висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України
за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанний бізнес»
зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у Київському університеті туризму, економіки і права
м.Київ

25 червня 2019 р.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2019 р.
№ 926-л та відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4
«Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2011 р. № 978 «Про
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з
метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної
програми «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельноресторанна справа» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» експертна комісія
Міністерства освіти і науки України у складі:
Голова
експертної
комісії:

-

Герасименко Віктор Григорович - завідувач кафедри
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського
національного економічного університету,
кандидат економічних наук, професор;

Член
експертної
комісії

-

Розметова Олена Григорівна - доцент кафедри туристичного
та готельного бізнесу Національного університету харчових
технологій, кандидат наук з державного управління.

розглянула подану Київським університетом туризму, економіки і права
акредитаційну справу та безпосередньо на місці у період з 25.06.2019 по
27.06.2019 р. провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності
цього закладу вищої освіти Ліцензійним вимогам щодо первинної акредитації
освітньої програми «Готельно-рестораний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно
-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а саме:
- достовірність інформації щодо проведення первинної акредитаційної
експертизи підготовки магістрів спеціальності 241 «Готельноресторанна справа», галузі знань 24 «Сфера обслуговування» у
Київському університеті туризму, економіки і права;
- відповідність
показників
діяльності
закладу
встановленим
законодавством України вимогам щодо кадрового,
матеріальноГолова експертної комісії
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технічного, навчально - методичного, інформаційного забезпечення;
- відповідність освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої
освіти держаним вимогам з підготовки до акредитації.
У підсумку експертного оцінювання комісія констатує:

1. Загальна характеристика Київського університету туризму,
економіки і права та освітньо - професійної програми «Готельноресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
Київський університет туризму, економіки і права (далі - Університет),
розпочав свою діяльність у 1995 р. (до 2002 р. мав назву Інститут туризму,
економіки і права). Університет працює у структурі Навчально-наукововиробничого комплексу «Туризм, готельне господарство, економіка і право»,
створеного наказом Міносвіти України № 244 від 11.08.1995 р. і підтвердженого
наказом Міносвіти України № 369 від 05.05.2008 р.
Крім Університету, до складу Навчально-науково-виробничого комплексу
«Туризм, готельне господарство, економіка і право», увійшли Київський
державний коледж туризму та готельного господарства та Економіко-юридичне
училище. Така структура забезпечує виконання Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту»; Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу
освіту), вимог державних стандартів вищої освіти по впровадженню ступеневої
освітньо-професійної підготовки фахівців.
Відомча приналежність - Міністерство освіти і науки України. Форма
власності - приватна. Юридична адреса: Україна, 02192, м. Київ-192, вул.
Генерала Жмаченка, 26. Телефони: (044) 543-86-31, 543-86-58, 543-89-04. Факс:
543-87-66, e-mail: info@kutep.ua
Університет діє на основі Статуту, зареєстрованого Дніпровською районною у
м. Києві державною адміністрацією від 31.01.2006 р. за № 10671050009000111, є
самостійною юридичною особою, має свій баланс, веде документацію та подає
звітність відповідно до встановлених вимог, має свою печатку. Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ № 22915220, зареєстрований виконавчим комітетом Дніпровської
районної ради народних депутатів м. Києва. Свідоцтво про державну реєстрацію
юридичної особи Серія А00 № 326925 від 03.02.1998 р. Орган державного
управління за СПОДУ 07774.
Експертна комісія ознайомилася з оригінали установчих документів та
констатує їх наявність в КУТЕП.
Кількісні
параметри
основних
показників
діяльності
Київського
університету туризму, економіки і права подані в таблиці 1.
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Таблиця 1
Загальна характеристика Київського університету туризму, економіки і
права
№
п/п
1
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Показник

Значення показника

2

3
IV
7

Рівень акредитації ВНЗ
Кількість ліцензованих спеціальностей
Кількість спеціальностей, акредитованих за:
• І рівнем
• II рівнем
• III рівнем
• IV рівнем
Загальний ліцензований обсяг прийому студентів
• у т.ч., на денній формі навчання
•
бакалавр
•
магістр
• на заочній формі навчання
•
бакалавр
Контингент студентів на всіх курсах навчання:
• у т.ч., на денній формі навчання
• на заочній формі навчання
Кількість факультетів (відділень)
Кількість кафедр (предметних комісій)
Кількість працівників (всього)
• у т.ч. науково-педагогічних
Серед них:
• докторів наук, професорів, осіб
• кандидатів наук, доцентів, осіб
• викладачів вищої категорії, осіб
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників
Серед них:
• докторів наук, професорів, осіб /%
• кандидатів наук, доцентів, осіб/ %

11.

Загальна/навчальна площа будівель, кв.м.

12.
13.
14.

Загальний обсяг державного фінансування (тис.гри.)
Кількість посадкових місць у читальних залах
Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів
• у тому числі з виходом в Інтернет

7
5
930
580
430
140
350
350
770
376
394
3
8
60
43
8
24
10
33

7
18
3489,9
-

120
30
30

Підготовку здобувачів вищої освіти в Університеті провадиться відповідно
до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за 7
напрямами підготовки 5 галузей знань освітньо-кваліфікаційного
рівня
«бакалавр», 7 спеціальностями 4 галузей знань на першому (бакалаврському), 5
спеціальностями 4 галузей знань на другому (магістерському)рівнях.
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Навчальний процес в університеті забезпечують - 43 науково - педагогічні
працівники в т. ч. доктори наук - 7 осіб, професори - 8 осіб, кандидати наук - 24
особи, доценти - 13 осіб.
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників 33 особи, в т.ч.
доктори наук - 6 осіб, професори - 7 осіб, кандидати наук - 18 осіб, доценти - 10
осіб.
Основними структурними підрозділами університету є:
• Факультети:
туризму,
готельного
та
ресторанного
бізнесу;
міжнародних економічних відносин і менеджменту; юридичний;
• Центр післядипломної освіти та роботи з абітурієнтами;
• 8 кафедр, з них 4 спеціалізованих кафедри туристсько-готельного
спрямування;
• Навчальний, науковий, методичний і міжнародних зв'язків відділи;
• Аспірантура, бібліотека, бухгалтерія, відділ кадрів, медична частина.
Керівник Університету - директор Фоменко Надія Андріївна, доктор
педагогічних наук, професор.
Підготовка фахівців за освітньо - професійною програмою «Готельноресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти здійснюється у Київському університеті
туризму, економіки і права на факультеті туризму та готельно-ресторанного
бізнесу з 2018 р. Освітньо-професійна програма затвердження вченою радою
КУТЕП від 11.04.2018р., протокол № 3 (освітня програма введена в дію наказом
№ 9 від 07.05.2018р.); у подальшому підготовка фахівців здійснюватиметься за
програмою, що акредитується.
Загалом, освітній процес підготовки фахівців за освітньо-професійною
програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельноресторанна справа» забезпечується випусковою кафедрою готельно-ресторанної
справи, що входить до складу факультету туризму та готельно-ресторанного
бізнесу. Кадровий склад кафедри повністю відповідає існуючим вимогам
Міністерства освіти і науки України.
Експертна комісія засвідчила наявність і достовірність у Київському
університеті туризму, економіки і права належним чином оформлених
документів, що забезпечують правові основі діяльності закладу вищої освіти.
Оригінали усіх установчих та реєстраційних документів,
матеріали
акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та повнотою відповідають
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг та Державним вимогам щодо
акредитації.
Київський університет туризму, економіки і права має усі підстави для
підготовки фахівців за освітньо-професійною
програмою
«Готельноресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
галузі знань 24 «Сфера обслуговування» згідно з діючими акредитаційними
вимогами.
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2. Формування контингенту студентів
Комісія розглянула формування контингенту студентів у Київському
університеті туризму, економіки і права за спеціальністю 241 «Готельноресторанна справа» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» та встановила, що
ЗВО дотримується законодавчих і нормативних вимог щодо формування
контингенту студентів. Набір студентів на навчання здійснюється відповідно до
Умов прийому до ЗВО України та Правил прийому до Київського університету
туризму, економіки і права, що розроблені у відповідності до вимог Міністерства
освіти і науки України, а також згідно положення про Приймальну комісію,
наказів директора Університету про склад приймальної комісії та екзаменаційних
комісій.
Контингент студентів КУТЕП за освітньо-професійною
програмою
«Готельно - ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти сформувався завдяки
прийому на навчання випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр»,
«спеціаліст» відповідної спеціальності, а також за перехресним вступом (таблиця
2).
Таблиця 2.
Показники формування контингенту студентів
за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанний бізнес»
зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Роки

