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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
експертної комісії
про проведення первинної акредитаційної експертизи
Заклад освіти: Рівненський економіко-технологічний коледж Національного
університету водного господарства та природокористування
Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постанови
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професійних училищах» з метою проведення
первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів
спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» згідно наказу Міністерства
освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 2978-л «Про проведення акредитаційної
експертизи» , експертна комісія у складі голови Холявки Володимира
Зеновійовича, кандидата економічних наук, доцента, декана факультету туризму
Львівського державного університету фізичної культури та експерта Стешенко Лесі
Ігорівни, кандидата економічних наук, завідувача випускової кафедри туризму та
готельно-ресторанної справи Волинського коледжу Національного університету
харчових технологій в період з 18 грудня 2018 р. по 20 грудня 2018 р. розглянула
подану Рівненським
економіко-технологічним
коледжем
Національного
університету водного господарства та природокористування акредитаційну справу
та провела експертне оцінювання спроможності закладу освіти надавати освітню
послугу зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» за освітньокваліфікаційними рівнем «молодший спеціаліст» денної форми навчання.
Проаналізовано діяльність коледжу з формування контингенту студентів, зміст
підготовки фахівців, кадрове, організаційне, навчально-методичне, інформаційне
забезпечення навчального процесу та матеріально-технічну базу Рівненського
економіко-технологічного коледжу Національного університету водного
господарства та природокористування.
За час перевірки розглянуто наступні документи щодо спеціальності, яка
акредитується:
- положення Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного
університету водного господарства та природокористування;
- відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
- копії установчих та реєстраційних документів;
- копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази
санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, охорони праці;
--затверджений в установленому порядку навчальний план спеціальності
5.14010301 «Туристичне обслуговування» за освітньо-кваліфікаційними рівнем
«молодший спеціаліст»;
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- навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану;
- комплексні контрольні роботи з дисциплін;
- відомості про кадрове, навчально-методичне, інформаційне забезпечення
навчального процесу, матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності та
соціальну інфраструктуру коледжу, інші документи.
Висновок: за результатами перевірки наявних документів комісія
встановила, що Рівненський економіко-технологічний коледж Національного
університету водного господарства та природокористування має I рівень
акредитації, здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 5.14010301
«Туристичне обслуговування» з ліцензійним обсягом 30 осіб денної форми
навчання.
Надані документи відповідають матеріалам акредитаційної справи та
підтверджують право Рівненського економіко-технологічного коледжу
Національного університету водного господарства та природокористування на
підготовку фахівців заявленого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» галузі знань
1401 «Сфера обслуговування».

За результатами проведеної експертизи встановлено:
1. Загальна характеристика Рівненського економікотехнологічного коледжу Національного університету водного
господарства та природокористування
Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету
водного господарства та природокористування – державний вищий навчальний
заклад, суб'єкт освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення потреб
громадян України в освітніх послугах. Коледж діє на основі та відповідно до
Конституції України, законів України, Постанов Верховної Ради України,
нормативних актів Міністерства освіти і науки України, указів і розпоряджень
Кабінету Міністрів України, Положення Рівненського економіко-технологічного
коледжу
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування.
Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 20.03.1961 року був заснований
Рівненський текстильний технікум.
Текстильний технікум Рівненського державного технічного університету
створений на державній формі власності без права юридичної особи, як структурний
підрозділ Рівненського державного технічного університету постановою Кабінету
Міністрів України №1656 від 19.10.1998 року та наказу Міністерства освіти України
№417 від 27.11.1998 року.
У 2004 році відповідно до п.2.1. наказу МОН України №416 від 25.05.2004 р.
про оголошення Указу Президента України «Про надання Українському
державному університету водного господарства та природокористування статусу
Національного», рішення вченої ради університету Протокол № 7 від 25.06.2004р.
«Про затвердження структури Національного університету водного господарства та
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природокористування», Текстильний технікум Українського державного
університету водного господарства та природокористування перейменовано в
Технікум технологій та дизайну Національного університету водного господарства
та природокористування.
Згідно наказу Національного університету водного господарства та
природокористування К№350 від 02.09.2013р. за «Про окремі питання
вдосконалення структури університету» Технікум технологій та дизайну НУВГП
перейменовано в Рівненський економіко-технологічний коледж Національного
університету водного господарства та природокористування (далі РЕТК НУВГП).
Ліцензований обсяг прийому у коледжі за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст» становить 305 осіб денної форми навчання і 75 осіб заочної
форми навчання. Станом на 01.12.2018 р. на денній формі навчається 561 студент, на
заочній формі навчання – 40 студентів.
Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» за такими спеціальностями:
Таблиця 1.
Перелік спеціальностей за якими проводиться навчання у РЕТК НУВГП
Ліцензований обсяг
Шифр та найменування
галузі знань

02 Культура і мистецтво

07 Управління та
адміністрування
13 Механічна інженерія
14 Електрична інженерія
18 Виробницто та
технології
24 Сфера обслуговування

Код та найменування
спеціальності

денна
заочна
форма
форма
навчання навчання

029 Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа

30

-

022 Дизайн

30

-

071 Облік і оподаткування

50

30

076 Підприємництво торгівля
та біржова діяльність
133 Галузеве
машинобудування
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
182 Технології легкої
промисловості
242 Туризм

30

-

30

30

30

-

75

15

30

-

305

75

Всього

Освітній процес в РЕТК НУВГП забезпечують циклові комісії:
фундаментальних дисциплін; мовознавства та суспільних дисциплін; діловодства та
інформаційної діяльності; туризму та іноземних мов ; фізичного виховання, БЖД та
захисту Вітчизни; обліково-економічних дисциплін; дизайну; моделювання та
технології швейних виробів; механіко-технологічна.
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Сьогодні свої знання і свій досвід студентській молоді передають 83
педагогічних працівника (з низ 4 кандидата наук) та 3 майстра виробничого
навчання. Серед викладачів : 29 осіб мають вищу кваліфікаційну категорію, 12 осіб
мають першу кваліфікаційну категорію, 10 осіб мають другу кваліфікаційну
категорію, 29 осіб спеціалістів, 1 викладач має Почесне звання України «Заслужений
працівник освіти України», 8 осіб мають педагогічне звання „викладач-методист”, 3
особи відзначені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» МОН України.
З 2014 року очолює Рівненський економіко-технологічний коледж
Національного університету водного господарства та природокористування
директор Дем’янюк Віктор Володимирович – Заслужений працівник освіти,
Відмінник освіти України, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладачметодист, голова Рівненського осередку Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація працівників ЗВО І-ІІ р.а.».
Коледж розташований за адресою: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Литовська, 53,
тел. 62–04–80, факс (0362) 62–04–80; E-mail: retk@nuwm.edu.ua; www.retk.rv.ua.
Висновок: експертна комісія констатує, що оригінали установчих та
реєстраційних документів, матеріали акредитаційного самоаналізу щодо
акредитації спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» галузі 1401
«Сфера обслуговування» освітньо кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
у Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного університету
водного господарства та природокористування відповідають Ліцензійним
умовам надання освітніх послуг та Державним вимогам до акредитації.

