
висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 
за результатами проведення акредитаційної експертизи 

підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 
5.14010101 «Готельне обслуговування»

(241 «Готельно-ресторанна справа») 
галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

(24 «Сфера обслуговування») 
у Миколаївському коледжі Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту у та пункту 4 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах!, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року № 978 «Про 
затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки 
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування» 
галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» у Миколаївському коледжі Вищого 
навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» й на виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 155-А 
від «13» лютого 2018 року «Про проведення акредитаційної експертизи» 
експертна комісія у складі:

Голова комісії:
Пасєка Станіслава Раймондівна -  завідувач кафедри туризму і 

готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького, доктор економічних наук, професор;

Член комісії:
Дівнич Оксана Степанівна -  голова циклової комісії дисциплін 

туристичного і готельного обслуговування Івано-Франківського державного 
коледжу технологій та бізнесу, викладач вищої категорії

у період з «27» лютого до «01» березня 2018 року включно, на місці 
розглянула матеріали акредитаційної справи, перевірила та встановила 
відповідність поданої інформації щодо можливості акредитації спеціальності 
5.14010101 «Готельне обслуговування» (241 «Готельно-ресторанна справа») 
освітнього рівня «молодший спеціаліст» галузі знацГ 1401 «Сфера
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Висновок: на підставі вказаного вище експертна комісія МОН 
України зробила висновок про спроможність Миколаївського коледжу 
ВНЗ «Університет «Україна» здійснювати підготовку здобувачів за 
спеціальністю 5.14010101 «Готельне обслуговування» (214 «Готельно- 
ресторанна справа»)» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» (24 
«Сфера обслуговування») освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» у в межах наявного ліцензійного обсягу.

«01» березня 2018 р.
Голова експертної комісії:
завідувач кафедри туризму і готельно- 
ресторанної справи Черкаського 
національного університету імені Богдана 
Хмельницького, доктор економічних наук, 
професор

Член експертної комісії:
голова циклової комісії дисциплін 
туристичного і готельного обслуговування 
Івано-Франківського державного коледжу 
технологій та бізнесу, викладач вищої 
категорії

З матеріалами ознайомлені:
Президент Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Укр 
доктор технічних наук, професор

О.С. Дівнич

директор Миколаївського коледжу 
ВНЗ «Університет «Україна», 
кандидат педагогічних наук, доцент

П.М. Таланчук

.Ермакова

С.Р. Пасєка


