висновок
експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки
фахівців галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»
за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
ступеня «бакалавр»
у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.06.2016 р.
№ 1387л, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р.
№ 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах», комісія у складі:
голова - Басюк Дарія Іванівна, завідувач кафедри туризму та готельного
бізнесу Національного університету харчових технологій, доктор економічних
наук, доцент;
- експерт - Поколодна Марія Миколаївна, доцент кафедри туризму і
готельного господарства Харківського національного університету міського
господарства ім. О.М. Бекетова, кандидат географічних наук, доцент.
в період з 29.06.2016 р. по 01.07.2016 р. розглянула на місці подану
Мелітопольським інститутом державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету» акредитаційну справу та провела
експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності
цього навчального закладу з підготовки фахівців галузі знань 1401 «Сфера
обслуговування» за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ступеня
«бакалавр» з ліцензійним обсягом 25 осіб денної форми навчання.
За результатами експертизи встановлено:
1. Загальна характеристика навчального закладу
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету» є вищим навчальним закладом у складі
Класичного приватного університету. Класичний приватний університет приватний вищий навчальний заклад - розпочав освітню діяльність у 1992 році
як Запорізький інститут державного та муніципального управління. В 2000 р.
згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2000 р. №542
Запорізькому інституту державного та муніципального управління надано
статус Гуманітарного університету. У 2007 р. його було перейменовано у
Класичний приватний університет згідно з листом Міністерства освіти і науки
України від 22.11.2007 р. №1/11-8410.
МІДМУ «КПУ» розпочав свою діяльність як Навчально-консультаційний
пункт ГУ «ЗІДМУ» у м. Мелітополі у 2002 році (наказ ректора ГУ «ЗІДМУ» від
01.09.2002 р. за № 98-М). Мелітопольський інститут державного та
муніципального управління Гуманітарного університету «ЗІДМУ» створено
наказом ректора Гуманітарного університету «ЗІДМУ» від 26 жовтня 2004 року
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№ 202/1 та перейменовано у Мелітопольський інститут державного та
муніципального управління «Класичного приватного університету» за наказом
№ 177/2 від 23 листопада 2007 року.
МІ ДМУ «КПУ» внесено до Державного реєстру вищих навчальних
закладів України (довідка Міністерства освіти і науки України № 08-1-124
від 12.02.2008 р.). МІДМУ «КПУ» входить до складу науково-освітнього
комплексу, заснованого Класичним приватним університетом разом із
Запорізьким торговим коледжем (наказ МОНУ від 03.09.1998 р. №325)
з метою організації ступеневої освіти.
Діяльність МІДМУ «КПУ» здійснюється на основі Ліцензії на надання
освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти (серія АЕ №270585
від 02.07.2013 р.). Зараз на денному та заочному відділеннях інститут готує
бакалаврів за 7 напрямами підготовки та молодших спеціалістів за 4
спеціальностями.
Директор Мелітопольського інституту державного та муніципального
управління «Класичного приватного університету» - Радєва Марина
Миколаївна, доктор економічних наук, професор. Займає цю посаду з
04.09.2012 р. Стаж педагогічної роботи у вищій школі - 14 років. З 2002 року
почала працювати в інституті на посаді викладача, у 2005 р. була призначена на
посаду заступника директора з науково-методичної роботи. У 2008 році
переведена на посаду заступника директора з навчальної роботи, де і
працювала до призначення директором інституту.
Напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» було
започатковано у 2007 році, акредитовано у 2011 році (сертифікат про акредитацію
Ш-ІІ №0851049 від 22.11.2011р.).
Інститут має власну концепцію за заявленим напрямом, що затверджена у
встановленому порядку та визначає цільові орієнтири діяльності навчального
закладу при підготовці фахівців. Освітня діяльність з підготовки фахівців за
напрямом, що акредитується, підтримується Запорізькою обласною державною
адміністрацією,
Мелітопольською міською
радою,
підприємствами,
організаціями та установами Запорізької області.
Усі матеріали, подані навчальним закладом для акредитації зазначеного
напряму, за обсягом та змістом відповідають вимогам акредитації і дають змогу
оцінити стан справ у навчальному закладі.
2. Формування контингенту студентів
Формування контингенту студентів МІДМУ «КПУ» здійснюється згідно з
правилами прийому до вищих навчальних закладів України з урахуванням
особливостей його статусу. Навчання проводиться за однією із наведених форм
фінансування: за прямими угодами між інститутом, підприємством та
студентом про підготовку майбутнього фахівця за рахунок коштів підприємств;
за рахунок власних коштів студентів, які бажають самостійно обрати
спеціальність; за договорами із державними підприємствами та комерційними
структурами, які виступають спонсорами навчання студента; за рахунок коштів
інституту згідно з направленнями місцевих органів самоврядування: дітейсиріт, воїнів-інтернаціоналістів та ліквідаторів Чорнобильської аварії, а також
дітей представників правоохоронних органів, батьки яких загинули при
виконанні службового обов’язку, інвалідів війни та праці.
Голова комісії:
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В інституті реалізується система профорієнтаційної роботи, яка включає
заходи, що, з одного боку дають змогу вирішувати питання правильності
вибору напряму підготовки, а з іншого - для найкращих абітурієнтів і студентів
дають можливість отримати значні знижки та пільги, як при вступі до
інституту, так і під час навчання в ньому.
Згідно з додатком до Ліцензії АЕ №270585 від 02.07.2013 р. ліцензований
обсяг студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» за
ступенем «бакалавр» складає 25 осіб денної форми навчання. Динаміку
контингенту бакалаврів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна
справа» наведено в таблиці 1. Прийом до навчального закладу проводиться з
дотриманням нормативних вимог.
3. Зміст підготовки фахівців
Перевірка методичного забезпечення навчального процесу підготовки
фахівців галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за напрямом 6.140101
«Готельно-ресторанна справа» ступеня «бакалавр» свідчить, що освітньокваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, навчальний
план підготовки бакалаврів за даним напрямом розроблені у встановленому
порядку на основі галузевого стандарту вищої освіти і ухвалені Вченою радою
МІДМУ «КПУ».
У результаті проведеної експертизи зазначених документів встановлено,
що зміст варіативних компонентів відповідає встановленим вимогам,
конкретизує кваліфікаційні вимоги до виробничих функцій, типових завдань
діяльності та умінь, якими повинен володіти випускник МІДМУ «КПУ», а
також забезпечує формування професійних компетенцій.
Співвідношення навчального часу між циклами підготовки витримане
відповідно зі стандартами і становить за циклами:
- соціально-гуманітарної підготовки - 1296 години (15%);
- фундаментальної,
природничо-наукової
та
загальноекономічної
підготовки - 1296 години (15%);
- професійної та практичної підготовки - 2592 години (70%).
З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі програми, які
містять мету та завдання курсу, тематичний план, зміст курсу за темами, плани
практичних (семінарських) занять, завдання до самостійної роботи студентів,
теми рефератів, види контролю знань та критерії оцінювання, рекомендовану
літературу.
Таким чином, комісія констатує, що зміст підготовки фахівців галузі знань
1401 «Сфера обслуговування» за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна
справа» ступеня «бакалавр» у МІДМУ «КПУ» відповідає ліцензійним вимогам.
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Таблиця 1
Динаміка змін контингенту студентів
з напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», що акредитується в Мелітопольському інституті
_____________державного та муніципального управління «Класичного приватного університету»_____________
№

Н азв а п ок азн и к а

з/п
К урс

1.
2.