Показник
Ліцензований обсяг підготовки (осіб)
Прийнято на навчання, всього (осіб)
• денна форма навчання
• в т.ч. за держзамовленням
• заочна форма навчання
• в т.ч. за держзамовленням
• нагороджених
медалями, або тих, що
отримали диплом з відзнакою
• таких,
які
пройшли
довгострокову
підготовку і профорієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах; з якими
укладені договори про підготовку
Подано заяв на одне місце за формами
навчання
• денна
• заочна
Конкурс
абітурієнтів
на
місця
держзамовлення
•
денна форма
•
інші форми навчання (вказати, за якою
формою)
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2015
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15
15
15

15
9
9

15
12
12

15
15
15

15
9
9

2

2

3

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2
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Відбір кандидатів на навчання за освітньо-професійною
програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти проводиться приймальною
комісією.
Інформація щодо вступу оприлюднюється на офіційному сайті Університету
(ЬЦр:// www.kutep.ua/).
Формування контингенту здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною
програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельноресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здійснюється у
межах ліцензійного обсягу на контрактній основі за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб.
Студенти свідомо та цілеспрямовано обирають Київський університету
туризму, економіки і права для навчання за освітньо-професійною програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа». Експертна комісія підтверджує, що колектив кафедр працює над
підвищенням популярності зазначеної спеціальності (постійно залучаються
працівники готельного та ресторанного бізнесу, організовуються круглі столи та
семінари, тренінги, майстер-класи).
На підставі проведеного аналізу експертна комісія зазначає, що у
Київському університеті туризму, економіки і права організація прийому та
формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти проводиться без
порушень та відповідає ліцензійному обсягу та вимогам
чинного
законодавства.
Разом
з
тим
комісія
рекомендує
покращити
проведення
профорієнтаційної роботи серед випускників інших вищих навчальних
закладів,
активізувати
зв'язки
з
організаціями,
що
потребують
кваліфікованих працівників за освітньо-професійною програмою «Готельноресторанний бізнес» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для
забезпечення заявленого ліцензованого обсягу підготовки.
3.
Зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа»
Експертна комісія констатує, що підготовка фахівців за освітньопрофесійною програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241
«Готельна і ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
здійснюється відповідно до стандартів вищої освіти, освітньо-професійної
програми, навчального плану та пояснювальної записки до навчального плану,
засобів діагностики якості вищої освіти, на основі освітнього ступеня «бакалавр»
та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» відповідної спеціальності, а
також за перехресним вступом.
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Освітньо-професійна
програма
«Готельно-ресторанний
бізнес»
зі
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для підготовки здобувачів вищої
освіти за другим (магістерським) рівнем розроблена робочою групою і
затверджена вченою радою Київського університету туризму, економіки і права
від 11.04.2018 р., протокол № 3. Програма містить всі необхідні складові та
відповідає встановленим вимогам.
Комісія перевірила і підтверджує, що підготовка фахівців за освітньопрофесійною програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у
Київському університеті туризму, економіки і права проводиться за навчальним
планом з пояснювальною запискою до нього, що погоджені і затверджені у
встановленому порядку.
Під час розробки плану враховано місце кожної дисципліни у структурнологічній схемі (за роками навчання), що забезпечує логічну послідовність їх
вивчення з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців, забезпечення
розвитку та набуття ними необхідних загальних і фахових компетентностей,
якими повинен володіти фахівець. Навчальний план підготовки магістрів
узгоджений із навчальними планами підготовки бакалаврів.
Відповідно до навчального плану підготовки здобувачів за освітньопрофесійною програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
термін навчання складає 1 рік та 6 місяці.
Загальний обсяг навчального плану складає 2700 год. (90 кредитів ЄКТС) та
передбачає оволодіння студентами 14 навчальних дисциплін, проходження
виробничої, переддипломної, наукової, педагогічної (асистентської) практики,
написання курсового проекту, а також проведення підсумкової атестації у формі
публічного захисту випускного кваліфікаційного проекту освітнього рівня
«магістр».
Обов'язкова частина навчального плану має обсяг 54 кредити ЄКТС (60,0%) і
включає 6 дисциплін (24 кредити), виробничу і переддипломну практику (11
кредитів) та підсумкову атестацію (19 кредитів).
Вибіркова частина навчального плану має обсяг 36 кредитів ЄКТС (40,0%) і
включає 2 блоки: 4 дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу
(17 кредитів), курсовий проект (3 кредити), педагогічну (асистентську) практику
(5 кредитів), наукову практику (5 кредитів), які є обов'язковими для всіх
студентів, та 4 дисципліни вільного вибору студента, з яких студент обирає для
вивчення 2 дисципліни (6 кредитів).
Співвідношення навчального часу між циклами підготовки, аудиторної та
позааудиторною роботою студентів, зміст підготовки відповідає державним
вимогам та потребам ринку праці.
Пояснювальна записка до навчального плану визначає компетентності та
програмні результати навчання здобувачів освітнього рівня «магістр» за циклами
загальної та професійної підготовки.
Експертна комісія констатує, що зміст підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241
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«Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти відповідає чинним стандартам вищої освіти та нормативним
документам МОН України, відповідає вимогам ОПП, потребам ринку праці
та ступневості підготовки фахівців з готельно-ресторанного бізнесу

