
висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України ицодо акредитації 
діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівцівосвітнього 

ступеня «бакалавр»галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» 
напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету

Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 
2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах», а також на виконання наказу Міністерства освіти і 
науки України № 11-А від 08.06.2016р. експертна комісія у складі:

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

члена комісії -  Коротуна Сергія Ігоровича, завідувача кафедри 
туризму, навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою 
Національного університету водного господарства та
природокористування,кандидата географічних наук, доцента

безпосередньо в навчальному закладі у період з 13 по 15 червня 2016 р. 
розглянула подану акредитаційну справу і здійснила експертне оцінювання 
спроможності Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського 
національного торговельно-економічного університету провадити освітню 
діяльністьв галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки
6.140103 «Туризм».

У підсумку експертного оцінювання комісія констатує:
V

1. Загальна характеристика 
Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ є провідним 
державним вищим навчальним закладом у Подільському регіоні, що готує 
фахівців з різних спеціальностей. Історія розвитку інституту починається з 
1968р. Вінницька філія Київського торговельно-економічного інституту була 
створена наказом міністра торгівлі Української PCP № 338 від 28 серпня 1968р. 
з ініціативи керівництва області з метою підготовки фахівців вищої кваліфікації 
для державної торгівлі та громадського харчування. Протягом 1968 - 1986 рр. 
він мав статус філії з денною, вечірньою і заочною формами навчання та 
проводив підготовку фахівців для галузей невиробничої сфери (торгівлі та 
громадського харчування). У 1988р. філію було реорганізовано у факультет, а у 
1998р. -  у Вінницький то^^вельно-жономічний інститут Київського
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державного торговельно-економічного університету (наказом ректора КДТЕУ 
№ 1644 від 02.10.1998 р. відповідно до наказу Міністерства освіти України 
№327 від 03.09.1998 р. «Про реорганізацію Структурного підрозділу КДТЕУ»). 
Інститут діє на підставі Положення про Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

Підготовка фахівців за напрямом 6.140103 «Туризм» проводиться згідно з 
ліцензією серії АЕ № 458597 від 05 серпня 2014 року. Відповідно до пункту 6 
статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 
02 березня 2015 року № 222 -  VIII ліцензії, які були чинними на день набуття 
чинності даного закону та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть 
бути, за заявою ліцензіата, переоформлені органом ліцензування.

Вінницький торговельно-економічний інститут має сертифікати про 
акредитацію за такими спеціальностями:

-  за освітнім ступенем «магістр» («Фінанси і кредит (за спеціалізованими
програмами)»; «Облік і аудит»; «Економіка підприємства (за видами 
економічної діяльності)»; «Маркетинг»; «Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)»; «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності»; «Товарознавство і комерційна діяльність»; 
«Економічна кібернетика»; «Міжнародна економіка»; «Готельна і ресторанна 
справа»; «Туризмознавство (туристична діяльність)»; «Товарознавство та 
експертиза в митній справі»; «Технології в ресторанному господарстві»; 
«Адміністративний менеджмент»);

-  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» («Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами)»; «Облік і аудит»; «Маркетинг»; «Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»; 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; «Товарознавство і комерційна 
діяльність»; «Економічна кібернетика»; «Міжнародна економіка»; «Готельна і 
ресторанна справа»; «Туризмознавство (туристична діяльність)»);

-  за освітнім ступенем «бакалавр» («Фінанси і кредит»; «Облік і аудит»; 
«Економіка підприємства»; «Маркетинг»; «Економічна кібернетика»; 
«Менеджмент»; «Товарознавство і торговельне підприємництво»; ‘«Філологія»; 
«Туризм»; «Готельно-ресторанна справа»; «Міжнародна економіка»; «Харчові 
технології та інженерія»).

За близько 50-річну історію існування навчальний заклад створив відповідну 
базу для подальшого розвитку і вдосконалення освітньої діяльності. Загальні 
показники діяльності Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету наведено у 
табл. 1.

Підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано 
12 відповідних кафедр. До обліково-фінансового факультету входять кафедри -  
фінансів; бухгалтерського обліку; фінансового контролю і аналізу; економічної 
кібернетики та інформаційних систем. Факультет економіки, маркетингу та 
менеджменту включає до свого складу кафедри; економіки підприємства та 
міжнародної економіки; маркетингу та реклами; менеджменту та 
адміністрування; сучасних європейських мов. Факультет товарознавства, 
туризму та готельно-ресторанної оправи включає кафедри товарознавства,
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експертизи та торговельного підприємництва; туризму та готельно-ресторанної 
справи; психології, соціології та права; філософії та економічної теорії.

Одним із структурних підрозділів інституту є відділ технічних засобів 
навчання, на базі якого функціонує інформаційна система віртуального 
підприємства.

Поряд з цим, інститут забезпечує надання освітніх послуг особам, які 
мають диплом молодшого спеціаліста, відповідно до ліцензії та навчальних 
планів, що регламентують скорочений термін навчання за освітнім ступенем 
«бакалавр», напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 
«Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030510 «Товарознавство 
і торговельне підприємництво», 6.030601 «Менеджмент», 6.030507 
«Маркетинг», 6.051701 «Харчові технології та інженерія».

Загальна навчальна площа становить 17662,5 м , сумарний ліцензований 
контингент здобувачів вищої освіти складає -  4627 особі, фактичний 
приведений контингент становить -  2175 осіб, в тому числі на денній формі 
навчання - 1766 осіб, заочній формі навчання -  337 осіб (1686x0,2), вечірній 
формі навчання -  72 особи (табл.1.).

Таблиця 1
Загальні показники розвитку 

Вінницького торговельно-економічного інституту

№
пор.

Показник Значення показника

1 Рівень акредитації ВНЗ IV
2 Кількість ліцензованих спеціальностей 16
3 Кількість спеціальностей, акредитованих за освітнім ступенем:

• бакалавр
•спеціаліст 12
•магістр 11

14
4 Контингент здобувачів вищої освіти на всіх курсах

навчання,осіб *3524
- на денній формі навчання 1766
- на вечірній формі навчання 72
- на заочній формі навчання 1686

5 Кількість факультетів 3
6 Кількість кафедр 12
7 Чисельність співробітників (усього), осіб 411

• у т.ч. науково-педагогічних працівників 188
8 Серед них:

-  докторів наук, професорів, осіб/% 22/11,7
-  кандидатів наук, доцентів, осіб/% 116/61,7

9 Загальна навчальна площа будівель, кв.м. 17662,5
10 Загальний обсяг державного фінансування, тис. грн 23431,8
11 Кількість посадкових місць у читальних залах 140
12 Кількість робочих місць 3 ПК для студентів 260

-  у тому числі 3 виходом у Інтернет \ 260
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Керівництво Вінницьким торговельно-економічним інститутом
здійснює директор інституту Замкова Наталія Леонідівна, доктор філософських 
наук, доцент. У 1998 році закінчила Вінницький державний педагогічний 
університет ім. М. Коцюбинського, факультет іноземних мов. У 2007 році -  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю 
«Фінанси». В 2005 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті вищої 
освіти АПН України на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук (диплом ДК № 032794 від 09.03.2006 р.) В 2008 році отримала атестат 
доцента кафедри гуманітарних наук (диплом 12ДЦ№ 020103 від 30.10.2008 р.). У 
2015 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.03 
«Соціальна філософія і філософія історії» на тему: «Полімовність в Україні в 
контексті глобалізації Європи». Указом Президента України № 18/2016 від 
22.01.2016 присвоєне почесне звання «Заслужений працівник освіти України», 
що відповідає вимогам до керівництва ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації.

Загальна кількість професорсько-викладацького складу навчального 
закладу становить 188 осіб, з яких 163 науково-педагогічних працівника 
працюють у штаті. Із загальної кількості науково-педагогічних працівників 
науковий ступінь (вчене звання) доктора наук (професора) мають 22 особи, 
кандидата наук (доцента) 116 осіб. На штатних засадах відповідно працює 119 
викладачів; без наукових ступенів і звань -  50 осіб. Вчені звання та ступінь 
мають 73,4 % особи (22+116)/188x100).

Протягом п’яти останніх років було захищено 10 докторських та 40 
кандидатських дисертацій. П’ятдесят два викладачі інституту є аспірантами та 
здобувачами наукових ступенів кандидатів та докторів наук.

Ліцензійний обсяг прийому бакалаврів за напрямом 6.140103 
«Туризм»складає 30 осіб на денну форму навчання і 30 осіб на заочну форму 
навчання (ліцензія серія АЕ № 458597від 05.08.2014).

Розвиток напряму підготовки 6.140103 «Туризм» забезпечується за 
допомогою встановлення та розширення співпраці з туристичними 
підприємствами різних форм власності, відділом туризму Вінницької 
облдержадміністрації, спілки сільського зеленого туризму. ‘

З метою забезпечення належних умов подальшого розвитку напряму 
підготовки 6.140103 «Туризм» у Вінницькому торговельно-економічному 
інституті КНТЕУ функціонують спеціалізовані кабінети та лабораторії, які 
обладнані інноваційним обладнанням для приготування продукції ресторанного 
господарства та проведення дослідів; сформовано науково-педагогічний 
колектив, який за якісними показниками відповідає вимогам і нормативам; 
ведеться систематична робота з покращення навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу.

Випусковою за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» є кафедра 
туризму та готельно-ресторанної справи, де згідно зі штатним розписом 
затверджено 17 ставок, на яких працює 19 осіб, з них: докторів наук -  5 (З за 
сумісництвом), що становить 26 %, доцентів та кандидатів наук -  9, (з них 4 -  за 
сумісництвом) або 50%, старших викладачів -  1 або 5 % та асистентів 
відповідно -  4, або 21 %. В цілому по кафедрі вчені звання та ступінь мають 14 
осіб, що становить 74 %. Підгото^у фахівців освітнього ступеня «бакалавр»
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знапряму підготовки 6.140103 «Туризм» забезпечують 8 осіб, з яких 4 
кандидати наук, доценти та 1 доктор наук, професор, 1 старший викладач.