Всього студентів на
спеціальності
Кількість студентів, яких
відраховано
в т.ч.
- за невиконання
навчального плану
- за грубі порушення
дисципліни
- у зв’язку 3
переведенням до інших

1

2

0 1 .0 9 .2 0 1 3
3
4

3

24

20

2

4

2

1

3

2

5

1

Роки
ден н а ф орм а навчання
0 1 .0 9 .2 0 1 5
0 1 .0 9 .2 0 1 4
2
3
4
2
3
4
5
1

1

1

17

2

20

11

5

17

3.

3

12

1

2

2

11

0 1 .0 7 .2 0 1 6
3
4

5

16
1

-

1

16

11

4

1
1

2

1

-

внз
- інші причини
(переведено на іншу
форму навчання)
Кількість студентів, які
зараховані на старші
курси (всього):
в т.ч. - переведених із
інших ВНЗ
- поновлених на
навчання

5

тО .
< г

/
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4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
навчального процесу
З кожної дисципліни навчального плану розроблені та затверджені у
встановленому порядку навчально-методичні комплекси, що містять навчальні
та робочі програми навчальної дисципліни, конспекти лекцій, методичні
рекомендації до практичних та семінарських занять, тематику курсових робіт,
питання для семестрового контролю, перелік рекомендованої літератури. В
наявності пакети контрольних завдань для перевірки рівня залишкових знань
студентів.
Методичне забезпечення навчальних дисциплін складається з конспектів
та презентаційних матеріалів лекцій, методичних рекомендацій до виконання
практичних та лабораторних робіт, що визначають мету, хід виконання роботи,
питання для самоконтролю та індивідуальні завдання до студентів. До складу
методичного забезпечення самостійної роботи студентів входить: програма
навчальної дисципліни, рекомендації щодо роботи з літературою, словник
фахових термінів, теоретичний та довідковий матеріал у стислому вигляді,
питання для самоконтролю, рекомендована література.
Засоби діагностики якості навчальних досягнень студентів являють собою
пакети завдань для модульного та підсумкового контролю знань студентів,
пакети ком плексних контрольних робіт, питання до заліків та екзаменів та
комплекти екзаменаційних білетів, а також тематику та методичні рекомендації
до курсових робіт.
Комплексні контрольні роботи розглянуті на засіданнях кафедри,
рецензовані викладачами інституту та інших навчальних закладів та
затверджені директором інституту.
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт розроблені
викладачами інституту, затверджені належним чином та у достатній кількості
представлені у бібліотеці інституту.
Самостійна робота студентів забезпечена дидактичними матеріалами. В
комп’ютерних класах розміщені методичні матеріали для самостійного вивчення
окремих тем, конспекти лекцій з окремих дисциплін. Викладацьким складом
кафедри розроблені навчально-методичні матеріали всіх дисциплін навчального
плану. Вони знаходяться на сайті і доступні кожному студенту інституту.
Усі навчально-методичні матеріали відповідають нормативним вимогам,
виконані і використовуються на належному рівні.
Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над
вдосконаленням науково-методичного забезпечення навчального процесу
заявленого напряму, що знаходить своє відображення в друкованих та
підготовлених до друку роботах.
Таким чином, комісія констатує, що навчально-методичне забезпечення
процесу підготовки фахівців галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за
напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ступеня «бакалавр» у
М І Д М У «К П У » відповідає ліцензійним вимогам.
5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Експертною комісією проведено вивчення якісного складу науковопедагогічного персоналу, що обслуговує напрям 6.140101 « Готельно-ресторанна
С—
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справа», в ході якого були отримані відомості про викладачів щодо їх посад,
наявності наукового ступеня та вченого звання, фахової освіти, дисциплін, які
вони викладають.
Навчальний процес з підготовки бакалаврів за напрямом 6.140101
«Готельно-ресторанна справа» забезпечують 6 кафедр: обліку і аудиту,
міжнародної економіки, менеджменту, системного аналізу, готельно-ресторанної
справи, гуманітарних дисциплін, правознавства.
Серед 32 викладачів, які забезпечують підготовку фахівців даного напряму,
мають наукові ступені та вчені звання докторів наук, професорів
5 (16%) осіб, кандидатів наук, доцентів 16 (50%) осіб. Штатні викладачі складають
84%.
Документи, що підтверджують освіту, наукові ступені та вчені звання, є в
наявності.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціальногуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності складає 82%,
штатні складають 57%, з них докторів наук, професорів 13%.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин
фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності, складає
79%, у тому числі на постійній основі - 59%, з них докторів наук, професорів 20%.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових
дисциплін навчального плану складає 78%, у тому числі на постійній основі 69 %,
з них докторів наук, професорів 32 %.
Отже, кадрове забезпечення підготовки фахівців з напряму підготовки
6.140101 «Готельно-ресторанна справа» з ліцензійним обсягом 25 осіб денної
форми навчання повністю відповідає встановленим вимогам акредитації.
Кафедра готельно-ресторанної справи є випусковою за напрямом
6.140101 «Готельно-ресторанна справа» за ступенем бакалавр. Посаду
завідувача кафедри займає к.е.н., доцент Намлієва Наталя Василівна, яка
працює у МІДМУ «КПУ» з 2001 року. Стаж роботи у вищих навчальних
закладах - 14 років. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію у
Класичному приватному університеті, У 2015 р. пройшла навчання за
Програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
кадрів у Класичному приватному університеті за спеціалізацією «Організація та
управління готельно-ресторанним бізнесом». У 2015-2016 рр. пройшла
шестимісячне стажування у Класичному приватному універистеті в Інституті
здоров'я, спорту та туризму на кафедрі туризму та готельного господарства.
Усі викладачі кафедри мають вищу освіту та пройшли фахове
стажування відповідно до профіля закріплених дисциплін, мають науковий і
практичний досвід роботи у вищій школі, глибокі професійні знання, широкий
культурний кругозір, успішно володіють викладанням навчальних дисциплін,
мають друковані наукові праці.
Напрямками науково-практичної і методичної діяльності викладачів
кафедри є: організація та проведення міжнародних науково-практичних
конференцій з актуальних проблем; розробка та видання науково-методичних
матеріалів за результатами роботи.
Г олова комісії:
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Таким чином, можна констатувати, що кадрове забезпечення навчального
процесу підготовки фахівців галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за
напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ступеня «бакалавр» у МІДМУ
«КПУ» відповідає ліцензійним вимогам.
6. Науково-дослідна діяльність
Наукова діяльність у Мелітопольському інституті державного та
муніципального
управління
«Класичного
приватного
університету»
реалізується згідно з «Концепцією організації науково-дослідної роботи» та є
невід’ємною складовою освітнього процесу. Вона здійснюється на підставі
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту інституту,
нормативних актів щодо організації науково-дослідної роботи у вищих
навчальних закладах.
З метою поширення наукових здобутків та обміну інформацією в галузях
окремих спеціальних знань МІДМУ «КПУ» з 2008 року розпочато друк
збірника наукових праць МІДМУ «КПУ» «Інституціональний вектор
економічного розвитку / Institutional vector of economic development» (свідоцтво
про державну реєстрацію №14407-3378Р), який входить до переліку фахових
видань.
Професорсько-викладацький склад інституту та студенти беруть участь у
виконанні комплексних наукових досліджень за темою: «Цивілізаційний вектор
розвитку суспільства в контексті інституціоналізму» (№0115U001005).
Традиційно співробітники беруть участь у різноманітних науковопрактичних семінарах і конференціях, що проводяться на базі МІДМУ «КПУ»
та в інших навчальних закладах України. Науковці МІДМУ «КПУ» протягом
останніх трьох років прийняли участь в 42 науково-методичних та науковопрактичних конференціях, як на базі ВНЗ України, так і зарубіжних країн.