2. Формування контингенту студентів
спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
Контингент студентів денної форми навчання спеціальності 5.14010301
«Туристичне обслуговування» формується за результатами прийому на перший курс
осіб з базовою загальною середньою освітою через вступні випробовування у формі
письмового екзамену з української мови (диктант) та усного з географії; та за
наявності вільних вакантних місць ліцензованого обсягу прийому на базі повної
загальної середньої освіти за результатами ЗНО з наступних дисциплін: українська
мова та література, географія. Ліцензований обсяг прийому складає 30 осіб денної
форми навчання.
При вступі на навчання абітурієнти користуються всіма пільгами, що
передбачені правилами прийому у ЗВО. Після зарахування малозабезпеченим
студентам надається матеріальна допомога, зменшується оплата за проживання в
гуртожитку; студентським сім'ям виділяються окремі кімнати в гуртожитку.
Значна увага приділяється виховній, навчальній та науковій роботам зі
студентами. В академічній групі призначається куратор, який акцентує свою роботу
на індивідуальній виховній роботі зі студентами. Викладачі проводять постійні
консультації щодо вивчення навчальних дисциплін та окремими педагогічними
працівниками проводиться керування науковою роботою студентів у Рівненській
малій академії наук учнівської молоді
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Викладацький склад та студенти постійно проводять профорієнтаційні заходи:
бесіди з учнями підшефних шкіл, ліцеїв; участь викладачів та студентів у «Ярмарках
професій», які проводять обласні, районні та міські центри зайнятості; співпраця з
навчальними комбінатами; зустрічі з керівниками підприємств, шкіл, ліцеїв;
розміщення оголошень, агітаційних статей в газетах. РЕТК НУВГП постійно
проводить «Дні відкритих дверей», де випускники шкіл мають змогу ближче
познайомитись із спеціальностями за якими ведеться підготовка. Базовими
об'єктами профорієнтації є: 28 шкіл м. Рівного; школи шести районів Рівненської
області; школи міст Здолбунів, Костопіль, Гоща, Березне та Радивилів; професійнотехнічні навчальні заклади, де готують фахівців за спорідненими професіями.
Особлива увага приділяється індивідуальній роботі з потенційними абітурієнтами.
Показники формування контингенту студентів спеціальності 5.14010301
«Туристичне обслуговування» подано в Таблиці 2.
Таблиця 2
Показники формування контингенту студентів
зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
№
з/п

Роки
Показники

1.

2.

3.

4.

5.

Ліцензований обсяг
підготовки за спеціальністю
(денна/заочна форма)
Прийнято на навчання за
спеціальністю :
- денна форма
загалом:
а) за держзамовленням
б) за контрактом
- заочна форма
загалом:
а) за держзамовленням
б) за контрактом
- екстернатна форма
Подано заяв :
- денна форма
- заочна форма
Конкурс абітурієнтів на
місця державного
замовлення:
- денна форма
- заочна форма
Кількість випускників ЗВО
І-ІІ рівнів акредитації:
- прийнятих на скорочений
термін навчання:
а) денна форма
б) заочна форма
- прийнятих на старші курси
навчання:
а) денна форма
б) заочна форма
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2015-2016 н.р.

2016/17 н.р.

2017/18)н.р.

2018/19н.р.

30/0

30/0

30/0

30/0

5

14

10

13

5

10

10

3
2

10
4

9
1

10
3

-

-

-

-

-

-

-

-

20
-

24
-

33
-

37
-

6,7

2,4

3,7

3,7

6,7
-

2,4
-

3,7
-

3,7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6.

Кількість здобувачів вищої
освіти І курсу денної форми
навчання, прийнятих за
держзамовленням, з них:
- нагороджених медалями,
або тих, що отримали
диплом з відзнакою;
- зараховані на пільгових
умовах;
- цільовиків (сільська
молодь)

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

-

Висновок: експертна комісія, провівши перевірку даної інформації
встановила, що під час організації та проведення прийому до лав студентів,
закладу вищої освіти дотримуються законодавчі вимоги, ліцензійний обяг
прийому не перевищується.

3. Зміст підготовки фахівців
Навчальний процес у РЕТК НУВГП з підготовки фахівців з туристичного
обслуговування організований відповідно до Закону України «Про освіту», «Про
вищу освіту», стандартів вищої освіти та інших актів законодавства України з питань
освіти.
Зміст підготовки молодших спеціалістів визначає освітньо-кваліфікаційна
характеристика (ОКХ) та освітньо-професійна програма (ОПП). Складові галузевих
стандартів вищої освіти з галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму
підготовки
140103
«Туризм»
спеціальності
5.14010301
«Туристичне
обслуговування», освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) та освітньопрофесійна програма (ОПП) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» затверджені наказом №744 від 13.06.2013 р. Міністерства
освіти і науки України «Про затвердження і введення в дію складових галузевих
стандартів вищої освіти із спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста галузей знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка»,
0502 «Автоматика та управління», 0202 «Мистецтво», 1401 «Сфера
обслуговування»» .
Освітньо-професійна програма спеціальності 5.14010301 «Туристичне
обслуговування» передбачає наступні цикли підготовки:
- соціально-гуманітарної;
- фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної;
- професійної та практичної.
Загальна кількість годин за планом підготовки молодшого спеціаліста складає
5400 години (150 кредитів ECTS, 1 кредит 36 годин). Співвідношення годин з
нормативної та варіативної частин підготовки становить відповідно 3780 годин (70
%) та 1620 годин (30 %).
Навчальним планом передбачено проходження навчальної, технологічної та
виробничої-переддипломної практик. Комісії було представлено наскрізну програму
практик, яка розроблена цикловою комісією та затверджена методичною радою РЕТК
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НУВГП. Відповідно до наскрізної програми практик складають робочі навчальні
програми видів практик.
Освітньо-професійна програма передбачає проведення державної атестації у
формі комплексного фахового екзамену та екзамену з іноземної мови.
Висновок: експертна комісія провівши аналіз змісту підготовки фахівців та
засобів діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста спеціальності
5.14010301 «Туристичне обслуговування» констатує виконання відповідних
чинних стандартів, навчальні плани та програми відповідають нормативній та
варіативній частині ОКХ, ОПП, забезпечують логічну послідовність викладання
дисциплін та відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.

