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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми «Економіка та організація туристичної діяльності» зі спеціальності 

242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти в Одеському національному економічному університеті

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «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» та наказу Міністерства освіти і науки 
України від 06.09.2018 № 1403-Л експертна комісія у складі:

голови комісії -  Яцуна Леоніда Миколайовича, завідувача кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та туризму Харківського 
державного університету харчування та торгівлі, доктора економічних наук, 
професора;

члена комісії -  Басюк Дарії Іванівни, завідувача кафедри туристичного та 
готельного бізнесу Національного університету харчових технологій, доктора 
економічних наук, доцента.

у період з 11 вересня по 13 вересня по 2018 року розглянула розглянула 
подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої 
діяльності в Одеському національному економічному університеті, пов’язаної з 
підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою (ОПП) «Економіка та 
організація туристичної діяльності» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим 
(магістерським) рівнем освіти за такими напрямами:

-  достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України 
навчальним закладом;

-  фактичний стан кадрового, наукового, навчально-методичного, 
матеріально-технічного, інформаційного забезпечення навчального закладу 
та його відповідність установленим законодавством вимогам.

За результатами перевірки встановлено:

1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності

Одеський національний економічний університет (надалі -  ОНЕУ, 
Університет) -  вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, заснований у 
травні 1921 року на державній формі власності і підпорядкований Міністерству 
освіти і науки України. •

Голова експертної комісії Яцун Л.М
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1. Поштова та юридична адреса: 65082, м. Одеса, вулиця Преображенська, 
будинок 8; E-mail: mail@oneu.edu.ua;

факс (0482) 32-04-46,
2. Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності:
Сертифікат про акредитацію МОН України Серія РД-ІУ №1659057 від 

18.09.2013р., Ліцензія Серія АЕ №636851 від 19.06.2015 р, Статут ОНЕУ, 
зареєстрований МОН, молоді та спорту України 23.03.2012 р. №340;

Довідка АА №578394 з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України від 04.04.2012 р.

Університет має високий міжнародний рейтинг, що підтверджено членством 
у Європейській асоціації університетів. 17 вересня 2010 року у Болонському 
університеті (Італія) ректором університету було підписано Велику Хартію 
університетів.

Одеський національний економічний університет -  це сучасний науково- 
освітній центр Півдня України. Ураховуючи інтереси регіону, в університеті 
здійснюється підготовка фахівців за 4 галузями знань, 9 спеціальностями та 18 
освітніми програмами професійного спрямування бакалаврського рівня, 9 
спеціальностями та 19 освітніми програмами професійного магістерського рівня 
на очній та заочній формах навчання.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 5 факультетів: 
економіки і управління виробництвом, кредитно-економічний, фінансово- 
економічний, обліково-економічний, міжнародної економіки.

В структурі університету функціонують 8 центрів: центр інформаційних 
технологій, інформаційний центр Євросоюзу, центр заочної форми навчання, 
центр вечірньої форми навчання, центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації, 
центр сучасних освітніх технологій, центр підвищення якості освіти, центр бізнес- 
освіти факультету підвищення кваліфікації.

Освітній процес в університеті реалізується кваліфікованим складом 
науково-педагогічних працівників, який налічує 334 викладача. Серед викладачів 
університету 73,2% мають наукові ступені та вчені звання, в тому числі 10,2% 
докторів наук, професорів. Середній вік викладача університету складає 41 рік, 
професора -  58 років, доцента -  41 рік.

В університеті створено 22 кафедри, в тому числі 16 випускових.
Університет користується стійким авторитетом серед молоді, про що 

свідчить високий конкурс при вступі. За останні п’ять років у середньому він 
складає до 23 заяв на одне місце. Високому потенціалу університету сприяє 
розвинена система довузівської підготовки.

Ректором Одеського національного економічного університету є Звєряков 
Михайло Іванович — доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, заслужений діяч науки і т<

Голова експертної комісії Яцун Л.М

mailto:mail@oneu.edu.ua
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Підготовку фахівців для туристичної галузі університет розпочав у 1990
році.

Навчання майбутніх фахівців туризму здійснювалось спочатку в межах 
напряму 0507 «Економіка і підприємництво» (спеціалізація «Економіка і 
організація туризму» спеціальності «Економіка підприємства»).

В 2003 р. в університеті відкрито спеціальність 6.050400 «Туризм» за 
освітньо -  кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з ліцензійним обсягом 125 осіб, в 
т.ч. 50 осіб денної, 50 заочної і 25 вечірньої форм навчання. В тому ж році було 
створено нову спеціалізовану кафедру економіки та управління туризмом.

У 2007 році університет пройшов акредитацію спеціальності 6.050400 
«Туризм» ОКР «бакалавр» і в цьому ж році отримав ліцензію Міністерства освіти і 
науки України -  серія АВ, № 363607 від 13.11.2007 р. на підготовку фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Діюча ліцензія за спеціальністю 242 «Туризм» (другого) магістерського 
рівня з ліцензованим обсягом 25 осіб №636851 серія АЕ була отримана 
університетом 19.06.2015 року.

Стратегією соціально-економічного розвитку Одеської області передбачено 
активізацію туристичної діяльності. Починаючи з 2014 року обсяги туристичних 
потоків до регіону значно зросли. У зв’язку з цим у 2017 році Одеський 
національний економічний університет виступив з ініціативою збільшити 
ліцензований обсяг підготовки магістрів з туризму з 25 до 50 осіб за денною, 
вечірньою та заочною формами навчання. Наказом МОНу №61-й від 30.03.17 р. 
було затверджено новий обсяг підготовки студентів за магістерським рівнем 
навчання.

Випускового кафедрою з підготовки студентів із зазначеної спеціальності 
бакалаврського та магістерського рівнів є кафедра туристичного та готельно- 
ресторанного бізнесу ОНЕУ. Очолює кафедру професор, кандидат економічних 
наук Еерасименко Віктор Еригорович.