Інститут щорічно приймає делегації науковців з іноземних навчальних
закладів-партнерів, а саме, Білоруського державного педагогічного
університету, Жешувської Політехніки та Жешувського університету (Польща).
У свою чергу делегації викладачів МІДМУ «КПУ» (від 3 до 5 чоловік) щорічно
беруть участь у конференціях вказаних університетів.
У квітні 2016 р. проведено XVI Міжнародну наукову конференцію
молодих учених та студентів «Соціально-економічний розвиток України:
цивілізаційний вибір» згідно з планом Міністерства освіти і науки України.
Співорганізаторами конференції, за традицією, виступили: Міністерство освіти
і науки України, Мелітопольський інститут державного та муніципального
управління «КПУ», Класичний приватний університет, Жешувський
універсйтет (Польща), Жешувська політехніка ім. Ігнасіо Лукашевича
(Польща), Білоруський державний педагогічний університет ім. Максима Танка
(Республіка Білорусь), Регіональний університет м. Буде (Норвегія).
У конференції взяли участь понад 100 молодих учених, аспірантів, магістрантів
та студентів із 5 країн: України, Білорусі, Польщі, Норвегії, Грузії.
За результатами конференції підготовлено до друку та видрукувано
збірник наукових праць учасників конференції.
Спільно з відділом благоустрою та екології виконавчого комітету
Мелітопольської міської ради Запорізької області у травні 2016 року втретє
проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Екологія - філософія
Г олова комісії:
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існування людства», в якій взяли участь близько 120 науковців. За
результатами роботи конференції надруковано збірник наукових праць.
У вересні 2015 р. проведено чергову XIII міжнародну наукову
конференцію з публікацією матеріалів конференції: Інституціональні
перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність : Збірник
наукових праць учасників X Міжнародної науково-практичної конференції
(Мелітополь, 11-13 вересня 2015 р.) / за заг. ред. М.М. Радєвої. - Мелітополь:
ТОВ «Колор Принт», 2015. - 150 с. - ISBN 978-966-2489-30-9.
Професорсько-викладацький склад і молоді науковці також беруть
активну участь у проведенні та організації наукових заходів, які проходять на
базі Класичного приватного університету. Традиційною є участь співробітників
МІ ДМУ »КПУ» в щорічному комплексному науковому заході «Дні науки», що
проходить в жовтні у Класичному приватному університеті та охоплює ряд
міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. Аспіранти,
здобувані та студенти інституту мають змогу взяти участь у Міжнародній
науковій конференції молодих науковців «Наука і вища освіта», що проходить
на базі Класичного приватного університету в травні.
В Мелітопольському інституті державного та муніципального управління
створена та діє Юридична клініка, що є членом Асоціації юридичних клінік
України. Юридична клініка «Правова допомога» як навчально-науковий
підрозділ - є структурним підрозділом Мелітопольського інституту державного
та муніципального управління «Класичного приватного університету» та
зареєстрована
у
Виконкомі
Мелітопольської
міської
ради
за
№ 11011050007000301 від 10.01.2008 р.
7. Міжнародні освітні та наукові зв’язки
Упродовж 2013-2016 н.р. основними напрямами міжнародної діяльності
інституту стали: міжнародна науково-дослідна діяльність; науково-освітня
діяльність, що адмініструється міжнародними програмами; підвищення
кваліфікації професорсько-викладацького складу та стажування закордоном.
1.
Міжнародна науково-дослідна діяльність
1.1. Організація та проведення щорічних міжнародних наукових та
науково-практичних конференцій.
1.2. Опублікування
результатів
індивідуальних
досліджень
в
зарубіжних наукових виданнях, зокрема в: Niemwnosci spoleczne a wzrost
gospodarczy [Соціальна нерівність та економічне зростання] (Польща), Zeszyty
naukowe Politechnicki Rzeszoowskiej [Науковий вісник Жешувського технічного
університету] (Польща), Wspolczesny aspekty zarz^dzanie: teoria і doswiadczenie
[Сучасні аспекти управління : теорія та практика] (Польща), European Applied
Sciences [Прикладні науки в Європі] (Німеччина), Оралдьі гьільїм жаршьісьі
[Уральський науковий вісник] (Казахстан) та ін.
1.3. Участь викладачів Інституту в міжнародних конференціях,
симпозіумах, конгресах, що проводяться іноземними освітніми та науковими
інституціями: Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems of
economies of post communist countries at current stage» [Актуальні проблеми
економічного розвитку посткомуністичних країн] (м. Тбілісі, Грузія, 2829 липня 2013 р.); IX Міжнародна науково-практична конференція «Бьдещето
вьпроси от света на науката» [Актуальні питання світу науки] (м. Софія,
Л___
Голова комісії:
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Болгарія, 17-25 грудня 2013 р.) та ін.
2.
Науково-освітня діяльність, що фінансується міжнародними
програмами
2.1. Інститут є учасником програм професійної адаптації звільнених у
запас військовослужбовців та членів їх родин, сприяння їх працевлаштування,
надання юридичних консультацій, захисту інтересів незахищених верств
населення. МІДМУ «КПУ» бере участь у спільному з ОБСЄ проекті курсової
перепідготовки та підтримки професійного росту звільнених у запас
військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур у
рамках «Державної програми соціальної і професійної адаптації
військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з
військової служби».
2.2. Інститут є учасником програм соціальної адаптації звільнених у запас
військовослужбовців
у рамках проекту «Україна-Норвегія». Щорічно
проводяться засідання Круглого столу, присвяченого підведенню підсумків
спільної роботи в рамках проекту. В роботі Круглого столу беруть участь
представники організаторів і партнерів проекту та місцевої влади. Для
розширення напрямів україно-норвезького партнерства в сфері освіти було
розроблено й подано проект культурного розвитку «Відкрий для себе
Норвегію» та академічний проект «Креативне дистанційне навчання
профільним дисциплінам».
3.
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу
3.1. Запрошення іноземних фахівців, експертів для читання лекцій
студентам та професорсько-викладацькому складу Інституту. Так, в межах
україно-норвезького співробітництва лекції для студентів і викладачів
інституту викладали професори Університету Норд (Норвегія) Костянтин
Тимошенко з фінансового обліку та Ірина Родвик з публічного адміністрування.
3.2. Розвиток науково-дослідної та іншомовної компетенції.
З метою підвищення якісного й кількісного рівня публікацій результатів
наукових досліджень викладачів інституту в іноземних наукових виданнях було
проведено ряд науково-методичних семінарів «Написання та підготовка
наукових статей до опублікування в іноземних наукових виданнях: коментарі
та рекомендації» (2014 - 2015 рр.).
Для покращення можливостей міжнародної академічної мобільності,
участі в міжнародних наукових та освітніх програмах та проектах значна увага
впродовж звітного періоду приділялася підвищенню якості викладання та рівня
володіння іноземними мовами.
У 2014 році для студентів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
розпочато викладання іноземною мовою окремих блоків навчального матеріалу
з фахових дисциплін.
За період 2013-2015 років на факультеті управління Жешувського
політехнічного університету ім. Ігнаци Лукашевиу проходили стажування
викладачі інституту, які забезпечують викладання дисциплін за спеціальністю:
к.е.н., доц.. Коломієць В.М., к.е.н., доц. Намлієва Н.В., к.е.н., доц.. Редько Л.І.,
ст. викладач Рогаль О.П., к.н.держ.упр., доц. Гурбик Ю.Ю.
Міжнародні зв’язки Мелітопольського інституту державного та
муніципального управління «КПУ» розвиваються у рамках угод, що
укладаються між інститутом і провідними зарубіжними навчальними закладами
Г олова комісії:
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та науковими установами:
- Global Business Training Ink. (California, USA);
- Регіональний університет м. Буде (Норвегія);
- Факультет управління Жешувського політехнічного університету
ім. Ігнаци Лукашевича (Жешув, Польща);
- Державний економічний університет в Познані (Польща).