4. Навчально-методичне забезпечення
Освітній процес у Рівненському економіко-технологічному коледжі
Національного університету водного господарства та природокористування
здійснюється згідно з розробленою Концепцією освітньої діяльності за заявленою
спеціальністю. Основні положення Концепції розроблені з урахуванням
регіональних особливостей закладу вищої освіти.
Навчальний план спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
складений на підставі ОПП та структурно-логічної схеми підготовки молодших
спеціалістів і чітко визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних
дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять та їх
обсяг, форми й засоби проведення поточного і підсумкового контролю. З метою
конкретизації планування навчального процесу складається робочий навчальний
план на кожний навчальний рік, графік навчального процесу, які затверджуються
директором РЕТК НУВГП.
Навчальні програми всіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним
планом спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування», затверджені
методичною радою РЕТК НУВГП і оновлюються по мірі необхідності, але не рідше,
ніж один раз на п’ять років.
На основі навчальних програм викладачами щорічно розробляються робочі
навчальні програми. Робоча програма навчальної дисципліни містить мету і
завдання навчальної дисципліни та її місце у навчальному процесі, а також
міждисциплінарні зв’язки з навчальними дисциплінами, які вивчалися у попередніх
семестрах.
Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін навчального плану
підготовки молодших спеціалістів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» зі
спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» за формою і змістом
відповідають вимогам Міністерста освіти і науки України.
З усіх дисциплін навчального плану підготовки молодших спеціалістів галузі
знань 1401 «Сфера обслуговування» зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне
обслуговування» розроблено навчально-методичні комплекси, до складу яких
входить методичне забезпечення лекцій, практичних, лабораторних та семінарських
занять, завдання поточного та підсумкового контролю знань.
Особлива увага приділена завданням для самостійної роботи студентів.
Методичні вказівки, до виконання яких включають перелік конкретних тем, що
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виносять на самостійну роботу студентів, опис завдань, які мають виконати
студенти, рекомендації щодо їх виконання, літературу та форму контролю за
самостійною роботою.
Умови організації і проведення практик в Рівненському економікотехнологічному коледжі Національного університету водного господарства та
природокористування регламентуються «Положенням про проведення практики
студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України № 93 від 08.04.1993 р., «Методичними
рекомендаціями для складання програми практики студентів вищих навчальних
закладів України», затвердженими Міністерством освіти і науки України №31-5/97
від 14.02.1996 р., «Рекомендаціями про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України», ухваленими Вченою радою Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти, протокол №5 від 24.04.2013 р. та «Положенням про
проведення практики студентів Рівненського економіко-технологічного коледжу
Національного університету водного господарства та природокористування» від
07.11.2014 р.
Навчальний план підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.14010301
«Туристичне обслуговування» передбачає наступні види практик:
- навчальна практика - проводиться у 3 семестрі (1 тиждень) на провідних
туристичних підприємства м.Рівного;
- технологічна практика - проводиться у 4 та 6 семестрі (13 тижнів) на провідних
туристичних, готельних та ресторанних підприємствах м.Рівного та Рівненської
області;
- виробнича-переддипломна практика – проводиться у 7 семестрі (6 тижнів) на
підприємствах туристичного, готельно-ресторанного бізнесу, які зацікавленні в
фахівцях закладу вищої освіти, з метою працевлаштування.
Зміст, послідовність та завдання всіх видів практик визначаються наскрізною
програмою – основним навчально-методичним документом, яка розроблена
цикловою комісією та затверджена методичною радою коледжу. На її основі
розроблені робочі навчальні програми та відповідні методичні рекомендації.
Експертна комісія проаналізувала 20% звітів про проходження практики
студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» на відповідність
повноти виконання програмних завдань.
Навчальним планом спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
передбачено виконання курсових робіт з дисциплін «Технологія і організація
туристичного обслуговування» та «Туристичне краєзнавство», для виконання яких
розроблено відповідні методичні вказівки.
Методичні вказівки щодо виконання та тематики курсових робіт розробляються
викладачами фахових дисциплін та затверджуються на засіданні циклової комісії.
Вихідним документом для виконання курсової роботи є завдання, яке видається
студенту на початку семестру. Графік консультацій керівників курсової роботи
затверджується заступником директора з навчальної роботи за поданням циклової
комісії.
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Аналіз якості виконання та результатів курсових робіт засвідчує, що студенти
мають сформовані навички науково-дослідної діяльності (на підставі аналізу
курсових робіт випускної групи) .
Державна атестація випускників спеціальності 5.14010301 «Туристичне
обслуговування» проводиться у формі комплексного державного екзамену за фахом
та екзамену з іноземної мови. Комплексний державний екзамен включає дисципліни
професійної підготовки: технологія і організація туристичного обслуговування,
географія туризму, основи менеджменту, охорона праці в галузі. Для проведення
комплексного державного екзамену викладачами спецдисциплін підготовлено
комплекс методичного забезпечення проведення екзамену, який розглядається на
засіданні циклової комісії та затверджується заступником директора з навчальної
роботи.
У РЕТК НУВГП розроблено пакети комплексних контрольних робіт з циклу
соціально-гуманітарної,
фундаментальної,
природничо-наукової
та
загальноекономічної, професійної та практичної підготовки. Всі пакети
комплексних контрольних робіт містять внутрішню та зовнішню резенції фахівців.
Експертна комісія зазначає, що порядок, форми та методи контрольних замірів
знань і вмінь студентів зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
відповідають «Положенню про критерії оцінювання знань і вмінь студентів».
Система контролю та оцінювання знань і вмінь студентів складається з
поточного та підсумкового етапів. Поточний контроль здійснюється під час
проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку
рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення
поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань
визначаються відповідною цикловою комісією.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію
студента. Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену,
диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі
навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни,
встановлені навчальним планом.
Висновок: експертна комісія провівши перевірку навчально-методичного
забезпечння дисциплін у Рівненському економіко технологічному коледжі
Національного університету водного господарства та природокористування
встановила: навчально-методичне забезпечення дисциплін розроблені з кожного
предмету та відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України, навчальні
та робочі програми практичної підготовки, програми підготовки курсових робіт
та проведення державної атестації відповідають вимогам щодо підготовки
молодших спеціалістів 5.14010301 «Туристичне обслуговуання» вимогам до
закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
5. Кадрове забезпечення
Підготовку фахівців зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
в Рівненському економіко-технологічному коледжі здійснюють 9 педагогічних
працівників, з яких 4 особи - мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 особи - другу
категорію, 3 особи є викладачами-спеціалістами.
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Один викладач має науковий ступіть «кандидат географічних наук» та вчене
звання «доцент»; два викладача мають педагогічне звання «викладач-методист»;
один викладач нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» МОН
України. Циклова комісія туризму та іноземних мов ефективно забезпечує усі
напрямки навчально-методичної, наукової та виховної роботи.
Голова циклової комісії, Малишенко Олена Володимирівна, має повну вищу
освіту за спеціальністю «Технологія тканини і трикотажу», кваліфікацію «інженер –
технолог», які вона здобула в 2003 році в Київському національному університеті
технологій та дизайну. В 2018 році Олена Володимирівна закінчила Національний
університет водного господарства та природокористування за спеціальністю
«Управління навчальним закладом» та здобула
кваліфікацію «Керівник
підприємства, установи, організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».
Працює викладачем у РЕТК НУВГ з вересня 2015 року. З вересня 2017 року здобуває
другий освітній рівень (магістерський) у Навчально-науковому інституті агроекології
та землеустрою Національного університету водного господарства та
природокористування за спеціальністю 242 «Туризм». З вересня 2018 року
Малишенко О.В. наказом директора РЕТК НУВГП призначена головою циклової
комісії туризму та іноземних мов. Викладає наступні начальні дисципліни:
«Технологія та організація туристичного обслуговування», «Рекламна діяльність в
туризмі», «Охорона праці в галузі» та керує виробничими практиками. Підготувала
навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін та методичне забезпечення
виробничих практик.
Малишенко О.В. брала участь у Х Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Інформаційні технології у професійній діяльності» (м. Рівне, РДГУ, 2122 березня 2016 р.); у І Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 5-ої
річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Навчальнонаукового інституту агроекології та землеустрою Національного університету
водного господарства та природокористування «Туризм: наука, освіта, практика» (м.
Рівне, НУВГП, 15-17 березня 2018 р.).
Атестація педагогічних працівників, що здійснюють підготовкку фахівців
спеціальності 242 «Туризм», здійснюється згідно з «Типовим положенням про
атестацію педагогічних працівників», затвердженим наказом Міністерства освіти і
науки України № 930 від 06.10.2010 р. та Змін до Типового положення про атестацію
педагогічних працівників України (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України № 1473 від 20.12.2011 р.).
Призначення на посади здійснюються наказом директора. На всіх педагогічних
працівників оформлено особові справи, є в наяності трудові книжки, в яких
відображені усі зміни відповідно до наказів директора.
Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється в установленому порядку в
наступних закладах: Інститут післядипломної освіти Національного університету
водного господарства та природокористування, Національна академія педагогічних
працівників України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та шляхом участі у
навчально-методичних семінарах і науково-практичних конференціях. Троє
викладачів циклової комісії туризму на іноземних мов четвертий рік поспіль
являються науковими керівниками науково-дослідницьких робіт студентів РЕТК
НУВГП – дійсних членів Рівненської малої академії наук.
Голова експертної комісії