Підготовку бакалаврів з напряму 6.140103 «Туризм» здійснюють 
34викладачіводинадцяти кафедр: кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи;кафедри сучасних європейських мов; кафедри економічної кібернетики 
та інформаційних систем; кафедра психології, соціології та права; кафедри 
менеджменту та адміністрування; кафедри маркетингу та реклами; кафедри 
фінансів; кафедри філософії та економічної теорії; кафедри бухгалтерського 
обліку; кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки; кафедри 
товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва.

Науково-педагогічна спеціальність (кваліфікація) викладачів повністю 
відповідає дисциплінам, що викладаються.

Зміст підготовки фахівців за напрямом 6.140103 «Туризм» здійснювалось 
відповідно до варіативних частин стандартів Вищої освіти за кредитно- 
модульною системою. З прийняттям ЗУ «Про вищу освіту» (№ 76-VIII від
28.12.2014 р.) відбулися значні зміни у навчальних планах. Навчальний типовий 
(перспективний) план здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» набору 2016 р. 
передбачає ЗО кредитів на семестр.

Організація освітнього процесу, його методичне забезпечення щодо 
підготовки фахівців за напрямом 6.140103 «Туризм» відповідає нормативним 
вимогам. Всі дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом
6.140103 «Туризм» забезпечені програмами та робочими програмами, іншими 
методичними матеріалами, підручниками, навчальними посібниками, при їх 
викладанні застосовуються сучасні технології навчання.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та стан 
соціально-побутової сфери у Вінницькому торговельно-економічному інституті 
КНТЕУ відповідає санітарним нормам і правилам, державним будівельним 
нормам України.

Показники якості підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.140103 
«Туризм» з охопленням усіх академічних груп денної форми навчання за 
результатами виконання здобувачами освітнього ступеня «бакалавр» ККР та 
останньої перед акредитацією екзаменаційної сесії свідчать про їх достатній рівень.

Науково-дослідна діяльність викладачів узгоджена з їх науковими 
напрямами та специфікою підготовки фахівців.

Експертна комісія засвідчила наявність і достовірність у Вінницькому 
торговельно-економічному інституті належним чином оформлених 
документів, що забезпечують правові основи діяльності навчального закладу. 
Структура навчального закладу в повній мірі забезпечує можливість 
підготовки фахівців, в цілому, та бакалаврів напряму підготовки 6.140103 
«Туризм», зокрема. Для якісної підготовки фахівців у Вінницькому 
торговельно-економічному інституті КНТЕУ створено всі умови: сформовано 
педагогічний колектив, який за якісними показниками відповідає всім 
вимогам і нормативам; створена відповідна матеріально-технічна база з 
урахуванням сучасних вимог; ведеться робота з покращення навчально- 
методичного забезпечення навчального Процесу, що створює перспективи 
розвитку інституту та напряму,^о акредіугується.
Голова експертної комісії N ШШШШ Л.В.Ільїн



2. Формування контингенту студентів

Формування контингенту студентів у Вінницькому торговельно- 
економічному інституті КНТЕУ відбувається зусиллями адміністрації та 
викладацького колективу. В інституті працює відбіркова комісія, яка здійснює 
діяльність згідно з Положенням про відбіркову комісію, яке затверджується 
Вченою радою КНТЕУ відповідно до законодавчо-нормативних змін. З метою 
формування контингенту студентів, абітурієнти проходять конкурсний відбір на 
основі Умов прийому до виїцих навчальних закладів, затверджених МОН 
України та Правил прийому до Вінницького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ, які затверджуються Вченою радою КНТЕУ щорічно. Центр 
довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи спільно з відбірковою 
комісією протягом навчального року систематично забезпечують організацію та 
контроль за проведенням профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді. З 
цією метою сформовано реєстр навчальних закладів міста Вінниці, Вінницької 
області та інших регіонів України, які є потенційними партнерами, а їх 
випускники -  претендентами на навчання у Вінницькому торговельно- 
економічному інституті КНТЕУ за ступенем бакалавра.

Для запрошення абітурієнтів на навчання до Вінницького торговельно- 
економічного інституту КНТЕУ за ОС «бакалавр» застосовуються різні методи і 
форми профорієнтаційної роботи. Забезпечення ефективного залучення осіб на 
навчання за ОС «бакалавр» на кожному факультеті здійснюється шляхом 
організації агітаційних бригад зі складу викладачів кафедр та студентів, які 
координуються Центром довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи і 
охоплюють всі навчальні заклади міста Вінниці, Вінницької області та інших 
регіонів України. Відповідно до наказу директора інституту затверджуються 
перспективний план та графіки проведення профорієнтаційних заходів. Члени 
агітаційних бригад згідно з графіками проводять зустрічі-консультації з 
майбутніми абітурієнтами та їх батьками щодо роз’яснення умов вступу до 
інституту. В інституті щороку проводяться дні відкритих дверей факультетів та 
інституту, дні гостинності кафедр та інші заходи де надається інформація про 
умови вступу та переваги навчання в інституті, особливості професії та 
можливості подальшого працевлаштування, доцільність проходження 
довузівської підготовки. Зокрема, учасники таких заходів мають можливість 
поспілкуватись із керівництвом, відповідальним секретарем відбіркової комісії, 
деканами факультетів та завідувачами кафедр ВТЕІ КНТЕУ, а також отримати 
інформаційні буклети, які містять інформацію про навчальний заклад та 
правила вступу тощо. Кількість учасників профорієнтаційних заходів, що 
проходять у стінах інституту, сягає 1,5 тисяч осіб з міста Вінниці, області та 
інших регіонів України щороку. В результаті проведення профорієнтаційної 
роботи з навчальними закладами укладено понад 150 угод про співпрацю.

Для інформаційного забезпечення профорієнтаційних заходів формуються 
рекламні матеріали, створено відеоролики про інститут, факультети та інші 
структурні підрозділи, з метою популяризації навчального закладу, інститут 
тісно співпрацює із засобами масової інформації і|іляхом розміщення реклами 
на радіо, телебаченні та в друкованих виданнях.
Голова експертної комісії Л.В.Ільїн



ВТЕІ КНТЕУ активно бере участь у виставках та ярмарках, організованих 
Вінницькою обласною радою та центром зайнятості на які запрошуються учні 
старших класів загальноосвітніх шкіл міста Вінниці та Вінницької області.

Екзаменаційні матеріали (програми вступних іспитів, екзаменаційні білети, 
тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо) для вступу до 
ВТЕІ КНТЕУ (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 
щороку розробляються та затверджуються головою відбіркової комісії та 
розкривають освітньо-кваліфікаційні характеристики відповідного рівня.

Як свідчать підсумки прийому, інтерес молоді до навчального закладу 
залишається сталим. У 2015 р. було зараховано 22 особи на денну форму 
навчання (з них за державним замовленням 9 осіб). Протягом досліджуваного 
періоду на одне місце державного замовлення денної форми навчання 
подавалося 7,5 заяв. В 2014 р. було зараховано ЗО осіб на денну форму навчання 
(з них за державним замовленням 9 осіб). За досліджуваний період було подано 
на одне місце державного замовлення денної форми навчання 13 заяв. В 2013 р. 
на денну форму навчання було зараховано ЗО осіб (з них за державним 
замовленням -  10 осіб). За аналізований період на денну форму навчання на 
одне місце державного замовлення припадало 10,6 заяв.

Особлива увага, як і завжди, приділялась дітям-інвалідам, сиротам та дітям, 
що залишились без батьківського піклування. До причин, шо негативно 
впливають на конкурс відносяться демографічна ситуація, зниження рівня 
життя та доходів населення, погіршення платоспроможності суб’єктів 
господарювання.

Динаміка змін контингенту здобувачів по денній формі навчання напряму 
підготовки 6.140103 «Туризм» показала, що контингент студентів по денній 
формі навчання станом на 01.10.2015р. в загальній сумі становить 99 осіб. Крім 
того, показники формування контингенту напряму підготовки 6.140103 
«Туризм» свідчать про популярність даної спеціальності серед абітурієнтів.

Отже, формування контингенту відбувається на основі конкурсного 
відбору з дотриманням нормативних вимог та ліцензованих обсягів прийому.

До заходів, що спрямовані на збереження контингенту студентів, 
відносяться: посилений контроль за поточною успішністю (в тому числі на сайті 
інституту розміщено та постійно оновлюється «екран поточної успішності»), 
відвідуванням занять студентами, налагодження постійного зв’язку з батьками, 
впровадження у навчальний процес новітніх технологій, розвиток соціально- 
культурної сфери інституту (в т.ч. покращення умов проживання студентів з 
інших міст); забезпечення кращим студентам можливості подальшого 
працевлаштування; запровадження елементів дистанційного навчання (СУН 
МООЕЕЕ), що значно розширює можливості позааудиторної підготовки 
студентів та контролю їх знань; розширення сучасних баз практики шляхом 
укладання договорів про співпрацю із підприємствами та організаціями 
Вінниччини; організація дискусійних клубів та наукових гуртків, організація 
дозвілля студентів шляхом розвитку культурно-мистецьких гуртків різного 
спрямування та спортивних і фізкультурно-оздоровчих секцій, проведення 
різних святкових та розважальних заходів тощо. \

Куратори груп ведуть активну ^иховну р^оту, доповідають про стан
Голова експертної комісії ,м ш и т / Л.В. Ільїн



успішності на засіданнях кафедри, щомісяця звітують про виконання плану 
роботи куратора групи в деканат та заступнику директора з навчально-виховної 
роботи.

Отже, з метою збереження контингенту студентів у ВТЕІ КНТЕУ 
запроваджуються заходи щодо забезпечення належних умов надання 
освітянських послуг та якості навчання, що відповідає акредитаційним 
вимогам.