Таким чином, комісія констатує достатній рівень організації науководослідної діяльності та міжнародних зв’язків МІДМУ «КПУ».
8. Матеріально-технічна база
Навчальний процес у МІДМУ «КПУ» проводиться у власному
навчальному корпусі, а також на орендованих площах, загальним обсягом
5829,5 кв.м. Площа приміщень для занять студентів складає 5190,4 кв.м., що у
розрахунку на одного студента становить 4,24 кв.м. У навчальних приміщеннях
проведено капітальний ремонт відповідно до вимог, що виставляються до
навчальних приміщень. Відремонтований корпус повністю відповідає
санітарним та протипожежним вимогам. На земельній ділянці студмістечка
ведеться будівництво нового навчального корпусу. Спортивні заняття
проводяться на площах власного відкритого спортмайданчику, розташованого
на орендованій земельній ділянці студмістечка, а також в спортивних залах і
майданчиках ММГО «Мелітопольський тенісний клуб «ЕЙС» (площа 920 кв.м),
Санітарно-технічний стан навчальних корпусів задовільний.
В інституті створено та функціонують необхідні спеціалізовані
лабораторії та навчальні кабінети, передбачені навчальним планом напряму,
частина яких використовується на договірних засадах. Усі вони забезпечені
обладнанням та меблями в обсязі, що дає можливість проводити навчальний
процес на належному рівні. 10% аудиторій від загальної кількості забезпечені
мультимедійним обладнанням для одночасного використання.
Працівники та студенти інструктуються з правил охорони праці, безпеки
життєдіяльності за затвердженими планами і графіками. Усі приміщення
інституту використовуються протягом навчального року з повним
навантаженням, утримуються у належному гігієнічному режимі. Щорічно
проводиться ремонт навчальних приміщень.
Придатність й відповідність приміщень МІДМУ «КПУ» нормам
санепідемстанції, держнаглядохоронпраці, протипожежної безпеки засвідчена
Актом готовності Мелітопольського інституту державного та муніципального
управління «Класичного приватного університету», а також відповідними
дозвільними документами.
Локальна мережа Мелітопольського інституту державного та
муніципального управління «Класичного приватного університету» підключена
до комп’ютерної мережі Internet (у т.ч. комп’ютерні класи). З метою створення
умов для впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес
в Інституті створено локальну систему intranet. Наявність достатньої кількості
сучасної комп’ютерної техніки та спеціально складеного розкладу самостійної
роботи у комп’ютерних класах дозволяє студентам отримувати необхідну
інформацію.
В 2012 р. в інституті для студентів та викладачів обладнано 4 зони
відкритого бездротового доступу до Internet за технологією WI-FI. На території
Інституту розміщено хот-спот для безкоштовного доступу до WI-FI мережі, що
Голова комісії:
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надає студентам та викладачам можливість безкоштовного доступу до мережі
Іпіетеі
Медичне обслуговування студентів здійснюється міською поліклінікою
та медичним пунктом інституту з постійно працюючою медичною сестрою та
лікарем-сумісником. Студенти забезпечуються гуртожитком в обсязі 70% від
потреби.
Матеріально-технічну базу підготовки бакалаврів галузі знань 1401
«Сфера обслуговування» за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
забезпечено відповідними приладами та обладнанням. В наявності є відповідне
програмне забезпечення, робота з яким сприяє розвитку професійної
компетентності та підвищенню конкурентоспроможності фахівців з заявленого
напряму.
Підготовка фахівців за цією спеціальністю забезпечена наявністю
спеціалізованих кабінетів, комп’ютерного класу з обчислювальним центром з
локальною комп’ютерною мережею, підключеною до всесвітньої мережі
ІпїегпеГ бібліотеки, лабораторій та аудиторій.
В цілому експертна комісія зазначає, що матеріально-технічне
забезпечення підготовки бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»
за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» відповідає вимогам щодо
підготовки фахівців зазначеного напряму.
Інформаційне забезпечення.
Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів
є бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації. Бібліотека налічує
понад 8900 примірників наукової та навчально-методичної літератури та
58 назв періодичних видань, що дає можливість забезпечити на 100% студентів
підручниками та навчальними посібниками згідно з нормативами. Читальні
зали бібліотеки нараховують 49 посадкових місць, що складає 3% до загального
контингенту студентів та відповідає нормативам.
Бібліотека щорічно передплачує фахові періодичні видання за профілем
спеціальності: Готельний і ресторанний бізнес, Отельєр і ресторатор, Отель,
Економіка та держава.
Студенти і працівники МІДМУ »КПУ» мають змогу користуватися
бібліотечним фондом КПУ, обсяг якого дорівнює 112798 екз., найменування
періодичних видань - 150; обсяги баз даних - 46786 екз. Бібліотека містить
З читальні зали із загальною кількістю місць - 205.
Студенти напряму,
що
акредитується,
мають
можливість
використовувати М ет е! як ще одне джерело інформації. В інституті
функціонує локальна мережа інституту (у т.ч. комп’ютерні класи), яка
підключена до мережі ЬіїетеЕ Всі робочі, навчальні програми та інше
забезпеченні НМКД з кожної дисципліни розроблено та представлено в
електронному варіанті на сайті інституту. З метою своєчасного та якісного
забезпечення слухачів навчально-методичними матеріалами у МІДМУ «КПУ»
створено електронний МетеСресурс підтримки освітніх програм напрямів
навчання. Ресурс реалізовано на основі вільно розповсюджуваного програмного
комплексу МОСЮЬЕ (http://moodle.org), який позиціонується як система
управління навчанням. Система є світовим лідером серед систем такого типу.
Електронний МетеСресурс розташовано за адресами ІШр://со1^еmidmu.com.ua/ та http://bak-midmu.com.ua/. Відповідно до навчального плану
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напряму у електронному ІЩеиШ-ресурсі створені сторінки навчальних
дисциплін, де у структурованій формі представлено навчально-методичне
забезпечення, яке відповідає модульній технології навчання. Для організації
контролю та самоконтролю засвоєння навчального матеріалу студентом для
кожної дисципліни сформовані банки тестових завдань. Контроль засвоєння
знань може здійснюватися у автоматичному режимі.
Таким чином, комісія констатує, що інформаційне забезпечення підготовки
фахівців галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за напрямом 6.140101
«Готельно-ресторанна справа» ступеня «бакалавр» відповідає ліцензійним
вимогам, у той же час можна рекомендувати продовжити поповнення банку
прикладних програм сучасними ліцензованими програмами для проведення
навчального процесу підготовки фахівців з заявленого напряму.
9. Якісні характеристики підготовки фахівців
Комісією перевірено умови забезпечення якості вищої освіти, зокрема
встановлено, що виконання навчального плану за показниками переліку
навчальних дисциплін, годин, форм контролю складає 100%, що відповідає
вимогам щодо акредитації.
З метою вивчення рівня професійної підготовки студентів за напрямом
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» в МІДМУ «КПУ»
розроблено пакети завдань комплексних контрольних робіт. Були проведені
комплексні контрольні роботи з дисциплін: Філософія, Історія української
культури, Вища математика, Рекреаційна географія, Організація готельного
господарства, Менеджмент готельно-ресторанного господарства.
Кількісний та якісний аналіз результатів свідчить, що студенти засвоїли
теоретичні основи курсів, досить повно розкривають сутність питань, а
показники успішності та якості освіти відповідають вимогам. Результати
виконання комплексних контрольних робіт спеціальності при проведені
акредитаційної експертизи повністю відповідають ліцензійним вимогам щодо
підготовки бакалаврів і наведено в таблиці 2.
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Таблиця 2
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
результатів виконання комплексних контрольних робіт при проведені акредитаційної експертизи за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна
справа» у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління «Класичного приватного університету»
№
п/п