В.З. Холявка

11

Висновок: за підсумками експертизи документів і матеріалів поданих
Рівненським економіко-технологічним коледжем Національного університету
водного господарства та природокористування , комісія констатує, що якісний
склад викладачів, дає можливість забезпечити підготовку молодших
спеціалістів за галуззю знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності
5.14010301 «Туристичне обслуговування», є на належному рівні та відповідає
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг і Державним вимогам до
акредитації, нормативним актам, що регулюють турдові відносини та
забезпечують належний рівень підготовки фахівців.

6. Матеріально-технічна база навчального процесу
Відповідно до наказу МОН України від 23.02.2018 р. №188 «Про закріплення
державного майна за Національним університетом водного господарства та
природокористування» загальна площа всього нерухомого майна Рівненського
економіко-технологічного коледжу складає 13543,27 м2. Площа приміщень для
освітнього процесу студентів РЕТК НУВГП включає: учбовий корпус, учбоволабораторний корпус, учбово-слюсарні майстерні, спортивний зал, тир, лабораторія
ткацтва, корпус фізвиховання та інші об`єкти, що складає 5761,37 м2; гуртожитки –
6278,3 м2 , інше – 1503,6 м2 .
Для забезпечення виконання навчального плану за спеціальністю 5.14010301
«Туристичне обслуговування» використовується належно розвинена матеріальнотехнічна база (таблиця 3,4).
В освітньому процесі використовується 11 лабораторій та спеціалізованих
кабінетів, 2 комп’ютерні лабораторії на 30 посадкових місць, які оснащені
комп’ютерною технікою. Програмне забезпечення освітнього процесу складає 8
пакетів прикладних програм для розрахункових та проектних робіт з можливістю
використання мультимедійного супроводу (таблиця 2.11 та 2.12 акредитаційної
справи).
Відповідність навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам та вимогам
правил пожежної безпеки підтверджується інформацією яка розміщена в Єдиній
державній електронній базі освіти. Щорічно у РЕТК НУВГП проводиться оновлення
обладнання, оснащення матеріально-технічної бази кабінетів і лабораторій та
іншного обладнання з метою відповідності наявної матераільно-технічної бази
вимогам МОН України. Списання застарілого обладнання проводиться
спеціальними комісіями.
Матеріальне оснащення кабінетів і лабораторій дає можливість організувати
навчальний процес відповідно до навчальних планів і програм з кожної
спеціальності.
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Таблиця 3.
Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються в навчальному процесі
Площа, кв. метрів