Висновок: експертна комісія констатує, що оригінали установчих та 
реєстраційних документів, матеріали акредитаційного самоаналізу щодо 
акредитації підготовки студентів за ОПП «Економіка та організація 
туристичної діяльності» за спеціальністю 242 «Туризм» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в Одеському національному 
економічному університеті відповідають ліцензійним умовам надання 
освітніх послуг та державним вимогам до акредитації.
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2. Формування контингенту студентів

Фінансування підготовки фахівців за ОПП «Економіка та організація 
туристичної діяльності» здійснюється як за рахунок видатків державного 
бюджету України (за державним замовленням), так і за рахунок коштів 
юридичних і фізичних осіб -  на договірній основі.

Зарахування до магістратури здійснюється на підставі рейтингової системи. 
Рейтинговий бал для вступу до магістратури включає середній бал диплому 
бакалаврів із ваговим коефіцієнтом -  0,6, оцінку за фаховим вступним 
випробуванням за спеціальністю «Туризм» з коефіцієнтом -  0,3, оцінку за екзамен 
з іноземної мови з ваговим коефіцієнтом -  0,1.

Проведення фахового вступного випробування студентами, що закінчили 
повний курс підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти і мають 
бажання продовжити навчання з метою отримання рівня освіти «магістр з 
туризму» в Одеському національному економічному університеті, здійснюється 
фаховою комісією, яка складається з науково-педагогічних працівників випускової 
кафедри на підставі щорічного наказу ректора ОНЕУ.

Під час фахового вступного випробування, за допомогою комплексних 
завдань, перевіряються знання, вміння та навички абітурієнтів щодо основного 
матеріалу з дисциплін, які виносяться на екзамен.

З метою стимулювання потенційних абітурієнтів до вступу у магістратуру 
на спеціальність «Туризм» працівники кафедри протягом всього навчального року 
проводять відповідну роз’яснювальну роботу.

Показники формування та динаміка змін контингенту студентів ОНЕУ зі 
спеціальності 242 «Туризм» показані у таблиці 1.

Ліцензований обсяг підготовки магістрів за даною спеціальністю складає 
зараз 50 осіб на всіх формі навчання. У 2016 році було прийнято 21 студент на 
навчання у магістратуру. У наступному 2017 році завдяки заходам, що було 
проведено випускового кафедрою, кількість прийнятих студентів до магістратури 
збільшилась до 38 осіб.

Колектив кафедри наполегливо працює над тим, щоб і надалі зростала 
популярність зазначеної спеціальності. Для цього використовуються нові 
інноваційні форми навчання, до занять зі студентами постійно залучаються 
працівники готельного та ресторанного бізнесу міста та області, працює програма 
подвійних дипломів зі спеціальності «Туризм» з університетом м. Анже 
(Франція). •
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Таблиця 1.
Показники формування контингенту студентів другого магістерського 

рівня спеціальності 242 «Туризм» 
в Одеському національному економічному університеті

№ № Показник Роки
2016 2017

1 2 3 4
1 Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 25 50
2 Прийнято на навчання, всього (осіб): 21 38

>  очна (денна) форма 21 17
>  в т.ч. за держзамовленням: 13 10
>  очна (вечірня) форма 0 6
>  заочна форма 0 15
>  в т.ч. за держзамовленням: 0 0
>  з якими укладені договори на підготовку о 28

3 Подано заяв за формами навчання 24 58
>  очна (денна) форма 24 20
>  очна (вечірня) форма - 15
>  заочна форма - 23

4 Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
>  очна (денна) форма 1,84 2,0
>  очна (вечірня) форма - -

>  заочна форма - -

5 Контингент студентів (осіб) 21 59
>  очна (денна) форма 21 38
>  в т.ч. за держзамовленням: 13 23
>  очна (вечірня) форма 0 6
>  заочна форма 0 15
>  в т.ч. за держзамовленням: 0 0

Висновок: експертна комісія вважає, що прийом студентів до
магістратури здійснюється з дотриманням законодавчих, нормативних вимог 
та ліцензованого обсягу прийому. Робота професорсько-викладацького 
складу університету і випускової кафедри з питань формування контингенту 
студентів організована на належному рівні.

Разом з тим, комісія рекомендує покращити проведення 
профорієнтаційної роботи серед випускників вищих навчальних закладів II 
та III рівнів акредитації, активізувати зв’язки з суб’єктами господарської 
діяльності та організаціями, що потребують кваліфікованих фахівців за 
освітнім рівнем «магістр» зі спеціальності «Туризм» для забезпечення 
заявленого ліцензованого обсягу підготовки.

Голова експертної комісії   Яцун Л.М
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3. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Підготовку фахівців зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти забезпечують науково-педагогічні кадри 5-ти кафедр 
університету загальною чисельністю 12 осіб, з них 3 (25,0%) доктора наук, 
професора та 9 (75,0%) кандидатів наук, доцентів.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу загальної 
підготовки навчального плану, становить 100% від кількості годин, з них всі 
працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін 
професійної та практичної підготовки навчального плану також становить 100%, з 
них усі працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи: 112 
годин викладається 3 докторами, професорами, що становить 33,7% від загальної 
кількості лекційних годин навчального плану, а решту лекційних годин 
забезпечують кандидати наук, доценти.

Випусковою для даної спеціальності є кафедра туристичного та готельно- 
ресторанного бізнесу.

Крім випускової кафедри в підготовці магістрів з туризму беруть участь 
викладачі 4 гуманітарних і спеціалізованих кафедр університету: маркетингу, 
економічної кібернетики та інформаційних технологій, економіки, права та 
управління бізнесом, загальної економічної теорії та економічної політики.

У 2016 р. відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року 
№ 1187, на кафедрі було створено проектну групу зі спеціальності.

Керівником проектної групи, гарантом освітньо-професійної програми зі 
спеціальності призначено завідувача кафедри, кандидата економічних наук, 
професора Герасименка Віктора Григоровича. Він є «Відмінником освіти 
України» (1997 p.), «Почесним працівником туризму України» (2003 p.), 
нагороджений нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення» (2011 p.), 
Почесними грамотами МОН України, Одеської облдержадміністрації, Одеської 
обласної ради.

Герасименко В.Г. є автором 120 наукових праць, переважно із туристичної 
проблематики, які опубліковані в Україні, Болгарії, Білорусії, Грузії, Молдові, 
Польщі, Росії, Туреччині, Хорватії.