Д и сц и п л ін а

Ш и ф р і н азва н ап р я м у
п ідготов к и

Г р уп а

1

2

3

4

К -сть
студе
нтів
5

В и к он ув ал и К К Р
К -сть

%

6

7

О д ер ж а л и оц ін к и (к іл ь к ість , % )
5
8

|

4
9

10

|

2

3
11

Ї2

|

ІЗ

14

1 15

А бсол ю тн а
усп іш н ість

Я к іст ь

іб

17

%

3 с о ц іа л ь н о -г у м а н іт а р н о ї п ід г о т о в к и
1

Ф іл о со ф ія

2

Історія
у к р а їн с ь к о ї
культури

6.140101 Г о тел ь н о р е с т о р а н н а с п р ав а
6.140101 Г о тел ь н о р е с т о р а н н а сп р ава

Д Х -1 1 4

11

11

100

1

9,1

5

45,5

5

45,4

-

-

100

54,6

Д Х -1 1 4

11

11

100

2

18,2

5

45,4

4

36,4

-

-

100

63,6

22

22

100

3

13,7

10

45,4

9

40,9

-

-

100

59,1

В середньом у

3 ф у н д а м е н т а л ь н о ї, п р и р о д н и ч о - н а у к о в о ї т а з а г а л ь н о е к о н о м іч н о ї п ід г о т о в к и

1

В ищ а
м а тем ат и к а

2

Р ек р е ац ій н а
гео гр аф ія

6.140101 Г о тел ь н о р е с т о р а н н а с п р ав а
6.140101 Г о тел ь н о р е с т о р а н н а с п р ав а

Д Х -1 1 4

11

11

100

1

9,1

6

54,5

4

36,4

-

-

100

63,6

Д Х -1 1 4

11

11

100

1

9,1

5

45,5

5

45,4

-

-

100

54,6

22

22

100

2

9,1

11

50,0

9

40,9

-

-

100

59,1

В середн ьом у

3 про< іе с ій н о ї т а п р а к т и ч н о ї п ід г о т о в к и

1

2

О р ган ізац ія
го тел ьн о го
го сп о д ар ств а
М ен ед ж м е н т
го тел ьн о р ес то р ан н о го
го сп о д ар ств а

В сер едн ь ом у

6.140101 Г о тел ь н о р е с т о р а н н а с п р ав а

Д Х -1 1 2

16

16

100

1

6,3

8

50,0

7

43,7

-

-

100

56,3

6.140101 Г о тел ь н о р е с т о р а н н а с п р ав а

Д Х -1 1 2

16

16

100

2

12,5

7

43,7

7

4 3,7

-

-

100

56,3

32

32

100

3

8,3

15

46,9

14

43,8

-

-

100

56,3

Д.І. Басюк
М.М. Поколодна
М.М. Радєва

Голова комісії:

Д.І. Басюк

14

Студенти напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» виконують за
час навчання 2 курсові роботи з дисципліни: «Організація готельного
господарства», «Організація рекреаційних послуг». Тематика курсових робіт
формується викладачами, розглядається та затверджується на засіданні
кафедри. Тематика курсових робіт передбачає елементи дослідницької роботи
студентів згідно актуальних проблем організації обслуговування в готелях й
наявних конкретних даних з установ та організацій. Експерт визначає
різноманітність та практичну доцільність тематики курсових робіт, їх
відповідність напряму.
Організаційне і методичне супроводження курсових робіт позитивно
позначається на якості їх виконання. Вибіркова перевірка курсових робіт
дозволила дійти висновку, що якість курсових робіт відповідає оцінкам, які
студенти отримали під час захисту.
Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за темою
«Організаційно-економічні засади формування та розвитку підприємств
готельно-ресторанного господарства в умовах ринкової трансформації
економіки» (під керівництвом к.е.н., доц. Намлієвої Н.В.) як складової теми
науково-дослідної роботи інституту: «Цивілізаційний вектор розвитку
суспільства в контексті інституціоналізму» (номер державної реєстрації
№0115Ш01005, науковий керівник: д.е.н., проф. М.М. Радєва). В межах
наукової теми кафедри викладачами будуть обґрунтовані подальші напрями
перетворень підприємств готельного та ресторанного бізнесу.
Практичне навчання студентів проводиться на підприємствах міста та
області. Перелік усіх видів практик, їх форма, тривалість і терміни проведення
визначаються навчальним планом. Зміст і послідовність проведення практики
визначається робочими програмами практик.
Основними базами практик для студентів напряму є ПП «Зеленова О.А.»
(Піцерія Челентано), ФОП «Голіченко І.В» (готель «Сім зірок»), ФОП
«Кувачова О.І.» (кафе «Асорті») та інші приватні підприємства малого і
середнього бізнесу готельно-ресторанної сфери. З базами практики завчасно
укладено договори на їх проведення.
Тривалість дії договору погоджується договірними сторонами,
визначається на період конкретного виду практики. Під час проведення практик
на підприємствах студенти ведуть щоденник, де фіксується виконання роботи.
Після закінчення практики складається звіт, який оцінюється та затверджується
керівниками практики від підприємств, провідними спеціалістами цих
підприємств. Результати перевірки звітів про практику показали, що оцінка
практик є об’єктивною.
Поглиблення практичної спрямованості навчання відбувається шляхом
розширення форм та методів співпраці з підприємствами, установами,
організаціями, зокрема, за рахунок збільшення баз практики з числа найбільш
ефективно функціонуючих підприємств та установ, проведення практичних
занять з фахових дисциплін безпосередньо на виробництві, залучення
висококваліфікованих фахівців-практиків до навчально-виховного процесу.
На завершальному етапі навчання студенти напряму 6.140101 «Готельноресторанна справа», які навчаються за програмою бакалавра, складають
державний комплексний екзамен з дисциплін «Організація готельного
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господарства», «Організація ресторанного господарства», «Технологія продукції
ресторанного господарства», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства»,
«Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства», «Організація
рекреаційних послуг», «Організація анімаційних послуг», «Ділова іноземна мова»
у 8 семестрі.
Ознайомившись із наказами про комплексний державний екзамен,
експертна комісія констатує, що окремо видається наказ про затвердження
складу Державної екзаменаційної комісії та наказ про допуск студентів до
державного комплексного екзамену. За результатами успішного виконання
письмового екзаменаційного завдання державна екзаменаційна комісія приймає
рішення щодо присвоєння кваліфікації фахівця і про видачу випускнику
диплома державного зразка.
Аналіз результатів випуску та працевлаштування випускників дозволяє
констатувати, що частка випускників, на яких навчальний заклад має дані про їх
місце роботи і посаду, за останні три роки складає відповідно 86%, 80%, 100% від
загальної кількості випускників.
Таким чином, експертна комісія констатує, що кількісний та якісний аналіз
свідчить, що студенти засвоїли на належному рівні навчальні матеріали, а
показники успішності та якості залишкових знань відповідають вимогам.
10. Забезпечення якості вищої освіти та якісні характеристики
підготовки фахівців
Відповідно до Закону «Про вищу освіту» в Мелітопольському інституті
державного та муніципального управління «Класичного приватного
університету» запроваджуються елементи системи забезпечення якості вищої
освіти, яка передбачає здійснення низки процедур і заходів, зокрема: розробка
та впровадження положень з організації освітнього процесу, нормативного
забезпечення освітніх програм та навчальних дисциплін, практики студентів;
здійснення моніторингу навчальних досягнень студентів, забезпечення якості
семестрового оцінювання та проведення аналізу його результатів на засіданнях
вченої ради інституту; організаційне забезпечення державної атестації щодо
оцінювання здобувачів вищої освіти, проведення аналізу звітів голів державних
екзаменаційних комісій; щорічна атестація науково-педагогічних працівників
тощо.
Особлива увага приділяється забезпеченню необхідних інформаційних
ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи
студентів, засобами віртуальної аудиторії сайту підтримки навчальних програм
інституту та впровадження проекту «Електронна бібліотека МІДМУ «КПУ».
Також для ефективного управління освітнім процесом, забезпечення зв’язків
між структурними підрозділами застосовуються процедури внутрішньої
комп’ютерної мережі інституту, а для забезпечення публічності інформації сайт інституту в мережі Інтернет.
Таким чином, експертна комісія констатує, що система внутрішнього
яябезпечення якості вищої освіти з напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна
справа» відповідає ліцензійним вимогам.