В цілому експертна комісія відзначає, що формування контингенту 
студентів проводиться відповідно до встановлених вимог з дотриманням 
ліцензійного обсягу.

3. Зміст підготовки бакалаврів за напрямом підготовки
6.140103 «Туризм»

Розробка варіативних частин освітньо-професійної програми (ОПП), 
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) у Вінницькому торговельно- 
економічному інституті Київського національного торговельно-економічного 
університету здійснювалось робочими групами, до складу яких входили 
директор інституту, перший заступник директора, завідувач випускової 
кафедри, провідні доценти випускової кафедри (Наказ № 55 від П .06.2011).

У відповідності до складових галузевого стандарту вищої освіти України 
освітньо-професійної програми (ОПП), затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки України від 08.11.2010, № 1059, робочою групою Вінницького 
торговельно-економічного інституту КНТЕУ розроблено варіативні частини 
ОПП, ОКХ бакалавра за напрямом 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування», затверджені згідно з вимогами і введені в дію відповідним 
наказом (Х» 31 від 09.02.2011) та втратили чинність у зв’язку із прийняттям 
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. Х» 1556-УІІ.

Навчальний план підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 «Туризм» 
галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» складений за типовою формою, 
ухвалений постановою вченої ради Київського національного торговельно- 
економічного університету (протокол Х2І від 10.01.2011) та затверджений 
ректором Київського національного торговельно-економічного університету, за 
структурою відповідало галузевому стандарту вищої освіти (наказ МОН Х® 259 
від 29.03.2010).

Навчальним планом (вступу 2011 р.) було передбачено бюджет часу 198 
тижнів, з яких 142 тижні теоретичного навчання (у тому числі 24 тижні 
екзаменаційних сесій), 1 тиждень навчальної практики, 14 тижнів виробничої 
практики, З тижні атестації.

Частка нормативних дисциплін в загальному обсязі годин за трьома 
циклами складала 163,5 кредити (5886 год.), або 76,2%. Частка вибіркових 
дисциплін 23,8% (51 кредит, або 1836 год.).

В нормативній частині 40,4%, або 66 кредитів припадало на цикл 
соціально-гуманітарної підготовки та на цикл дисциплін фундаментальної, 
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки припадає 18,3 % або 30 
кредитів; на цикл професійної та практичної пцготовки -  41,3%, або 67,5 
кредитів.
Голова експертної комісії чишит Л.В.Ільїн



Загальний обсяг годин теоретичної підготовки бакалаврів напряму
6.140103 «Туризм» у відповідності до галузевого стандарту складав 
8640 годин.При розробці навчального плану було враховано нормативну 
кількість навчальних годин/кредитів за циклами дисциплін та критеріями 
нормативності та вибірковості.

Відхилення фактичного обсягу навчальних годин з дисциплін за циклами, 
що зазначені в навчальних планах, у співвідношенні з обсягом, визначеним у 
галузевому стандарті (ОПП), а також у варіативній частині ОПП бакалавра 
напряму підготовки 6.140103 «Туризм», знаходилось в межах допустимих норм. 
Порядок розробки і затвердження навчальних планів дотримано.

Забезпеченість навчальних дисциплін за напрямом підготовки 6.140103 
«Туризм» програмами та робочими програмами дисциплін складає 100%. В усіх 
робочих програмах викладено зміст навчальних дисциплін, який відображений 
в планах лекцій, лабораторних та практичних занять. Визначені форми 
поточного та підсумкового контролю (тестування, заліки, екзамени). 
Дисципліни навчальних планів на 100% забезпечені необхідною методичною 
літературою.

Зміни в освітніх стандартах та навчальних планах, які відбулися 
ізнабранням чинності Закону України «Про вищу освіту» (№ 76-У111 від
28.12.2014 р.), враховано та внесено до робочих навчальних планів 
відповідними наказами КНТЕУ.Агрегація дисциплін не змінила загальної 
концепції навчання, а сприяла забезпеченню якості підготовки бакалаврів.

Робочою групою ВТЕ1 КНТЕУ згідно наказу від 28.10.2015 р., №187 
розроблено освітньо-професійну програму освітнього ступеня «бакалавр», 
особливістю якої є компетентністний підхід підготовки здобувачів вищої освіти 
та перспективний навчальний план напряму підготовки (спеціальності) 241 
«Туризм», який затверджений протоколом №8 вченої ради КНТЕУ від 
25.02.2016 р.

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів становить 
240 кредитів ЄКТС (7200 год.), з них теоретичного навчання 6570 год. (219 
кредитів). 134 тижні теоретичного навчання, з них20 тижнів еіізаменаційних 
сесій, 12 тижнів практики ( в т.ч. на 2 курсі -  З тижні (135 год./4,5 кредити); З 
курсі - З тижні (135 год./4,5 кредити); 4 курсі - 6 тижнів (270 год./9 кредитів)) та 
2 тижні атестації (90 год./З кредити).

Частка обов’язкових дисциплін в загальному обсязі годин за двома 
циклами складає 157,5 кредитів, або 71,9 % (4725 год.), частка вибіркових 
дисциплін 61,5 кредитів, або 28,1 % (1845 год.). В обов’язковій частині (3060 
год.) 64,76 %, або 102 кредити припадає на цикл загальної підготовки; (1665 
год.) 35,24%, або 55,5 кредитів - на цикл професійної підготовки.

Загальний обсяг годин теоретичної підготовки бакалаврів спеціальності
6.140103 «Туризм» за навчальним планом складає 7200 годин (240 кредитів), 
що відповідає вимогам акредитації.

В цілому вважаємо, що зміст підготовки бакалаврів за напрямом
6.140103 «Туризм» у ВТЕІ КНТЕУ затверджені в установленому порядку і 
відповідає встановленим вимогам.

Голова експертної комісії Л.В.Ільїн



4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- 
виховного процесу підготовки фахівців

Загальне керівництво та контроль за реалізацією освітнього процесу в 
інституті здійснюють: вчена рада інституту, методична рада інституту, вчена 
рада факультету, методична комісія факультету, методичні комісії кафедр, 
навчально-методичний відділ, навчальний відділ.

Вчена рада інституту приймає рішення з питань організації і методики 
навчально-виховного процесу.

Методична рада інституту є дорадчим органом, який сприяє вирішенню 
питань організації методичного забезпечення навчальним процесом, здійснює 
моніторинг методичного забезпечення навчальної дисципліни, розглядає 
питання організації практичної та самостійної роботи.

Навчально-методичний відділ інституту є структурним підрозділом, 
здійснює свою діяльність відповідно до Положення про інститут та керується 
відповідними законодавчими актами. До основних функцій навчально- 
методичного відділу належить організація навчально-методичної роботи, 
удосконалення багатоступеневої системи навчання, організація та контроль 
планування видання навчально-методичних матеріалів та документів, 
підручників, навчальних посібників, впровадження в навчальний процес 
новітніх технологій, формування критеріїв якості та визначення напрямів 
удосконалення методичної роботи в інституті.

Методична комісія кафедри діє на основі Положення про кафедру. 
Основний зміст роботи методичної комісії кафедри полягає у забезпечені 
навчального процесу методичною документацією, розробці та обговоренні 
методики викладання навчальних дисциплін з урахуванням особливостей 
організації, визначенні особливостей організації та проведення різних видів та 
форм занять, у вивченні, узагальненні та поширенні передового досвіду 
методичної роботи.

Навчальний відділ є одним із структурних підрозділів інституту, 
Вінпланує та організує управління навчальною діяльністю, здійснює контроль 
за якістю та ефективністю навчального процесута веде аналіз розрахунку 
навчального навантаження кафедри та облік руху контингенту студентів.

Щорічно на початок навчального року кафедрами формується загальне 
навантаження, яке розподіляється між викладачами з урахуванням загальної 
кількості годин, числа дисциплін, що викладаються (не більше 5), та кількості 
лекційних годин (не більше 250 годин).

Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників 
не перевишує 600 годин на навчальний рік. Робочий час викладача визначається 
обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків у 
поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані.

Кожна дисципліна, яка вивчається здобувачами напряму підготовки
6.140103 «Туризм», забезпечена критеріями оцінювання знань і вмінь 
відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу здобувачів 
ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр» у ВТЕ1 КНТЕУ», ухваленого 
вченою радою ВТЕІ КНТЕУ (протокол №2 п.8 шд 02.03.2015 р.).
Голова експертної комісії Л.В.Ільїн



При аналізі науково-методичного комплексу спеціальності для напряму 
підготовки 6.140103 «Туризм» слід зазначити, що всі позиції цього комплексу є 
в наявності.

По кожній дисципліні, що передбачена навчальним планом підготовки 
фахівців з напряму 6.140103 «Туризм» розроблено навчально-методичні 
комплекси дисциплін в електронному та паперовому вигляді.

Підготовка фахівців напряму 6.140103 «Туризм» відповідно до 
навчального плану передбачає виконання курсової роботи з дисциплін 
«Організація туризму» та «Економіка туризму».

Практична підготовка бакалаврів з напряму підготовки 6.140103 
«Туризм»Вінницького торговельно-економічного інституту проводиться 
відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України», яке затверджено наказом Міністерства освіти 
України від 8 квітня 1993 року, № 93 та Положення про проведення практики 
студентів», що ухвалено Вченою радою ВТЕІ КНТЕУ (протокол №3, п.4 від
23.03.2015 р.).

Практика студентів освітнього ступеня «бакалавр» проводиться 
відповідно до навчального плану та графіку навчального процесу згідно з 
програмою наскрізної практичної підготовки студентів за напрямом 6.140103 
«Туризм», яка містить загальні вимоги до організації та проведення практик, а 
також програми окремих видів практик

Базами практики студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» 
являються: ТОВ «Таймтревелез», ПП «Капітан», ТОВ «ПОЛІ-ТРЕВЕЛ
ТУРИСТИЧНА ФІРМА», ТОВ «Сієста -  туристична фірма», ТОВ НВП 
«АРГОН», ПП «ДЕЛЬТА-ЛЮКС», СПД «Солових Оксана Іванівна», З'ОВ 
«Ольвія-Вінниця», ПП «Інфолк» -  готельний комплекс «Лісова пісня», ТОВ 
«ДОБРОБУТ», ПП «Княжий лад». Договори на практику укладаютьсящорічно.

