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

спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» 
галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» 

у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини 
вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку

людини «Україна»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.01р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», 
керуючись Законами України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ, «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ, з метою проведення акредитаційної експертизи 
діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти за спеціальністю
8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» та на виконання наказу Міністерства 
освіти і науки України № 63 9-А від «12» квітня 2017 року «Про проведення 
акредитаційної експертизи» експертна комісія у складі:

- Ільїна Леоніда Володимировича -  завідувача кафедри туризму та готельного 
господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
доктора географічних наук, професора, голови комісії;

- Охріменко Алли Григорівни -  доцента кафедри готельно-ресторанного 
бізнесу Київського національного торгово-економічного університету, кандидата 
економічних наук, доцента

у період з «19» квітня по «21» квітня 2017 року, включно, на місці розглянула 
матеріали акредитаційної справи, перевірила та встановила відповідність поданої 
інформації щодо можливості чергової акредитації спеціальності 8.14010101 
«Готельна і ресторанна справа» освітнього рівня «магістр» галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини 
ВНЗ «Університет «Україна».

Експертизу проведено відповідно до Законів України «Про освіту» від 
23.05.1991 р. № 1060-ХІІ, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей», 
Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого 
навчального закладу від 13.06.2012 р. № 689, інших законодавчих та нормативних 
документів.

Л.В.Ільїн



Висновки підготовлено на підставі інформації, яка отримана експертами 
шляхом вивчення матеріалів акредитаційної справи та відповідних первинних 
документів (оригіналів), що підтверджують правові підстави для здійснення 
освітньої діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 
ВНЗ «Університет «Україна», відомості про матеріально-технічну базу, кадрове, 
навчально-методичне, інформаційне та інше ресурсне забезпечення освітнього 
процесу.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ І ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
КОМІСІЯ КОНСТАТУЄ: 

Загальна характеристика вищого навчального закладу і спеціальності

Повна назва вищого навчального закладу: Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна».

Юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. 2-га Військова, 22.
Тел.: (0512) 57 21 55, http://mmirl.edu.ua,- E-mail', mmirl.edu.ua@ukr.net

Форма власності: приватна.
Організаційно-правова форма: територіально відокремлений структурний 

підрозділ юридичної особи -  вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» (м. Київ).

Інститут включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (довідка 2135/32-09 від 14.11.2016 p., видана Головним управлінням 
статистики у Миколаївській області).

Підрозділ діє відповідно до Положення про Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна», яке затверджене Президентом ВНЗ «Університет «Україна» 
Таланчуком Петром Михайловичем 26.05.2004 р. (зі змінами та доповненнями від
31.12.2004 p., 17.03.2006 p., 02.07.2012 p., 17.01.2013 р. та 30.05.2014 p.).

Основні установчі документи, що визначають умови та зміст діяльності 
вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»

Статут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна», затверджений Міністерством освіти і науки України від 
03.10.2014 p., № 10744050146000579 (ідентифікаційний код 30373644) нова редакція.

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 349 «Про 
створення вищого закладу освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» (від 15.03.1999 p.).

Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ) (серія АБ № 229199 від 03.08.2009 p.).

Голова комісії Ш Н Ш Ш У  Л.В. Ільїн

http://mmirl.edu.ua,-
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Сертифікат про акредитацію вищого навчального закладу «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» за статусом вищого 
навчального закладу IV (четвертого) рівня (серія РІ-ІУ № 1124604 від 05.06.2013 р.).

Основні установчі документи, що визначають умови та зміст діяльності 
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет 
«Україна»:
-  наказ № 18/1 «Про створення Миколаївської філії» вищого навчального 
закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» ВМУРоЛ 
«Україна» (від 20.07.1999 р.);
-  наказ № 149 «Про реорганізацію Миколаївської філії» щодо реорганізації 
Миколаївської філії вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» у Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (від 26.05.2004 р.);
-  Положення про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» затверджене Президентом ВНЗ «Університет «Україна» Таланчуком П.М. 
(рішення загальних зборів ВНЗ «Університет «Україна», протокол № 1 від
20.04.2004 р.) зі змінами та доповненнями від 31.12.2004 р., 17.03.2006 р., 02.07.2012 
р., 17.01.2013 р. та 30.05.2014 р.;
-  Концепція освітньої діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна» затверджена 
Президентом ВНЗ «Університет «Україна» Таланчуком П.М. (рішення Вченої ради 
ВНЗ «Університет «Україна», протокол № 1 від 20.10.2004 р.);
-  Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ) (серія АБ № 635122 від 05.02.2013 р.);
-  Ліцензія МОНУ на надання освітніх послуг вищому навчальному закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», пов’язаних з 
одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, 
магістра серії АЕ № 636816, яку видано 19.06.2015 р. з додатками.

Наявність оригіналів зазначених документів засвідчується та відповідає
вимогам акредитації.

Стисла історична довідка (основні етапи розвитку)
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» -  вищий навчальний заклад 
недержавної форми власності, створений за рішенням загальних зборів засновників 
(протокол № 3 від 12.02.99 р.) відповідно до наказу базового навчального закладу від 
20.07.99 р. за № 18/1 «Про створення Миколаївської філії вищого навчального 
закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Навчальний заклад створено відповідно до дозволу місцевих органів 
самоврядування (лист міського голови м. Миколаєва від 09.07.01р. за № 74/20/01). 
Освітня діяльність відокремленого структурного підрозділу погоджена з 
Миколаївською обласною радою (в наявності рішення Миколаївської обласної ради 
від 28.11.03р. за №13 «Про надання дозволу на здійснення освітньої діяльності 
Миколаївській філії «Відкритого міжнародного університету розвитку людини

Л.В.Ільїн



«Україна»). У 2004 році філію реорганізовано в Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» без статусу юридичної особи (наказ керівника базового 
навчального закладу від 26.05.04р. за № 149).

Університет «Україна» (в тому числі Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини) акредитований за IV рівнем акредитації (акредитаційний 
сертифікат серія РІ-ІУ № 1124604, рішення ДАК від ЗО травня 2013 р., протокол 
№ 104, наказ МОН України від 04.06.2013 р. за № 2070-Л).

Сьогодні Інститут відповідно до ліцензії АЕ 636816 від 19.06.2015 р. (рішення 
ДАК від 28.05.2015 р., протокол № 116 наказ МОН України від 10.06.2015 р. № 
1415л) здійснює підготовку фахівців рівня вищої освіти «бакалавр» за 18 напрямами, 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» -* з 4 спеціальностей, за рівнем 
вищої освіти «магістр» -  з 13 спеціальностей, перепідготовку спеціалістів -  за 2 
спеціальностями.

Освітній процес забезпечують 6 кафедр, до штату яких входять 62 науково- 
педагогічних працівника, з яких 48 є штатними викладачами, з них: професорів -  6, 
докторів наук -  5, доцентів -  11, кандидатів наук -  10.

Керівництво вищого навчального закладу
Директор інституту -  Старєва Анна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, яка у 1982 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут 
ім. В.Г. Бєлінського (диплом ИВ-І № 153033), за спеціальністю «Історія». Кандидат 
педагогічних наук з 2004 року. Дисертацію на тему «Підготовка майбутнього 
вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання» захистила у 
спеціалізованій вченій раді К.26.455.01 Центрального інституту післядипломної 
педагогічної освіти АПН України за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика 
професійної освіти» (диплом ДК № 022980). Учене звання отримала по кафедрі 
освітніх технологій в 2005 році в Миколаївському державному педагогічному 
університеті (доцент кафедри освітніх технологій МНУ, N02 ДЦ 15274, від 
19.10.2005, Атестаційна колегія МОНУ, № протоколу 4/38-Д).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівня акредитації
-  понад 34 роки. Займані посади: асистент, викладач, старший викладач, доцент, 
завідувач кафедри, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти. Виконані роботи: заступник декана, учений секретар 
спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій 13.00.07 -  теорія та методика 
виховання, керівник і безпосередній учасник гранту (Міжнародний фонд 
«Відродження», Грант «Правова грамотність педагогів шкіл-інтернатів - запорука 
якісного правового та соціального захисту їх вихованців» (Грант №45235, Дата 
реєстрації: 2011/07/04, Бюджет проекту: 89935 грн.), численних обласних проектів і 
програм з модернізації освітянської галузі та напрацюванні стратегії розвитку освіти, 
координатор міжнародних проектів. Досвід викладання дисциплін: «Менеджмент в



освіті», «Регіональні стратегії розвитку освіти на Миколаївщині», «Методика 
навчання історії», «Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін», 
«Методика і технології навчання історії у ВНЗ», «Історія України» тощо.

Сфера наукових інтересів: педагогіка та методика вищої освіти. Керівництво 
дисертаційними дослідженнями здобувачів (успішний захист кандидатської 
дисертації Нікори А.О., 2011 р.). Здійснюється наукове дослідження на здобуття 
ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 -  теорія та методика 
навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни). Автор понад 160 праць 
(монографій, підручників, посібників для системи вищої та післядипломної 
педагогічної освіти, статей в закордонних, науково-метричних та фахових виданнях), 
зокрема, за останні п'ять років -  66 найменувань (2 монографії (у співавторстві), 8 
посібників і підручників, із них: 3 з грифом МОНУ, 38 статей ( 3 - у  закордонних, 2 -  
у наукометричних, 1 6 - у  фахових виданнях, 1 7 - у  збірниках конференцій), 18 тез.

Основні нагороди: Почесна грамота Верховної Ради України (2009), Відмінник 
освіти України (2011), Лідер освіти. Миколаївська область (2014), Нагрудний знак 
Ушинський К.Д. (2014), Орден Української Православної Церкви святої 
рівноапостольної княгині Ольги (2014), Премія НАПНУ імені Семена Гончаренка та 
знак у номінації «Методика навчання» (2015).

Призначена на посаду директора згідно з наказом від 31.10.2016 р. № 415-К за 
контрактом.

-ж—Ч • • • • • • 1 ••• • «_» ••Експертна комісія відзначає, що достовірність інформації акредитаційної 
справи, поданої до МОН України Миколаївським міжрегіональним інститутом 
розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», перевірена на підставі 
легітимних оригіналів відповідних документів, підтверджує право на 
провадження діяльності у сфері вищої освіти та відповідає державним вимогам 
з акредитації.

Контингент студентів

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет 
«Україна» є багатопрофільним закладом, який здійснює підготовку 
високопрофесійних фахівців із педагогічної освіти, у соціально-політичній та 
правовій галузі, у сфері обслуговування, економіки менеджменту та ін.

З метою проведення цілеспрямованої профорієнтаційної роботи в Інституті 
розроблюється та затверджується «План заходів з організації та здійснення 
профорієнтаційної роботи» відповідно до «Умов прийому до вищих навчальних 
закладів України», а також «Правил прийому до Миколаївського міжрегіонального 
інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», що включає наступні 
заходи: проведення «Днів відкритих дверей»; зустрічі з керівництвом інституту; 
нагородження призерів предметних конкурсів; розповсюдження інформаційних



матеріалів серед потенційних абітурієнтів; проведення роз’яснювальної та 
агітаційної роботи у загальноосвітніх та професійно-освітніх закладах м. Миколаєва 
та Миколаївської області, зокрема за допомогою офіційного сайту Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» 
(http ://mmirl.edu.ua/).