Г олова комісії:

Д.І. Басю к
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11. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів
Під час попередньої акредитації напряму підготовки 6.140101 «Готельноресторанна справа» були зроблені наступні зауваження, які були цілком
виправлені:
- продовжити роботу по впровадженню у навчальний процес активних
методів навчання.
З метою своєчасного та якісного забезпечення студентів галузі знань 1401
«Сфера обслуговування»
напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів у
МІДМУ «КПУ» створено електронний ІЩегпеГресурс підтримки освітніх
програм напрямів навчання. Ресурс реалізовано на основі програмного
комплексу МОСЮЬЕ (http://moodle.org). Відповідно до навчального плану
напряму створені окремо курси навчальних дисциплін, де у структурованій
формі представлено навчально-методичне забезпечення. Електронний формат
представлення матеріалів в системі дозволяє оперативно здійснювати зміни,
розширення, доповнення та коригування навчально-методичних матеріалів
дисципліни. З метою обговорення та поширення активних методів навчання у
навчальний процес в інституті діє науково-методичний семінар «Школа
молодого викладача».
- інтенсиф ікувати роботу викладачів з налагодження зв’язків з ВНЗ
України та світу з метою обміну знаннями та досвідом.
МІДМУ «КПУ» поступово розвиває співробітництво з відомими
українськими й зарубіжними вищими навчальними закладами, організаціями,
асоціаціями, агентствами, фондами й установами, беручи участь у міжнародних
проектах, залучаючи досвідчених іноземних фахівців до викладання в МІДМУ
«КПУ», проводячи спільні наукові дослідження тощо. Географія міжнародних
зв’язків інституту охоплює ряд країн: Польща, Норвегія, Німеччина, Росія,
Білорусь, Грузія. Зокрема, інститутом підписано договори про співробітництво
з такими навчальними закладами: Жешувський університет (Жешув, Польща);
Жешувська Політехніка (Жешув, Польща); Факультет управління Жешувського
політехнічного університету ім. Ігнаци Лукашевича (Жешув, Польща).
Щорічно в інституті відбуваються дві міжнародні конференції, участь у
яких беруть представники навчальних закладів - партнерів.
- організувати підвищення кваліфікації професорсько-викладацького
складу за напрямами діяльності.
Усі викладачі кафедр МІДМУ «КПУ» підвищили кваліфікацію в
Інституті післядипломної освіти КПУ за програмою «Підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних кадрів» з отриманням свідоцтва та
пройшли стажування на відповідних кафедрах Класичного приватного
університету з отриманням посвідчення.

Голова комісії:

Д.І. Басю к

17

Загальні висновки
На підставі поданих на чергову акредитацію матеріалів та перевірки
результатів діяльності на місці комісія констатує, що освітня діяльність
Мелітопольського інституту державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету» з підготовки фахівців ступеня
«бакалавр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за напрямом 6.140101
«Готельно-ресторанна справа» відповідає встановленим державним вимогам
щодо змісту та якості освіти.
Експертна комісія просить Акредитаційну комісію України акредитувати
освітню діяльність Мелітопольського інституту державного та муніципального
управління «Класичного приватного університету» з підготовки фахівців галузі
знань 1401 «Сфера обслуговування» за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна
справа» ступеня «бакалавр» з ліцензійним обсягом 25 осіб денної форми
навчання, та видати сертифікат про акредитацію.
Кількісні та якісні показники наявних умов провадження освітньої
діяльності зведені до нижчеподаної порівняльної таблиці, яка є складовою
даних висновків. Рекомендації попередньої акредитаційної комісії враховані та
виконані в повному обсязі.
При загальному позитивному рішенні, експертна комісія вважає за
доцільне висловити керівникові Мелітопольського інституту державного та
муніципального управління «Класичного приватного університету» такі
рекомендації, що не впливають на рішення про акредитацію, але дозволяють
поліпшити якість підготовки фахівців:
1) інтенсифікувати профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл регіону з
метою формування якісного контингенту студентів;
2) розширити форми перепідготовки викладачів інституту, включаючи
підвищення кваліфікації на провідних підприємствах готельної та ресторанної
сфери та в освітніх закладах відповідного профілю;
3) розширити використання у навчальному процесі спеціалізованого
програмного забезпечення та впровадження сучасних інформаційних
технологій на основі навчальних версій GDS, зокрема, Amadeus та Fidelio;
4) розширити та продовжити наповнення сучасним обладнанням
спеціалізованих лабораторій інституту для підготовки фахівців готельноресторанної справи;
5) продовжити наповнення бібліотечного фонду сучасною літературою з
фаху вітчизняних та зарубіжних авторів, у тому числі періодичними виданнями
іноземної мови.

Голова комісії:

Д.І. Басюк

Члени комісії

М.М. Поколодна

Г олова комісії:

Д.І. Басю к
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Анкетні дані експертної комісії:
1. Басюк Дарія Іванівна, завідувач кафедри туризму та готельного бізнесу
Національного університету харчових технологій, доктор економічних наук,
доцент.
Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 68, тел. (067) 768-97-64.
2. Поколодна Марія Миколаївна, доцент кафедри туризму і готельного
господарства Харківського національного університету міського господарства
ім. О.М. Бекетова, кандидат географічних наук, доцент.
Адреса: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, тел. (050) 400-48-81.
З експертними висновками ознайомлений:
Директор Мелітопольського інституту
державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету»

М ,М. Радєва

Д.І. Басю к

Г олова комісії:

І

19

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності наявних умов провадження освітньої діяльності
вимогам ліцензування
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету»
Ступінь - бакалавр
Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
Напрям 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
Показники

1

Норма Фактич
тив
но

2

3

1. Загальні вимоги
+
1.1. Концепції діяльності з галузі знань 1401 «Сфера +
обслуговування» напряму 6.140101 - Готельно-ресторанна
справа, погоджена з Запорізькою обласною державною
адміністрацією
25/1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 25/навчання/заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2 1 Частка науково-педагогічних працівників 3 науковими
75
82
ступенями та вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин соціально-гуманітарного
циклу дисциплін навчального плану спеціальності. (% від
кількості годин)
57
50
у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за
основним місцем роботи
75
79
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин фундаментального циклу
дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин) (за винятком військових навчальних
дисциплін)
59
50
у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за
основним місцем роботи
20
10
з 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 України або
монографій, до одного доктора наук або професора)
75
78
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин фахових дисциплін
Голова комісії:

Д.І. Басю к

Відхи
лення

4

“

+7

+7
+4

+9
+10

+3

20

Показники

навчального плану спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному навчальному закладі
за основним місцем роботи
з 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 України
або монографій, до одного доктора наук або професора)
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):
Ц икл гум анітарної і соціально-економічної підготовки
- Цикл фундаментальної підготовки
- Цикл професійної та практичної підготовки
2.5.
Наявність
кафедри
(циклової
комісії)
з
фундаментальної підготовки
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної науковопедагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база
3.1.
Забезпеченість
лабораторіями,
обладнанням,
устаткуванням, необхідним для виконання навчальних
програм (у % від потреби)

Норма Фактич
но
тив

Відхи
лення

50

69

+19

10

32

+22

+

+

+

+

-

-

+

100

100

70
3.2.
Забезпеченість
студентів
гуртожитком
(у % від потреби)
12
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів
+
3.4. Наявність пунктів харчування
+
3.5. Наявність спортивного залу
+
3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчику
+
3.7. Наявність медичного пункту
4. Навчально- методичне забезпечення
+
4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики
фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)
+
4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки
фахівця (у т. ч. варіативної компоненти)