Адреса приміщення

Повне
найменування
власника майна

Учбовий корпус
м.Рівне,
вул. Литовська, 53

Держава Україна
в особі МОН
України

Учбоволабораторний корпус
м.Рівне ,
вул. Литовська, 53
Учбово-слюсарні
майстерні
м.Рівне,
вул. Литовська, 53
Лабораторія ткацтва
м.Рівне,
вул. Литовська, 53
Гуртожиток №1
м.Рівне,
вул. Набережна, 30

Держава Україна
в особі МОН
України

у тому числі:
Їдальня

загальна

призначена
для
використання під
час навчання за
спеціальністю,
що
акредитується

призначена для
використання за
іншими
спеціальностями
відповідно до
отриманої ліцензії

2027,0

2027,0

2027,0

Держава Україна
в особі МОН
України

1633,02

1633,02

1633,02

Держава Україна
в особі МОН
України

190,0

-

190,0

Держава Україна
в особі МОН
України

258,0

-

258,0

1827,0

1827,0

1827,0

32,1

32,1

32,1

Держава Україна
в особі МОН
України

Голова експертної комісії

Найменування та
реквізити
документа про
право власності
або оперативного
управління, або
користування
Наказ МОН
України від
23.02.2018 р.
№188
Наказ МОН
України від
23.02.2018 р.
№188
Наказ МОН
України від
23.02.2018 р.
№188
Наказ МОН
України від
23.02.2018 р.
№188
Наказ МОН
України від
23.02.2018 р.
№188
Технічний
паспорт РівнеІнжиніринг
Сертифікат серія
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Документ про право користування
(договір оренди)
Строк дії
договору
наявність
оренди ( з
наявність
нотаріаль_____
державної
ного
____по
реєстрації
посвідчен______)
ня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Договір
№ 1412-2016
від

-

-
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АЕ №002191
04.04.2014 р.
Житлова площа

Держава Україна
в особі МОН
України

1369,0

1369,0

1369,0

Службові
приміщення

Держава Україна
в особі МОН
України

109,9

109,9

109,9

Приміщення
загального
користування

Держава Україна
в особі МОН
України

316,0

316,0

316,0

Держава Україна
в особі МОН
України

4451,30

4451,30

4451,30

Держава Україна
в особі МОН
України

176,9

176,9

176,9

Держава Україна
в особі МОН
України

39,1

39,1

39,1

Гуртожиток №2
м.Рівне,
вул. Литовська, 55
у тому числі:
Їдальня

Медпункт

Голова експертної комісії

Технічний
паспорт РівнеІнжиніринг
Сертифікат серія
АЕ №002191
04.04.2014 р.
Технічний
паспорт РівнеІнжиніринг
Сертифікат серія
АЕ №002191
04.04.2014 р.
Технічний
паспорт РівнеІнжиніринг
Сертифікат серія
АЕ №002191
04.04.2014 р.
Наказ МОН
України від
23.02.2018 р.
№188
Технічний
паспорт №569571 Рівненське
бюро технічної
інвентаризації
12.10.2012 р.
Технічний
паспорт №569571 Рівненське
бюро технічної
інвентаризації
12.10.2012 р.
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14.03.2016р.
–
14.03.2019р.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Договір №1
від
31.01.2018р.
–
31.12.2018р.

-

-

-

-

-
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Житлова площа

Держава Україна
в особі МОН
України

2155,0

2155,0

2155,0

Службові
приміщення

Держава Україна
в особі МОН
України

1965,2

1965,2

1965,2

Приміщення
загального
користування

Держава Україна
в особі МОН
України

115,1

115,1

115,1

Корпус фізвиховання
м.Рівне,
вул. Литовська, 53

Держава Україна
в особі МОН
України

1283,0

1283,0

1283,0

Спортивний зал
м.Рівне,
вул. Литовська, 53

Держава Україна
в особі МОН
України

214,35

214,35

214,35

Спортивна площадка
м.Рівне,
вул. Литовська, 53

Держава Україна
в особі МОН
України

558,0

558,0

558,0

Голова експертної комісії

Технічний
паспорт №569571 Рівненське
бюро технічної
інвентаризації
12.10.2012 р.
Технічний
паспорт №569571 Рівненське
бюро технічної
інвентаризації
12.10.2012 р.
Технічний
паспорт №569571 Рівненське
бюро технічної
інвентаризації
12.10.2012 р.
Наказ МОН
України від
23.02.2018 р.
№188
Наказ МОН
України від
23.02.2018 р.
№188
Наказ МОН
України від
23.02.2018 р.
№188
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таблиця 4
Інформація про забезпечення приміщеннями
навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення

1. Навчальні приміщення, усього

Площа приміщень (кв. метрів)
у тому числі:
орен- зданих
усього
власних
довав
них
оренду
5761,37

5761,37

-

-

у тому числі:
приміщення для занять студентів,
курсантів, слухачів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети,
лабораторії тощо)

5310,72

5310,72

-

-

комп’ютерні лабораторії
спортивний зал

236,3
214,35

236,3
214,35

-

-

80,6

80,6

-

-

272,1
143,98
50,1
6278,3

-

-

4. Бібліотека
у тому числі читальні зали
5. Гуртожитки

272,1
143,9
50,1
6278,3

-

-

6. Їдальні, буфети

209,0

209,0

-

7. Профілакторії, бази відпочинку

60,0

60,0

-

209,0
-

8. Медичний пункт

39,1

39,1

-

-

-

-

-

-

2. Приміщення для науковопедагогічних (педагогічних)
працівників
3. Службові приміщення

9. Інші

Всі штатні викладачі та допоміжний персонал забезпечені робочими місцями, у
приміщеннях, які відповідають санітарним та пожежним нормам
Адміністрація РЕТК НУВГП постійно займається соціальними питаннями,
покращенням умов навчання та побуту, зміцненням здоров'я студентів та
працівників.
Висновок: комісія вважає, що стан матеріально-технічного забезпечення
освітнього процесу в Рівненському економіко-технологічному коледжі
Національного університету водного господарства та природокористування для
підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань 1401 «Сфера обслуговування»
спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» відповідає Ліцензійним
умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, Державним вимогам до
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акредитації, забезпечує можливість проведення освітнього процесу та
організації науково-дослідної роботи.