4.
Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього
процесу підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Навчальний процес у Київському університеті туризму, економіки і права та
науково-методичне забезпечення навчального процесу здійснюється відповідно
до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»; умов, визначених
галузевими стандартами вищої освіти, ліцензійними вимогами щодо надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти та іншими чинними нормативно-правовими
актами, Положення про організацію освітнього процесу в Київському
університеті туризму, економіки і права від 27 березня 2015 р., внутрішніх
положень, інструкцій, наказів та документів внутрішньої системи управління
якості
Перевірка навчально-методичного
забезпечення
навчального
процесу
підготовки магістрів за освітньою програмою «Готельно-ресторанний бізнес»
показала, що організація процесу підготовки фахівців здійснюється відповідно до
встановлених вимог, навчального плану, графіку навчального процесу та розкладу
занять. Графік навчального процесу, розклад занять своєчасно розробляються і
затверджуються.
Вони
оптимально
визначають
послідовність
вивчення
дисциплін, доцільно розподіляють протягом тижня лекційне, практичне
навантаження студента.
Комісія перевірила навчально-методичне забезпечення навчального процесу,
яке включає: навчальний план, навчальні програми практик, програми підготовки
курсового та дипломного проектів, навчальні посібники, підручники, наукову
літературу, інструктивно-методичні матеріали до усіх видів занять, контрольні
завдання, контрольні роботи з навчальних дисциплін, текстові та електронні
варіанти тестів, методичні матеріали з організації самостійної роботи студентів.
Усі дисципліни (100% від потреби навчального плану) забезпечені
навчально-методичними комплексами які включають: робочі навчальні програми,
методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни, конспекти та
презентаційні матеріали лекцій, практикуми з дисциплін, збірники наочних
матеріалів для візуального супроводження лекцій, завдання для поточного та
залишкового контролю знань студентів, методичні рекомендації до проведення
семінарів і виконання практичних завдань, пакети контрольних завдань для
підсумкового та поточного контролю знань студентів (ККР), систему контролю та
критерії оцінювання знань, пакети тестових завдань, методичні вказівки для
самостійної та індивідуальної роботи студентів. Всю робочу навчальнометодичну документацію затверджено відповідно до встановлених вимог.
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Для контролю результатів навчання студентів викладачами розроблено
пакети завдань для підсумкового контролю знань студентів, пакети комплексних
контрольних робіт, питання до заліків та екзаменів і комплекти екзаменаційних
білетів, які розглянуті на засіданнях кафедри, рецензовані та затверджені
завідувачем кафедри.
Навчальним планом підготовки магістрів за освітньою програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» передбачено виконання курсового проекту.
Кафедрою розроблені та затверджені методичні рекомендації щодо виконання
курсового проекту.
Практика студентів Київського університету туризму, економіки і права
базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних
закладів України», затвердженому наказом Міністерства освіти України від
8 квітня 1993 р. № 9 3 . Види та обсяги практик визначаються освітньопрофесійною програмою підготовки фахівців, навчальним планом, графіками
навчального процесу. Згідно навчального плану здобувачі вищої освіти на
другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньою-професійною
програмою «Готельно-ресторанний бізнес» проходять практику тривалістю:
перший рік навчання - 6 тижнів, другий рік навчання - 9 тижнів. Проходження
практики здійснюється відповідно до розроблених програм та методичних
вказівок для проходження практики.
Організація виробничої та переддипломної практики здобувачів вищої освіти
відбувається на основі укладених довгострокових й щорічних угод з
підприємствами готельного і ресторанного бізнесу. База договорів про співпрацю
щорічно поповнюється новими організаціями та установами. Експертами
перевірена наявність наказів на проведення практик, програм, щоденників і звітів
з проходження практик.
Експертизою встановлено, що навчальний процес повністю забезпечений
методичними розробками, які є авторськими. Документація затверджена
кафедрою та Вченою радою університету. Розробка навчально-методичних
матеріалів ґрунтується на компетентнісному підході до змісту навчання. Рівень
забезпеченості студентів підручниками, навчальними посібниками, що є в
наявності у власній бібліотеці, загалом, відповідає чинним вимогам.
Всі навчально-методичні матеріали видані українською мовою та
охоплюють теми які формують компетентності магістра з готельного та
ресторанного бізнесу.
Формою підсумкової атестації студентів, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, є
захист випускного кваліфікаційного проекту.
Атестація студентів за ступенем вищої освіти магістр здійснюється
екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та практичної частини
навчання відповідного освітнього рівня з метою встановлення відповідності
засвоєних студентами рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей
вимогам стандартів вищої освіти з відповідної спеціалізації. Порядок атестації
студентів, порядок створення та організація роботи екзаменаційної комісії
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здійснюється відповідно до Положення про державну екзаменаційну комісію у
Київському університеті туризму, економіки і прав, затвердженого 25 березня
2015 р..
Підсумкова атестація студентів за ступенем вищої освіти «магістр»
здійснюється відповідно до методичних рекомендацій до виконання випускного
кваліфікаційного проекту. Методичні рекомендації визначаються загальнопрофесійними компетентностями випускників, які підлягають оцінюванню
відповідно до освітнього рівня підготовки фахівців з відповідної галузі знань,
спеціальності. Тематика випускних кваліфікаційних проектів розробляється
кафедрою відповідно до вимог освітньо-професійної програми та переглядається
щорічно.
Експертна комісія констатує, що всі дисципліни навчального плану
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Готельноресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти забезпечені навчальними і
робочими
програмами
та
відповідними
навчально-методичними
комплексами;
виробнича,
переддипломна,
наукова,
педагогічна
(асистентська) практики та підсумкова атестація забезпечені відповідними
програмами та методичними рекомендаціями, щодо їх проведення,
методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту, які були
представлені експертній комісії.
Таким чином комісія констатує, що організаційне та навчальнометодичне забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою «Готелно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти відповідає вимогам Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти, встановленим державним вимогам до якості освіти і дозволяє
здійснювати подальшу підготовку фахівців за зазначеною освітньопрофесійною програмою.