70

-

12
+
+
+
+

-

+

“

+

“

Г олова комісії:
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності наявних умов провадження освітньої діяльності
вимогам ліцензування
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету»
Ступінь - бакалавр
Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
__________ Напрям 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»____________
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
+
+
1. Наявність опису освітньої програми
2. Наявність навчального плану та пояснювальної
+
+
записки до нього
3. Наявність робочої програми з кожної навчальної
+
+
дисципліни навчального плану
4. Наявність комплексу навчально-методичного
+
+
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
5. Наявність програми практичної підготовки, робочих
+
+
програм практик
6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з
+
+
кожної навчальної дисципліни навчального плану
7. Наявність методичних матеріалів для проведення
+
+
атестації здобувачів
-

-

-

Голова комісії:
завідувач кафедри туризму та готельного бізнесу
Національного університету харчових технологій,
доктор економічних наук, доцент;
Члени комісії:
доцент кафедри туризму і готельного господарства
Харківського національного університету
міського господарства ім. О.М. Бекетова,
кандидат географічних наук, доцент
Директор Мелітопольського інституту
державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету»

Г олова комісії:

Д.І. Басюк

М.М. Поколодна

М.М. Радєва

Д.І. Басю к
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності наявних умов провадження освітньої діяльності
вимогам ліцензування
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету»
Ступінь - бакалавр
Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
Напрям 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та не м енш
як
закордонними фаховими періодичними виданнями чотири
4
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в н ай м е
нування
електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою відповідного або
+
+
спорідненого
профілю
(допускається
спільне
користування базами кількома закладами освіти)
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на
якому розміщена основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію,
освітня
/
освітньо-наукова/
+
+
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність,
навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад,
перелік навчальних дисциплін, правила прийому,
контактна інформація)
4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти,
який містить навчально-методичні матеріали з
50
50
навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі
в системі дистанційного навчання (мінімальний
відсоток навчальних дисциплін)
Голова комісії:
завідувач кафедри туризму та готельного бізнесу
Національного університету харчових технологій,
доктор економічних наук, доцент;
,{4
Члени комісії:
доцент кафедри туризму і готельного господарства
Харківського національного університету
міського господарства ім. О.М. Бекетова,
кандидат географічних наук, доцент
Директор Мелітопольського інституту
державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету):
Г олова комісії:

Д.І. Басюк

М.М. Поколодна

М.М. Радєва
Д.І. Басю к
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Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення спеціальності
Державним вимогам до акредитації напряму підготовки
та спеціальності
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету»
Ступінь - бакалавр
Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
Напрям 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
Показники

Норма Фактич
тив
но

3
2
1
1.Частина II. Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії якості вив
освіти
1.1. Виконання навчального плану за показниками:
100
перелік навчальних дисциплін, години, форми 100
контролю, %
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного
100
100
складу за останні 5 років, %
2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки
фахівців),
напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна
справа» не менше
2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:
100
90
- успішно виконані контрольні завдання, %
59,1
50
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %
2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, %
90
100
59,1
50
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %
2.3. Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін фахової
100
90
підготовки, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з
56,3
50
дисциплін фахової підготовки, %
100
3. Чисельність викладачів постійного складу, що 100
обслуговують
спеціальність,
які
займаються
вдосконаленням навчально-методичного забезпечення,
науковими дослідженнями, підготовкою підручників та
навчальних посібників, %
+
+
4. Наявність у структурі навчального закладу наукових
підрозділів та результатів їх діяльності

Г олова комісії:

Д.І. Басю к

Відхи
лення

4

-

+10
+9,1
+10
+9,1

+10
+6,3

“

26
Показники

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

Голова комісії:
завідувач кафедри туризму та готельного бізнесу
Національного університету харчових технологій,
доктор економічних наук, доцент;
^
Члени комісії:
доцент кафедри туризму і готельного господарства
Харківського національного університету
міського господарства ім. О.М. Бекетова,
кандидат географічних наук, доцент

Директор Мелітопольського інституту
державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету»

Г олова комісії:

Норма Фактич
но
тив

Відхи
лення

+

+

Д.І. Басюк

М.М. Поколодна

М.М. Радєва

Д.І. Басю к
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності наявних умов провадження освітньої діяльності
вимогам ліцензування
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету»
Ступінь - бакалавр
Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»
Напрям 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення
навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів
4,24
+1,85
2,4
на одну особу для фактичного контингенту студентів та
заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для
10
10
одночасного використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
+
+
1) бібліотеки, у тому числі читального залу
+
+
2) пунктів харчування
+
+
3) актового чи концертного залу
+
+
4) спортивного залу
+
+
5) стадіону та/або спортивних майданчиків
+
+
6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти
70
70
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями,
лабораторіями, полігонами, обладнанням,
+
+
устаткуванням, необхідними для виконання
навчальних планів
-

-

-

-

-

-

-

-

Голова комісії:
завідувач кафедри туризму та готельного бізнесу
Національного університету харчових технологій,
доктор економічних наук, доцент;
^
Члени комісії:
доцент кафедри туризму і готельного господарства
Харківського національного університету
міського господарства ім. О.М. Бекетова,
кандидат географічних наук, доцент
Директор Мелітопольського інституту
державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету»
Г олова комісії:

Д.І. Басюк

М.М. Поколодна

М.М. Радєва
Д.І. Басю к

Показники

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в
установленому порядку
4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для
кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):
4.4.1. Навчальних і робочих програм дисциплін
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для
лабораторних робіт
4.4.3. Методичних вказівок і тематики контрольних,
курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки
знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної
та фахової підготовки (%)
4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (%)
4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання
дипломних робіт, проектів, державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів
(у т. ч. з використанням інформаційних технологій) (%)
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів
5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними
посібниками, що знаходяться у власній бібліотеці (%)
5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних
залах до загального контингенту студентів (%)
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними
виданнями
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет
як джерела інформації
- наявність обладнаних лабораторій
- наявність каналів доступу
Голова комісії:
завідувач кафедри туризму та готельного бізнесу
Національного університету харчових технологій,
доктор економічних наук, доцент;
£$Члени комісії:
доцент кафедри туризму і готельного господарства
Харківського національного університету
міського господарства ім. О.М. Бекетова,
кандидат географічних наук, доцент
Директор Мелітопольського інституту
державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету):

Г олова комісії:

+

+
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Відхи
лення
-

100
100

100
100

-

100

100

100

100

100
+

100
+

-

100

100

-

+

+

-

100

100

-

5

5

-

4

4

-

+
+

+
+

-

Норма Фактич
тив
но

Д.І. Басюк

М.М. Поколодна

М.М. Радєва

Д.І. Басю к