7. Інформаційне забезпечення
Основу інформаційного забезпечення процесу підготовки фахівців
спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» складають бібліотечний
фонд Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету
водного господарства та природокористування та електронні засоби інформації.
Обсяг бібліотечного фонду станом на 01.12.2018 року нараховує 38326 тис.
інформаційних документів, з них: навчальних видань – 30174 примірників,
літературно – художніх – 8152 примірника. Формування бібліотечного фонду
проводиться відповідно до профілю закладу вищої освіти, де перевага у
комплектуванні надається навчальним виданням: підручникам, посібникам,
спеціальним та довідковим літературним джерелам.
Для задоволення інформаційних потреб користувачів, щодо підвищення
доступності фондів власної бібліотеки та світових інформаційних ресурсів,
сформована електронна бібліотека підручників, що є незамінними в організації
самостійного вивчення дисциплін.
Щороку бібліотечний фонд поповнюється новивми підручниками та
посібниками, періодичними виданнями, серед яких: журнали «Міжнародний
туризм», «Український туризм»; газети «Психолог», «Урядовий кур`єр» та інші
журнали та газети (таблиця 2.19 акредитаційної справи). У РЕТК НУВГП
функціонує мережа Інтернет, що підведена на робочі місця, які використовуються
для пошуку необхідної інформації.
Висновок: експертна комісія констатує, що рівень інформаційного
забезпечення підготовки фахівців спеціальності 5.14010301 «Туристичне
обслуговування» відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг в сфері
вищої освіти, державним вимогам до акредитації. Наявний фонд бібліотеки
Рівненського економіко-технологічного коледжу повністю забезпечує студентів
спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» основними джерелами
інформації. Кількість посадкових місць у читальних залах, можливість доступу
до мережі Інтернет, відповідає вимогам Ліцензійних умов надання освітніх
послуг у сфері вищої освіти.

8. Якісні характеристики підготовки фахівців
Аналіз результатів освітньої діяльності, що проведений за показниками
успішності навчання студентів (за результатами останньої екзаменаційної сесії та за
контрольними вимірюваннями залишкових знань під час роботи акредитаційної
комісії), підтверджує достатній рівень підготовки фахівців з дисциплін усіх циклів
навчального плану з галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» зі спеціальності
5.14010301 «Туристичне обслуговування» освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст». Перевірка залишкових знань студентів проводилась
відповідно до графіку (Додаток 1) затверджений директором. Результати перевірки
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залишкових знань студентів під час проведення комплексних контрольних робіт та
порівняння з результатами під час проведення самоаналізу наведені в таблиці №5.
Студенти спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» виконували
ККР з:
- дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки:
1.Українська мова: абсолютна успішність 100%, якісна 66,67 % при середньому
балі 3,83;
2. Соціологія: абсолютна успішність 100%, якісна 66,67 % при середньому балі
3,83;
3.Іноземна мова; абсолютна успішність 100%, якісна 50,0 % при середньому
балі 3,66;
Результати відхилення по циклу соціально-гуманітарної підготовки склали по
якості успішності «– 16,67%», по середньому балу «– 0,17».
- циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки:
1. Вища математика: абсолютна успішність 100%, якісна 66,67 % при
середньому балі 3,67;
2. Безпека життєдіяльності: абсолютна успішність 100%, якісна 83,33 % при
середньому балі 4,0;
3. Екологія: абсолютна успішність 100%, якісна 50,07 % при середньому балі
3,5;
Результати відхилення по циклу фундаментальної, природничо-наукової та
загальноекономічної підготовки склали по якості успішності «– 5,55%», по
середньому балу «– 0,17».
- циклу професійної та практичної підготовки:
1. Технологія і організація туристичного обслуговування: абсолютна
успішність 100%, якісна 66,67 % при середньому балі 4,16;
2. Основи менеджменту: абсолютна успішність 100%, якісна 66,67 % при
середньому балі 3,83;
3. Географія туризму: абсолютна успішність 100%, якісна 83,33 % при
середньому балі 4,0.
Результати відхилення по циклу професійної та практичної підготовки склали
по якості успішності «– 11,11%», по середньому балу «– 0,23».
Порівняльний аналіз результатів виконання ККР при проведенні самоаналізу та
акредитаційної експертизи студентами спеціальності 5.14010301 «Туристичне
обслуговування» подано у Таблиці 5.
Експертна комісія здійснила аналіз курсових робіт знавчальних дисциплін
«Туристичне краєзнавство» та «Технологія і організація туристичного
обслуговування» на відповідність структури та змісту робіт програмі навчальної
дисципліни. Тематика курсових робіт відповідає завданням навчальних дисциплін та
охоплює актуальні питання діяльності фахівців з туристичного обслуговування.
Курсові роботи відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.
Результати захисту курсових робіт студентами спеціальності 5.14010301
«Туристичне обслуговування» подано у Додатку 2.
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Таблиця 5

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Середній бал

14

Якісна
успіність,%

13

Абсолютна
успішність, %

12

Середній бал

11

%

Якісна
успіність,%

10

%

Абсолютна
успішність, %

9

3 (задов)

Відхилення
результатів порівняно
з самоаналізом, +/-

Кількість

8

%

4 (добре)

Результати виконання ККР
в період проведення
акредитаційної експертизи

Кількість

7

Кількість

%

Середній бал

6

%

5(відмн.)

Якісна
успіність,%

5

3(задов.)

Під час акредитаційної експертизи

Абсолютна
успішність, %

4

%

4(добре)

Кількість

3

5(вімін.)

Кількість

2

Результати виконання
ККР в період проведення
самоаналізу

Під час самоаналізу

Кількість

1

Назва дисципліни

З`явились на ККР

№
з/
п

Разом студентів

Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт під час експертизи у порівнянні з самоаналізом
студентами 4 курсу, які навчаються за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
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1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки
1
2
3

Українська мова
(за п.с.)
Соціологія
Іноземна мова (за
п.с.)