5. Інформаційне забезпечення навчального процесу
Інформаційне забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійною
програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельноресторанна справа» формується на основі наукової бібліотеки як провідного
інформаційного структурного підрозділу Київського університету туризму,
економіки і права. Рівень інформаційного забезпечення загалом відповідає
сучасним потребам освітнього процесу, забезпечує якісне навчання здобувачів
вищої освіти. Наукова бібліотека Київського університету туризму, економіки і
права має універсальний фонд, до складу якого входять навчальні, наукові,
науково-популярні, періодичні, довідкові, інформаційно-бібліографічні видання
українською та іноземними мовами (на традиційних та електронних носіях
інформації).
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На 01.02.2019 р. фонд бібліотеки становить 47251 примірник наукових
документів. За звітний період поповнення бібліотечного фонду склало 134
примірники. Університет передплачує 35 вітчизняних фахових періодичних
видань. Працює електронна бібліотека. За звітний період було організовано ряд
виставок літератури: постійно діюча - «Наукові праці викладачів КУТЕП», «Світ і
Україна»; тематичні експозиції: «Україна - країна чудес».
У звітний період бібліотека брала участь у організації різних наукових
зібрань: конференцій, семінарів, круглих столів, аспірантських читань тощо. В
рамках вищезазначених заходів організовувались тематичні перегляди літератури:
«Суспільні пріоритети XXI століття: освіта - культура - знання»; «Нормативноправове забезпечення туристичної діяльності: від витоків до сьогодення»,
«Перспективи конституційно-правової реформи в Україні».
На допомогу молодим науковцям здійснюється інформаційне забезпечення
новими надходженнями за тематикою наукових досліджень. Здійснюється
обслуговування науковців щодо індексування наукових матеріалів за запитами
професорсько-викладацького
складу.
Надаються
тематичні
довідки
з
електронного каталогу бібліотеки та мережі Інтернету.
У бібліотеці є періодичні видання для підготовки фахівців за спеціальністю
241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфери обслуговування»,
зокрема журнали: Академия гостеприимства, Отельер-Ресторатор, Мир туризма,
Міжнародний туризм, Украинский туризм, Е1 Тигізгісо, ТгауеЬру.
У Київському університеті туризму економіки і права створена мережа
доступу викладачів та студентів до мережі Інтернет (+\¥ІП). Місця доступу компютерні класи, аудиторії, кафедри, гуртожиток. Інтерент використовується
для активізації освітнього процесу, в самостійній роботі студентів, для
дистанціного навчання.
Київський університет туризму, економіки і права має офіційний веб-сайт за
посиланням ЬИир://\\™\у.киІер.иа/, який повноцінно забезпечує доступ до
публічної інформації. Сайт має зручний інтерфейс, а його контент розташований
на тематичних сторінках. Цифровий репозиторій містить електронні версії книг,
навчальних посібників, збірників статей, методичних вказівок, конспектів лекцій,
презентацій, розроблених викладачами та співробітниками
Університету.
Матеріали розміщено за предметами та видами матеріалу.
У Київському університеті туризму, економіки і права обладнано
комп'ютерні аудиторії, спеціалізовані кабінеті, які забезпечують виконання
навчального плану підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» за другим (магістерськими) рівнем вищої освіти.
Експертна комісія констатує, що наявне інформаційне забезпечення
освітнього процесу у Київському університеті туризму, економіки і права сприяє
якісній підготовці фахівців. Студенти мають доступ до першоджерел, наукових
праць, навчально-методичної літератури і періодики та мережі Інтернет, що
значно сприяє покращенню інформаційного забезпечення освітнього процесу..
Експертна
комісія підтверджує, що інформаційне
забезпечення
навчального процесу щодо підготовки здобувачів вищої освіти на другому
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(магістерському) рівні зі спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»
галузі знань 24 «Сфери обслуговування» відповідає акредитаційним вимогам
й забезпечує можливість ефективної організації освітнього процесу.
Бібліотечний фонд університету забезпечує потребу студентів у науковометодичній літературі, фахових і періодичних виданнях, але рекомендовано
розширити електронну підписку на провідні спеціалізовані видання.

6. Кадрове забезпечення освітнього пронесу
Експертною комісією, після перегляду первинних документів відділу кадрів
Київського університету туризму, економіки і права, перевірено достовірність
наведеної в матеріалах самоаналізу інформації щодо якісного складу науковопедагогічного персоналу випускової та інших кафедр університету, які
забезпечують освітній процес спеціальності, що акредитується.
Комісією встановлено, що у Київському університеті туризму, економіки і
права наказом директора Університету сформовано групу забезпечення освітньопрофесійної програми «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з
числа досвідчених науково-педагогічних працівників кафедри
готельноресторанної справи.
У всіх членів групи забезпечення науково-педагогічний стаж становить не
менше 5 років.
До складу групи забезпечення освітньо-професійної програми «Готельноресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» входять З
науково-педагогічних працівника кафедри, у тому числі:
П'ятницька Ніла Олексіївна - гарант групи забезпечення, кандидат
економічних наук (08.00.05 - економіка, організація управління і планування
громадського
харчування,
тема:
«Дослідження
якості
і
ефективності
обслуговування в громадському харчуванні»), професор кафедри готельноресторанної справи. Має понад 180 публікацій, у т.ч. біля половини навчальнометодичного характеру, з них підручників та посібників - 17. Нагороджена
почесними відзнаками Міністерства освіти та Міністерства економіки України,
Асоціації кулінарів України.
Парубець Олег Валентинович - член групи забезпечення, кандидат
економічних наук (08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні
відносини»). Закінчив Київський державний торгівельно-економічний університет
у 1998 р. за спеціальністю - «Менеджмент невиробничої сфери: туризм і готельне
господарство».
Пройшов
міжнародне
науково-педагогічне
стажування
«Інноваційні освітні технології: європейський дослід та його впровадження у
підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 241 «Готельноресторанна справа» на базі Причорноморського науково-дослідного інституту
економіки та інновацій (Україна) та Вищої школи бізнесу та підприємництва
(Польща). Брав участь у міжнародному проекті „WENET" 158739-TEMPUS-DETEMPUS JPHES WeNeT - E-Learning-Weiterbildungsnetzwerk im Tourismus
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Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в
сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія).
Гайовий Іван Іванович - член групи забезпечення, кандидат педагогічних
наук (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, тема: «Формування
професійних умінь майбутніх фахівців ресторанної справи у процесі фахової
підготовки»). Керівник кейтиренгової компанії «Знак якості» з 2003 року.
Експертна комісія констатує, що всі учасники групи забезпечення освітньопрофесійної програми «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
мають значний стаж науково-педагогічної діяльності та рівень наукової і
професійної діяльності, який засвідчується виконанням чотирьох і більше видів
та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов. Персональний склад
групи забезпечення за освітньо-професійною програмою, що акредитується,
працює у Київському університеті туризму, економіки і права за основним місцем
роботи, має кваліфікацію відповідно до спеціальності та пройшов підвищення
кваліфікації за останні п'ять років.
Загальна чисельність науково-педагогічних працівників, які забезпечують
підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанний
бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти, складала всього 13 осіб, із них докторів
наук, професорів - 3 (23 %), кандидатів наук, доцентів - 9 (69 %);
Частка науково-педагогічних працівників з науковим ступенем та вченим
званням, які забезпечують викладання лекційних годин циклу професійної
підготовки - 100 %, у тому числі які працюють у Київському університеті
туризму, економіки і права за основним місцем роботи - 85 %, з них докторів
наук або професорів - 27 %.
Випускового кафедрою, що забезпечує підготовку фахівців за освітньопрофесійною програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, є
кафедра готельно-ресторанної справи. Загальна чисельність професорськовикладацького складу кафедри складає 6 осіб, із них 1 кандидат економічних
наук, професор (16,7%), 1 кандидат економічних наук, доцент (16,7 %),
1 кандидат економічних наук (16,7 %), 2 кандидата педагогічних наук (33,2 %),
1 викладач (16,7 %)
Очолює кафедру готельно-ресторанної справи кандидат економічних наук,
професор - П'ятницька Ніла Олексіївна.
Всі викладачі кафедри готельно-ресторанної справи постійно підвищують
свою педагогічну майстерність та фаховий рівень, беруть участь у наукових,
науково-практичних
та
професіональних
заходах:
науково-практичних
конференціях, роботі наукових та методичних семінарів, круглих столів, майстеркласів, тренінгів, конкурсах та фестивалях, за участю провідних вчених,
науковців, видатних фахівців-практиків, проходження стажування у закладах
вищої освіти та закладах готельно-ресторанного господарства.
Під час проведення акредитаційної експертизи була проведена вибіркова
перевірка оригіналів документів, які підтверджують проходження науковоГолова експертної комісії
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педагогічними працівниками випускової кафедри готельно-ресторанної справи
відповідного підвищення кваліфікації. Звітна документація, надана експертній
комісії відділом кадрів університету, підтверджує достовірність наведених в
акредитаційній справі матеріалів.
Усі науково-педагогічні працівники, що забезпечують підготовку магістрів
за освітньо-професійною
програмою
«Готельно-ресторанний
бізнес»
зі
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським)
рівнем мають публікації, наукові та навчально-методичні розробки, які
відповідають спеціальності та дисциплінам, закріпленим за ними; своєчасно
пройшли підвищення кваліфікації у різних формах.
Експертна комісія підтверджує, що інформація про групу забезпечення
освітньо-професійної програми, склад науково-педагогічних працівників, які
забезпечують
освітній
процес
за
освітньо-професійною
програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та якісний склад
науково-педагогічного персоналу випускової кафедри готельно-ресторанної
справи повністю відповідає державним акредитаційним вимогам щодо
надання освітніх послуг у сфері вищих освіти.

7. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
Експертна комісія перевірила матеріально-технічне забезпечення освітнього
процесу підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Готельноресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти та встановила, що Київський
університету туризму, економіки і права має достатню матеріально-технічну
базу, необхідну для забезпечення освітнього процесу, наукової роботи та
соціально-побутових потреб студентів.
Аудиторії та кабінети, що використовуються під час навчання, оснащені
необхідними основними засобами, а саме: меблями, комп'ютерною технікою,
організаційною технікою, обладнанням для навчання, освітленням тощо.
Навчальні
приміщення,
лабораторії
тощо
обладнані
сучасною
мультимедійною та мережевою технікою. Це дозволяє проводити заняття з
максимальним індивідуальним залученням у процес навчання кожного студента.
Спеціалізовані комп'ютерні класи та лабораторії, що забезпечують
виконання навчального плану та використовуються для проведення практичних
занять, оснащені
комп'ютерною технікою та необхідним
програмним
забезпеченням.
Життєдіяльність та соціальні потреби студентів і викладачів забезпечуються
наявною соціальною інфраструктурою Київського університету туризму,
економіки і права
Загальна площа приміщень Київського університету туризму, економіки і
права складає 3489,9 кв. м., з них власних - 2428 кв. м., орендованих - 1061,9 кв.
м..
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Відповідно до розрахунку щодо забезпечення навчальними площами та
сумарного ліцензованого обсягу прийому студентів у Київському університеті
туризму, економіки і права на одного студента в середньому припадає 2,8 кв. м.
Санітарно-технічний стан Київського університету туризму, економіки і
права відповідає санітарним нормам облаштування та утримання навчальних
закладів вищої освіти відповідно ДБН.
Для належної організації освітнього процесу підготовки фахівців за
освітньо-професійною
програмою
«Готельно-ресторанний
бізнес»
зі
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти за випусковою кафедрою закріплені 3 лабораторії, у тому
числі лабораторія з вивчення іноземної мови, загальною площею 35 кв. м.;
лабораторія з інноваційних технологій у готельному господарстві та туризмі,
реінженірингу бізнес-процесів, брендінгу індустрії гостинності, стратегічного
менеджмент та маркетинг загальною площею 72 кв. м., лабораторія з
інноваційних ресторанних технологій, аудиту якості продуктів та послуг
готельно-ресторанного господарства, культури готельно-ресторанної справи,
бізнес - планування у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі, загальною
площею 55,8 кв. м., також в лабораторії проводять майстер-класи та лабораторні
заняття з дисциплін «Ресторане обслуговування», «Технологія напоїв», майстер
класи з барного фрістайлу.
Територія, приміщення Київського університету туризму, економіки і права
перевірено та встановлено відповідність діючим вимогам законодавства у сфері
пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю та
відповідають умовам безпечної експлуатації.
В освітньому процесі використовується комп'ютерний клас об'єднаний
локальною мережею з доступом до мережі Інтернет. Кількість комп'ютерів, які
використовуються в процесі підготовки студентів зі спеціальності «Готельноресторанна справа» - 19, з них у лабораторіях, мультимедійних кабінетах - 3.
З метою забезпечення візуального супроводження навчальних занять
використовується
3
мультимедійних
проектори.
Отже,
забезпеченість
мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних
аудиторіях складає ЗО % (від загальної кількості аудиторій).
Експертна комісія підтверджує, що матеріально-технічне оснащення
навчальних аудиторій, спеціалізованих та комп'ютерних лабораторій є сучасним,
відповідає вимогам і у повному обсязі забезпечує виконання навчальних програм
з навчальних дисциплін.
Значна увага у Київському університеті туризму, економіки і права
приділяється забезпеченню соціально-побутових потреб студентів.
Соціальна інфраструктура характеризується наявністю гуртожитку - це
орендована житлова площа 6199 кв. м, де створено належні санітарні і побутові
умови, що сприяють успішному навчанню та змістовному
відпочинку
студентської молоді.
Соціально-побутова
інфраструктура КУТЕП також
характеризується
наявністю пунктів харчування, загальною площею 256 кв. м. У навчальному
корпусі розташована актова зала, де проходять святкові заходи.
Голова експертної комісії
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Вивчення стану матеріально-технічної бази Київського університету
туризму, економіки і права свідчить про наявність можливостей для забезпечення
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанний
бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти.
Експертна комісія констатує, що якісний стан матеріально-технічної
бази Київського університету туризму, економіки і права відповідає
нормативам й вимогам Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти і забезпечує безпечні умови праці та високу якість освітнього
процесу.