Перед проходженням практики студенти отримують програму практики, 
щоденник практики, методичні рекомендації. Практики забезпечені 
програмами, що відповідають вимогам акредитації.

Експертна комісія вважає, навчально-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу в інституті та на кафедрі туризму та готельно- 
ресторанної справи при підготовці бакалаврів за напрямом 6.140103 
«Туризм»відповідає вимогам МОН України.

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Експерти перевірили на місці наявність трудових книжок та вірогідність 
записів щодо працевлаштування.

У звітному періоді кадрова робота Вінницького торговельно- 
економічного інституту КНТЕУ була націлена на підвищення кваліфікації 
науково-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу. 
Педагогічні працівники після обрання за конкурсом приймаються на роботу 
шляхом укладання контракту на підставі Закону України «Про вищу освіту». 
Кодексу законів про працю України, Положення про порядок конкурсного 
підбору науково-педагогічних прагмників ВТЕІ КНТЕУ. До контракту
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кандидат на посаду додає свій перспективний план на час дп контракту в розрізі 
наукової, педагогічної, виховної, організаційної діяльності. Звіт викладача про 
виконання обов’язків, які він взяв на себе під час укладання контракту є 
основою для прийняття рішення щодо укладання контракту на наступний 
термін. Також береться до уваги рейтингова оцінка викладача, яка 
встановлюється щорічно на основі «Положення про систему рейтингової оцінки 
діяльності науково-педагогічних працівників», затвердженого Вченою радою 
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ протокол № З, п.6 від
20.04.2015 р.Рейтингова оцінка складається з двох частин, що дозволяє 
комплексно атестувати науково-педагогічних працівників. Першу оцінку 
викладачеві виставляють здобувані вищої освіти, які враховують при цьому такі 
критерії як компетентність викладача, доступність викладання матеріал}', 
ступінь використання викладачем сучасних інноваційних технологій 
викладання, застосування технічних засобів для візуалізації викладеного 
матеріалу та ін. У другійчастині рейтингу оцінюється наукова, методична та 
організаційна діяльність викладача.

Щорічно професорсько-викладацький склад планує свою наукову, 
методичну, організаційну діяльність шляхом складання індивідуального плану 
викладача, а в кінці року звітує за цим планом.

Кількість лекційних годин на одного викладача не перевищує 250 годин з 
врахуванням загальної кількості дисциплін, що ним викладаються, -  не більше 
п’яти, що відповідає вимогам Ліцензійних умов надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти. Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням 
своєї кваліфікації, що є одним із центральних елементів стратегії і тактики 
удосконалення організації та змісту освіти, усунення економічних і структурних 
диспропорцій у рівнях освітньої та професійної підготовки. Ці питання 
знаходиться під постійним контролем адміністрації, обговорюються на 
засіданнях кафедри, методичноїкомісії факультету та методичної ради 
інституту.

З метою підвищення науково-педагогічного рівня молодих викладачів та 
забезпечення високої якості викладання дисциплін у ВТЕІ КНТЕУ створена і 
плідно працює Школа педагогічної майстерності. За звітний період всі 
викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи пройшли 
підвищення кваліфікації згідно з затвердженими планами та «Положенням про 
стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в 
організаціях, наукових установах та навчальних закладах».

Підбір та використання науково-педагогічних кадрів здійснюється 
відповідно до існуючих потреб з урахуванням оптимальних критеріїв їх 
співвідношення, при цьому науково-педагогічна спеціальність кожного 
викладача відповідає дисциплінам, що він викладає (з врахуванням 
спеціальності за дипломом про освіту, наукової спеціальності, наукового 
ступеня, вченого звання та проходження науково-педагогічного стажування), 
що відповідає вимогам Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері 
вищої освіти.

Випусковою кафедрою, що забезпечує підготовку бакалаврівнапряму
6.140103 «Туризм», є кафедра туризму^ готельно-ресторанної справи.
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Кафедру туризму та готельно-ресторанної справи очолює доктор 
економічних наук, професор Левицька Інна Ванадіївна, яка працює в інституті 
на постійні основі з 1985 року. Закінчила у 1990 році Київський торговельно- 
економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз 
господарської діяльності». В 2004 році Левицька І.В. захистила кандидатську 
дисертацію за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління 
підприємствами», у 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри економіки 
підприємництва та менеджменту. У 2011 році Левицька І.В. захистила 
докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 -  «Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Управління 
відтворенням основних засобів в корпораціях». В 2013 р. отримала вчене звання 
професора кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. Значну увагу в 
своїй науковій діяльності Левицька І.В. приділяє питанням формування 
власності корпоративних об’єднань в готельно-ресторанному господарстві. 
Вона має понад 100 науково-методичних та наукових праць, в т.ч. 2 посібники; 
«Економіка підприємства»(з грифом МОН України) та «Готельна справа», 5 
монографій: «Сільське господарство. Харчова промисловість. Сільські
території» (Київ-Варшава, 2009 р.), «Відтворення основних засобів: теорія і 
практика» (Вінниця, 2010 р.), «Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник 
стабілізації економіки держави та регіонів» (Запоріжжя, 2010 р.), «Стратегія 
регіонального розвитку туризму» (Вінниця, 2013 р.), «Управління основним 
капіталом в корпораціях» (Вінниця, 2013 р.). Викладає дисципліни:
«Організація ресторанного господарства», «Менеджмент підприємства», 
«Економіка туризму».

За звітний період була керівником науково-дослідних робіт: 
«Удосконалення стратегічного планування на підприємстві» (державний 
реєстраційний номер 010711008668); «Управління консалтинговою діяльністю в 
сфері АПК» (реєстраційний номер 0110и005067); «Формування ефективних 
систем відтворення основних фондів підприємства харчової промисловості» 
(державний реєстраційний номер 011111002082); «Удосконалення системи 
маркетингу в готельному бізнесі (реєстраційний номер 010711008668: 
«Управлінський механізм розвитку туризму у Вінницькій області» : 
Управлінням культури і туризму Вінницької ОДА (договір № 112 від
01.11.201 Ор); «Організаційно-економічний механізм розвитку готельного 
бізнесу в регіоні» з Управлінням економіки Вінницької ОДА (договір X« 113 від
01.11.201 Ор); «Управління комунікаціями в сервісній діяльності» з ТА «Галопом 
по Європах» (договір Х2 114 від 01.11.2010 р).

ІЗа момент подачі акредитаційної справи загальна чисельність 
професорсько-викладацького складу випускової кафедри становила 19 осіб, з 
них: докторів наук -  5 (З за сумісництвом), що становить 26%, доцентів та 
кандидатів наук -  9, (з них 4 -  за сумісництвом) або 48%, старших викладачів -  
1, або 5% та асистентів відповідно -  4, або 21%. В цілому по кафедрі вчені 
звання та ступінь мають 14 осіб, що становить 74%, що відповідає вимогам 
акредитації.

На кафедрі питома вага викладачів, зайн^^тих на засадах зовнішнього 
сумісництва, складає 37%, при Нормативі /0,0%. Переважна більшість
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викладачів має педагогічний стаж понад 10 років.
Науково-педагогічна спеціальність (кваліфікація) викладачів повністю 

відповідає дисциплінам, що читаються.
Частка викладачів, зайнятих на постійній основі, становить 63%, 

викладачів пенсійного віку -  4, що становить 21%. Середній вік професорів, 
докторів наук - 59 років; кандидатів наук, доцентів - 43 роки.

Результати якісного аналізу педагогічного складу що забезпечує 
підготовку бакалаврів за напрямом 6.140103 «Туризм», свідчать про те, що 
частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вчсшілш 
званнями, які забезпечуватимуть викладання лекційних годин циклу соціально- 
гуманітарноїпідготовки навчального плану для бакалаврів напряму підготовки
6.140103 «Туризм»складає 100% при нормативі 75%, у тому числі на постійній 
основі 100% при нормативі 50.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечуватимуть викладання лекційних годин циклу 
фундаментальної,природничо-наукової тазагальноекономічної підготовки 
навчального плану для бакалаврів напряму 6.140103 «Туризм»складає 100% при 
нормативі 75%, у тому числі на постійній основі 100 % при нормативі 50%, у 
т.ч. докторів наук або професорів -  21%, при нормі 10%.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу 
професійної та практичної підготовки навчального плану для 
бакалаврівнапряму підготовкиб.140103 «Туризм» складає 95 % при нормативі 
75%. На постійній основі 86%, при нормативі 50%, у т.ч. докторів наук або 
професорів -  24%, при нормі 10%.

Підбір та використання педагогічних кадрів здійснюється відповідно до 
існуючих потреб з урахуванням оптимальних критеріїв їх співвідношення.

Система формування керівних, педагогічних і науково-педагогічних 
кадрів у закладах освіти ґрунтується на визначених законодавством засадах. На 
підставі цього у звітному періоді кадрова робота Вінницького торговельно- 
економічного інституту КНТЕУ була націлена на покращення, кваліфікації 
науково-педагогічного складу та учбово-допоміжного персоналу.

Аналіз якісного складу науково-педагогічного персоналу, який 
обслуговує підготовку бакалаврів за напрямом 6.140103 «Туризм»свідчить, 
що кадрове забезпечення відповідає вимогам акредитації.

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ має достатню 

матеріально-технічну базу, необхідну для забезпечення навчально-виховного 
процесу, наукової роботи та соціально-побутових потреб студентів.