6

6

1

16,67

4

66,67

1

16,66

100

83.33

4,00

1

16,67

3

50,0

2

33,33

100

66,67

3,83

-

- 16.66

- 0,17

6

6

1

16,67

4

66,67

1

16,66

100

83,33

4,00

1

16,67

3

50,0

2

33,33

100

66,67

3,83

-

- 16.66

- 0,17

6

6

1

16,67

3

50,0

2

33,33

100

66,67

3,83

1

16,67

2

33,33

3

50,0

100

50,00

3,66

-

-16,67

-0,17

18

3

16,67

11

100

61,11

3,77

-

-16,67

-0,17

100

66,67

3,67

-

-

-0,16

-

-0,17

Всього по циклу

1
2
3

Вища математика
Безпека
життєдіяльності

6

6

1

16,67

61,11 4 22,22 100 77,78
3,94
3
16,67
8
44,44 7
38,89
2.Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
3
50,0
2 33,33 100 66,67
3,83
4
66,67 2
33,33

6

6

2

33,33

3

50,0

1

16,67

100

83,33

4,17

1

16,67

4

66,67

1

16,66

100

83,33

4,00

-

Екологія

6

6

-

-

4

66,67

2

33,33

100

66,67

3,67

-

-

3

50,0

3

50,0

100

50,00

3,50

-

-16,67

-0,17

18

3

16,67

10

55,55

5

27,78 100 72,22
3,89
1
5,56
11 61,11
3.Цикл професійної та практичної підготовки

6

33,33

100

66,67

3,72

-

-5.55

-0,17

6

6

4

66,66

1

16,67

1

16,67

100

83,33

4,50

3

50

1

16,66

2

33,34

100

66,67

4,16

-

-16,66

-0.34

6
6

6
6
18

2
1
7

33,33
16,67
38,89

3
4
8

50,0
66,67
44,45

1
1
3

16,67
16,66
16,67

100
100
100

83,33
83,33
83,33

4,17
4,00
4,22

1
1
5

16,67
16,67
27,78

3
4
8

50,0
66,67
44,44

2
1
5

33,33
16,66
27,78

100
100
100

66,67
83,33
72,22

3,83
4,00
3.99

-

-16,66
-11,11

-0,34
-0,23

Всього по циклу

1
2
3

Технологія і організація
туристичного
обслуговування
Основи менеджменту
Географія туризму
Всього по циклу

Голова експертної комісії: кандидат економічних наук, доцент, декан факультету туризму Львівського державного університету
фізичної культури
Експерт: кандидат економічних наук, завідувач випускової кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Волинського коледжу
Національного університету харчових технологій у
З висновками експертної комісії ознайомлений:
Ректор НУВГП, д.с.-г.н., професор
Директор коледжу

«20» грудня 2018 року
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_____________В.З. Холявка
_____________Л.І. Стешенко
_____________ В.С. Мошинський
_____________ В.В. Дем’янюк
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Експертна комісія здійснила аналіз практичної підготовки студентів під час
навчальної та технологічної практик. Результати проходження навчальної,
технологічної практик студентами спеціальності 5.14010301 «Туристичне
обслуговування» подано у Додатку 3.
Склад державної екзаменаційної комісії (ДЕК) сформований відповідно до
«Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної
комісії у Рівненському економіко-технологічному коледжі НУВГП.
Висновок: експертна комісія вважає, що якість підготовки молодших
спеціалістів 5.14010301 «Туристичне обслуговування» відповідають Ліцензійним
умовам надання освітніх послуг в сфері вищої освіти та Державним вимогам до
акредитації.

9. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності.
Основними напрямами роботи системи забезпечення якості вищої освіти в
Рівненському економіко-технологічному коледжі НУВГП є:
1. Розробка моделей підготовки фахівців в коледжі. В основу розробки моделей
підготовки фахівців закладаються наступні принципи: формулювання головних
напрямків діяльності випускників на виробництві, враховуючи перспективи
економічного розвитку регіону; вивчення і врахування вимог виробників до
основних знань і вмінь випускників, необхідних для практичної діяльності в
сучасних умовах; забезпечення готовності випускників до вирішення сучасних
економічних проблем; підготовка конкурентоздатності випускників до
підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки; створення умов для
гармонійного розвитку особистості студентів; розробка структурно-логічної схеми
та визначення дисциплін навчального плану, які забезпечать підготовку випускників
відповідно до розроблених моделей фахівців;
2. Професійна орієнтація учнів середніх шкіл регіону. Інформаційна діяльність
в загальноосвітніх закладах міста та області; в професійно-технічних закладах міста
та області; через засоби масової інформації; під час проведення тижнів
спеціальностей, ярмарок професій, днях відкритих дверей;
3. Планування діяльності навчального закладу. Система планування діяльності
закладу вищої освіти включає: перспективний план роботи, річний план, плани
роботи структурних підрозділів (бібліотеки, відділень, навчальної частини,
навчально-методичної роботи, виховної роботи, навчально-виробничої практики,
психологічної служби тощо); плани роботи педагогічної та методичної ради; плани
роботи циклових комісій, гуртків, секцій, завідувачів кабінетів і лабораторій,
кураторів академічних груп; план роботи методичного семінару з вдосконалення
педагогічної майстерності викладачів; планування діяльності органів студентського
самоврядування; графіки, розклади занять та виховних заходів;
4.Удосконалення навчального плану та змісту навчання з дисциплін. Навчальні
плани всіх спеціальностей складені на підставі ОПП та структурно-логічної схеми
підготовки молодших спеціалістів і чітко визначають перелік та обсяг нормативних
і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми
проведення занять та їх обсяги, графіки навчального процесу, форми та засоби
Голова експертної комісії
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впливають на загальний висновок вцілому, але в подальшому дозволять поліпшити
якість підготовки фахівців:
1. Керівництву Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного
університету водного господарства та природокристування та викладацькому складу
посилити профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх закладах з метою підвищення
чисельності здобувачів вищої освіти;
2. Активізувати роботу викладацького складу та участь студентів у науковопрактичних конфернціях та навчально-методичних семінарах;
3. Посилити роботу щодо оновлення комплектації
бібліотечних фондів
підручниками та посібниками з дисциплін відповідно до навчальних планів та
програм;
4. Удосконалювати інформаційне забезпечення навчального процесу шляхом
розширення використання сучасних ліцензованих пакетів прикладних програм;
5. Постійно розширювати та оновлювати матеріально-технічну базу коледжу з
підготовки фахівців спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»;
6. Запропонувати викладацькому складу циклової комісії туризму та іноземних
мов посилити практичну складову викладання дисциплін з метою наближення
підготовки фахівців до викликів сьогодення.
На підставі акредитаційної експертизи поданих матеріалів підготовки
фахівців ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне
обслуговування» у Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного
університету водного господарства експертна комісія робить висновок про
можливість акредитації підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст» за
спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування» з ліцензованим обсягом 30
осіб денної форми навчання.