За роки своєї науково-педагогічної діяльності Герасименко В.Г. підготував 
та видав 5 навчальних посібників (самостійно або у співавторстві). У 2016 році 
Герасименко В.Г. пройшов стажування в Департаменті культури та туризму

Голова експертної комісії Яцун Л.М
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Одеської міської ради. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських 
дисертацій в 1996, 2001, 2008, 2010, 2016, 2018 роках.

Науково-педагогічний персонал випускової кафедри туристичного та 
готельно-ресторанного бізнесу складається з 17 осіб, утому числі:

-  З докторів наук, професорів (17,7%);
-  11 кандидатів наук, серед яких 9 доцентів (64,7%);
-  2 старших викладача (11,8%);
-  1 викладач (5,9%).
Питома вага докторів і кандидатів наук у загальній кількості викладачів 

кафедри становить 82,3%.
Базова освіта всіх викладачів випускової кафедри відповідає дисциплінам, 

які викладаються.
Комісія зазначає, що керівництво університету приділяє багато уваги 

збільшенню частки викладачів з науковими ступенями. З цією метою проводиться 
відбір майбутніх викладацьких кадрів з числа кращих випускників.

Підвищення кваліфікації кадрів випускової кафедри проводиться за планом, 
затвердженим Вченою радою університету.

Викладачі кафедри, які забезпечують освітній процес з підготовки магістрів 
зі спеціальності «Туризм», за останні 5 років пройшли стажування на провідних 
підприємствах туристичної сфери, готельного і ресторанного господарства м. 
Одеси, у підрозділах Одеської обласної державної адміністрації, виконавчих 
органах місцевого самоврядування, в науково-дослідницьких організаціях, у 
вищих навчальних закладах.

З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів випускової 
кафедри застосовуються і такі форми роботи, як:

-  робота над кандидатськими та докторськими дисертаціями;
-  участь у навчально-методичних, науково-теоретичних та практичних 

конференціях різних рівнів, які проводяться в Україні;
-  участь в освітніх програмах з туризму та готельно-ресторанної справи 

зарубіжних вищих навчальних закладів м. Аріель (Ізраїль), м. Анже 
(Франція), м. Берлін (Німеччина);

-  участь у міжнародних семінарах та форумах з проблем розвитку сфери 
туризму та гостинності м. Калітея (Греція), м. Тульча (Румунія).

Результати підвищення кваліфікації викладачів кафедри туристичного та 
готельно-ресторанного бізнесу використовуються при підготовці наукових та 
навчально-методичних праць, доповідей на міжнародних національних та 
регіональних конференціях з проблем і перспектив розвитку сфери туризму.

Висновок: комісія вважає, що кадрове забезпечення освітнього процесу 
відповідає вимогам акредитації. Науково-педагогічні працівники мають

Голова експертної комісії Яцун Л.М
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професійну та педагогічну майстерність та здатні забезпечити підготовку 
фахівців за ОПП «Економіка та організація туристичної діяльності» зі 
спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем. Експертна 
комісія констатує, що кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 
підготовки магістрів за зазначеною програмою в ОНЕУ відповідають 
ліцензійним умовам надання освітніх послуг та державним вимогам до 
акредитації.

4. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення
освітнього процесу

Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 
базується на засадах Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
мови» та розроблено з урахуванням директивно-нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України.

В основу організації освітнього процесу покладено принципи модернізації 
освіти та об'єктивної необхідності її інтеграції у європейський освітній простір. 
Його основною метою є підготовка фахівців високого рівня, які володіють 
фундаментальними знаннями і практичними навичками з теорії та практики 
туризму та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління 
підприємствами туристичної сфери.

Фахівці готуються для якісного здійснення організаційно-управлінської, 
господарської, комерційної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму.

Основними документами, якими керуються викладачі у своїй роботі, є 
освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки магістрів за спеціальністю 242 
«Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» та навчальний план зазначеної 
спеціальності.

ОПП магістра за спеціальністю 242 «Туризм» затверджено постановою 
Вченої ради Одеського національного економічного університету від 11 липня 
2017 року, протокол № 10.

Структура програми передбачає оволодіння поглибленими знаннями щодо 
управління бізнес-процесами у сфері туризму та гостинності.

Програма підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 242 
«Туризм» освітнього ступеня магістр розрахована на 1 рік та 4 місяця, загальним 
обсягом 90 кредитів ЄКТС та передбачає оволодіння студентами 18 навчальними 
дисциплінами та проходженням виробничої практики за фахом, а також 
проведення підсумкової атестації у формі публічного захисту кваліфікаційної 
роботи магістра.

Голова експертної комісії , ' ______ Яцун Л.М
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Складниками навчального плану є цикл загальної підготовки, цикл 
професійної підготовки та вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки.

Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 47 кредитів ЄКТС (52,3%) і 
включає 3 дисципліни циклу загальної підготовки (12 кредитів), 9 дисциплін 
циклу професійної підготовки (35 кредитів). На виробничу практику (12 кредитів), 
підготовку кваліфікаційної роботи магістра (6 кредитів) та її захист (2 кредити) 
припадає 22,2% від загального обсягу кредитів. Вибіркова частина навчального 
плану має обсяг 23 кредити ЄКТС (25,5%) і складається з двох пакетів дисциплін 
професійної підготовки, один з яких обирається студентами для вивчення.

Співвідношення обов’язкових дисциплін, дисциплін за вибором, годин, які 
відводяться на фундаментальну та спеціальну підготовку, відповідають сучасним 
вимогам до вищої освіти.

Усі дисципліни навчального плану достатньо забезпечені науковими та 
фаховими джерелами, що дозволяє реалізувати вимоги освітньої програми 
«Економіка та організація туристичної діяльності».

Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі захисту 
кваліфікаційної роботи магістра та завершується видачею документу 
встановленого зразка про присвоєння ступеня магістра та кваліфікації: «магістр з 
туризмознавства».