Для створення необхідного конкурсного набору за усіма спеціальностями на 
факультетах системно проводиться профорієнтаційна робота із випускниками 
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, вищих професійних училищ, профільних 
технікумів і коледжів.

Профорієнтаційна робота ведеться у тісній співпраці з районними державними 
адміністраціями, управліннями та відділами освіти, професійно-технічними 
навчальними закладами та коледжами. Усі ці заходи спрямовані на поліпшення 
якості навчання й одночасно збереження контингенту здобувачів вищої освіти.

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи проводить цілеспрямовану 
профорієнтаційну роботу щодо формування контингенту студентів спеціальності
8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» освітнього рівня «магістр».

Викладачі знайомлять вступників із умовами вступу до інституту, переліком 
необхідних документів, вступними випробуваннями, надають інформацію про дати 
проведення Днів відкритих дверей тощо. Залучення абітурієнтів до вступу на 
спеціальність 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» проводиться шляхом 
проведення студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих 
столів. Вступники ознайомлюються з професійним призначенням фахівця у галузі 
сфери обслуговування, посадовими обов’язками, соціально-професійними та 
фаховими завданнями за спеціальністю.

Для проведення профорієнтаційної роботи на кафедрі туризму та готельно- 
ресторанної справи створено електронну скриньку, електронні ресурси, 
інформаційний пакет, рекламні буклети, пам’ятки для абітурієнтів, наочний матеріал 
у вигляді фото-альбому, фото-плакатів, що відображають різні види діяльності 
професорсько-викладацького складу та студентів, відеоматеріали виставок, 
конкурсів, майстер-класів.

Щороку до інституту вступають абітурієнти пільгових категорій: діти-сироти, 
військовослужбовці, що брали участь в АТО та особи з інвалідністю. Для студентів з 
обмеженими фізичними можливостями організовано навчання в інтегрованих 
групах.

В інституті діє система студентського самоврядування згідно Закону України 
«Про вищу освіту». Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 
забезпечення та захист прав та інтересів студентів, насамперед, щодо організації 
освітнього процесу; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння 
навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, створенню відповідних умов



для їх проживання та відпочинку; допомога у працевлаштуванні та вирішенні 
особистих питань студентів. Студентський парламент активно залучається до 
профорієнтаційної роботи інституту.

Відповідно до Правил прийому навчального закладу на навчання до інституту 
приймаються особи на конкурсній основі: для здобуття освітнього рівня «магістр» 
спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» на основі базової або 
повної вищої освіти зі складанням вступних іспитів: фахового зі спеціальності та 
іноземної мови.

Наявність аспірантури та докторантури
Для якісного формування викладацького складу в Університеті «Україна» 

функціонує аспірантура та докторантура за 7 спеціальностями. Станом на 01.06.2016 
року з числа науково-педагогічних працівників Миколаївського міжрегіонального 
інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» в аспірантурі навчається 1 
аспірант, 4 докторанта, 4 здобувача.

Робота спеціалізованих вчених рад
В університеті функціонує одна спеціалізована вчена рада з розгляду та 

проведення захисту дисертаційних робіт: Д 26.139.01 -  на здобуття наукового 
ступеня доктора (кандидата) юридичних наук та готується до відкриття 
спеціалізована вчена рада з розгляду та проведення захисту дисертаційних робіт на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08. 00 04 -  
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Доцільність існування спеціальності, що акредитується, та перспективи її- 
розвитку

Готельно-ресторанна справа як одна із високорентабельних галузей світової 
економіки повинна стати провідним напрямом економічного та соціального розвитку 
України, зокрема і на регіональному рівні.

Миколаївська область розташована у регіоні з унікальними природними 
ресурсами та значним інтелектуальним виробничим потенціалом, де розвиток 
туризму та готельно-ресторанного бізнесу займає вагоме місце. Щорічно кількість 
підприємств тимчасового розміщення і організацій харчування для населення 
Миколаївської області збільшується. Так, у 2014 році кількість підприємств регіону 
даної сфери послуг становила 221 організацію, а кількість зайнятого населення -  
1703 тис. осіб. З кожним роком потреба в працівниках з тимчасового розміщення та 
організації харчування стрімко зростає через збільшення туристичного потоку до 
Миколаївської області. Тому сьогодні постає питання актуальності підготовки 
фахівців напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», здатних ефективно 
вивести на новий рівень конкурентоспроможності вітчизняні підприємства індустрії 
гостинності.

Сьогодні все більше туристів надають перевагу у відвідуванні природно- 
заповідного фонду Причорноморського регіону. Вдале місце розташування 
Миколаївщини як одного з найбільших морських регіонів України, що має морське 
сполучення з країнами Середземномор’я, Близького Сходу та Азії, сприяє 
економічному та туристичному розвитку регіону, що зумовлює потребу у фахівцях 
галузі туризму та готельно-ресторанної справи.



Наявність численних замовлень від підприємств та організацій різних 
спрямувань та різних форм власності, численні угоди з ними Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», 
безпосередньо, кафедри туризму та готельно-ресторанної справи дозволяє побачити 
перспективу набору майбутніх магістрів.

Головними замовниками фахівців вищезазначеної спеціальності є: готелі 
«Рівер Готель», «Інгул», «Континент», санаторій-профілакторій «Інгул»; ресторани 
та кафе-бари «Самовар», «Європейський», «Веранда», «27», «Кантрі», «Пиріг», 
«Українські страви», «Діонісій», «Малібу»; туристичні агенції «Лідер-Тур», «Хан- 
Тегрі», «Ірен-Тур» тощо.

Фактичний прийом на освітній рівень «магістр» з даної спеціальності не
перевищує ліцензований обсяг.

Таблиця 1
ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»

№ Назва показника
Роки

2013 2014 2015 2016 2017

1 Ліцензований обсяг прийому: 
- магістр 30/- ' 30/- 30/30 30/30 30/30

2 Прийнято на ОКР магістр: 
- всього 91- 10/- 5/2 3/10 3/10
- за держзамовленням - - - - -

3 Подано заяв: 
- магістр 91- 10/- 5/2 3/10 3/10

4 Всього студентів спеціальності 17 19 15/2 7/12 3/10
5 Всього студентів у ВНЗ: 

всього/денне відділення 2356/1182 2637/1236 1446/684 834/627 1323/693
6 Кількість студентів, яких 

відраховано (всього):
в т.ч. - за невиконання

10 296 79 307 57

навчального плану 3 16 4 47 43

Останні три роки спостерігається невиконання ліцензованого обсягу 
контингенту спеціальності «Готельна і ресторанна справа», що зумовлено 
нестабільним економічним, соціальним та політичним станом у країні. Низький 
рівень добробуту населення призвів до зниження можливостей молоді щодо 
отримання вищої освіти за рахунок позабюджетних коштів, оскільки Миколаївський 
міжрегіональний інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» формує 
контингент виключно за рахунок залучення на навчання студентів, які навчаються за 
кошти юридичних та фізичних осіб. Тому цей факт став домінуючим у тимчасовому 
невиконанні ліцензійного обсягу зазначеної спеціальності.

З 2016 року ситуація в регіоні змінилась, оскільки основний потік 
відпочиваючих спрямувався в регіони Одеської, Миколаївської та Херсонської 
областей, що виявило недостатність фахівців у туристичному та готельно- 
ресторанному бізнесі.

Голова комісії і/тМіЩ ДЦШ  Л.В. Ільїн



Згідно з «Програмою розвитку туризму та курортів у Миколаївській області на 
2016-2020 роки» попит на фахівців готельно-ресторанної справи різко зріс. З метою 
поліпшення якості життя населення, покращення якості послуг, формування 
постійного туристичного потоку та залучення прямих іноземних інвестицій в 
модернізацію і розвиток туристичної сфери області, що передбачає підготовку 
фахівців сфери індустрії гостинності та туризму, а також відповідно до листів 
Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської 
обласної державної адміністрації (від 01.09.2015 р. № 628/05-01/01-01-15), 
Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу (від 
06.10.15 р. № 830/05-01/01-01-15) інститут має гарантію щодо забезпечення 
ліцензованого обсягу зазначеної спеціальності.

Формування контингенту студентів освітнього ступеня «магістр» за 
спеціальністю 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» здійснюється відповідно до встановленого ліцензійного обсягу 30 
осіб денної форми навчання та 30 осіб заочної форми навчання згідно ліцензії 
АЕ 636816 від 19.06.2015 р.

Спеціальність 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» акредитована 
рішенням ДАК від 05.10.2012 р., протокол № 98 (наказ МОНмолодьспорту України 
від 12.10.2012 р.№  2491л).

На час перевірки кількість студентів галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» за спеціальністю 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» 
складає 13 осіб: 3 особи денної форми навчання та 10 осіб заочної форми навчання.

Результати попередньої профорієнтаційної роботи, угоди з профільними 
ліцеями Миколаївської області дають підстави стверджувати про поступовість у 
здобутті вищої освіти за усіма ОКР: від молодшого спеціаліста до бакалавра та 
магістра. 1

Висновок: Експертна комісія констатує, що формування контингенту 
студентів за спеціальністю 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» 
освітнього ступеня «магістр» здійснюється з дотриманням законодавчих, 
нормативних вимог та ліцензованих обсягів прийому. Організаційні, методичні 
та рекламні заходи, профорієнтаційна робота колективу інституту дозволяють 
формувати якісний контингент студентів. Складна економічна і політична 
ситуація в країні зумовила невиконання ліцензованого обсягу зазначеної 
спеціальності. У зв’язку зі стрімким розвитком туризму та підприємств сфери 
гостинності в регіоні та на підставі клопотань Департаменту економічного 
розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської обласної державної адміністрації 
експертна комісія підтримує акредитувати спеціальність 8.14010101 «Готельна і 
ресторанна справа» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку 
людини ВНЗ «Університет «Україна» з ліцензованим обсягом ЗО осіб денної та
ЗО осіб заочної форми навчання на період, що акредитується.
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Кадрове забезпечення

За підсумками експертизи документів і матеріалів, поданих навчальним 
закладом, співбесіди з директором, адміністрацією і професорсько-викладацьким 
складом інституту встановлено наступне.

Підготовку студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» здійснюють 
на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи.

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи -  це провідна кафедра 
соціально-економічного профілю Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна». Кафедра здійснює підготовку 
висококваліфікованих фахівців для організаційно-управлінської, господарської, 
комерційної, інвестиційної і науково-дослідної діяльності у сфері туризму та 
ресторанно-готельного бізнесу, забезпечення надання високоякісних послуг ринку 
гостинності відповідно до світових стандартів.