Навчальний процес забезпечується як власними, так і орендованими 
навчальними площами, що відповідає вимогам акредитації. Наявні 
приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні та інші) 
відповідають санітарним нормам і правилам, де^авним будівельним нормам 
України, що засвідчують санітарно^ехнічні паспорти, висновок державної
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санітарно-епідеміологічної експертизи, а також інші дозволи на початок роботи 
навчальних приміщень ВТЕІ КНТЕУ, що відповідає вимогам акредитації.

Загальна навчальна площа всіх лабораторно-навчальних корпусів складає 
17662,5 кв. м (тризмінне навчання). Площа, що припадає на одного студента з 
розрахунку приведеного середньорічного контингенту по інституту складає 
11,45 кв.м., що відповідає встановленому нормативу і вимогам акредитації.

Матеріально-технічна база випускових кафедр є невід’ємною складовою 
інституту. Вона створює передумови для формування необхідного рівня фахової 
підготовки студентів. Навчальні заняття проводяться в аудиторіях обладнаних 
сучасними технічними засобами, що полегшує викладацьку роботу і забезпечує 
якісне проведення навчального процесу. Зокрема, навчальні площі, 'що 
закріплені за кафедрою становлять 110 м .

Спеціалізовані кабінети та лабораторії відповідають вимогам галузевого 
стандарту підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 «Туризм». Зокрема, 
лабораторія організації ресторанного обслуговування оснащена меблями, 
демонстраційними скляними шафами, зразками столового посуду, столових 
приборів, столової білизни та декору, екраном, мультимедійним проектором 
IntelCeleron 1/8ГЕц.

Лабораторія організації готельного обслуговування оснащена меблями, 
демонстраційними матеріалами, демонстраційними скляними шафами, 
мультимедійним проектором «IntelCeleron» 1/8ЕЕц, екран, телевізором з 
можливістю підключення DVD.

Лабораторія технології виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) 
обладнана тепловим, холодильним, механічним, ваговимірювальним,
нейтральним устаткуванням та немеханічним обладнанням.

Лабораторія з інноваційних технологій та проектування в туріндустрії 
обладнаний меблями, комп’ютерною технікою з виходом у мережу Internet, 
проекційною системою, екраном.

Лабораторія устаткування оснащена 
матеріалами, демонстраційними скляними 
проектором «IntelCeleron» 1/8ЕЕц, екран, 
підключення DVD, механічним, холодильним, 
вимірювальними електроприладами.

Для повноцінної підготовки фахівців в інституті створений та функціонує 
лабораторіянавчально-тренінгових фірм, з яким тісно співпрацює кафедра 
туризму та готельно-ресторанної справи.

Навчальний процес забезпечений сучасними технічними засобами, які 
включають графопроектори, комп’ютери з процесорами PentiumDual СогеЗООО, 
IntelCeleron 2,7 ГЕц, мультимедійний НМЖД 89 Гб, ОЗП 2 Еб.В навчально.му 
процесі використовується ліцензійне програмне забезпечення, оскільки відділ 
технічних засобів навчання співпрацює з підприємствами -  авторизованими 
партнерами Microsoft, Canon, Xerox, Leater, 1С-Франчайзі, Версія; з 
розробниками програмного забезпечення Парус, Інталєв, Агапа. Кафедра 
туризму та готельно-ресторанної справи співпрацкзє з відділом технічних засобів 
навчання з питань інформаційного та програмного забезпечення, а також 
проведення навчальних тренінгів май^тніх фахівців. Кафедрою в зазначеному
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відділі використовуються спеціалізовані кабінети, які дозволяють на належному 
рівні викладати дисципліни навчального плану бакалаврів напряму підготовки
6.140103 «Туризм» за допомогою наступних програмних пакетів «MS Office», 
«Парус: предприятие», «НАУ», «Ліга-закон», «Парус; менеджмент і маркегинг//, 
«Парус: гостиничное хазяйство 7.4», «Парус: общепит 7.4», «Microsoft Project», 
«Microsoft Visio», «LIBRO» (програма призначена для комплексного обліку на 
підприємствах ресторанного типу, бару, піцерії або кафе швидкого харчування), 
«Дієтолог» (програма для розрахунку хімічного складу страв), «Записки шеф- 
повара» (більше 3000 рецептів), «GostlOl» (для оперативного управління 
готелем), «Project Expert v.6.5», «IC: бюджет», «Форт-Аналітик», «Інталєв- 
Навігатор», «ArchiCAD» (архітектурно-будівельна програма для написання 
магістерських дипломних робіт), «1С-Парус: Ресторан+Бар+Кафе 1.5 Українська 
версія». За допомогою конфігурації «1С-Парус: Ресторан+Бар+Кафе 1.0
Українська версія» можна створювати спеціалізовані персональні робочі місця 
для наступних працівників: керівника підприємств готельно-ресторанного 
господарства або їх структурних підрозділів. Крім того, «AutoCAD» і 
«ArchiCAD» використовується для створення тривимірних моделей. Даний набір 
програмних пакетів є достатнім для опанування здобувачами навчальних 
програм.

Час роботи одного студента на ПК у день за період навчання складає 1,2 
години. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів приведеного 
середньорічного контингенту по інституту складає 12 одиниць, що відповідає 
встановленому нормативу в повному обсязі.

Інформаційне забезпечення бакалаврів за напрямом підготовки 6.140103 
«Туризм» відповідає акредитаційним вимогам.

Соціальна інфраструктура характеризується наявністю 2 гуртожитків, які 
забезпечують 70,6 % осіб, що потребують проживання в гуртожитку.

В інституті працюють три буфети, що достатньою мірою забезпечує 
студентів кількістю посадкових місць. В гуртожитку № 1 є медичний пункт.

Для проведення навчальних занять з фізичної підготовки в інституті є■у оспортивна база, яка налічує тренажерні зали площею 3479,3 ,\Г (34,3 м” 
власна, 3445,0 м -  орендована) з усіма необхідними для навчально- 
тренувальних занять спортивним інвентарем та спортивною формою, що 
відповідає акредитаційним вимогам.

В інституті активно працює відділ з організації виховної та культурно- 
мистецької роботи студентів, в якому студенти інституту займаються у творчих 
гуртках та беруть участь у загальноінститутських та регіональних заходах. На 
базі відділу з організації виховної та культурно-мистецької роботи студентів 
функціонують гуртки: вокальний, хореографічний, театр студентських
мініатюр, КВК. Матеріально-технічна базавідділу з організації виховної та 
культурно-мистецької роботи студентів надає можливість всім бажаючим 
студентам інституту займатись творчістю та брати участь в урочистих та 
святкових заходах ВТЕІ. У корпусі № 4 функціонує концертна зала, де 
проходять святкові заходи інституту.

Наявні приміщення (навчальні, нагйчально-виробничі, иобуюві, 
спортивні та інші) відповідають елітарним нюрмам і правилам,державним
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будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди 
навчальних закладів», що затверджені наказом Держкоммістобудуванни 
України від 27.06.96 №117, що відповідає акредитаційним вимогам.

Одним із провідних підрозділів інформаційного забезпечення навчальної 
та наукової діяльності Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету є бібліотека.

Бібліотечний фонд нараховує 233089 примірників підручників, 
навчальних та методичних посібників, періодичних та електронних видань і 
скомплектований у відповідності до навчальних робочих програм кожии'і  ̂
дисциплін, що вивчаються в інституті. Щороку бібліотека отримує більше 10 
тисяч нових книг і загалом на кожний семестр здобувач має можливість 
одержати додому до сорока найбільш сучасніших підручників, які 
представляють найпрогресивніші наукові школи, видані в кращих зразках 
поліграфічного оформлення. Новими книгами забезпечені 100% дисциплін.

За обсягом інформаційних послуг і рівнем oбcJiylовівання здиб^вачш 
професорсько-викладацького складу бібліотеку інституту віднесено до II 
категорії з відповідною структурою і штатами.

Постійно підвищується показник оновлення книжкових фондів науковою 
літературою, підручниками, навчальними посібниками та методичними 
виданнями. За п’ять останніх років він складає 88%, а 90% фонду бібліотеки є 
його активною частиною.

За обсягом інформаційних послуг і рівнем обслуговування студентів та 
професорсько-викладацького складу бібліотеку інституту віднесено до 11 
категорії з відповідною структурою і штатами.

Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями 
становить 17 найменувань при нормі 4, що відповідає акредитаційним 
вимогам.Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками складає 
100%, що відповідає акредитаційним вимогам.

До послуг користувачів сформована електронна бібліотека, де 
пропонується бібліографічне обслуговування на основі використання локальних 
баз. Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками складає 100%, що 
відповідає акредитаційним вимогам

Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу 
підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 «Туризм» відповідає даним, 
наведеним у звіті про самоаналіз та вимогам акредитації.

7. Якість підготовки і використання випускників

Освітня діяльність інституту з підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 
«Туризм»здійснюється у повній відповідності з навчальним планом. Графік 
навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних 
дисциплін, терміни їх проведення, а також форми проведення піде} мкоїк,; с 
контролю відповідають вимогам навчального плану.

Результати контролю знань за підсумками екзаменаційних сесій 
здобувачів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»за освітнім 
ступенем«бакалавр» свідчать, що ^добувачам/надається достатній рівень
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теоретичних знань і практичних навичок у відповідності до навчального 
робочого плану.

Для підсумкового контролю знань кафедра туризму та готельно- 
ресторанної справи та кафедри, за якими закріплено викладання окремих 
дисциплін навчального плану, мають всі необхідні матеріали: питання для 
підсумкового контролю знань, тести, залікові та екзаменаційні білети, критерії 
оцінювання знань.