Забезпечення навчально-методичною літературою здійснюється у двох 
напрямках: за рахунок придбання навчальних посібників та підручників і власних 
розробок методичних матеріалів у відповідності до специфіки навчальної 
діяльності фахових кафедр. Для навчального процесу розроблено навчально- 
методичні комплекси дисциплін, які включають навчальні та робочі програми з 
дисциплін, плани практичних (семінарських) занять, завдання для індивідуальної 
та самостійної роботи студентів, комплекти контрольних робіт, програми 
виробничої практики, тематику кваліфікаційних робіт магістрів, критерії 
оцінювання знань і вмінь студентів за національною шкалою та шкалою ЕСТ8.

Вся навчальна, наукова, методична та інструктивна література розроблена 
фахівцями кафедр, узгоджена і затверджена у встановленому порядку і 
знаходиться на кафедрах в роздрукованому та електронному вигляді.

В умовах підвищення вимог до підготовки фахівців в університеті багато 
уваги приділяється практичній підготовці студентів.

Регламент та тривалість виробничої практики у навчальному плані. 
Практика проводиться згідно з розробленою програмою. В ній зазначені завдання 
практики, подані вимоги та терміни виконання цих завдань.

Виробнича практика проводиться на II курсі протягом 8 тижнів на 
туристичних підприємствах м. Одеси та області. Метою практики є формування, 
поглиблення і закріплення знань і навичок, необхідних для професійної 
діяльності майбутніх фахівців. Програма практики передбачає виконання
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практикантами всього спектру робіт, передбачених освітньо-професійною 
програмою «Економіка та організація туристичної діяльності». Розподіл студентів 
за місцями проходження практики здійснюється згідно з наказом ректора.

Між Університетом і провідними підприємствами туристичного бізнесу 
міста і області укладені договори щодо проходження практики студентами даної 
спеціальності (туристичні підприємства: «Вілкове-тур», «Алмарис», «Сузір’я 
туризму»; авіакомпанія «Чорноморські авіалінії»; Дитячий центр «Молода 
гвардія»; спортивно-розважальний центр «Парк»; департамент культури та 
туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний 
інформаційний центр міста Одеси»).

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів 
є бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації.

Експертна комісія вважає, що в університеті досягнутий достатній рівень 
забезпеченості бібліотечних фондів навчальною та науковою літературою, 
фаховими періодичними виданнями. Бібліотека має власне книгосховище, 
читальні зали, алфавітний та електронний каталоги навчальної, навчально- 
методичної та наукової літератури, репозитарій та електронну бібліотеку видань 
професорсько-викладацького складу університету.

Бібліотека університету має загальну площу 1508,8 м2, у т.ч. для зберігання 
фондів - 715,22 м2, для обслуговування читачів - 684,73 м2. Матеріальна база 
бібліотеки становить: обсяг фондів навчальної, наукової літератури - 413 627 
примірників; обсяг електронних видань - 426; кількість абонементів - 5; кількість 
читальних залів - 10; кількість місць для читачів - 305. Телекомунікаційна мережа 
бібліотеки підключена до локальної мережі університету та Інтернету. В усіх 
структурних підрозділах бібліотеки впроваджено автоматизоване приймання та 
видачу літератури з використанням штрих-кодових технологій, що допомогло 
налагодити ефективне й оперативне обслуговування читачів.

Якісному інформаційному обслуговуванню користувачів університету 
сприяє впровадження в університеті такої послуги, як електронна доставка 
документів, що відкриває широкі перспективи для забезпечення інформацією 
аудиторії.

Для просування ідеї відкритого доступу і підвищення рейтингу ОНЕУ в світі 
створено Інституційний Репозитарій ОНЕУ -  ONEUR 
htth://dspace.oneu.edu.ua/jspui/, який зареєстрований в міжнародних і національних 
наукометричних базах: DOAR (Directory of Open Access Repositories); ROAR 
(Registry of Open Access Repositories). В 2016 році Репозитарій отримав ISSN -  
2310-8347. Кількість робіт у репозитарії університету на 01.01.2017 р. складала 
2590 одиниць.

Висновок: експертна комісія констатує, що організаційне, інформаційне 
та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за ОПП
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«Економіка та організація туристичної діяльності» зі спеціальності 242 
«Туризм» за другим (магістерським) рівнем відповідають ліцензійним 
умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та державним вимогам 
до акредитації. Навчально-методичні комплекси дисциплін мають 
стовідсоткове наповнення необхідними матеріалами. Перевірка навчального 
плану показала, що в освітньому процесі забезпечується структурно-логічна 
послідовність викладання дисциплін, а співвідношення між циклами 
підготовки відповідає державним вимогам та потребам професійного 
середовища.

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Університет має 7 (сім) власних навчальних корпусів з 140 аудиторіями на 
7 324 посадкових місць. Загальна площа приміщень що використовується у 
навчальному процесі складає 70 287,44 м2

• 7 •До послуг студентів -  3 гуртожитки загальною площею 22 383,4 м", їдальні 
та буфети загальною площею 519,25 м2, 1 медичний пункт та 1 медичний пункт та

» 7З медичних кабінету загальною площею 46 м", спортивний зал, спортивні 
майданчики та тренажерні кімнати, бібліотека з читальними залами площею

7 •  7 « •  *_*1 508,8 м“, спортивно-оздоровчий табір площею 2 700,0 мд Санітарно-технічний 
стан навчальних корпусів та гуртожитків задовільний. Забезпеченість студентів 
гуртожитком становить 100% від потреби.

В університеті що року проводиться модернізація навчальних аудиторій 
(480 посадкових місць), в яких встановлено мультимедійне обладнання. Для 
проведення занять також використовуються мультимедійні проектори, загальна 
кількість яких складає 93 шт.

Навчальна площа аудиторних та навчально-лабораторних приміщень 
відповідає вимогам МОН України -  2,4 м2 і складає у розрахунку на одного 
студента денної форми навчання.

15 640/2 815=5,6 м2
В університеті створено локальну мережу що об’єднує усі навчальні 

корпуси та має вихід на глобальну мережу Інтернет.
Студенти, що отримують підготовку за освітнім ступенем магістра з ОПП 

«Економіка та організація туристичної діяльності», мають змогу у повному обсязі 
користуватись загально університетськими ресурсами.