Основною метою діяльності кафедри є підвищення рівня методичного 
забезпечення освітнього процесу та підготовка фахівців нової формації для індустрії 
туризму і готельно-ресторанного бізнесу, що поєднують глибокі теоретичні знання з 
практичними навичками ефективної роботи у складному та динамічному 
конкурентному середовищі ринкової економіки.

На сьогоднішній день за галуззю знань 1401 «Сфера обслуговування» 
(24 «Сфера обслуговування») кафедрою здійснюється підготовка студентів 
освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа» (241 «Готельно-ресторанна справа»), освітнього рівня «магістр» за 
спеціальністю 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» (241 «Готельно- 
ресторанна справа»).

Випускову кафедру туризму та готельно-ресторанної справи очолює Гаркуша 
Олексій Миколайович -  доктор економічних наук, професор, який закінчив 
Одеський сільськогосподарський інститут у 1975 році за спеціальністю «Економічна 
кібернетика», а в 1993 році закінчив Одеський державний університет 
імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Теорія соціально-політичних відносин» і 
отримав кваліфікацію «Політолог. Викладач соціально-політичних дисциплін у 
вищих і середніх навчальних закладах». У 2002 році Гаркуша Олексій Миколайович 
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
темою «Стратегія відновлення і високоефективного функціонування 
виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК України в умовах ринкової 
економіки» (спеціальність -  08.07.02 -  економіка сільського господарства і АПК) та 
отримав вчене звання професора кафедри менеджменту (атестат 12 ПР № 004875 від 
21.06.2007 р.). У 2016 році Олексій Миколайович закінчив Миколаївський 
міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Готельна і ресторанна
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справа» та отримав кваліфікацію «Магістр з готельної і ресторанної справи, 
економіст-організатор, викладач вищого навчального закладу». Сфера його наукових 
інтересів -  актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму та готельно- 
ресторанного бізнесу в Україні. Гаркуша О.М. пройшов підвищення кваліфікації 
(стажування) на кафедрі туризму та готельного господарства у Східноєвропейському 
національному університеті імені Лесі Українки (свідоцтво № 84/16, 2016 р.).

Під керівництвом О.М. Гаркуші на кафедрі формується наукова школа 
«Розвиток туризму та готельно-ресторанної індустрії в Україні», що зосереджена на 
розробці фундаментальних та прикладних напрямах розвитку туризму та готельно- 
ресторанної індустрії в умовах виходу на світовий рівень, наданні рекомендацій 
щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного 
та готельно-ресторанного господарства в умовах нестабільності національної

До складу випускової кафедри входить 10 осіб, з яких 9 осіб (90 %) працюють 
на постійній основі та 60 % науково-педагогічних працівників кафедри мають 
наукові ступені докторів, кандидатів наук та вчені звання професорів і доцентів.

Викладання лекційних годин на спеціальності 8.14010101 «Готельна і 
ресторанна справа» забезпечують:

- доктори наук, професори -  Гаркуша О.М., Калініна Л.М., Ганганов В.М., 
Мельніченко В.В., Скупський P.M.;

- кандидати наук, доценти -  Олійник О.О., Старєва А.М., Гаврилюк С.П., 
Чичкалюк Т.О.

Навчальним планом підготовки магістрів зі спеціальності 8.14010101 «Готельна 
і ресторанна справа» для циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки передбачено 114 лекційних годин. Викладання 114 лекційних годин 
даного циклу забезпечують науково-педагогічні працівники з науковими ступенями 
та вченими званнями, тобто 114 : 114 х 100 % = 100 %, що на 5 % перевищує 
Ліцензійні умови. У тому числі, частка осіб, які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи становить 86 % (98 : 114 х 100 % = 86 %), що на 
36 % більше нормативів забезпечення.

Кількість лекційних годин дисциплін циклу професійної та практичної 
підготовки становить 216 години. Викладання усіх лекційних годин цього циклу 
забезпечують науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими 
званнями, тобто 216 : 216 х 100 % = 100 %, що на 5 % перевищує Ліцензійні умови. 
У тому числі, частка осіб, які працюють у даному навчальному закладі за основним 
місцем роботи становить 92,6 % (200 : 216 х 100 % = 92,6 %), що на 42,6 % більше 
нормативів забезпечення. З них частка викладачів -  докторів наук або професорів 
складає 67 % (134 : 200 х 100 % = 67 %), що перевищує Ліцензійні умови надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти на 27 %.

системи.



Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється 
відповідно до плану, що розробляється на кожний навчальний рік. Щорічно 
підвищення кваліфікації (стажування) проходять 20-30% викладачів кафедри, за 
результатами яких викладачі отримують сертифікати (посвідчення) про підвищення 
кваліфікації. Зокрема, Гаркуша О.М. пройшов стажування на кафедрі туризму та 
готельного господарства у Східноєвропейському національному університеті імені 
Лесі Українки (свідоцтво № 84/16 від 01.06.2016 p.); Скупський P.M. пройшов 
підвищення кваліфікації у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» на кафедрі комерційної діяльності та підприємництва, тема випускової 
роботи: «Удосконалення організації логістичних операцій підприємства» (свідоцтво 
№492/2015, від 01.07.2015 p.), Гаврилюк С.П. пройшла стажування на кафедрі 
туристичного та готельного господарства у Вищому навчальному закладі 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», тема випускової 
роботи «Розвиток інноваційних технологій в готельно-ресторанному господарстві» 
(свідоцтво 12 СПВ № 4160186, 2016 p.); Пилипенко С.М. пройшла стажування на 
кафедрі туризму та готельного господарства у Східноєвропейському національному 
університеті імені Лесі Українки (свідоцтво № 85/16 від 01.06.2016 p.); 
ГорбатюкВ.М. пройшов стажування на кафедрі туризму та готельного 
господарства у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі 
Українки (свідоцтво № 86/16 від 01.06.2016 p.); Чичкалюк Т.О. пройшла стажування 
на кафедрі туризму та готельного господарства у Східноєвропейському 
національному університеті імені Лесі Українки (свідоцтво № 83/16 від
01.06.2016 p.); Колеснік О.В. пройшла стажування на кафедрі туризму та готельного 
господарства у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі 
Українки (свідоцтво № 87/16 від 01.06.2016 p.); Курган С.О. стажувалась на кафедрі 
туристичного та готельного господарства у Вищому навчальному закладі 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», тема випускової 
роботи «Інноваційні технології при виготовленні продукції ресторанного 
господарства» (свідоцтво 12 СПВ №4 160185, 2016 p.); Стиценко О.В. закінчила 
навчання у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та отримала 
кваліфікацію магістра з готельної і ресторанної справи, економіста-організатора, 
викладача вищого навчального закладу (диплом М 16 № 024841, 2016 p.); 
Гладій Л.О. пройшла стажування у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї 
тема дослідження «Інноваційні напрямки розвитку музеїв етнографічного профілю 
як засобу популяризації етнотуризму в Україні» (свідоцтво №16/2014, 2014 p.). 
Матеріали стажування використовуються у навчально-виховному процесі.

Викладачі працюють над підготовкою посібників, монографій та дисертацій.
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи співпрацює з провідними
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закладами сфери гостинності Миколаївської області та за її межами, охоплюючи 
організацію і проведення практики студентів, сумісних лекцій та різноманітних 
науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів). Зокрема, 
кафедра туризму та готельно-ресторанної справи є організатором щорічної 
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегії, 
проблеми та розвиток економічних систем в умовах макроекономічної 
нестабільності», Круглого столу-вебінару «Стан та перспективи розвитку туризму 
та готельно-ресторанної справи в Україні» (співорганізатор Луцький інститут 
розвитку людини Університету «Україна»), студентського туристичного форуму 
«Миколаїв -  Україна -  Світовий туристичний простір»

Експертна комісія вважає, що кадрове забезпечення підготовки фахівців 
галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 8.14010101 «Готельна 
і ресторанна справа» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку 
людини ВНЗ «Університет «Україна» відповідає державними вимогам 

••• • • акредитації за всіма циклами підготовки навчального плану.

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти Інститут забезпечений 
навчальними аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, обладнання яких створює 
передумови для наукової організації праці науково-педагогічних працівників та 
ефективної пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.

Підготовку здобувачів вищої освіти галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» здійснюють на факультеті економіки та підприємництва у 
орендованому приміщені, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, 
вул. 2-Військова, 22. Інститут має відповідні документи оренди приміщень, 
загальною площею 6368,77 кв.м.

Для забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі туризму та 
готельно-ресторанної справи функціонують лабораторії (мультимедійна 
лінгафонна; інформаційних технологій; організації готельного та ресторанного 
обслуговування; технології виробництва продукції) та спеціалізовані кабінети 
(гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; географії туризму).

Сучасна техніка, якою користуються студенти, сконцентрована у 
спеціалізованих комп’ютерних кабінетах Інституту, об’єднаних локальною 
мережею з виходом в ІЩетеІ:, що дає студентам змогу доступу до літературних 
джерел, мобільного спілкування та професійного зростання при підготовці до 
семінарів, практичних, дипломних робіт, під час пошуку наукових контактів та для 
підготовки до участі у конференціях різних рівнів. Наявність модемів та додаткового 
периферійного обладнання (сканерів, принтерів, ксероксів тощо) дозволяє 
забезпечити навчання студентів у необхідному обсязі. Студ можливість

Матеріально-технічне забезпечення

Голова комісії Л.В.Ільїн



працювати у комп’ютерних класах на заняттях (за розкладом занять) та самостійно 
поза розкладом навчальних занять.

Навчальні кабінети та лабораторії оснащені необхідним навчальним, науково- 
методичним, дидактичним матеріалом. Систематично здійснюється поповнення 
програмного та відео-забезпечення.

Для технічного оснащення навчального процесу придбано електронну дошку 
Intech М-76 Dual User, 3 мультимедійні проектори Optoma Х316 DLP, сервер, а 
також переобладнано локальну мережу, прокладено виділену оптоволоконну лінію 
для збільшення швидкості обміну інформацією через Internet. Організовано 
електронний документообіг між підрозділами інституту.

Програмно-інформаційне забезпечення освітнього процесу представлено 
розробками: системні Linux debian server 7.9; Сервер проведення відеолекцій 
Openmeetings, Microsoft Office 2007, Open Office 4.2; Opera 12, 35; Google Crome, 
Java; Gimp; Системи MRP, MRP II, ERP, CRM, макрос «Untaco»; Bank Dogovor - 
Комп'ютерна система «Експрес», «Реєстратор»; On-line перекладач.

Санітарно-технічний стан приміщень, споруд і їх комунікацій є таким, що дає 
можливість проводити навчальним закладом діяльність, пов'язану з наданням вищої 
освіти.

В інституті функціонує медичний кабінет, їдальня, буфет, спортивна зала та 
спортивний майданчик. Для здійснення соціальних програм та організації 
практичної підготовки студентів в інституті функціонує юридична клініка «Логос».

Приміщення інституту розташовані у центрі міста з відповідною 
інфраструктурою.

Усі навчальні, навчально-виробничі та навчально-допоміжні підрозділи 
обладнані необхідними меблями, комп'ютерною технікою, навчальними приладами.