В процесі самоаналізу діяльності кафедри для перевірки якості підготовки 
бакалаврів за напрямом 6.140103 «Туризм»викладачами кафедри були 
розроблені завдання для проведення комплексної контрольної роботи з 
дисциплін циклів: соціально-гуманітарної; фундаментальної, природничо-
наукової та загальноекономічної; професійної та практичної підготовки. 
Результати комплексної контрольної роботи такі:

1. З дисциплін соціально-гуманітарної підготовки:
- абсолютна успішність 100 %
- якісна успішність 52,4 %
- середній бал 3,5
2. З фундаментальних, природничо-наукових та загальноекономічних 

дисциплін:
- абсолютна успішність 100 %
- якісна успішність 45,2 %
- середній бал 3,4
3. З дисциплін професійної та практичної підготовки:
- абсолютна успішність 100 %
- якісна успішність 51,3%
- середній бал 3,6.
З метою контролю якості підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 

«Туризм»було розроблено пакети контрольних завдань з дисциплін циклів 
соціально-гуманітарної; фундаментальної, природничо-наукової та 
загальноекономічної; професійної та практичної підготовки:«Економічна 
теорія», «Історія української культури», «Географія туризму», «Екологія», 
«Економіка туризму», «Маркетинг», «Рекреалогія». ‘

Усі комплекти завдань мають програми, робочі програми дисциплін, 
рецензії, критерії оцінки та перелік основної та додаткової літератури.

Показники успішності студентів за результатами останньої перед 
акредитацією екзаменаційної сесії є достатніми та відповідає критеріям 
акредитації.

Результати перевірки характеризуються даними, наведеними в таблиці 2.
Експертна комісія вважає, що показники успішності студентів за 

наслідками екзаменаційних сесій відповідають вимогам державних 
стандартів вищої освіти, забезпечують якість та високу професійну 
підготовку бакалаврів за напрямом 6.140103 «Туризм»у Вінницькому 
торговельно-економічному інституті КНТЕУ.
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Таблиця 2
Результати контрольних замірів знань бакалаврів за напрямом підготовки

Найменування показників Результати самоаналізу Контрольні Розбіжність
успішності заміри (+,-)

Економічна теорія
Абсолютна успішність, % 100 100 -
Якісна успішність, % 52,4 47,6 -4.8
Середній бал 3,5 3,4 -0,1

Історія української культури
Абсолютна успішність, % 100 100 -
Якісна успішність, % 52,4 47,6 -4,8
Середній бал 3,5 3,4 -0,1

Географія туризму
Абсолютна успішність, % 100 100 -
Якісна успішність, % 42,9 38,1 -4,8
Середній бал 3,4 -0,1

Екологія
Абсолютна успішність, % 100 100 -
Якісна успішність, % 47,6 42,9 -4,7
Середній бал 3,5 3,4 -0,1

Економіка туризму
Абсолютна успішність, % 100 100 -
Якісна успішність, % 50,0 45,5 -4,7
Середній бал 3,5 3,4 -0.1

Маркетинг
Абсолютна успішність, % 100 100 -
Якісна успішність, % 50,0 42,3 -7,7
Середній бал 3,6 3,5 -0,1

Рекреалогія
Абсолютна успішність, % 100 100 -
Якісна успішність, % 53,3 50,0 о о

Середній бал 3,6 3,5 ‘ -0,1

Відповідно до навчального робочого плану здобувачами вищої освіти 
напряму підготовки 6.140103 «Туризм» було передбачено виконання курсових 
робіт. Тематика курсових робіт відповідає сучасному сіаіі\ 
ресторанного та готельного бізнесу, а зміст самих робіт розкриває актуальні 
проблеми організації туристичного бізнесу, удосконалення системи управління 
їх діяльністю в сучасних умовах господарювання; впровадження розроблених 
рекомендацій та пропозицій в практичну діяльність підприємства.

Експерти розглянули курсові роботи здобувачів вищої освітиМалюти К., 
Вдовиченко Г, Паламарчук Р., Поліщук О., Прокопчук О, Гончаренко О., Ксенжук А.

Результати захисту курсових робіт характеризуються такими 
показниками:

- з «Організації туризму»: абсолютна успіщі^сть -  100 %, якісна -  83,3 %. 
Кількість студентів, що отримали оцінку «відмінно» - 29,2%, «добре» - 54,1%, 
«задовільно» - 16,7%.
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- з «Економіки туризму» абсолютна успішність -100 %, якісна -  34,6 %. 
Кількість студентів, що отримали оцінку «відмінно» - 3,8%, «добре» -30,8%, 
«задовільно» - 65,4 %.

Показники успішності студентів за результатами виконання курсових 
робіт є достатніми та відповідають акредитаційними вимогам.

Виконання курсових робіт та комплексних контрольних робіт за 
звітом інституту і результатами контролю експертної комісії свідчать про 
те, що якість знань та успішність навчання студентів в інституті 
відповідають встановленим вимогам і критеріям підготовки фахівців за 
напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» освітнього ступеня «бакалавр». 
Розбіжність між середніми балами успішності експертних контрольних 
робіт і комплекснихконтрольних робіт за звігом інсінг} !}, колива( і 1.СИ в 
межах 0,1-0,2 бали.

8. Науково-дослідна робота викладачів кафедри
Науково-дослідна робота викладачів кафедри виконувалась згідно з 

планами НДР кафедри, інституту, університету відповідно до чинного 
законодавства, постанов Кабінету Міністрів України, Указів Президента, Закону 
України «Про вищу освіту», і була спрямована на вирішення пріоритетних 
завдань розвитку освіти, розбудови економіки, налагодження та зміцнення 
зовнішньоекономічних зв’язків у Вінницькому регіоні.

Основні наукові напрямки роботи кафедри туризму та готельно- 
ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 
формуються, виходячи із завдань підготовки бакалаврів, практичного значення 
та наукового потенціалу інституту. Наукова діяльність кафедри сприяє 
підвищенню ефективності навчального процесу, покращенню змісту навчаним  ̂
урахуванням сучасного стану розвитку теорії та практики економічних 
процесів, забезпечення результативності фінансово-господарської діяльності 
підприємств туристичної індустрії, впровадженню сучасного навчально- 
методичного забезпечення для підготовки фахівців. Ключові завдання у 
напрямках організації наукових досліджень визначались відповідно до основних 
положень стратегії економічного та соціального розвитку України.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження в межах виконання 
держбюджетних, госпрозрахункових тем. В цілому за останні три роки 
кафедрою виконувалось 6 науково-дослідних робіт.

При виконанні науково-дослідних робіт здійснювалось наукове 
співробітництво кафедри з іншими вищими навчальними закладами, 
підприємствами та установами у формі консультацій, спільної підготовки іа 
участі викладачів у роботі науково-практичних та иа>'ково-\істті!Ч!':'\ 
конференцій, взаємного рецензування наукових та науково-методичних 
розробок, проведення семінарів, творчого наукового співробітництва, проведення 
практики з добувачів.

Викладачі кафедри здійснюють цілеспрямовану роботу щодо підвищення 
наукової кваліфікації шляхом підготовки докторських та кандидатських

звітного періоду 2 ткладачі кафедри захистили 
2 викладачі - кандидатські. Над кандидатськими

-Ш Ш і,

дисертацій. Протягом 
докторські дисертації,
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дисертаціями працюють 5 викладачів.
Результати виконання держбюджетних та госпрозрахункових робіт, 

наукового співробітництва з вищими навчальними закладами України, 
підприємствами та установами, індивідуальних досліджень викладачів кафедри 
були представлені в доповідях на наукових конференціях.

Результати наукової співпраці доповідались на міжнародних 
конференціях та опубліковані у фахових виданнях.

Здобувані вищої освіти за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» під 
керівництвом викладачів кафедри беруть активну участь у конференціях, 
результатами чого є відповідні наукові публікації. На замовлення Обласної 
федерації футболу здобувачами кафедри виконується соціальний проект щодо 
проектування спортивно-оздоровчого центру (готель, ресторан).

Керівництво навчального закладу та факультету товарознавства, туризм} та 
готельно-ресторанної справи створює умови для забезпечення діяльності та 
розвитку студентського самоврядування на факультеті, основним завданням якого 
є захист прав та інтересів здобувачів, сприяння працевлащтуванню випускників.

Результати науково-дослідної діяльності випускової кафедри сприяють 
підвищенню ефективності навчального процесу, покращенню змісту навчання 
здобувачівосвітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 
«Туризм», що відповідає вимогам акредитації.

Міжнародна діяльність ВТЕІ КНТЕУ орієнтована на реалізацію основних 
ідей і вимог Болонської декларації і забезпечення подальшої інтеграції 
навчального закладу до світової освітянської та наукової спільноти. 
Міжнародна діяльність розглядається у ВТЕІ КНТЕУ як один з пріоритетних 
напрямків діяльності. Метою роботи в цьому напрямку є покращення рівня 
підготовки молодих фахівців, зростання престижу навчального закладу іа 
налагодження творчих зв’язків із різними країнами Європи, Азії та Африки.

Інститут здійснює міжнародну діяльність у формі співпраці з вищими 
навчальними закладами та творчими колективами ближнього та дальнього 
зарубіжжя, участі науковців і здобувачів інституту в міжнародних освітніх, 
наукових та культурних програмах, організації на базі інституту наукових 
заходів міжнародного рівня.

Щорічно збільшується кількість навчальних закладів, з якими ВТЕІ 
КНТЕУ уклав угоди про співробітництво. За останні роки було підписано угоди 
про співпрацю з такими вищими навчальними закладами як: Вищий навчальний 
заклад економіки, туризму та суспільних наук (м. Кельце, Польща); Вищий 
навчальний заклад економіки та права імені Едварда Ліпинського (м. Кельце, 
Польща); Гродненський державний університет імені Янки Купали (м. Гродно, 
Білорусь); Саратовський державний соціально-економічний університеї (м. Сараюв, 
Росія); Уральський державний економічний університет (м. Єкатеринбург, Росія); 
Кубанський інститут міжнародного підприємства та менеджменту (м. Краснодар, Росія); 
Московська академія туристичної та готельно-ресторанної справи (м.Москва, Росія); 
Російський державний соціальний університет (м. Москва, Росія); Бєлгородський 
державний університет (м. Бєлгород, Росія); Єанкт-Петербурзька академія 
управління і економіки (м. Санкт-Петербург, Росія); Московський державний 
обласний університет (м. Москва, Росій), Красноярський державнин
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торговельно-економічний інститут (м.Красноярськ, Росія), Національний 
інститут імені Катерини Великої (м.Москва, Росія). Договори про міжнародне 
співробітництво дають можливість здобувачам вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ 
пройти зарубіжну практику в європейських навчальних закладах, а викладачам 
підвищити свій професійний рівень шляхом стажування.