Для вивчення іноземних мов функціонують лінгафонні кабінети, де 
безпосередньо проходять заняття студентів спеціальності «Туризм».

Для збереження теплоенергетичних витрат установлено теплові та газові 
лічильники відповідно до постанови КМУ.

Г о л о в а  ек сп ер тн о ї к о м іс ії Я ц у н  Л .М
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Для освоєння охорони праці проводиться інструктаж працівників 
відповідно до закону «Про охорону праці». Розроблено за участю профспілок 
інструкції з безпеки праці та пожежної безпеки.

Здійснюється постійний контроль за дотриманням працівниками 
технологічних процесів, правил поводження з машинами та механізмами.

Частка занять, які проводяться з використанням комп’ютерної техніки від 
загальної кількості семінарських (практичних) занять - 20%. Методичне 
забезпечення з використанням комп’ютерної технології представлено тестами для 
контролю знань та спеціалізованими комп’ютерними програмами.

Важливе місце в роботі відведено оздоровленню та відпочинку 
співробітників. За два роки оздоровлено більше 400 співробітників в СОТ 
«Економіст».

Подальший розвиток матеріально-технічної бази університету передбачає:
-  забезпечення факультетів, кафедр, науково-дослідних центрів, бібліотеки 

та адміністративних служб університету комп’ютерною та оргтехнікою, 
відповідно до сучасних вимог і норм;

-  переоснащення й обладнання сучасними технічними засобами навчання 
всіх лекційних залів та аудиторій навчальних корпусів;

-  створення та оснащення сучасними засобами лінгафонних кабінетів для 
мовного навчання;

-  обладнання бібліотек, читальних залів, аудиторій, лабораторій та 
окремих кабінетів для наукової роботи засобами затінення та кондиціонування 
повітря.

Висновок: комісія вважає, що в цілому рівень матеріально-технічного 
забезпечення підготовки фахівців за ОІШ «Економіка та організація 
туристичної діяльності» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим 
(магістерським) рівнем, зокрема, обладнання, кабінети, лабораторії 
відповідають чинним нормативним вимогам щодо надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти.

6. Результати освітньої діяльності

Основним показником якості підготовки фахів є результати екзаменаційних 
сесій, тестового та модульного контролю, захисту випускних кваліфікаційних 
робіт.

Експертна комісія перевірила результати складання екзаменаційних сесій 
2017-2018 н.р. студентами спеціальності 242 «Туризм».

Голова експертної комісії ч... т е • " Яцун Л.М



Як свідчить аналіз результатів складання сесійного контролю, абсолютна 
успішність студентів І курсу за дисциплінами циклу професіональної підготовки 
становила 100,00 %, якість навчання -  64,71 % (зимова сесія), середній бал -  3,82 
(зимова сесія), якість навчання - 69,41% (літня сесія), середній бал -  3,93 (літня 
сесія). Це засвідчує достатньо високий рівень професійної підготовки студентів 
спеціальності, що відповідає вимогам акредитації.

Згідно наказу ректора Одеського національного економічного університету 
«Про підготовку та проведення акредитації освітніх програм за спеціальностями 
другого (магістерського) рівня від 22.02.2018 року, № 22, в період з 02.05.2018 р. 
по 08.05.2018 р. та з 20.06.2018 р. по 26.06.2018 р. було проведено комплексне 
контрольне оцінювання знань студентів І курсу магістерського рівня 01111 
«Економіка та організація туристичної діяльності» зі спеціальності «Туризм».

Комплексні контрольні роботи були проведені з усіх циклів загальної та 
професійної підготовки, а саме за дисциплінами: «Макроекономічні проблеми 
реального сектору економіки», «Міжнародний туризм», «Управління проектами в 
туризмі та готельно-ресторанній справі», «Управління туристичним 
підприємством», «Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного та 
готельно-ресторанного бізнесу».

Абсолютна успішність студентів І курсу магістерського рівня по результатах 
комплексних контрольних робіт становила 100,00 %, якість навчання -  65,43%, 
середній бал -  3,79. За дисциплінами циклу загальної підготовки абсолютна 
успішність дорівнює 100,00 %, якість навчання -  58,82 %, середній бал -  3,64. За 
дисциплінами циклу професійної підготовки абсолютна успішність складає 
100,00 %, якість навчання -  72,04%, середній бал -  3,94.

Аналіз результатів проведення комплексних контрольних робіт показав, що 
рівень фундаментальних знань, а також ступінь професійної підготовки студентів 
відповідають вимогам акредитації другого (магістерського) рівня освіти зі 
спеціальності «Туризм».

Експертною комісією у період з 11.09.2018 по 12.09.2018р. було проведено 
контрольний замір знань студентів з дисциплін: «Макроекономічні проблеми 
реального сектору економіки», «Міжнародний туризм», «Управління проектами в 
туризмі та ГРС», «Управління туристичним підприємством», 
«Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного та готельно- 
ресторанного бізнесу». Перевірка була проведена зі 100% охопленням студентів 
II курсу денної форми навчання. Її результати характеризуються наведеними у 
порівняльній таблиці показниками (див. табл. 2).

Результати контрольних вимірювань залишкових знань студентів, під час 
проведення акредитаційної експертизи відповідають показникам якості та 
успішності студентів, що виявлені під час самоаналізу. Відхилення показників 
знаходяться у межах, передбач итаційної експертизи.

Голова експертної комісії Яцун Л.М
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Виявлений експертною комісією при проведенні комплексних контрольних робіт 
рівень знань студентів із дисциплін циклів загальної та професійної підготовки 
відповідає вимогам акредитації другого (магістерського) ступеню освіти.

Якість курсових робіт
Навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю «Туризм» не 

передбачено виконання студентами курсових робіт з дисциплін циклів загальної 
або професійної підготовки.

Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності
В університеті розроблено «Положення про забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Одеському національному економічному 
університеті», яке затверджено Вченою радою університету від 25.05.2016 р., 
протокол №8.