Експертна комісія дійшла висновку, що рівень матеріально-технічного, 
інформаційного та іншого ресурсного забезпечення, комп’ютеризація 
навчального процесу в інституті забезпечує виконання навчальних планів і 
програм підготовки студентів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності
8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» і відповідає ліцензійним вимогам.

Навчально-методичне забезпечення

Освітній процес в Інституті здійснюється відповідно до Законів України «Про 
освіту», «Про вишу освіту», Положення «Про вищий навчальний заклад» та 
«Положення про організацію навчального процесу в Університеті «Україна».

Освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, 
навчальні плани підготовки магістрів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» 
відповідають вимогам та рекомендаціям МОН України, щодо підготовки фахівців
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відповідного напряму. На підставі навчальних планів розроблено і затверджено в 
установленому порядку робочі навчальні плани.

Організація освітнього процесу, самостійної роботи здобувачів вищої освіти, 
контролю їхніх знань, організація і порядок проведення різних видів ипрактик, 
оформлення та видання методичних розробок, робота науково-педагогічних 
працівників -  здійснюється згідно з вимогами відповідних нормативних документів.

Загальний термін підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» становить 
1 рік 6 місяців: 2700 годин (90 кредитів ЕСТ8), з них теоретичного навчання -  1920 
годин (64 кредити ЕСТ8), практичного -  360 годин (12 кредитів ЕСТ8). Розподіл 
теоретичного навчання за циклами підготовки: гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки -  840 годин (28 кредитів ЕСТ8), професійної та практичної
-  1080 годин (36 кредитів ЕСТ8); нормативні дисципліни складають 1230 годин (41 
кредит ЕСТБ), дисципліни за вибором -  690 годин (23 кредити ЕСТБ).

Перевірка методичного забезпечення навчального процесу показала, що в 
освітньому процесі використовуються власні навчально-методичні комплекси, 
розроблені у закладі на 100%. Кількісне забезпечення навчальних дисциплін 
комплексами становить 100%, що відповідає пункту 4 Ліцензійних умов.

Робочі програми щорічно розглядаються на засіданнях кафедр і 
затверджуються науково-методичною Радою інституту і заступником директора з 
науково-педагогічної діяльності. На сьогодні всі дисципліни навчального плану 
забезпечені типовими навчальними програмами, до них підготовлено і затверджено 
робочі програми.

Інститут має методичне забезпечення для проведення педагогічної та 
переддипломної практик студентів.

Кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи укладені двосторонні угоди 
на проведення практики та здійснення науково-дослідної роботи з такими 
підприємствами та організаціями як: готель «Рівер Готель», готель «Континент», 
готель «Інгул», санаторій-профілакторій «Інгул», ресторан «Європейський», 
ресторан «Самовар», ресторан «Веранда», ресторан «Олександрійський», ресторан 
«27», кафе-бар «Діонісій», кафе-бар «Кантрі», кафе «Пиріг», кафе «Українські 
страви», кафе-бар «Малібу» та ін. Крім основних баз практики, студенти мають 
змогу проходити за індивідуальними договорами, які укладаються з підприємствами 
за профілем обраної спеціальності.

З метою формування компетентного фахівця у галузі готельної і ресторанної 
справи організовується практика студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і 
ресторанна справа». Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено 
наскрізну програму практики та робочі програми у яких відображено наступність 
формування практичних компетенцій майбутніх магістрів з готельної і ресторанної 
справи відповідно до вимог ОКХ, зокрема: Наскрізна програма практики галузі
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знань 1401 «Сфера обслуговування» 24 («Сфера обслуговування») напряму 
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» (241 «Готельно-ресторанна 
справа») освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 8.14010101 «Готельна і 
ресторанна справа» (241 «Готельно-ресторанна справа») освітнього рівня «магістр» / 
Укладачі: Гаркуша О.М., Пилипенко С.М., Гаврилюк С.П., Курган С.О., Стиценко
О.В. -  Миколаїв, 2016. -  1 д.а.; Програма проходження педагогічної практики для 
студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» (24 «Сфера обслуговування») 
спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» (241 «Готельно-ресторанна 
справа») освітнього рівня «магістр» / Укладачі: Гаркуша О.М., Пилипенко С.М., 
Гаврилюк С.П., Курган С.О., Стиценко О.В. -  Миколаїв, 2016. -  1,25 д.а.; Програма 
проходження переддипломної практики для студентів галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» (24 «Сфера обслуговування») спеціальності 8.14010101 «Готельна і 
ресторанна справа» (241 «Готельно-ресторанна справа») освітнього рівня «магістр» / 
Укладачі: Гаркуша О.М., Пилипенко С.М., Гаврилюк С.П., Курган С.О., Стиценко
О.В. -  Миколаїв, 2016. -  1,25 д.а.

Атестація для студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна 
справа» передбачає захист магістерської роботи, метою якої є систематизація, 
закріплення та поглиблення (розвиток) теоретичних та практичних знань за 
спеціальністю та їх застосування при вирішенні актуальних інноваційних науково- 
дослідних завдань; розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння сучасним 
методичним апаратом та технологіями при вирішенні наукових проблем та питань у 
готельно-ресторанному бізнесі; з'ясування ступеня засвоєння загальнотеоретичних 
та спеціальних дисциплін та підготовленості студента до самостійної управлінської, 
наукової та педагогічної діяльності.

Документи до організації роботи екзаменаційної комісії регламентуються 
Положенням про організацію навчального процесу у Відкритому міжнародному 
університеті розвитку людини «Україна» та Положенням про порядок створення та 
організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному 
університеті розвитку людини «Україна».

Інститут має власну бібліотеку. Кількість примірників у фонді щодо 
забезпечення дисциплін галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» становить 1058 
примірників для освітнього рівня «магістр». За останні роки бібліотека поповнилась 
значною кількістю примірників фахової літератури, як в друкованому, так і в 
електронному вигляді.

Аналіз забезпеченості студентів підручниками і навчальними посібниками, що 
є у власній бібліотеці, з урахуванням наявності одного підручника (посібника) за 
списком літератури, рекомендованої робочою програмою дисципліни, на трьох 
студентів показав, що зазначений норматив витримується.



Інститут передплачує фахові періодичні видання, серед них: «Отельер -  
Ресторатор», «Готельний і ресторанний бізнес», «Вісник Університету «Україна», 
«Економіка України. Інновації», «Економіка України», «Підприємництво, 
господарство і право», «Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и 
социология», «Регіональна економіка», «Міжнародний туризм», «Мир туризма».

Самостійна робота студентів забезпечена електронними підручниками, що 
розміщені в локальній мережі Інституту, до якої мають доступ студенти денного та 
заочного відділення. Фонд електронних видань спеціальності включає 116 назв для 
освітнього рівня «магістр». Всі студенти заочного відділення отримують збірку 
електронних підручників індивідуально або надсилаються за замовленням на їх 
електронну адресу.

Бібліотека комп'ютеризована та має доступ до мережі Інтернет, свій розділ на 
\¥еЬ-сторінці інституту, де розміщено інформацію для користувачів, електронні 
підручники тощо.

Зміст та організація освітнього процесу в Інституті, його навчально- 
методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти, досвід із 
упровадження новітніх технологій навчання відповідає державним вимогам 
щодо підготовки фахівців галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за 
освітнім рівнем «магістр».

Якість підготовки і використання випускників

Організація освітнього процесу, самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 
контролю їхніх знань, організація і порядок проведення практик здійснюються 
згідно з положеннями нормативних документів, дотримуючись таких ключових 
позицій: реалізація ступеневої освіти; запровадження європейської кредитно- 
трансферної системи навчання; удосконалення системи працевлаштування 
випускників; внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності.

Експертною комісією проведено аналіз підготовки студентів галузі знань 1401 
«Сфера обслуговування». Заліки з дисциплін, робочі програми яких передбачають 
проведення практичних та семінарських занять, виставляються за результатами 
поточної успішності навчання студентів. Іспити проводяться за білетами, 
розробленими у відповідності до робочих навчальних програм. Білети щорічно 
затверджуються на засіданнях кафедри.

Результати екзаменаційних сесій та атестацій обговорюються на засіданнях 
кафедр, науково-методичній Раді інституту, у студентських групах. Зміст навчання 
складається із теоретичних та практичних завдань.

Рівень підготовки студентів визначався шляхом вивчення результатів 
екзаменаційних сесій, проходження практики, аналізу магістерських робіт, 
документів підсумкової атестації.
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За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. студентів 
освітнього рівня «магістр» абсолютна успішність склала 100%; якісна за циклами: 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  100%, професійної та 
практичної підготовки -  100%.

З метою самоаналізу в Інституті були проведені комплексні контрольні 
роботи зі студентами з нормативних дисциплін циклів підготовки магістрів, а саме: 
«Дидактика вищої школи», «Методологія та організація наукових досліджень» 
(цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки), «Інноваційні 
ресторанні технології», «Реінжиніринг бізнес-процесів» (цикл професійної та 
практичної підготовки). Абсолютна успішність склала -  100%, якісна -  100%.

Експертна комісія провела комплексні контрольні роботи зі студентами 
освітнього рівня «магістр» з наступних циклів робочого навчального плану: циклу 
дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а також циклу 
професійної та практичної підготовки. Середній показник абсолютної успішності 
виконання ККР при акредитаційній експертизі становить 100% (перевищує 
ліцензійні умови на 10%), якісна за циклами: гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки -  92,3%(перевищує ліцензійні умови на 42,30%); професійної та 
практичної підготовки -  88,5% (перевищує ліцензійні умови на 38,5%).

Результати виконання ККР вказують на комплексний рівень підготовки 
здобувачів вищої освіти, оскільки результати виконання ККР під час самоаналізу та 
перевірки виявили несуттєві розбіжності (щодо перерозподілу оцінок «5» і «4» за 
виконання тестів на етапі самоаналізу та акредитаційної експертизи), що дозволяє 
підтвердити відповідність державним вимогам з акредитації.

Відповідно до «Положення про проведення практики у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна» педагогічну практику у 
січні -  лютому 2017 року проходили 13 студентів, з них отримали оцінки “5” -  7 
(53,8%), “4” -  6 (46,2%); переддипломну практику у вересні -  жовтні проходили 6 
студентів, з них отримали оцінки: “5” -  4 (66,7%), “4” -  2 (33,3%), абсолютна 
успішність 100 %, якісна -  100%.

Аналіз представлених матеріалів звітів практик вказує на їх відповідність 
вимогам програм практичної підготовки спеціальності 8.14010101 «Готельна і 
ресторанна справа». Під час проходження переддипломної практики студенти 
удосконалили отриманий рівень загальної теоретичної і практичної підготовки; 
закріпили знання з аналізу процесів та явищ, що притаманні сфері готельно- 
ресторанного бізнесу; навчилися встановлювати фактори та причинно-наслідкові 
зв'язки при виявленні проблем на базі практики та формулювати конкретні 
пропозиції щодо вирішення їх; оволоділи сучасними технологіями організації 
готельного та ресторанного обслуговування; використовували інноваційні методи та
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прийоми в управлінні на підприємстві готельно-ресторанного господарства; 
оволоділи професійними досвідом управління підприємствами індустрії гостинності.