Голова експертної комісії: кандидат економічних наук,
доцент, декан факультету туризму Львівського державного
університету фізичної культури
Експерт: кандидат економічних наук, завідувач випускової
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Волинського коледжу Національного університету харчових
технологій у

_____________В.З. Холявка

_____________ Л.І. Стешенко

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Ректор НУВГП, д.с.-г.н., професор

_____________ В.С. Мошинський

Директор коледжу

_____________ В.В. Дем’янюк
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Додаток 1
«ПОГОДЖЕНО»
Голова експертної комісії
МОН України
______________ В.З. Холявка
«______» __________ 2018 р.

« ЗАВТЕРДЖЕНО»
Директор РЕТК НУВГП
______________ В.В. Дем’янюк
«___» __________ 2018 р.

Графік
проведення перевірки залишкових знань студентів
спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
у Рівненському економіко-технологічному коледжі
Національного університету водного господарства та природокористування
№
п/
п

Назва
дисципліни

Дата
проведення

Час
проведення

Аудиторія

Курс,
група

К-сть
студентів

Експерт МОН
України

Викладач

1.Цикл соціально-гуманітарної підготовки
1.

Українська мова за 18.12.2018
професійним
спрямуванням

2.
3.

Соціологія
Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

18.12.2018
19.12.2018

4 ТО

8.309.50

6

6

10.0011.20
10.0011.20

6

4 ТО

6

6

4 ТО

6

Н.М. Старявська
В.З. Холявка
Л.І. Стешенко

В.Г. Навозняк
О.Ю. Король

2.Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
4.
5.

Вища математика
Екологія

20.12.2018
20.12.2018

6.

Безпека
життєдіяльності

20.12.2018

7.

Технологія і
організація
туристичного
обслуговування
Основи
менеджменту
Географія
туризму

19.12.2018

8.309.50
10.0011.20
11.5013.10

6

4 ТО

6

6

4 ТО

6

6

4 ТО

6

Ю.В. Мартинюк
В.З. Холявка
Л.І. Стешенко

М.В. Володько
О.А. Мельничук

3.Цикл професійної та практичної підготовки

8.
9.

18.12.2018
19.12.2018

4 ТО

8.309.50

6

11.5013.10
11.5013.10

6

4 ТО

6

6

4 ТО

6

Голова експертної комісії

6
О.В. Малишенко
В.З. Холявка
Л.І. Стешенко

А.І. Савущик
І.В. Кондратюк

_______________ В.З. Холявка

Заступник директора з навчальної роботи ______________ К.В. Михасюк
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Додаток 2

група

Назва
дисципліни

курс

Результати захисту курсових робіт студентами спеціальності
5.14010301 «Туристичне обслуговування»
Кіль
кість
студ
ентів

Одержали оцінки (кількість %)

5

%

4

%

Абс.
усп
%

Як.
усп
%

Сере
дній
бал

3

%

2

%

-

-

-

-

100

100

4,67

2017 рік
Туристичне
краєзнавство

3

ТО

6

4

66,67

2

33,33

2018 рік
Технологія і
організація
туристичного
обслуговуван
ня

4

Разом

ТО

6

2

33,33

4

66,67

-

-

-

-

100

100

4,33

12

6

50

6

50

-

-

-

-

100

100

4,5

Голова експертної комісії: кандидат економічних наук,
доцент, декан факультету туризму Львівського державного
університету фізичної культури

_____________В.З. Холявка

Експерт: кандидат економічних наук, завідувач випускової
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Волинського коледжу Національного університету харчових
технологій у

_____________ Л.І. Стешенко

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Ректор НУВГП, д.с.-г.н., професор

_____________ В.С. Мошинський

Директор коледжу

_____________ В.В. Дем’янюк

20 грудня 2018 р.

Голова експертної комісії

В.З. Холявка
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Додаток 3
Результати захисту звітів з навчальної, технологічної та переддипломної
практик студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
№
з/
п

Практика

1

2

Одержали оцінки
(кількість/%)

Кількість
студентів
3

5
4

4
5

6

3
7

8

Успішність,
%
якіс
абс.
на

2

Сер.
бал

9

10

11

12

13

14

-

-

-

100

100

5,0

2017/18 навч. рік
100
-

-

-

100

100

5,0

-

-

100

100

5,0

2016/17 навч. рік

2

Навчальна
«Вступ до
фаху»
Технологічна

3

Технологічна

1

6

6

100

6

6

100

6

6

-

-

-

Голова експертної комісії: кандидат економічних наук,
доцент, декан факультету туризму Львівського державного
університету фізичної культури
Експерт: кандидат економічних наук, завідувач випускової
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Волинського коледжу Національного університету харчових
технологій у

_____________В.З. Холявка

_____________ Л.І. Стешенко

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Ректор НУВГП, д.с.-г.н., професор

_____________ В.С. Мошинський

Директор коледжу

_____________ В.В. Дем’янюк

20 грудня 2018 р.

Голова експертної комісії

В.З. Холявка
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Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення
навчального закладу вимогам акредитування спеціальності 5.14010301
«Туристичне обслуговування» Рівненського економіко-технологічного
коледжу Національного університету водного господарства та
природокристування

Назва показника (нормативу)

2

3

Відхилення
фактичного
значення від
нормативного
4

+

+

-

30

30

-

Значення
Фактичне
показника
значення
(нормативу) показника

1
1. Загальні вимоги
1.
Концепція діяльності за заявленим напрямом
(спеціальністю) погоджена
1.2.

Заявлений ліцензований обсяг
Денна форма навчання -

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1 Частка науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та вченими званнями (Народні, заслужені
артисти України, Заслужені діячі мистецтв України,
Заслужені працівники культури України), які забезпечують
викладання лекційних годин соціально-гуманітарного
циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)

-

-

+

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

25

100

+75

2.2 Частка 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)

-

-

-

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

25

100

+75

-

-

Із 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, молоді та спору України або
монографій до одного доктора наук або професора

Голова експертної комісії

В.З. Холявка
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