Дане положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу в 
ОНЕУ, його норми є обов’язковими при плануванні та організації освітнього 
процесу. Положення забезпечує регулювання відносин, які виникають між 
учасниками освітнього процесу з питань підвищення якості освітнього процесу. 
Виконання цього Положення є невід’ємною складовою системи забезпечення 
якості освітньої діяльності в навчальному закладі.

Контроль якості навчально-виховного процесу здійснюють науково- 
педагогічні працівники кафедри. Двічі, протягом навчального року, на засіданнях 
кафедри розглядається виконання індивідуальних планів роботи викладачів. Зміст 
екзаменаційних білетів та їх відповідність робочим програмам з кожної 
дисципліни розглядається та затверджується на засіданнях кафедри. Повнота 
виконання навчальних програм дисциплін ОПП «Економіка та організація 
туристичної діяльності» контролюється навчальним відділом університету 
наприкінці навчального року.

Регулярно проводяться взаємовідвідування занять викладачами, відгуки про 
них заносяться до журналу взаємовідвідувань, а якість проведення обговорюється 
на засіданнях методичного семінару.

На одного викладача кафедри припадає у середньому три-чотири 
дисципліни. Організація навчального процесу визначається робочим планом, 
графіком навчального процесу, розкладом занять за відповідними формами 
навчання, що затверджуються кожного року ректором університету. З метою 
мотивації поточної успішності студентів практикується складання семестрових 
карт розподілу балів за результатами роботи студентів на протязі семестру за 
кожною дисципліною навчального плану

Голова експертної комісії ^    Яцун Л.М
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Таблиця 2.
П орівняльна таблиця результатів комплексних контрольних робіт, проведених під час акредитаційної експертизи, 

та самоаналізу знань студентів 2-го курсу спеціальності 242 «Туризм» Одеського національного економічного
університету з дисциплін циклів загальної та професійної підготовки

Назва дисциплін, за якими 
проводився контроль Г
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1 . 2 о 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19

. Дисципліни циклу загальної підготовки

1.1. М акроекономічні проблеми
58 17 1 9 7 100 58,82 68 17 1 8 8 100 52,94 -5,88

реального сектору економіки

Всього за циклом 100 58,82 100 52,94 - -5,88

2. Дисципліни циклу професійно! підготовки

2.1. М іжнародний туризм 58 17 4 9 4 - 100 76,47 68 17 4 8 5 - 100 70,59 - -5,88

2.2. Управління проектами в
58 17 4 9 4 100 76,46 68 17 О3 9 5 100 70,59 -5,87

туризмі та ГРС
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Закінчення табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2.3. Управління туристичним 
підприємством

58 17 '■у0 9 5 - 100 70,58 68 17 3 8 6 - 100 64,71 - -5,87

2.4. Конкурентоспроможність 
підприємств у сфері 
туристичного та готельно- 
ресторанного бізнесу

58 17 4 7 6 - 100 64,70 68 17 3 9 5 - 100 70,59 - +5,89

Всього за циклом 100 72,05 100 69,12 - -2,93

Всього 100 65,44 100 61,03 - -4,41

Г олова експертної комісії 
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Організація практики базується на «Положенні про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів України», затвердженому наказом 
Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 та «Положенні про 
організацію освітнього процесу бакалаврського та магістерського ступеня 
навчання в Одеському національному економічному університеті», 
затвердженому Вченою радою університету 10 лютого 2015 року, протокол №5.

Кафедрою туристичного та готельно-ресторанного бізнесу розроблена 
наскрізна програма практики студентів, яка за структурою та змістом забезпечує 
можливість якісної підготовки фахівців, створює вимоги повноцінного 
формування необхідних в професійній діяльності вмінь та навичок.

Для студентів магістратури розроблені методичні вказівки до проходження 
виробничої практики і складання звіту з відпрацюванням завдань на період 
практики.

Студенти повністю забезпечені необхідними організаційними 
документами: методичними вказівками до проходження виробничої практики, 
програмою практики, щоденником виробничої практики, пам’ятками про основні 
обов’язки студента під час проходження практики. З базами практики укладені 
відповідні угоди.

Під час проведення акредитаційної експертизи студенти 2-го курсу 
магістратури спеціальності «Туризм» ще не приступили до практики (термін її 
завершення, у відповідності із графіком навчального процесу ОНЕУ, -  10 грудня 
2018 р.). З цієї причини аналіз якості звітів про виробничу практику студентів 
експертами не проводився. Комісія відвідала настановну конференцію з 
практики.

Висновок: Комісія вважає, що рівень якості освітньої діяльності за
ОПП «Економіка та організація туристичної діяльності» зі спеціальності 242 
«Туризм» за другим (магістерським) рівнем» в Одеському національному

е  о в  в о оввекономічному університеті відповідає державним вимогам акредитації 
спеціальності. Відмінності результатів контрольних вимірювань 
залиш кових знань студентів, що отримані під час проведення 
акредитаційної експертизи, та показників якості та успішності студентів, 
які одержані під час самоаналізу, знаходяться в межах норми та свідчать 
про об’єктивність оцінок та високий рівень підготовки студентів.

7. Х арактеристика наукової і міжнародної діяльності кафедри

Науково-дослідна робота кафедри туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу спрямована на подальше поглиблення наукових досліджень та 
виконується у межах загальноуніверситетського тематичного напряму.

На протязі .2016-2018 років на кафедрі виконується комплексна тема 
науково-дослідної роботи «Макроекономічне регулювання національного

Голова експертної комісії Яцун Л.М
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туристичного бізнесу в контексті процесів євроінтеграції»
ДР № 01164000216, 2016-2018 pp., фінансування із держбюджету).

За її результатами розробляються конспект лекцій, навчальні посібники, 
наукові статті.

Крім наукових розробок, що фінансуються із держбюджету кафедрою 
проводяться наукові дослідження на госпрозрахунковій основі на замовлення 
окремих підприємств сфери гостинності.

Основні результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького 
складу кафедри представлені в навчальних посібниках, монографіях, збірниках 
наукових праць, навчально-методичних виданнях, статтях та впроваджуються в 
практику роботи туристичних підприємств.