Для освітнього рівня «магістр» навчальним планом спеціальності передбачена 
підсумкова атестація здобувачів вищої освіти -  захист магістерської роботи.

Під час експертизи комісія проаналізувала дипломні роботи магістрів, а саме:
Якимчук Інни Леонідівни, тема дипломної роботи «Інноваційні заходи щодо 

удосконалення діяльності готельного комплексу «Клеопатра». Поглиблено 
теоретичні, методологічні знання щодо інноваційної діяльності на підприємствах; 
здійснено оцінку інноваційної активності підприємств сфери обслуговування 
України; розроблено положення і практичні рекомендації удосконалення 
інноваційної діяльності на підприємствах готельного господарства.

Новікова Євгена Валерійовича, тема дипломної роботи «Організаційно- 
економічний механізм підвищення конкурентоспроможності готелю». Розкрито 
теоретико-методичні аспекти конкурентоспроможності підприємств; проаналізовано 
сучасний рівень конкурентоспроможності готельного господарства України; 
розроблено шляхи покращення організаційно-економічних умов 
конкурентоспроможності готелів «Олександрійський», «Reikartz Рівер Миколаїв», 
«Hotel Palace Ukraine».

Левенко Юлії Олександрівни, тема дипломної роботи «Удосконалення 
інноваційної діяльності підприємств ресторанного господарства». У роботі було 
вивчено сутність та методологічні засади інноваційної діяльності, визначено 
особливості нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності; 
проаналізовано сучасний рівень впровадження інновацій на підприємствах 
ресторанного господарства України; обґрунтовано напрями розвитку інноваційної 
активності підприємств ресторанного господарства та удосконалено діяльність «Grill 
Ваг Іпкі» щодо впровадження інновацій.

Комісія зробила висновок, що студенти уміють проводити системний аналіз 
відомих підходів і пропонувати нові шляхи до вирішення проблеми; володіють 
методами досліджень, які використовувались у процесі роботи; здатні до наукового 
аналізу отриманих результатів і розробки висновків та положень, уміння 
аргументовано їх захищати; уміють оцінити можливості використання отриманих 
результатів у науковій та практичній діяльності, конкретній ситуації та надавати 
відповідні пропозиції й рекомендації; володіють сучасними інформаційними 
технологіями при проведенні досліджень та оформленні дипломної роботи.

Керівниками дипломних робіт магістрів є доктори та кандидати наук, професори 
і доценти кафедри. До рецензування дипломних робіт кафедра залучає провідних 
фахівців академічних, наукових, науково-дослідних, навчальних закладів міста та 
практиків провідних підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу за
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результатами спільних угод. Оцінка наукової грамотності дипломних робіт магістрів у 
відгуках наукових керівників і рецензіях відображена об’єктивно.

Аналіз показників виконання дипломних робіт, свідчить, що рівень якості їх 
виконання відповідає встановленим вимогам стосовно абсолютної та якісної 
успішності.

Представлені матеріали дипломних робіт, щоденники і звіти щодо проходження 
студентами практик засвідчили високий рівень організаційно-методичного 
забезпечення освітнього процесу, пов’язаних із підготовкою фахівців освітнього рівня 
«магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування». Тематика науково-дослідної 
роботи кафедри погоджена з базовою структурою -  Університетом «Україна» та 
відповідає вимогам МОН України.

Вивчивши стан якості підготовки випускників освітнього рівня «магістр» 
галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» експертна комісія дійшла висновку, 
що навчальний заклад дотримується вимог державних стандартів якості освіти 
і акредитації. Результати виконання комплексних контрольних робіт під час 
проведення самоаналізу та в період акредитаційної експертизи вказують на 
належний рівень підготовки студентів, що дозволяє підтвердити відповідність 
державним вимогам акредитації.

Науково-дослідна діяльність

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи є однією з провідних кафедр 
із науково-дослідної діяльності у Миколаївському міжрегіональному інституті 
розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна». Тема наукового дослідження 
кафедри «Розвиток туризму та готельно-ресторанної індустрії в умовах виходу на 
світовий рівень», у рамках якої науково-педагогічні працівники кафедри працюють 
над докторськими та кандидатськими дисертаціями, керують науково-дослідною 
роботою студентів, публікують монографії, статті, тези доповідей. Основними 
напрямами досліджень є: обґрунтування фундаментальних та прикладних проблем 
регіонального розвитку туризму та готельно-ресторанної індустрії в умовах виходу 
на світовий рівень; підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 
готельно-ресторанного господарства; інноваційні технології в організації 
туристичного, ресторанного та готельного бізнесу; вдосконалення стратегії розвитку 
туризму та готельно-ресторанного бізнесу регіону.

Результати наукових досліджень кафедри втілюються у наукових та 
навчально-методичних розробках, що спрямовані на якісне забезпечення освітнього 
процесу напряму підготовки готельно-ресторанної справи. Науково-педагогічні 
працівники кафедри є авторами підручників, навчальних посібників, наукових 
статей, тез доповідей конференцій, семінарів, круглих столів.
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Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть спільні науково-дослідні 
роботи з підприємствами України, підтримують тісні професійні і особисті зв’язки з 
іншими навчальними закладами, громадськими організаціями та владними 
структурами. Викладачі кафедри публікують результати своїх досліджень у фахових 
вітчизняних та зарубіжних виданнях, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних конференціях. Кафедра є організатором щорічної 
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегії, 
проблеми та розвиток економічних систем в умовах макроекономічної 
нестабільності», Круглого столу -  вебінару «Стан та перспективи розвитку туризму 
та готельно-ресторанної справи в Україні» (співорганізатор Луцький інститут
розвитку людини Університету «Україна»), студентського туристичного форуму£
«Миколаїв -  Україна -  Світовий туристичний простір».

У рамках наукової діяльності на кафедрі була започаткована наукова школа 
«Розвиток туризму та готельно-ресторанної індустрії в Україні», керівництво якої 
здійснює Гаркуша О.М.

Одним із першочергових завдань наукової діяльності кафедри є активізація 
наукової роботи студентів інституту. Метою якої є залучення здібної та талановитої 
молоді до наукової творчості з метою їх всебічного розвитку, реалізації 
інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних 
вирішувати не тільки виробничі, але і наукові проблеми сьогодення.

Студенти беруть участь у виконані науково-дослідних робіт, разом з науково- 
педагогічними працівниками кафедри проводять експериментальні роботи та 
теоретичні дослідження, що є основою підготовки курсових та дипломних робіт, 
виступають з доповідями на наукових конференціях, симпозіумах, форумах різних 
рівнів. Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу 
кафедри та студентів за останні три роки є публікації 5 навчальних посібників, 2 
монографій, 4 наукових видань, 45 методичних розробок, більше 20 статей та 30 тез 
Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях.

У 2014-2015 н.р. викладачі кафедри разом зі студентами розробили проект 
реабілітаційного майданчику при вищому навчальному закладі для осіб з 
особливими освітніми потребами та подали на отримання гранту у програму 
соціальних інвестицій «Україна -  життя майбутнього».

У 2016-2017 році спільними зусиллями науково-педагогічних працівників 
кафедри, студентів за підтримкою Управління з питань молоді та туризму 
Миколаївської обладміністрації, Асоціації лідерів туристичного бізнесу у 
Миколаївській області розроблено проект кошторисної документації 
Всеукраїнського тренінг-вебінару «Впровадження інклюзивного туризму в 
Миколаївській області».
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Щорічно студенти кафедри беруть участь у в олімпіадах за фахом та конкурсах 
студентських наукових робіт різного рівня.

Серед студентів переможців Всеукраїнських наукових робіт та олімпіад значні 
здобутки отримали:

- Бугровська Ю.В. у 2014 р. здобула І місце та отримала стипендію у конкурсі 
студентських наукових робіт студентів з інвалідністю за тематикою XIV 
Міжнародної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в 
інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права 
інвалідів»; у 2015 р. отримала заохочувальний диплом у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 
2014/2015 н.р. за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»; у 2015 р. була 
нагороджена сертифікатом за кращу студентську роботу у конкурсі наукових робіт 
«Моє бачення ідеальної держави» в номінації «Шляхи трансформації держави».

- Стиценко О.В. у 2014 р. отримала сертифікат учасника II етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Готельно-ресторанна 
справа» та була нагороджена грамотою за перемогу у номінації «Високий рівень 
знань з дисципліни "Організація ресторанного господарства"»;^ 2015 р. отримала 
сертифікат учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму 
підготовки «Готельно-ресторанна справа» та була нагороджена грамотою за 
перемогу у номінації «Оригінальність ідеї»;_

- Гладій JI.O. у 2014 року в Чернівецькому національному університеті ім. 
Ю.Ф. Федьковича отримала сертифікат учасника та подяку за участь у II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Туризм»;

- Кіянцев Є.О. у 2015 р. отримав грамоту за III місце (секція «Економіка») у 
конкурсі студентських наукових робіт за тематикою XI Всеукраїнської наукової 
конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»;

- Муржак Г.Ю. у 2015 р. отримала грамоту (секція «Технологія харчування») у 
конкурсі студентських наукових робіт за тематикою XI Всеукраїнської наукової 
конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»;

- Ржепушевська Т.В. у 2016 р. отримала диплом за II місце у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт присвячений Дню Науки в Україні;

- Бугровська Ю.В. та Деребчинська A.B. у 2016 р. отримали дипломи за III 
місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт присвячений Дню 
Науки в Україні.

Для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» кафедрою 
систематично організовуються та проводяться лекції, семінари із залученням 
провідних фахівців сфери гостинності, на яких розглядаються актуальні питання 
розвитку готельно-ресторанного бізнесу.
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Професорів та доцентів кафедри запрошують опонувати дисертації на здобуття 
наукових ступенів, керувати науково-дослідною роботою аспірантів, брати участь у 
спільних дослідницьких проектах ВНЗ України, Польщі, Болгарії.

Науково-дослідна діяльність кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи здійснюється у рамках теми дослідження, що узгоджена з 
Університетом «Україна» - базовою структурою на професійному рівні, згідно з 
критеріями та вимогами акредитації галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування».

Розвиток соціальної сфери

Для забезпечення розвитку соціальної сфери в інституті здійснюється 
комплекс заходів за такими напрямами: створення належних умов проживання 
студентів на час навчання; соціальний захист різних категорій студентів; підтримка 
талановитої молоді, преміювання за досягнення у навчанні, науковій, громадській 
роботі, спорті; допомога у працевлаштуванні випускників.

Інститут не отримує бюджетного фінансування. На час перевірки в інституті 
безкоштовно або на пільгових засадах навчаються 53 особи, ^ тому числі осіб з 
інвалідністю -  25 осіб.

