовки фахівців 
нормативним вимогам. 

Акредитаційний самоаналіз про стан забезпечення навчального закладу для 
надання освітніх послуг за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 
спеціальності 8.03010401 «Політологія (за сферами політичної діяльності)» в 
Національному університеті «Острозька академія» було проведено 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» та наказу ректора. 

Представлена в матеріалах акредитаційної справи інформація щодо 
кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення є достовірною та відповідає дійсності. 

Аналіз результатів виконання комплексних контрольних робіт під час 
проведення експертизи свідчить про досить високий рівень сформованості 
професійних умінь і навичок. 

Висновок: кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та 
інформаційне забезпечення, а також умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти підготовки магістрів спеціальності 8.03010401 
«Політологія» (за сферами політичної діяльності) відповідають нормативним 
вимогам. 
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X. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 
та заходи з їх усунення 

В Національному університеті «Острозька академія» попередня 
акредитаційна експертиза підготовки магістрів спеціальності 8.03010401 
«Політологія» (за сферами політичної діяльності) відбувалася з 13.04.2006р. по 
15.04.2006р., відповідно до Наказу Міністерство освіти і науки України №903-л 
«Про проведення акредитаційної експертизи». 

В ході попередньої перевірки були здійснені ряд зауважень та пропозицій, 
зокрема: викладачам кафедри Мацієвському Ю.В. та Хомі Н.М. прискорити роботу 
по підготовці докторських дисертацій; посилити роботу з підготовки науково-
педагогічних кадрів з політології за рахунок аспірантури та наукових стажувань у 
провідних ВНЗ України; продовжити комплектування Наукової бібліотеки 
літературою з фундаментальних та спеціальних дисциплін підручниками, 
довідниками, посібниками тощо. 

Експертною комісією в процесі перевірки було встановлено, що всі зауваження 
та пропозиції попередньої перевірки були враховані та усунені Національним 
університетом «Острозька академія» в подальшій діяльності при підготовці 
магістрів спеціальності 8.03010401 «Політологія» (за сферами політичної 
діяльності). 

Висновок: зауваження, висловлені попередньою експертною комісією 
МОН України з акредитації магістрів спеціальності 8.03010401 «Політологія» 
(за сферами політичної діяльності) враховані в роботі випускової кафедри та 
керівництва Національного університету «Острозька академія». 

XI. Загальні висновки 
За результатами проведеної акредитаційної експертизи підготовки магістрів 

спеціальності 8.03010401 «Політологія» (за сферами політичної діяльності) 
(18.05.2016 - 20.05.2016) комісією були зроблені такі висновки: 

1. Програма освітньої діяльності та умови її здійснення щодо підготовки 
фахівців зі спеціальності «Політологія» (за сферами політичної діяльності) 
відповідає вимогам акредитації. 

2. Склад фахової кафедри має достатній науково-педагогічний потенціал. Однак 
роботу кафедри варто спрямувати у бік залучення кращих випускників до 
аспірантури/докторантури з метою збільшення кількості кандидатів і докторів 
політичних наук. 

3.Продовжити практику підвищення кваліфікації викладачів шляхом участі у 
міжнародних наукових та дослідницьких програмах. 

4. Матеріально-технічне і навчально-методичне забезпечення спеціальності 
відповідає вимогам акредитації. Проте необхідно продовжити комплектування 
Наукової бібліотеки літературою з фахових дисциплін спеціальності 8.03010401 
«Політологія» (за сферами політичної діяльності) сучасними електронними 
підручниками, посібниками тощо. 

5. Аналіз результатів екзаменаційної сесії, кваліфікаційних робіт, порівняльний 
аналіз результатів виконання ККР під час проведення самоаналізу і експертизи 
свідчить про високий рівень сформованості професійних умінь і навичок. 

Голова комісії: ^ ^ ФісУн 



Проведена акредитаційна експертиза дозволяє зробити висновок, що 
інформація, подана у акредитаційних матеріалах (документах, що додавалися до 
заяви про проведення акредитації), є достовірною. Спеціальність може бути 
акредитовано за зазначеним рівнем. 

£кспертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України 
акредитувати спеціальність 8.03010401 «Політологія» (за сферами політичної 
діяльності) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» в Національному 
університеті «Острозька академія» за заявленим обсягом прийому 15 осіб 
денної та 15 осіб заочної форм навчання. 

Голова експертної комісії: 
доктор політичних наук, професор, 
завідувач кафедри політології 
Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна О. А. Фісун 

тт •» • ••• 

Член експертної комісії: 
доктор політичних наук, професор 
кафедри політології Львівського 
національного університету ім. І. Франка А. С. Романюк 

З еКСПерТНИМИ ВИСНОВКаМИ 0 3 H a ^ M J 
доктор ПСИХОЛОГІЧНИХ наук, ХфофЄСО^Ж^МЙлло 
ректор Національного у н і в е р с и т е т і / , 
«Острозька академія» 

Декан факультету 
політико-інформаційного менеджменту 

І. Д. Пасічник 

В. М. Лебедюк 

Голова комісії: OA. Фісун 