За 2016-2018 pp. викладачами кафедри туристичного та готельно- 
ресторанного бізнесу опубліковано дві монографїі:

1. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / В. Г. 
Герасименко, Г. К. Бедрадіна, С. С. Галасюк та інші / за заг. ред. В. Г. 
Герасименко. -  Одеса: ОНЕУ, 2016. -  262 с.

2. Інноваційний потенціал підприємств туризму та готельного 
господарства: монографія / В.Г. Герасименко, К.А. Галасюк. -  Одеса: ОНЕУ, 
2017.-278 с.

Кафедра має наукові зв’язки з різними науковими установами та вищими 
навчальними закладами України. За останній навчальний рік у міжнародних та 
вітчизняних фахових виданнях професорсько-викладацьким складом кафедри 
опубліковано близько ЗО статей.

Викладачі кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу мають 
публікації у наукових виданнях України та зарубіжжя, які індексуються у таких 
наукометричних базах, як: SciVerse Scopus, Web of Science, CPCI-SSH, Thomson 
Reuters, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Directory, EconLit, 
Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, Science index (РИНЦ) тощо. Зокрема, 
2 статті у виданнях Scopus та 3 статті у виданні Web of Science.

Професорсько-викладацький склад кафедри туристичного та готельно- 
ресторанного бізнесу бере активну участь у співробітництві із зарубіжними 
науковими установами Австрії, Білорусії, Румунії, Польщі, Франції, Молдови, 
Туреччини.

Наукові здобутки кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 
знайшли відображення в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій 
різних рівнів, організованих вищими навчальними закладами та науковими 
установами України, за підсумками яких професорсько-викладацьким складом 
опубліковано 53 тези доповідей.

Важливим напрямом наукової і педагогічної діяльності кафедри є робота з 
аспірантами, теми дисертаційн'их досліджень яких присвячені проблемам 
розвитку підприємств сфери туризму. Протягом 2016-2018 p.p. викладачами 
кафедри захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук:
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1. Галасюк К. А. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств готельного
господарства (спеціальність 08.00.04 -  економіка та управління
підприємствами); науковий керівник -  проф. Герасименко В. Г. (захист у

підприємств курортно-рекреаційної сфери (спеціальність 08.00.04 -
економіка та управління підприємствами); науковий керівник -  проф. 
Семенов В. Ф. (захист у 2016 р.).

підвищення якості послуг туристичних підприємств (спеціальність 08.00.04 -  
економіка та управління підприємствами); науковий керівник проф. 
Герасименко В.Г. (захист у 2018 р.).

Діяльність кафедри у сфері міжнародного співробітництва полягає у 
підтримці та ініціюванні діяльності, спрямованої на залучення міжнародного 
досвіду та закордонних інвестицій з метою підвищення кваліфікації і розвитку 
потенціалу професорсько-викладацького складу, покращення якості підготовки 
студентів на шляху інтеграції О НЕ У в Європейський та світовий освітній і 
науковий простір.

Міжнародна діяльність кафедри характеризується такими напрямами: 
навчання іноземних громадян, підготовка кадрів для зарубіжних країн; 
співробітництво з іноземними партнерами, участь викладачів кафедри у 
міжнародних освітніх і наукових програмах і проектах.

Одеський національний економічний університет здійснює підготовку 
іноземних студентів. Багато з них обирають для навчання спеціальність 
«Туризм». Це громадяни таких країн як Молдова, Китай, Туреччина, Франція та 
ін. Щороку кількість абітурієнтів-іноземців зростає, розширюється також перелік 
країн, громадяни яких навчаються в університеті, що свідчіть про високу якість 
підготовки фахівців за ОІШ «Економіка та організація туристичної діяльності» в 
університеті.

Розвиток міжнародних зв'язків кафедри' характеризується також 
встановленням та зміцненням наукових контактів із провідними навчальними 
закладами Польщі, Болгарії, Італії, Франції, Ізраїлю, серед яких Вища школа 
туризму та готельного бізнесу в м. Бидгощ (Польща), Університет фізичного 
виховання і спорту (факультет туризму і рекреації) в м. Гданськ (Польща), 
Університет м. Анже (Франція), Університет м. Серрес (Греція), Міжнародний 
фонд Ромуальдо Дель Бянко в м. Флоренція (Італія), Університет міста Аріель 
(Ізраїль), Міжнародна організація ОапиЬєСотреїепсеСепґег (ОСС) тощо.

Відповідно до підписаних договорів викладачі кафедри беруть участь у 
розробці та реалізації спільних міжнародних проектів і програм. Співробітництво 
кафедри з Університетом м. Анже дозволяє студентам брати участь у спільній 
освітньо-професійній програмі з метою отримання подвійних дипломів. Така 
співпраця між ОНЕУ та європейськими' університетами в сфері надання 
студентам можливості проходжені " ктики в зарубіжних

2016 р.);
2. Нєчева Н. В. Забезпечення ефективного управління персоналом

3. Бедрадіна Г.К. Теоретико-методичне обґрунтування заходів щодо
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організаціях і установах сприяє інтеграції української та європейської систем 
вищої освіти, а також розглядається як позитивна та важлива ініціатива 
подальшого розвитку університету.

Висновок: експертна комісія констатує, що науково-дослідна робота 
випускової кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 
відповідає умовам щодо акредитації освітньо-професійної програми 
«Економіка та організація туристичної діяльності» за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності 242 «Туризм». Міжнародні зв’язки 
кафедри сприяю ть розвитку зазначеної освітньо-професійної програми.

8. Інформація про перевірку державними контролюючими органами, 
перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 

та заходи з їх усунення

У результаті попередньої акредитаційної експертизи підготовки магістрів 
зі спеціальності «Туризм», що відбувалась у травні 2013 року згідно до 
відповідного наказу МОН України експертна комісія зробила наступні 
зауваження та рекомендації:

1. Оснащувати новими видами обладнання кабінети випускової кафедри та 
предметні аудиторії.

Експертна комісія встановила, що протягом звітного періоду проводилось 
оснащення новими видами обладнання аудиторій ОПП «Економіка та 
організація туристичної діяльності» спеціальності «Туризм». Зокрема, 
мультимедійним обладнанням в аудиторіях навчальних корпусів, 
інтерактивними дошками та системами.