Таким чином, можна констатувати, що рівень міжнародних зв'язків 
інституту і кафедри туризму та готельно-ресторанної справи щороку 
підвищується. Все більше викладачів та здобувачів мають змогу вивчити 
міжнародний досвід підготовки фахівців шляхом участі у міжпаридаиА 
конференціях, програмах, презентаціях, які проводяться на базі ВТЕІ КНТЕУ, а 
також під час закордонних поїздок, стажування за кордоном, спілкування з 
іноземними делегаціями.

Досягнутий рівень підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузі 
знань 1401 «Сфера обслуговування» за напрямом 6.140103 «Туризм» у Вінницькому 
торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно- 
економічного університету відповідає критеріям та вимогам акредитаиії.

9. Виконання зауважень попередньої перевірки
Зауваження, що були сформовані комісією в ході акредитаційної експертизи 

бакалаврів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» виконано в частині:
- покращенокадровий склад викладачів випускової кафедри шляхом 

захисту двох докторських та двох кандидатських дисертацій, отримання одним 
викладачам вченого звання професора та двома викладачами - доцеїікі : 
кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи;

- активізовано роботу з підготовки та видання опорних конспектів лекцій, 
навчальних посібників і підручників з грифом МОН за фаховими дисциплінами. 
Зокрема, видано 1 навчальний посібник та 4 монографії;

- збільшено кількість публікацій у міжнародних виданнях, зокрема, в 
журналах, що індексуються міжнародними науково-метричними базами даних 
видано за звітний період 25 статей, з них 2 у Scopus. Викладачі кафедри є членами 
робочої групи щодо розробки стратегії розвитку туризму у Вінницькій області.

10. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності
Система управління якістю у Вінницькому торговельно-економічному 

інституті Київського національного торговельно-економічного університету 
введена 20 квітня 2016 року.

Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», керуючись 
вимогами до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, 
виділяють наступні процедури і заходи, що діють у ВТЕІ КНТЕУ:

1. Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти 
регламентується документами системи управління якістю ВТЕІ КНТЕУ та 
іншими документованими процедурами.

2. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм 
згідно з Процедурою розробки і введення освітньої програми.

3. Оцінювання здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ (двічі на рік згідно
«ПоложенняПро систему рейтингового оцінювання діяльності здобувачів 
першого (бакалаврського) і другого (магістеуського) рівнів вищої освіти у 
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Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ)» та науково- 
педагогічних працівників ВТЕІ КНТЕУ (щорічно згідно«Положеннямпро 
систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників»та 
анкетним оцінюванням «Викладач очима здобувачів»).

4. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
ВТЕІ КНТЕУ здійснюється згідно з планом-заявкою стажування науково- 
педагогічних працівників.

5. Забезпечення наявності ресурсів для організації освітнього процесу, у 
тому числі самостійної роботи здобувачів, за кожною освітньою програмою 
згідно з Положенням про організацію освітнього процесу здобувачів ступенів 
вищої освіти «бакалавр», «магістр» у Вінницькому торговельно-економічному 
інституті Київського національного торговельно-економічного університету.

6. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом через системи: дистанційного навчання
МОООЕЕ, контролю доступу, Інтернет та електронну пошту, «Парус-7.4» 
(фінансове забезпечення), «Навантаження-розклад», керування ’\УЕВ-ресурсами 
ВТЕІ КНТЕУ, управління бібліотечним фондом, електронного документообігу 
«Віртуальна оболонка діловиробництва», корпоративного інформаційного поля 
у вигляді «Персональної сторінки студента».

7. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики ВТЕІ КНТЕУ, 
оприлюднення на офіційному сайті ВТЕІ КНТЕУ інформаційних пакетів, освітніх 
програм, розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, 
які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освічу».

8. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у випускних кваліфікаційних проектах (роботах) 
здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ.

Відповідно до діючої у ВТЕІ КНТЕУ системи управління якістю, 
основними принципами є:

1) Орієнтація на споживача (замовника): інститут зацікавлений в тому, щоб 
рівень фахової підготовки випускників приносив замовникам максимальний 
результат; колектив розуміє існуючі та перспективні потреби споживачів 
(замовників), виконує їхні вимогам і намагається перевищувати їхні очікування.

2) Мета керівництва та ВТЕІ КНТЕУ: вживання заходів, щодо забезпечення 
результативності та ефективності системи управління якістю інституту, утримання 
лідерських позицій на ринку послуг вищої освіти завдяки високій якості освіти.

3) Участь та зацікавленість персоналу ВТЕІ КНТЕУ у забезпеченні 
високої якості освітніх послуг та наукової діяльності; професорсько- 
викладацький склад ВТЕІ КНТЕУ -  це висококваліфіковані фахівці, які маюіь 
досвід роботи в галузі освіти і головною метою своєї діяльності вбачають 
інноваційний підхід до роботи.

4) Процесний підхід: уся діяльність інституту розглядається як ланцюг 
процесів для замовників; якість роботи контролюється на кожному етапі процесу.

5) Системний підхід до управління: управління діяльністю інституту 
здійснюється через систему взаємодіючих та взаємопов’язаних процесів, де 
кожна управлінська дія ретельно зваж^^ться і пер9еіряється.
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6) Безперервне удосконалення (поліпшення): колектив проводить
постійний моніторинг і вивчення світових тенденцій розвитку сфери вищої 
освіти, впроваджує передовий досвід у навчальні програми; навчальний процес 
адаптовано до вимог Болонської декларації.

7) Прийняття рішень на основі фактів: в інституті забезпечується 
збирання, зберігання та аналізування даних за результатами діяльності з 
наступним корегуванням дій.

Інноваційна модель управління ВТЕІ КНТЕУ, що базується на принципах 
системи управління якістю, забезпечує:

-  розробку і постійне оновлення нормативних та регламентуючих 
документів, спрямованих на підвищення якості навчального процесу, 
підготовки наукових кадрів, науково-педагогічної діяльності тощо;

-  постійне удосконалення процесу внутрішньої комунікації, що дозволяє 
покращити рівень скоординованості в роботі підрозділів;

-  підвищення авторитету інституту як в Україні, так і за межами, що 
додає конкурентних переваг на ринку освітніх послуг, наближує інститут до 
європейських стандартів забезпечення якості вищої освіти.

На кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи відповідно до принципів та 
положень системи управління якістю ВТЕІ КНТЕУ ведеться робота для 
забезпечення якості освітньої програми, в тому числі здійснюються заходи щодо 
вдосконалення системи управління ВНЗ за рахунок впровадження сучасних 
інформаційних технологій.

Експертна комісія констатує, що внутрішня система забезпечення якості 
освітньої діяльності Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету та кафедри 
туризму та готельно-ресторанної справи сприяє підвищенню якості підготовки 
фахівців з вищою освітою за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» та 
відповідає державним вимогам до акредитації напряму підготовки.

11. Загальний висновок
На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно- 
економічного університету та перевірки результатів освітньої діяльності 
інституту на місці акредитаційна комісія дійшла висновку:

1. Програма освітньо-професійної підготовки бакалаврів за напрямом 
підготовки 6.140103 «Туризм» у Вінницькому торговельно-економічному інституті 
КНТЕУ та умови її здійснення в цілому відповідають вимогам Державної 
акредитаційної комісії до освітніх програм такого рівня і забезпечують державну 
гарантію якості вищої освіти.

2. Відповідно до результатів попередньої експертизи акредитаційних 
матеріалів комісія встановила, що:

- дисципліна «Вступ до фаху» відноситься до навчальної практики, про 
що зазначено в акредитаційній справі у відомостях про програми і бази 
практичної підготовки здобувачів з напряму 6.140103 «Туризм» та не потребує 
запису у таблиці якісного кадрового складу НПП;

- у порівняльній таблиці п. 2.5. містить деякі неточності щодо
інформації про завідувача кафедри, оскільки станом на 2016 рік завідувач 
кафедри туризму та готельно-рестшанної спр^и Левицька Інна Ванадіївна є 
Голова експертної комісії ІІШ іуСУ  Л.В. ільїн



доктором економічних наук та має вчене звання професора кафедри туризму 
та готельно-ресторанної справи;

- у порівняльній таблиці п. 5.3. неправильно вказаний нормативний 
показник (вказано -  З, а необхідно -  4), що не суттєво вплине на показник 
забезпеченості читальних залів фаховими періодичними виданнями, так як 
фактично -14;

- при виборі дисциплін для контрольного зрізу знань здобувачів за 
циклом фундаментальних, природничо-наукових та загальноекономічних 
дисциплін експертною комісією було обрано згідно з навчальним планом 
дві дисципліни «Географія туризму» та «Екологія» вивчення яких 
передбачено на першому курсі у першому семестрі, що безпосередньо 
вплинуло на незначне зниження показників якісної успішності.

3. Разом з тим, експерти вважають за необхідне рекомендувати 
Вінницькому торговельно-економічному інституту КНТЕУ:

- продовжити роботу щодо покращення кадрового складу випускової 
кафедри шляхом підготовки власних кадрів вищої кваліфікації;

- активізувати роботу щодо посилення навчально-методичного забезпечення 
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи власними розробками: 
навчальними посібниками (в тому числі електронними).