Особлива увага приділяється соціально-незахищеній молоді, яка навчається в 
інституті, зокрема дітям-сиротам, з малозабезпечених та багатодітних сімей, 
позбавлених батьківського піклування, студентам з проблемами здоров’я.

Так, в інституті створена волонтерська школа, до складу якої входять студенти 
і викладачі навчального закладу, що здійснюють роботу у таких сферах, як: 
тьюторський супровід студентів з особливими освітніми потребами; благодійна 
діяльність для дітей сиріт, людей похилого віку, учасників війни.

В інституті діє юридична клініка «Логос», метою якої є практичне навчання 
студентів та підвищення рівня їх практичних знань, умінь і навичок. Клініка надає 
безкоштовну консультативну допомогу студентам інституту у вирішенні юридичних 
та соціальних питань.

У навчальному кабінеті фізичної реабілітації та масажу проводиться практичне 
навчання студентів, надаються послуги масажу студентам, співробітникам інституту, 
малозабезпеченим верстам населення та учасниками АТО.

У «Лабораторії діагностики та корекції психофізичних станів дітей та 
дорослих» проводиться діагностична, корекційно-розвивальна робота з дітьми з 
особливими освітніми потребами, вихованцями Центру соціальної реабілітації дітей 
з інвалідністю «Надія», проводиться психологічне консультування, навчання 
студентів основам проведення наукових досліджень.

Інститут сприяє працевлаштуванню випускників шляхом налагодження 
безпосередніх контактів з організаціями, установами та створення інформаційної
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бази місць працевлаштування. Також атестація студентів відбувається у присутності 
керівників провідних організацій, підприємств міста Миколаєва та області, що 
відкриває перед випускниками широкі можливості вибору майбутнього місця роботи 
відповідно до своїх інтересів.

В інституті відповідно до угоди з УТОГом по Миколаївській області 
здійснюється спеціалізована підготовка осіб з вадами слуху; всі слабочуючі студенти 
забезпечуються слуховими апаратами безкоштовно.

Щороку кращі студенти інституту отримують спеціальну ціну в оплаті за 
навчання, а також стипендії міського голови та обласної ради.

Висновок: розвиток соціальної сфери в Інституті забезпечений на 
належному рівні.

Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 
та заходи з їх усунення

За результатами акредитаційної експертизи, яка проводилася у 2012 р. з 
підготовки фахівців галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності
8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр», що акредитована відповідно до наказу МОНмолодьспроту України від 
12.10.2012 р. № 2491л та рішенням Акредитаційної комісії України від 5 жовтня 
2012р., протокол № 98 рекомендовано:

Зауваження Заходи щодо їх усунення

1. Розширювати та Для забезпечення освітнього процесу дообладнано 
удосконалювати спеціалізовані комп'ютерні аудиторії, мультимедійну
матеріально-технічну лінгафонну лабораторію, створено лабораторію з організації 
базу, а саме: створити готельного обслуговування (у тому числі - міні-навчальний 
міні-навчальний готель, готель), лабораторію з організації ресторанного 
кулінарну лабораторію та обслуговування, технології виробництва продукції. У 2016- 
зал для різних видів 2017н.р. був заключений договір про співпрацю з 
обслуговування. Миколаївським державним коледжем економіки та

харчових технологій, який дозволяє проводити практичні 
та лабораторні заняття у спеціалізованих майстернях, що 
містять індукційні плити, конвекційні печі, спеціальний 
посуд та решту електрообладнання, необхідного для 
технології виробництва продукції.
Сучасна обчислювальна техніка розташована в 
спеціалізованих комп’ютерних класах, які об’єднані 
локальною мережею і мають вихід в ІЩете^ що дає 
студентам доступ до літературних джерел, мобільного 
спілкування та можливість дистанційної підготовки до 
занять, виконання курсових і дипломних робіт, участі у 
наукових заходах. Створено електронну бібліотеку з 
використанням швидкісного Інтернету.

24

Голова комісій/ Л.В. Ільїн



2. Постійно 
поновлювати методичну 
документацію в зв’язку зі 
змінами в законодавстві 
та інструктивних листах 
МОНМСУ.

Для персоналізації навчального середовища навчально- 
методичні матеріали дисциплін оновленні в зв’язку зі 
змінами в законодавстві та інструктивних листах МОН 
України та розміщені на навчальній платформі Моосіїе. Для 
студентів з особливими освітніми потребами створено та 
поповнюється база електронних навчальних курсів з 
дисциплін.
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3. Більш ретельно та 
ефективно залучати до 
співпраці провідні
підприємства, що
працюють у галузі 
готельної і ресторанної 
справи.

З метою підвищення рівня освітньої і професійної 
підготовки фахівців галузі готельно-ресторанної справи та 
туризму, розширення науково-методичної бази діяльності, 
обміну практичним досвідом і теоретичними знаннями, 
організації і проведення лабораторно-практичних занять, 
участі в науково-дослідних програмах, кафедрою укладено 
договори співпраці з Східноєвропейським національним 
університетом імені Лесі Українки, Київським 
національним торговельно-економічним університетом, 
Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі», ТОВ «Парус-Регіони», 
кафе «ПирогЬ», ресторан «Самовар», Асоціацією лідерів 
туристичного бізнесу у Миколаївській області, Управлінням 
з питань молоді та туризму Миколаївської обласної 
державної адміністрації, Туристичною компанією «Лідер- 
тур», ТОВ - Проектно-вишукувапьний інститут 
«МИКОЛАЇВ АГРОПРОЕКТ».

4. Спрямувати 
особливу увагу на 
індивідуалізацію 
навчального процесу та 
удосконалення методики 
відпрацювання 
практичних навичок
студентів
дисциплін.

усіх

5. Орієнтувати 
навчальні програми 
фахових дисциплін на

Для індивідуалізації освітнього процесу укладено 
договір про співпрацю з Миколаївським державним 
коледжем економіки та харчових технологій, який дозволяє 
проводити практичні та лабораторні заняття у 
спеціалізованих майстернях, що містять індукційні плити, 
конвекційні печі, спеціальний посуд та решту 
електрообладнання, необхідного для технології 
виробництва продукції. З метою удосконалення методики 
відпрацювання практичних навичок студентів з усіх 
дисциплін професійної та практичної підготовки 
лабораторія інформаційних технологій оснащена 
наступними програмними продуктами: «MS Word», «MS 
Excel», «MS Access», «MS OUTLOOK», «POWER POINT», 
«ПАРУС: Менеджмент і маркетинг», «ПАРУС: Персонал», 
«ПАРУС: Готель», «ПАРУС: Ресторан», «Енциклопедія 
кулінарії», «AutoCAD for Windows», «AutoCAD for Мас», 
«1:С»

В 2016 році були розроблені та затвердженні методичні 
рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт 
студентами галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»
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пошукову та 
дослідницьку роботу 
студентів в маркетингу 
та менеджменту 
готельної і ресторанної 
справи.

спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» 
освітнього рівня «магістр» (протокол №1 від 06 вересня 
2016р.).

До змісту навчально-методичних комплексів 
профільних дисциплін внесено завдання пошукового та 
практично-дослідницького спрямування.

Кафедра є організатором щорічної Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в 
умовах макроекономічної нестабільності», Круглого столу- 
вебінару «Стан та перспективи розвитку туризму та 
готельно-ресторанної справи в Україні» (співорганізатор 
Луцький інститут розвитку людини Університету 
«Україна»), міжвузівського студентського туристичного 
форуму «Миколаїв -  Україна -  Світовий туристичний 
простір», де студенти спеціальності здійснюють пошукову 
та дослідницьку роботу у сфері маркетингу та менеджменту 
готельної і ресторанної справи.

Експертна комісія констатує, що адміністрацією 
міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ 

«Університет «Україна» і випускового кафедрою туризму та готельно-
•• • ••• • • оресторанної справи враховані рекомендації, зазначені у попередній 

акредитаційній комісії.
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Висновок:
Миколаївського

Експертна відповідь на зауваження, що були зроблені під час попередньої
експертизи акредитаційної справи

Зауваження
1. Навчальний заклад не в 

повному обсязі забезпечив 
подання інформації щодо 
кадрового забезпечення: 
відсутній диплом доктора 
наук у викладача Скупського 
P.M. та матеріально- 
технічного забезпечення 
(відсутня інформація про 
гуртожиток та ін.) у СДЕБО

2. Відсутня таблиця 
дотримання Технологічних 
вимог щодо матеріально- 
технічного, навчально- 
методичного та 
інформаційного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері

Відповідь на зауваження 
Перевіркою встановлено факт занесення диплому 
доктора економічних наук Скупського P.M. та 
матеріально-технічної бази (договір про 
співробітництво від 03.11.2016 р. з Центром туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді) в базу 
СДЕБО (скріншоти додаються).

На момент перевірки експертною комісією таблиці 
дотримання Технологічних вимог щодо матеріально- 
технічного, навчально-методичного та
інформаційного забезпечення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти надані навчальним закладом в 
повному обсязі та прикріплені до експертних 
висновків. Аналіз контингенту студентів останніх
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вищої освіти

3. Перевірити житлову площу, 
яка припадає на одного 
студента у гуртожитку.

4. Навчальний заклад не надав 
інформацію про загальні 
площі приміщень, стор. 203 
(відсутня інформація про 
гуртожитки), що 
використовуються в 
навчальному процесі.

5. Перевірити наявність 
передплати на фахові 
періодичні видання на 2017 
р. та перевірити підписку для 
спеціальності 8.14010101
«Готельна та ресторанна 
справа»

6. Звернути увагу та перевірити 
інформацію про 
забезпечення програмами і 
базами практик. (Постанова 
КМУ № 1187 від 30.12.2015 
р.). Перевірити на місці 
терміни дії угод для 
проходження практики 
студентами за звітній період. 
Звернути увагу на договори 
проходження практики, деякі 
з них закінчуються у 2016 
році.

років свідчить про незначну потребу у гуртожитку.

Відповідно до п. 9 Положення про гуртожитки, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 27.04.2015 № 84 жила 
площа в гуртожитках надається в розмірі не менше 6 
квадратних метрів на одну особу.

Оскільки проживання студентів у гуртожитку 
безпосередньо не відноситься до навчального 
процесу, то договір про строкове платне 
користування місцями у кімнатах гуртожитку до 
таблиці про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі, включено 
не було. Інформацію про гуртожиток включено до 
відповідного розділу.

На момент перевірки експертною комісією 
встановлено, що інститут , передплачує фахові 
періодичні видання, серед них: «Отельер -  
Ресторатор» (рахунок на передплату видання на 1 
півріччя 2017 року №17/00766 від 25.11.2016 року), 
«Регіональна економіка», «Міжнародний туризм» 
(рахунок на передплату видання на 1 півріччя 2017 
року №17/00765 від 25.11.2016 року).
«Готельний і ресторанний бізнес», «Вісник 
Університету «Україна», «Економіка України. 
Інновації», «Економіка України», «Підприємництво, 
господарство і право», «Менеджмент и кадры: 
психология управления, соционика и социология», 
«Мир туризма» забезпечені електронними версіями, 
що відображено в електронній бібліотеці.