8. Якість підготовки і використання випускників
Експертна комісія констатує, що система забезпечення якості освітньої
діяльності Київського університету туризму, економіки і права повністю
відповідає засадам і принципам задекларованим у Законі України «Про вищу
освіту». У Київському університеті туризму, економіки і права сформовано
нормативно-правові засади діяльності у сфері вищої освіти, спрямовані на її
системне реформування і, перш за все, на удосконалення системи підготовки
фахівців, яка ґрунтується на поєднанні освіти, науки та інноваційного розвитку,
забезпечення якості знань, умінь та практичних навичок випускників, відповідно
до державних та міжнародних стандартів якості вищої освіти.
Під час акредитаційної експертизи було перевірено показники успішності
студентів освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанний бізнес» зі
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти шляхом проведення комплексної перевірки залишкових
знань студентів. Контрольні заміри (ККР) проводились на основі розроблених
викладачами пакетів комплексних контрольних робіт, що мають всі необхідні
супровідні документи та затверджені у встановленому порядку.
Під час самоаналізу для студентів за освітньо-професійною програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти комплексні контрольні
роботи проводились з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки:
«Інноваційні ресторанні технології», «Інноваційні технології у готельному та
ресторанному господарстві»; з циклу соціально-гуманітарної
підготовки:
«Методологія наукових досліджень».
Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» наведено в таблиці 3.
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Таблиця З
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Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами освітньо-професійної програми
Готельно-ресторанний бізнес» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським)
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При проведенні контролю залишкових знань за дисциплінами циклу
професійної та практичної підготовки абсолютна успішність становить 100 %,
якісна успішність - 86.4%, середній бал - 4,3. При проведенні контролю
залишкових знань за дисциплінами циклу соціально-гуманітарної підготовки
абсолютна успішність становить 100 %, якісна успішність - 90,9%, середній бал 4,5.
При проведенні контролю залишкових знань під час роботи експертної
комісії за дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки отримано
наступні результати: абсолютна успішність - 100 %, якісна успішність - 68,15 %,
середній бал - 4. При проведенні контролю залишкових знань під час роботи
експертної комісії за дисциплінами циклу соціально-гуманітарної підготовки
абсолютна успішність становить 100 %, якісна успішність - 81,8%, середній бал 4,45.
За результатами останньої екзаменаційної сесії студентів освітньопрофесійної програми «Готельно-ресторанний бізнес» спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
абсолютна успішність становить 100 %, якісна успішність - 88,6 %.
Експертами перевірено курсові проекти. Тематика курсових проектів
присвячена сучасним проблемам впровадження інноваційних технологій у
готельно-ресторанному господарстві. Зміст та оформлення відповідає сучасним
вимогам та є актуальною, наукова інформація відзначається обґрунтованістю та
деталізованим фактичним матеріалом. Експертами були перевірені курсові
проекти Майбороди Тетяни Юріївни на тему «Інноваційні технології в готельній
анімації», Сербіна Вячеслава Андрійович на тему «Інновації в формуванні
конкурентоспроможності готельного підприємства», Крохи Альони Михайлівни
на тему «Інноваційні послуги в курортних готелях».
Результати захисту курсового проекту: абсолютна та якісна успішність
складає 100%, середній бал - 4,6. (табл. 4)
Експертами були перевірені звіти з виробничої практики Буйвал Вікторії
Миколаївни, Гладченко Теорія Олександровича, Глушко Катерини Василівни та
звіти з наукової практики Глущенко Дениса Валерійовича, Залєвської Валентини
Сергіївни, Пруднікової Вікторії Євгенівни. Розбіжностей за результатами
експертної перевірки та оцінками, виставленими при захисті звітів з практик,
немає Аналіз результатів захисту звітів з практик показав, що середня абсолютна
та якісна успішність складає 100% (табл. 4)..
В період акредитаційної експертизи студенти за освітньо-професійною
програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельноресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти захистили
кваліфікаційний дипломний проект. Результати захисту
кваліфікаційного
дипломного проекту наведені в таблиці 4 (абсолютна успішність - 100%, якісна100%).
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Таблиця 4
Результати виконання курсового проекту, захисту звітів з практик та кваліфікаційного дипломного проекту
студентами освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанний бізнес» спеціальності 241 «Готельноресторанна справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
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Розбіжність
між
результатами
перевірки
знань
студентів
при
акредитаційній експертизі і самоаналізі, а також встановленими нормативами
знаходяться в допустимих межах, що дає підставу зробити висновок про
відповідність якості підготовки фахівців акредитаційним вимогам.
Експертна комісія констатує, що якісні характеристики підготовки
магістрів за освітньо - професійною програмою «Готельно-ресторанний
бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти відповідають державним вимогам
щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

9. Науково-дослідна діяльність та міжнародні зв'язки випускової
кафедри
Науково-дослідницька діяльність на кафедрі готельно-ресторанної справи
організована відповідно до плану роботи кафедри та індивідуальних планів
роботи викладачів. Науково-дослідницькою
роботою займається
весь
викладацький склад кафедри. Науково-дослідна діяльність пов'язана з
науковими,
науково-методичними
дослідженнями
викладачів
кафедри:
підготовкою та виданням наукових робіт, участю у наукових, науковопрактичних конференціях різного рівня, рецензування навчальної, навчальнометодичної літератури. Також важливою складовою науково-дослідної роботи
кафедри є залучення до наукової роботи студентів.
В межах реалізації науково-дослідної роботи випускової кафедри
щорічно проводяться методичні семінари з актуальних питань з організації
харчування у навчальних закладах,
професійної підготовки фахівців з
готельно-ресторанного
обслуговування,
крім
того
систематично
організовуються круглі столи, майстер-класи, тренінги, приймається участь у
Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, наукових
конкурсах студентських робіт, проводяться зустрічі з провідними фахівцями в
галузі професійної освіти і туризму, друкуються публікації професорськовикладацького складу у співавторстві з студентською молоддю.
Свідченням активної наукової діяльності викладачів кафедри є наявність
опублікованих
статей
у
періодичних
виданнях,
які
включені
до
наукометричних баз, а також у фахових виданнях України.
За останні 5 років було видано 615 наукових публікацій, в т. ч. 34
монографії, 111 навчальних посібників, 470 наукових статей в періодичних та
фахових виданнях. За останні 3 роки викладачами університету було захищено
11 кандидатських та 3 докторських дисертації.
Київський університету туризму, економіки і права є членом Всесвітньої
Туристської Організації при Організації Об'єднаних Націй. Підтримує
міжнародні зв'язки з роботодавцями Туреччини, Греції, Німеччини, Польщі
щодо організації практики студентів.
Крім того, встановлено міжнародні зв'язки та співпраця з провідними
навчальними закладами Європи:
Голова експертної комісії
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- Вища школа туризму і готельного господарства (Польща, м. Гданськ);
- Інститут Уаіеі (Франція, м. Нім);
- Школа туризму та галузевим Вищим навчальним закладом з менеджменту
туризму «Модуль» (Австрія, м. Відень);
- Білоруський національний економічний університет (Республіка Білорусь,
м. Мінськ);
- Інститут туризму «АлКонстантінов» (Болгарія, м. Бургас);
- Педагогічний університет ім. Гурама Таварткіладзе (Грузія, м. Тбілісі);
- Готельна академія (Словацька Республіка, м. Прешов)
З усіма навчальними закладами заключенні довгострокові двосторонні
договори про співпрацю та співробітництво.
Експертна комісія відзначає, що науково-дослідна робота та
міжнародні зв'язки кафедри готельно-ресторанної справи сприяють
вдосконаленню освітнього процесу підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності
241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

10. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності.
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у Київському
університеті туризму, економіки і права (розглянуто та схвалено рішенням
Вченої Ради університету протокол № 1 від 07.11.2018 р.) розроблено на
підставі Закону України «Про вищу освіту» (стаття 16. Система забезпечення
якості вищої освіти), Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015
№1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності» (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 347), Наказу МОН України від 01.06.2016 №600 «Про затвердження
та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів
вищої освіти», Положення про організацію освітнього процесу у Київському
університеті туризму, економіки і права та на принципах, викладених у
«Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти (ЕБС)», зокрема:
- відповідності європейським та національним стандартам якості вищої
освіти;
- автономії закладу вищої освіти, який несе відповідальність за
забезпечення якості вищої освіти;
- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх етапах
освітнього процесу;
- компетентнісного підходу, який передбачає перехід із процесної на
результатну парадигму навчання;
- студентоцентрованого підходу до навчання й викладання із
застосуванням гнучких навчальних траєкторій та визнанням компетентностей,
набутих поза формальними освітніми програмами;
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- здійснення моніторингу якості освітньої діяльності;
- інтегративності (зв'язку освіти з науковими дослідженнями та
інноваціями);
- постійного підвищення якості освітньоїдіяльності;
- залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших
зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до процесу забезпечення якості;
- відкритості та прозорості на усіх етапах забезпечення якості вищої
освіти;
- комунікаційної підтримки, яка забезпечить зміну інформаційнороз'яснювальної роботи на двосторонню комунікацію.
Система поширюється на наукові та навчально-методичні праці
науково-педагогічних працівників Університету; статті у наукових періодичних
виданнях університету; дисертації докторантів, аспірантів та осіб, прикріплених
до Університету з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії та
доктора наук; а також кваліфікаційні роботи студентів з метою дотримання
прав інтелектуальної власності, підвищення якості навчання, розвиток навичок
коректної роботи з оприлюдненими (опублікованими) джерелами інформації,
формування сумлінного дотримання вимог наукової етики, а також активізацію
самостійності при написанні оригінальних авторських творів
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти у Київському університеті туризму, економіки і права розроблено на
підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту
університету,
Положення
про організацію
освітнього
процесу в
Університеті та повністю відповідає акредитаційним вимогам га
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Загальні висновки і пропозиції
На підставі поданих на акредитацію матеріалів Київського університету
туризму, економіки і права, перевірки на місці експертна комісія дійшла
висновку,
що
кадрове,
навчально-методичне,
матеріальнотехнічне,
інформаційне забезпечення та якість підготовки фахівців, внутрішня система
забезпечення якості освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Київському
університеті туризму, економіки і права загалом відповідають установленим
вимогам і дозволяють забезпечити державну гарантію якості освіти.
1 Освітня діяльність у Київському університеті туризму, економіки і
права з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Готельноресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідає встановленим вимогам і
забезпечує державну гарантію якості вищої освіти.
2. Стан організації освітнього процесу, навчальний план, пояснювальна
записка за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі
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спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти, враховують потреби регіону, підприємств, організаційзамовників, фахівців.
3. Кафедри, які забезпечують освітній процес підготовки фахівців за
освітньо-професійною
програмою
«Готельно-ресторанний
бізнес»
зі
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти, мають достатній науково-педагогічний потенціал.
Колектив кафедр за якісними показниками професійної активності відповідає п.
ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та Державним вимогам
до акредитації.
4.
Організаційне,
навчально-методичне
та
матеріально-технічне
забезпечення відповідає сучасності та потребам освітнього процесу. У
Київському університету туризму, економіки і права створені всі необхідні
умови для якісної підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
5. Результати підсумкового (семестрового) контролю знань студентів, а
також рівень їх залишкових знань, визначений під час самоаналізу та в процесі
проведення акредитаційної експертизи, свідчать про високий рівень
підготовки студентів за освітньо-професійною програмою «Готельноресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», що
відповідає акредитаційним вимогам.
Вважаємо за необхідне висловити також рекомендації, які не впливають
на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки
фахівців у Київському університеті туризму, економіки і права:
- продовжити роботу науково-педагогічних працівників щодо підготовки
електронних посібників та дистанційних курсів з використанням
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
забезпечити оснащення та устаткування спеціалізованих кабінетів та
лабораторій випускової кафедри готельно-ресторанної справи новітнім
устаткуванням, комп'ютерними програмами та комп'ютерною технікою;
посилити наукову роботу викладачів та збільшити кількість наукових
публікацій у фахових періодичних виданнях, які включено до
міжнародних наукометричпих баз даних, зокрема, Scopus та Web оі
Science;
використовувати науковий потенціал кафедри готельно - ресторанної
справи для ефективної співпраці та розширення творчих зв'язків із
закладами вищої освіти України, науковими установами та закордонними
партнерами;
За результатами експертної перевірки, порівняння фактичних
показників освітньої діяльності
Київського університету
туризму,
економіки і права за освітньо-професійною програмою «Готельноресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти і державних вимог до
акредитації спеціальності, поданих у порівняльній таблиці, експертна
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комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну програму
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанпа
справа» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензійним
обсягом 15 осіб за денною формою навчання.
Голова експертної комісії
завідувач
ресторанні
національного економічного університету,
кандидат економічних наук, професор.

В. Г. Герасименко

Член експертної комісії
доцент
кафедри
туристичного
та
готельного
бізнесу
Національного
університету
харчових
технологій,
кандидат наук з державного управління.