4. Рекомендувати Державній акредитаційній комісії Міністерства освіти і 
науки України акредитувати напрям підготовки 6.140103 «Туризм» освітнього 
ступеня «бакалавр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» у Вінницькому 
торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно- 
економічного університету з ліцензованим обсягом прийому зо осіб за денною 
формою навчання і ЗО осіб за заочною формою навчання
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Порівняльна таблиця відповідності
освітньої діяльності Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг 
за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»

Назва показника (нормативу) Норматив Фактично
(самоаналіз)

Відхилення

1 2 4
1. З агал ьн і вим оги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з Радою Міністрів АРК, 
обласною, Київською, Севастопольською міською 
державною адміністрацією

-ь -ь

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

30/30 22/28 -8/-2

2. К а д р о в е  заб езп еч ен н я  п ід го то в к и  ф ахівц ів  за я в л ен о ї сп ец іал ь н оет і
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)

75 100 +25

у тому числі на постійній основі 50 100 +50
2.2 Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин циклу 
природничо-наукових та фундаментальних 
дисциплін навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

75 100 +50

у тому числі на постійній основі 50 100 +50
3 них:
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів дозволяється 
враховувати до 'А кандидатів наук, доцентів, які 
мають стаж безперервної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а також є 
авторами (співавторами) підручників або 
навчальних посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки України)

10 21 + 11

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)

75 95 +20

у тому числі на постійній основі 50 91 +41
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Назва показника (нормативу) Норматив Фактично
(самоаналіз)

Відхилення

1 2 3 4
3 них: 10 28 + 18
докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук, професорів дозволяється враховувати 
до ‘/2  кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної роботи в даному навчальному закладі не 
менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 
підручників або навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки України)
2.4 Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ + “

2.5 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-

+ + ”

педагогічної спеціальності
доктор наук або професор* - -ь +
кандидат наук, доцент - - -

3. М а тер іа л ь н о -т ех н іч н а  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 70,6 +0,6

3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 
студентів

12 12

3.4 Наявність пунктів харчування -н -
3.5 Наявність спортивного залу -ь + -
3.6 Наявність стадіону або спортивного майданчику -ь + -
3.7 Наявність медичного пункту + + -

4. Н а в ч а л ь н о -м ето д и ч н е  заб езп еч ен н я
4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної 
компоненти)

+ -ь

4.2 Наявність освітньо-професійної програми 
підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+ -ь

4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в 
установленому порядку

+ 4- ”

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

100 100

дисциплін
4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань 
для лабораторних робіт

100 100 “

4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів) ^

100 100
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Назва показника (нормативу)
І

Норматив Фак ПІЧНО 
(самоаналіз)

1----------------- 1
Відхилення

1 2 л 4
4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для 
перевірки знань з дисциплін соціально- 
гуманітарної, фундаментальної та фахової 
підготовки (%)

100 100

4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (%) 100 100 -

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

+ + -

4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи 
студентів (у т.ч. 3 використанням інформаційних 
технологій), %

100 100

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів

-ь -н -

5. Ін ф ор м а ц ій н е  забезп еч ен н я
5.1 Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, що містяться у власній 
бібліотеці (%)

100 100

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

5 6 +1
1

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями

4 14 + 10

5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до 
Інтернет як джерела інформації:

- наявність обладнаних лабораторій + -ь -
- наявність каналів доступу + + -

6. Я к існ і ха р а к т ер и сти к и  п ідготов к и  ф ахівц ів
—

1. Умови забезпечення державної гарантії вищої
освіти
1.1. Виконання навчального плану за показниками 100 100 -
номенклатури дисциплін, годин, форм контролю, % V

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

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше
2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 50 52,4 +2,4 ]
2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання. % 50 45.2 -4.8
2.3. Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін фахової 
підготовки,%

90 100 + 10

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

50 51,3 ^1,3

г  олова експертної комісії Л. В .Ільїн



Н азва показника (нормативу) Норматив Фактично
(самоаналіз)

В ідхилення

1 2 3 4
3. Чисельність викладачів постійного складу, що 
обслуговую ть спеціальність, які займаються  
вдосконаленням навчально-методичного  
забезп еч ен н я , науковими дослідж енням и, 
підготовкою  підручників та навчальних посібників, 
%

100 100

4. Наявність у  структурі навчального закладу  
наукових п ідрозділ ів  та результатів їх  діяльності

+ + -

5. Участь студентів у  науковій діяльності (наукова  
робота на кафедрах та в лабораторіях; участь в 
наукових конф еренціях, конкурсах, виставках, 
профільних олім піадах тощ о)

+ +

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

Експерт
кандидат географічних наук, доцент, 
завідувач кафедри туризму, навчально- 
наукового інституту агроекології та 
землеустрою Національного університету 
водного господарства та природокористування

З висновком ознайомлені: 
Директор
Вінницького торговельно- 
економічного інституту КНТЕУ

Ректор
Київського національного торговельно- 
економічного університету

Л.В. Ільїн

С.І. Коротун

Н,Л. Замкова

аракі



ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 

у Вінницькому торговельно-економічному інституті 
Київського національного торговельно-економічного університету 

напряму підготовки 6.140103Туризм

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)
перший

(бакалаврський)
рівень

Факі и ч и е  

значення 
показника

131ДХ1 іл Сі і і і>і 

фактичного 
значення

.показника від 
нормативного

Відповідно до постанови КМУ від ЗО грудня 2015 № 1187
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо матеріально-технічного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на 
одну особу для фактичного 
контингенту студентів та заявленого 
обсягу 3 урахуванням навчання за 
змінами)

2,4 4,8 +2,4

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

ЗО ЗО

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:

‘ і

1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу

+ + —

2) пунктів харчування +

+

4-

-h

— '

3 )актового чи концертного залу
4) спортивного залу + + —

5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+
і

6) медичного пункту + + —

4. Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком(мінімальний 
відсоток потреби)

70 70,6 +0,6

Голова експертної комісії Л.В.Ільїн



Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)
перший

(бакалаврський)
рівень

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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

+ -ь

Щодо навчально-методичного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Наявність опису освітньої 
програми

-ь -ь
І

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

-н + -

3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ -ь І

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм 
практик

+ -ь

6. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

-ь -ь 1

7. Наявність методичних матеріалів 
для проведення атестації здобувачів

ч- + -

Щодо інформаційного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

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

-ь -ь

г  олова експертної комісії Л.В.Ільїн



Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)
перший

(бакалаврський)
рівень

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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

-ь -ь

3. Наявність офіційного веб-сайту 
закладу освіти, на якому розміпдена 
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)

-ь -ь

1

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)

-ь +

і

Порівняльна таблиця дотримання ліцензійних умов ‘ 
у частині кадрового забезпечення у сфері вищої освіти

(відповідно до наказу МОН № 1377)
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних 
працівників 3 науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально- 
гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин),

75 100 +25 Іі

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

50 100 +50

г  олова експертної комісії Л.В.Ільїн



Найменування показника Значення Фактичне ’ В ід х іп с іїп : ;
(нормативу) показника значення фактичного

(нормативу) показника значення
перший показника від

(бакалаврський) нормативного
рівень

2.2. Частка науково-педагогічних 
працівників 3 науковими ступенями 
та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних 
годин фундаментального циклу 
дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин) 
(за винятком військових навчальних 
дисциплін)

75 100 +25

1
[

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

50 100 +50

3 них: 10 21 + 11
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, 
доцентів, які мають стаж безперервної 
науково-педагогічної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 
років, а також є авторами 
(співавторами) підручників, 
навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України або монографій, до 
одного доктора наук або професора)
2.3. Частка науково-педагогічних 
працівників 3 науковими ступенями 
та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних 
годин фахових дисциплін 
навчального плану спеціальності (% 
від кількості годин)

75 95 +20
1

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

50 91 .41 ,
!

г  олова експертної комісії Л.В.Ільїн



Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)
перщий

(бакалаврський^
рівень

Фактичне 
значення 
покази и ка

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

3 них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється 
прирівнювати двох кандидатів наук, 
доцентів, які мають стаж 
безперервної науково-педагогічної 
роботи в даному навчальному закладі 
не менше 10 років, а також є 
авторами (співавторами) підручників, 
навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки або 
монографій, до одного доктора наук 
або професора)

10 28 + 18

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) і
2.5. Наявність кафедри з 
фундаментальної підготовки

+ + —

2.6. Наявність кафедри зі 
спеціальної (фахової) підготовки, 
яку очолює фахівець відповідної 
науково-педагогічної спеціальності:

-ь -г

доктор наук або професор + + -

кандидат наук, доцент - - -

Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної 
гарантії вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану 
за показниками номенклатури 
дисциплін, годин, форм контролю,
%

100 100 І
1

Голова експертної комісії І̂ іМШАМм Л.В.Ільїн



Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)
перший

(бакалаврський^
рівень

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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

100 100  ̂ 1!

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не 
менше
2.1. Рівень гуманітарних знань 
студентів:
- успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 + 10

- якісно (на 5 і 4) виконані 
контрольні завдання, %

50 52,4 +2,4

2.2. Рівень фундаментальних знань 
студентів: І

- успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 + 10 *

- якісно (на 5 і 4) виконані 
контрольні завдання, %

50 45,2 -4,8

2.3. Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані завдання з 
дисциплін фахової підготовки, %

90 100 +10
І

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

50 51,3 + 1,3 і

3. Чисельність викладачів 
постійного складу, що 
обслуговують спеціальність, які 
займаються вдосконаленням 
навчально-методичного 
забезпечення , науковими 
дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних 
посібників, %

100 100
і

11

4. Наявність у структурі 
навчального закладу наукових 
підрозділів та результатів їх 
діяльності

+ +

г  олова експертної комісії Л.В .Ільїн



Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)
перший

(бакалаврський)
рівень

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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

+ +

Голова експертної комісії
доктор географічних наук, професор, завідувач 
кафедри туризму та готельного господарства 
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університету імені Лесі Українки

Експерт
кандидат географічних наук, доцент, 
завідувач кафедри туризму, навчально- 
наукового інституту агроекології та 
землеустрою Національного університету 
водного господарства та природокористування
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Директор
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економічного університету

Л.В. Ільїн

С.І. Коротун

Н.Д. Замкова
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