Програми практик (педагогічної, переддипломної), 
що передбачені навчальним планом спеціальності, що 
акредитується, затверджені у встановленому порядку 
(засідання кафедри, протокол № 3 від 28.10.2016 р. та 
науково-методичної ради Інституту, протокол № 3 від
14.12.2016 р.). У наявних договорах про проведення 
практики студентів, які увійшли до матеріалів справи 
акредитаційної експертизи (готель «Рівер Готель», 
готель «Континент», готель «Інгул», санаторій- 
профілакторій «Інгул», ресторан «Європейський», 
ресторан «Самовар», ресторан «Веранда», ресторан 
«Олександрійський», ресторан «27», кафе-бар 
«Діонісій», кафе-бар «Кантрі», кафе «Пиріг», кафе
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7. Звертаємо увагу, згідно 
таблиці про соціальну 
інфраструктуру, що подана у 
акредитаційній справі, 
кількість студентів на одне 
посадкове місце у їдальнях 
становить 13 осіб при 
нормативній вимозі ДБН 
В.2.2-3-97 (п. 3.78) не більше 
5 осіб.

8. Перевірити та додати копії 
документів про відповідність 
санітарним нормам та 
вимогам правил пожежної 
безпеки для всіх приміщень, 
які використовуються у 
навчально-виховному 
процесі (навчальні корпуси, 
спортивні споруди, 
гуртожитки).

9. Навчальний заклад не надав 
навчальні плани для заочної 
форми навчання.

«Українські страви», кафе-бар «Малібу» та ін.), 
термін дії спливає у 2020, 2021 рр.
Крім того навчальним закладом додатково укладено 
відповідні договори про проведення практики 
студентів спеціальності, що акредитується, з ТОВ 
«Металург Півдня» (№ 46/16, термін дії -  до 2021 р.), 
«Гостиница на Адмирала Макарова» (№ 01/16, термін 
дії -  до 2021 р.), TOB «Аквадон» (№ 02/16, термін дії
-  до 2020 р.), ресторан «Турист» туристичного 
комплексу «Турист» (№ 06/16, термін дії -  до 2020 
р.), пансіонат «Адмірал» (№10-1/17, термін дії -  до 
2020 р.). Крім основних баз практики, студенти мають 
змогу проходити практику за індивідуальними 
договорами, які укладаються з підприємствами за 
профілем обраної спеціальності.

На момент перевірки у Миколаївському 
міжрегіональному інституті проводиться ремонт 
їдальні (загальною площею -  47,2 кв.м.), введення в 
дію якої планується на початок наступного 
навчального року. Для потреб студентів працює 
буфет (25 кв.м.).
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У зв’язку зі зміною керівництва інституту в
навчальному закладі було проведено оцінку
протипожежного стану об’єкта. Копії документів 
додаються.

Під час акредитаційної експертизи навчальним 
закладом надано навчальні плани заочної форми 
навчання спеціальності 8.14010101. Готельна і 
ресторанна справа (2015 р.) та спеціальності 241 
«Готельно-ресторанна справа» (2016 р.). Встановлено, 
що навчальний план по заочній формі навчання є 
адаптованою до меншої тривалості аудиторних занять 
версією навчального плану за денною формою 
навчання. Перелік дисциплін, їх кредитний вимір, вид
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навчальних занять і заключні форми контролю 
співпадають з планом денної форми.
Відсоток скорочення кількості аудиторних занять 
(порівняно з планом денного відділення) 
пропорційний за всіма дисциплінами навчального 
плану. Кількість аудиторних занять за сесіями 
визначена з урахуванням тривалості сесії, робочого 
дня (не більше 8 академічних годин на день) і 
враховує необхідність виділення часу на складання 
заліків та іспитів (копії планів додаються).
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10. Відсутня інформація про 
завідувача випускової 
кафедри (голову циклової 
комісії) зі спеціальності
8.14010101 «Готельна і 
ресторанна справа» 
(напряму) в справі та у 
ЄДЕБО

Відомості про завідувача кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи у акредитаційній папці 
присутні у характеристиці випускової кафедри та у 
таблиці «Інформація про завідувача випускової 
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи», до 
якої прикріплені завірені копії документів Гаркуши
О.М.
Відповідні документи містяться й у базі ЄДЕБО 
(скриншот додається).

11. Звернути увагу та
перевірити, згідно поданих 
матеріалів справи в 
навчальному плані стор. 80 
за звітній період не 
закріплені викладачі за 
дисциплінами стор. 167.

У ході роботи комісії з акредитаційної експертизи 
встановлено, що невідповідність дисциплін, що 
закріплені за викладачами (ст. 167) навчальному 
плану (с. 80) обумовлена тим, що студенти І курсу 
освітнього рівня магістр спеціальності, що 
акредитується, навчаються за новим навчальним 
планом (затвердженим Вченою радою Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини 
«Україна», протокол № 4 від 22 квітня 2016 року). 
Відповідно змін зазнали окремі складові нормативної 
частини та варіативна складова навчального плану. 
Наприклад, у циклі загальної підготовки:
*курс «Методика навчання у вищій школі» 
(навчальний план 2015 року) замінено курсом 
«Дидактика вищої школи» (навчальний план 2016 
року) (викладач -  к.пед.н., доц. Старєва А.М.);
* дисципліна «Інтелектуальна власність» (викладач -  
к.юр.н. Олійник О.О.) відсутня у навчальному плані 
2016 року.

12. Звернути увагу на
навантаження викладачів та 
перевірити забезпечення 
професорсько-викладацьким 
складом профілюючу 
кафедру, згідно Наказу МОН

Аналіз навчального навантаження викладачів 
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у 
2014/2015, 2015/2016 та 2016/2017 н.р. засвідчив 
дотримання норм пункту 2.2.4. Наказу МОН № 1377. 
Відповідно: за викладачем закріплено не більше 5 
дисциплін та кількість лекційних годин на одного

Голова Л.В. Ільїн



№ 1377 п. 2.2.4.

13. Перевірити на місці та 
з’ясувати наявність пунктів 
харчування, гуртожитку, 
спортивної зали, стадіону чи 
спортивного майданчику, 
медичного пункту

14. Звернути увагу та
перевірити, що поданий до 
акредитаційної справи 
санітарний паспорт стор. 
201-212 безстроковий.

15. Звернути увагу та
перевірити на те, що доданий 
до акредитаційної справи 
договір оренди нежитлового 
приміщення стор. 208 та акт 
прийому передачі стор. 210 
не відповідають статтям 793 
та 794 ЦК України

зо
викладача не перевищує 250 годин на рік. Лекційні 
години заплановані виключно у викладачів, які мають 
науковий ступінь та/або вчене звання.

У Миколаївському міжрегіональному інституті 
розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» 
функціонують буфет (їдальня ремонтується), 
спортивна зала, спортивний майданчик та медичний 
пункт.
Укладено договір про співробітництво від 03.11.2016 
р. з Центром туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді користування кімнатами 
гуртожитку у кількості 70 місць.

У санітарному паспорті у розділі «Санітарно- 
гігієнічний висновок» вказано, що навчальний заклад 
віднесений до рівня санітарно-протиепідемічного 
благополуччя та ліцензується без обмежень (копія 
додається).
Розбіжностей у перевірених приміщеннях не 
встановлено.

Договір про оренду нежитлового приміщення, в 
якому знаходиться Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини ВНЗ «Університет 
«Україна», укладений 17.12.2001. Окремо перевіркою 
встановлено факт нотаріального засвідчення 
приватним нотаріусом Денисовою О.О. від 10.10.2007 
р. договору про оренду будівлі Миколаївським 
міжрегіональним інститутом розвитку людини ВНЗ 
«Університет «Україна» (від 17.12.2001). Посилання 
на порушення ст. 793 Цивільного Кодексу України 
щодо необхідності нотаріального посвідчення 
договору найму будівлі, іншої капітальної споруди, 
укладеному на три роки і більше та визнання 
вказаного договору відповідно до ст. 220 цього 
Кодексу нікчемним, не має законного підґрунтя. Як і 
посилання на ст. 794 щодо договору найму будівлі 
або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), 
укладеного на строк не менше одного року, який 
підлягає державній реєстрації. Статтею 5 ЦК України 
визначено, що закон не має зворотної сили та 
застосовується до правовідносин, що виникли вже 
після набрання ним чинності.

Голова комісії /  л.В. Ільїн



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі проведеної експертизи щодо діяльності Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» з 
підготовки фахівців галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності
8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» освітнього рівня «магістр» комісія 
відзначає, що:

1. Освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, 
засоби діагностики, навчальний план підготовки фахівців та показники, що 
характеризують забезпечення їх виконання -  узгодженість та дотримання 
співвідношення навчального часу між циклами підготовки, відповідність змісту 
підготовки державним вимогам, потребам ринку драці та особистості, вирішення 
питань безперервності, послідовності та ступеневості підготовки відповідають 
акредитаційним вимогам і гарантують рівень якості вищої освіти, що визначено 
Міністерством освіти і науки України.

2. Кадрове забезпечення освітнього процесу, зокрема, якісний склад 
педагогічних працівників, співвідношення докторів наук і професорів, кандидатів 
наук і доцентів, які забезпечують освітній процес за освітнім ступенем бакалавр, 
відповідають акредитаційним вимогам і забезпечують державну гарантію якості 
освіти. Моральний, психологічний клімат у ВНЗ здоровий.

3. Навчально-методичне, наукове,- матеріально-технічне та інформаційне 
забезпечення освітнього процесу відповідають акредитаційним вимогам і 
гарантують відповідність освітніх послуг, що надаються, вимогам державних 
стандартів освіти.

При перевірці результатів діяльності на місці експертна комісія висловила 
рекомендації та зауваження, які не входять до складу обов’язкових і не впливають на 
позитивне рішення про акредитацію, але дозволяють поліпшити якість підготовки 
фахівців:

-  з метою підвищення ефективності освітнього процесу та відповідно до 
сучасної парадигми освіти продовжити впровадження дистанційної форми навчання, 
роботу щодо її науково-методичного забезпечення;

-  посилити роботу викладачів з видання підручників, навчальних посібників із 
нормативних та вибіркових дисциплін навчального плану за спеціальністю, що 
акредитується, публікації статей туристичного та готельно-ресторанного 
спрямування у фахових виданнях і виданнях, що індексуються у міжнародних 
наукометричних базах;

-  поширювати зв'язки з виробництвом для забезпечення практичної підготовки 
студентів; системного зворотного зв’язку з випускниками; моніторингу потреб ринку 
праці з метою удосконалення освітніх навчальних програм, науково-дослідної 
роботи студентів та викладачів;
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-  поширити практику проходження студентами та викладачами практичної 
підготовки та стажування за індивідуальними програмами в закордонних вищих 
навчальних закладах та підприємствах галузі;

-  посилити профорієнтаційну роботу серед молоді з метою залучення 
потенційного контингенту для підготовки фахівців за спеціальністю 8.14010101 
«Готельна і ресторанна справа», що дозволить забезпечити виконання ліцензійного 
обсягу повною мірою та сприятиме розвитку туристичної та готельно-ресторанної 
галузі в регіоні.