27 червня 2019 р.
«З експертними висновками
ознайомлений»
Директор Київського університету туризму,
економіки і права , доктор педагогічних наук,
професор

27 червня 2019 р.
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Д О К У М Е Н Т ПРО ДЕКЛАРУВАННЯ ВИКОНАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ
за освітиьо-профссійпою програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо
матеріально-технічного,
навчально-методичного
та
інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітньопрофесійною програмою «Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Відхилення
фактичного
Фактичне
Значення
значення
значення
показника
показника
від
показника
(нормативу)*
нормативного

КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Склад групи забезпечення (мінімальний
відсоток від загальної кількості членів
групи забезпечення):
1) які мають науковий ступінь та/або вчене
100
60
звання
2) які мають науковий ступінь доктора наук
33
20
та/або вчене звання професора
2. Науково-педагогічні та наукові
працівники, які здійснюють освітній процес
і мають стаж науково-педагогічної
діяльності понад два роки та рівень
100
100
наукової та професійної активності, який
засвідчується виконанням не менше
чотирьох видів та результатів з перелічених
у пункті ЗО Ліцензійних умов (мінімальний
відсоток кадрового складу)
3. Кадровий склад повинен включати на
кожні десять здобувані один викладач, який
має кваліфікацію відповідно до
10
10
спеціальності (максимальна кількість
здобувачів освітнього ступеня магістра на
одного викладача)
4. Наявність трудових договорів
(контрактів) з усіма науково-педагогічними
працівниками та/або наказів про прийняття
їх на роботу
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої
1. Забезпеченість приміщеннями для
проведення освітнього процесу (кв. метрів
на одного здобувана освіти з урахуванням
не більше трьох змін навчання, але не
Голова експертної комісії
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менше 2000 кв. метрів для закладу освіти)
2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)
3. Доступність навчальних приміщень для
осіб з інвалідністю та інших мало
мобільних груп населення
4. Забезпеченість комп'ютерними робочими
місцями, лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідними
для виконання освітніх програм
5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти
гуртожитком (мінімальний відсоток
потреби)
6. 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
7. Наявність освітньої програми
8. Наявність навчального плану
9. Наявність робочої програми з кожної
навчальної дисципліни навчального плану
10. Наявність програм з усіх видів
практичної підготовки
11. Наявність методичних матеріалів для
проведення атестації здобувачів
12. Наявність навчальних планів з
обов'язковим вивченням окремої
навчальної дисципліни «Українська мова як
іноземна» (у разі підготовки іноземців та
осіб без громадянства)
13. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними
та закордонними фаховими періодичними
виданнями відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному
вигляді (мінімальна кількість найменувань)
14. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань англійською
мовою відповідного або спорідненого
профілю (допускається спільне
користування базами кількома закладами
освіти)
15. Наявність офіційного веб-сайту закладу
освіти, на якому розміщена основна
інформація про його діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
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видавнича/атестаційна (наукових кадрів)
діяльність, зразки документів про освіту,
умови для доступності осіб з інвалідністю
та інших мало мобільних груп населення до
приміщень, навчальні та наукові структурні
підрозділи та їх склад, перелік навчальних
дисциплін, правила прийому, контактна
інформація)
ОРГАНІЗАЦІЙНІ
вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Кількість здобувачів вищої освіти на
певній спеціальності та рівні вищої освіти
+23
73
50
(мінімальний відсоток відповідного
ліцензованого обсягу)
2. Електронний вигляд відомостей про
+
+
Відповідає
кадрове та матеріально-технічне
забезпечення закладу освіти до ЄДЕБО
Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за
Відповідає
100
100
показниками:
перелік
навчальних
дисциплін, години, форми контролю,%
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів
Відповідає
100
100
постійного складу за останні 5 років, %
1.3. Чисельність науково-педагогічних і
педагогічних працівників, які обслуговують
спеціальність, займаються удосконаленням
навчально-методичного
забезпечення,
Відповідає
100
100
науковими дослідженнями,
підготовкою
підручників та навчальних посібників і
працюють
у навчальному
закладі
за
основним місцем роботи, %
2. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше
2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:
2.1.1
Успішно
виконані
контрольні
завдання,%
2.1.2 Якісно (на 5 і 4) виконані контрольні
+10
100
90
завдання,%
2.2
Рівень
фундаментальних
знань
+31,8
81,8
50
студентів:
2.2.1.
Успішно
виконані
контрольні
завдання, %
Не передбачено навчальним
2.2.2. Якісно (на 5 і 4) виконані контрольні
90
планом
завдання, %
50
2.3. Рівень фахової підготовки:
2.3.1
успішно
виконані
завдання
з
+ 10
100
90
дисциплін фахової підготовки, %
2.3.2 якісно (на 5 і 4) виконані контрольні
+ 18.15
68,15
50
завдання з дисциплін фахової підготовки, %
3. Організація наукової роботи
Голова експертної комісії

,

^У,

__

В.Г. Герасименко

зо
3.1. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів та результатів
їх діяльності
3.2. Участь студентів у науковій діяльності
(наукова
робота
на
кафедрах
та
в
лабораторіях;
участь
в
наукових
конференціях,
конкурсах,
виставках,
профільних олімпіадах тощо)

+

+

Відповідає

+

+

Відповідає

Голова експертної комісії
завідувач
кафедри
туристичного
та
готельно-ресторанного бізнесу О д е с ь к о г о ^
національного економічного університету,
кандидат економічних наук, професор.

г

Герасименк0

Член експертної комісії
доцент
кафедри
туристичного
та
готельного
бізнесу
Національного
університету
харчових
технологій,
кандидат наук з державного управління.
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Директор Київського університету туризму,
економіки і права , доктор педагогічних наук
професор

оменко

27 червня 2019 р.

Голова експертної комісії

, ^У,

__

В.Г. Герасименко

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання Київським університетом туризму, економіки і права
нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців другого
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою
«Готельно-ресторанний бізнес» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа»

Назва показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)за
освітньокваліфікаційними
рівнями

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

Якісні характеристики підготовки фахівців
Відповідно до наказу МОН України від 13 червня 2012 року № 689
1. Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за
Відповідає
100
100
показниками: перелік навчальних дисциплін,
години, форми контролю, %
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів
Відповідає
100
100
постійного складу за останні 5 років, %
1.3. Чисельність науково-педагогічних
(педагогічних) працівників, що
обслуговують спеціальність і працюють у
навчальному закладі за основним місцем
Відповідає
100
100
роботи, які займаються вдосконаленням
навчально-методичного забезпечення,
науковими дослідженнями, підготовкою
підручників та навчальних посібників, %
2. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні
+ 10
100
90
завдання, %
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання
+31,8
81,8
50
(оцінки «5» і «4»), %
2.2. Рівень знань студентів з природничонаукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні
90
Не передбачено
завдання,%
навчальним планом
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання
50
(оцінки «5» і «4»), %
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні
+ 10
100
90
завдання, %
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання
+18.15
68,15
50
(оцінки «5» і «4»), %
3. Організація наукової роботи
Голова експертної комісії
,
^У,
__
В.Г.
Герасименко

зо
3.1. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
3.2. Участь студентів у науковій роботі
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях, участь в наукових
конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)

+

+

Відповідає

+

+

Відповідає

Голова експертної комісії
завідувач
кафедри
туристичного
та
готельно-ресторанного бізнесу Одеського
національного економічного університету,
кандидат економічних наук, професор.
Член експертної комісії
доцент
кафедри
туристичного
та
готельного
бізнесу
Національного
університету
харчових
технологій,
кандидат наук з державного управління.

„ — В. Г. Герасименко

^
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Голова експертної комісії
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