На підставі вказаного вище, експертна комісія МОН України рекомендує 
акредитувати у Миколаївському міжрегіонального інституті розвитку людини 
ВНЗ «Університет «Україна» спеціальність 8.14010101 «Готельна і ресторанна 
справа» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» із ліцензованим обсягом ЗО осіб денної форми навчання та ЗО 
осіб заочної форми навчання.

«21» квітня 2017 р.

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри туризму та готельного 
господарства Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі 
Українки, доктор географічних наук, 
професор

Член експертної комісії:
Доцент кафедри готельно-ресторанного 
бізнесу Київського національного торгово 
економічного університету, кандидат 
економічних наук, доцент

З експертними висновками ознайо 
один примірник отримали:
Президент
Університету «Україна», 
доктор технічних наук, професор

Директор Миколаївського міжрегіонального 
інституту розвитку людини ВНЗ 
«Університет «Україна», 
кандидат педагогічних наук, доцент

Л. В.Ільїн

А. Г. Охріменко

П. М. Таланчук

А. М. Старєва

адаяв**’

Голова комісії / ЮЩІШЩЩ/ Л.В. Ільїн
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«ПОГОДЖЕНО»
Голова експертної комісії МОНУ
завідувач кафедри туризму та готельного господарства 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, 

їОХР.афічних наук, професор
Ільїн Леонід Володимирович

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку^ людини ВНЗ «Відкритий міжнародний 

итет розвитку людини «Україна», кандидат

№  > 2017 р.

Д/^едагогічних наук, доцент
\  - Старєва Анна Михайлівна 

2017 р.

ГРАФІК
виконання комплексних контрольних робіт (акредитаційна експертиза) 

студентами Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 
ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

№
з/п

Шифр
і назва 

напряму 
підготовки

Освітній
ступінь Дисципліна Група Дата Час Аудиторія Викладач Експерт

1 2 3 4 . 5 "6 7 8 9 10

1 8.14010101. «Готельна 
і ресторанна справа» магістр Дидактика вищої 

школи
ГРС

52-16
19.04.
2017

10.00

11.20
27 доцент 

Старєва А.М.
доцент 

Охріменко А.Г.

2 8.14010101. «Готельна 
і ресторанна справа» магістр

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

ГРС
52-16

20.04.
2017

10.00

11.20
28 професор 

Калініна Л.М.
професор 
Ільїн Л.В.

3 8.14010101. «Готельна 
і ресторанна справа» магістр Інноваційні 

ресторанні технології
ГРС

52-16
19.04.
2017

11.30

12.50
28 доцент 

Гаврилюк С.П.
професор 
Ільїн Л.В.

4 8.14010101. «Готельна 
і ресторанна справа» магістр Реінжиніринг бізнес- 

процесів
ГРС

52-16
20.04.
2017

11.30

12.50
27 професор 

Гаркуша О.М.
доцент 

Охріменко А.Г.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи І.П. Єрмакова 

Г олова комісії^ ^ ^ ^ ^ ^ ' Л.В.Ільїн
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ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА) 
студентами спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» з галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Сго
%

Дисципліна Шифр і назва 
спеціальності

Група

К
ІЛ

Ь
К

ІС
Т

Ь
ст

уд
ен

ті
в

Виконували ККР Одержали оцінки під час акредитаційної експертизи

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

сн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Самоаналіз

К
-т

ь

“5” “4” “3” “2”

К
-т

ь

К
-т

ь

К
-т

ь

£ К
-т

ь £

А
бс

ол
ю

ти
а

ус
пі

ш
ні

ст
ь, 

%

Я
кі

сн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
 

ь, 
%

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 циклу дисциплін загальної підготовки (ЗП

1 Дидактика вищої 
школи

8.14010101.
«Г отельна і 

ресторанна справа»

ГРС 52- 
16

13 13 100% 10 77% 2 15,3% 1 7,7% 0 0% 100% 100% 100% 92,3%

2

Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень

8.14010101.
«Готельна і 

ресторанна справа»

ГРС 52- 
16 13 13 100% 9 69,3% 3 23% 1 7,7% 0 0% 100% 100% 100% 92,3%

Усього за циклом: 13 13 100% 73% 19% 7,7% 0% 100% 100% 100% 92,3%

3 циклу дисциплін професійної підготовки (ПП)

3
Інноваційні
ресторанні
технології

8.14010101.
«Готельна і 

ресторанна справа»

ГРС
52-16

13 13 100% 10 77% 1 7,7% 2 15,3% 0 0% 100% 100% 100% 84,7%

4 Реінжиніринг
бізнес-процесів

8.14010101.
«Готельна і 

ресторанна справа»

ГРС 52- 
16

13 13 100% 10 77% 2 15,3% 1 7,7% 0 0% 100% 100% 100% 92,3%

Усього за циклом: 13 13 100% 77% 11,5% 11,5% 0% 100% 100% 100% 88,5%

Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського націо 
доктор географічних наук, професор  
Член експертної комісії: 
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торгов- 
кандидат економічних наук, доцент  
Президент
Університету «Україна», доктор технічних наук, професор

імені Л есі України,

УкраЖ, а  ^  ^щритбЗ \ У

і !  і.11 Л ■ Л®£ИНИ і /ь. 5 /І.... . . .... л*>дини / /*-" ^||
Директор М иколаївського м іж регіонального інституту розвитку лю дини ВН З «Відкритий“ м іж народний у н ів е г а |(т е т ^  / |г  ъ м
розвитку лю дини «Україна», кандидат педагогічних наук, доцент

Ж  'ф /7Ч\, фр;' '  • •
комісії

Л. В . Ільїн 

А . Г. Охріменко

П.М . Таланчук  

А .М . Старєва

Л.В.Ільїн
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Порівняльна таблиця 
відповідності рівня освітньої діяльності вимогам акредитації 

у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини 
ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»

з підготовки фахівців 
галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» (24 «Сфера обслуговування») 

спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»
(241 «Готельно-ресторанна справа») 

освітнього рівня «магістр»

Назва показника (нормативу) Нормативний
рівень

Фактичний
рівень

Відхилення

1 2 3 4
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з обласною державною 
адміністрацією

+ + -

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 
навчання/заочна форма навчання) 30/30 30/30 -/-

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості 
годин)

95 100 +5

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи 50 86 +36

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин) (за 
винятком військових навчальних дисциплін)

95

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи 50 Не передбачено 

навчальним планом
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів дозволяється 
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які 
мають стаж безперервної науково-педагогічної 
роботи в даному навчальному закладі не менше 10

40

Голова комісії Л.В. Ільїн
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років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
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 
дисциплін навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

95 100 +5

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи 50 92,6 +42,6

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, 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, молоді та спорту 
України або монографій, до одного доктора наук 
або професора)

40

67
(з них 3 
доктора 

наук:
Г анганов 

В.М.,
, Гаркуша 

О.М., 
Скупський 

Р.М.)

+27

2.4. Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекційні години 
дисциплін навчального плану спеціальності 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 
виконання навчальних програм (у % від потреби)

100 100 -

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 
потреби) 70 70 -

Г олова комісії Л.В. Ільїн
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3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 
студентів

12 15 + 3

3.4. Наявність пунктів харчування + + -
3.5. Наявність спортивної зали + + -
3.6. Наявність стадіону або спортивного 
майданчику

+ + -

3.7. 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

100 100
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, 
завдань для лабораторних робіт (% від потреби)

100 100 -

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів) 100 100 -

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 
комплексної перевірки знань з дисциплін соціально- 
гуманітарної, фундаментальної та фахової 
підготовки (% від потреби)

100 100 -

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик 
(% від потреби) 100 100 -

4.7. Наявність методичних вказівок щодо виконання 
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+ + -

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 
студентів (у т.ч. з використанням інформаційних 
технологій) (% від потреби)

100 100 -

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів

+ + -
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5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, що містяться у власній 
бібліотеці (% від потреби)

100 100 -

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загального контингенту 
студентів (% від потреби)

5 5 -

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями

8 10 + 2

5.4: Можливість доступу викладачів і студентів до 
Інтернет як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій
- наявність каналів доступу

+
+

+
+

-

6. Якісні характеристики підготовки фахівців

6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, %

100 100 -

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, %

100 100 -

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше
6.2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
- якісно (на 4 і 5) виконані контрольні завдання, % 50 92,3 +42,3
6.2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 Не передбачено 

навчальним планом- якісно (на 4 і 5) виконані контрольні завдання, % 50
6.2.3. Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін фахової 
підготовки, %

90 100 + 10

- якісно (на 4 і 5) виконані контрольні завдання з 
дисциплін фахової підготовки, %

50 88,5 +38,5

6.3. Чисельність викладачів постійного складу, що 
обслуговують спеціальність, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями,

100 100 -

Голова комісії 'ШЦШцЩІ/ Л.В. Ільїн
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підготовкою підручників та навчальних посібників,
%
6.4. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів та результатів їх діяльності

+ + -

6.5. Участь студентів у науковій діяльності (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 
наукових конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ + -

21 квітня 2017 року
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
дотримання технологічних вимог щодо 

матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
зі спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 
вищого навчального закладу «Університет «Україна»
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Найменування показника (нормативу)

Вимоги до 
значення 

показника 
(нормативу)

Фактичне
значення

показника
Відхилення

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)

2,4 2,4

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

30 44 +14

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)

70 70 -

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для виконання навчальних 
планів

+ +

Ш и й 2017р.

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри туризму та готельного 
господарства Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, доктор 
географічних наук, професор

Член експертної комісії:
Доцент кафедри готельно-ресторанного 
Київського національного торгово-еконо
університету, кандидат економічних на' _г|М  розвиту пюддал
Ознайомлені:
Президент Університету «Україна», 
доктор технічних наук, професор

Директор Миколаївського міжрегіонального 
інституту розвитку людини ВНЗ «Університет 
«Україна», кандидат педагогічних наук, доцент

Л.В. Ільїн

А.Г. Охріменко

* П.М. Таланчук

А.М. Старєва

Голова комісії Л.В.Ільїн



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
дотримання технологічних вимог щодо 

навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
зі спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 
вищого навчального закладу «Університет «Україна»
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Найменування показника (нормативу)

Вимоги до 
значення 

показника 
(нормативу)

Фактичне
значення

показника
Відхилення

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

+ + -

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

+ + -

« М  » Ю & ІЇн Я  2017 р.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
дотримання технологічних вимог щодо 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
зі спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 
вищого навчального закладу «Університет «Україна»

Найменування показника (нормативу)
Вимоги до значення 

показника 
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в 
електронному вигляді

не менш як 
п’ять 

найменувань

10 +5

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових 
видань англійською мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне користування базами 
кількома закладами освіти)

+ + +

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація про його діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 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)

60 100 +40

«II » Ш иїк^  2017 р.
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