2. Активізувати науково-дослідну роботу студентів, посилювати її 
прикладний характер.

Експертна комісія встановила, що для реалізації цього заходу в 
університеті активізовано науково-дослідну роботу студентів бакалаврського 
та магістерського рівнів. Студенти приймають активну участь у  наукових 
семінарах та конференціях різних рівнів, друкуються в університетському 
журналі «Науковий вісник ОНЕУ». У 2017 р. кафедрою проведено студентську 
конференцію та круглий стіл із запрошенням керівників та провідних фахівців 
підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеси, науковців з 
інших ВНЗ регіону. За підсумками конференції видано окремий збірник 
«Розвиток сталого туризму: виклики і можливості для туристичного та 
готельно-ресторанного бізнесу»: матеріали круглого столу та студентської 
науково-практичної конференції. — Одеса: ОНЕУ, 2017. — 500 с. Збірник 
розміщено в репозитарії ОНЕУ. у

3. Ефективніше використовувати матеріально-технічну базу ОНЕУ, 
кафедри та виробничі бази туристичних підприємств, з якими укладені договори 
про співпрацю.
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Комісія переконалась у  тому, що е університеті продовжується робота 
щодо покращення матеріально-технічної бази структурних підрозділів 
факультету. Комп'ютерний парк збільшується щорічно. Кожна комп'ютерна 
мережа має вихід до інформаційних ресурсів Інтернету і локальної мережі 
університету. Комп'ютери розміщені в ЗО спеціалізованих класах: діє
студентський комп 'ютерний зал, в кожному гуртожитку є комп 'ютерні зали з 
вільним доступом студентів. Щорічно збільшується кількість мультимедійного 
обладнання для проведення лекційних та практичних занять.

4. Удосконалювати роботу щодо поліпшення забезпечення студентів 
навчальною літературою та фаховими періодичними виданнями.

Експертами встановлено, що в університеті впроваджено інтегровану 
бібліотечну систему (ІБС), що передбачає ведення каталогу, облік та контроль 
за видачею літератури, адміністрування бібліотечних процесів. Уся науково- 
методична та мультимедійна база кафедри туристичного та готельно- 
ресторанного бізнесу завантажена на офіційний сервер Одеського національного 
економічного університету. Наукові публікації викладачів кафедри розміщені в 
репозитарії університету.

5. Збільшувати кількість курсів дисциплін, що викладаються іноземними 
мовами, та поповнювати бібліотечний фонд університету іншомовними 
виданнями.

Комісією встановлено, що в університеті щороку збільшується кількість 
курсів дисциплін, що викладаються іноземною мовою. Здійснюється доступ до 
іншомовних видань через науково метричні бази, що є у  відкритому доступі 
бібліотеки.

У роботі з інформаційного забезпечення студентів і викладачів 
використовуються і передплатні повнотекстові бази даних (БД), електронні 
підручники різних видавництв. Кілька років поспіль бібліотека працює з БД  
порталу РОЬРКЕБ, що поповнюється щоденно та надає доступ до 380 тис. 
текстів статей з усього світу за останні 15 років.

Висновок: експертною комісією проаналізовано ступінь усунення вище 
зазначених недоліків і встановлено, що усі попередні зауваження експертів 
враховано. Всі завдання, які передбачені заходами, виконано.

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів Одеського 
національного економічного університету та перевірки результатів освітньої 
діяльності університету на місці щодо кадрового, навчально-методичного, 
матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, експертна комісія дійшла 
висновку:
1. Освітньо-професійна програма «Економіка та організація туристичної 

діяльності» зі спеціальності 242 ^ (магістерським) рівнем

9. Загальні висновки та пропозиції
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вищої освіти в Одеському національному економічному університеті та умови 
її здійснення відповідають встановленим вимогам до освітніх програм та 
забезпечують державну гарантію якості вищої освіти.

2. Кадровий склад випускової кафедри та кафедр, що забезпечує підготовку 
магістрів ОПП «Економіка та організація туристичної діяльності» зі 
спеціальності 242 «Туризм», складають фахівці з високим науково- 
педагогічним рівнем, що відповідає вимогам до акредитації освітніх програм 
відповідного освітнього ступеню. Випускову кафедру очолює професор, 
кандидат економічних наук.

3. Кафедри університету володіють достатньою матеріально-технічною базою, 
здатною забезпечити освітній процес підготовки магістрів за зазначеною 
освітньо-професійною програмою.

4. На кафедрах досягнуто належного навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення і навчального процесу з використанням 
сучасних комп’ютерних програм фахового спрямування.

5. Результати підсумкового (семестрового) контролю знань студентів, а також 
рівень їх залишкових знань, визначений під час самоаналізу та в процесі 
проведення акредитаційної експертизи, свідчать про рівень підготовки, що 
відповідає акредитаційним вимогам.

Дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, 
навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти в Одеському національному економічному університеті за 
освітньою програмою «Економіка та організація туристичної діяльності» 
спеціальності 242 «Туризм» надані у зведених відомостях (додаток 1), які є 
складовою даних висновків.

З метою подальшого підвищення якості підготовки фахівців за ОПП 
«Економіка та організація туристичної діяльності» зі спеціальності «Туризм» 
експертна комісія рекомендує:
1. Продовжити роботу з оснащення кабінетів і аудиторій, де навчаються 

студенти за ОПП «Економіка та організація туристичної діяльності» новими 
видами обладнання та спеціальними комп’ютерними програмами.

2. Активізувати наукову роботу студентів спеціальності «Туризм», забезпечивши 
виконання кваліфікаційних робіт магістрів на замовлення суб’єктів 
туристичного бізнесу Одеської області та оприлюднення результатів 
досліджень у наукових виданнях. Ефективніше використовувати матеріально- 
технічну базу ОНЕУ та підприємств туристичної сфери, з якими укладені 
договори, щодо формування професійних компетентностей майбутніх 
фахівців.

3. Активізувати науково-дослідну роботу викладачів щодо отримання 
міжнародних грантів, публікації наукових статей, що входять до міжнародних 
науковометричних баз.
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4. Спрямовувати науково-дослідну роботу професорсько-викладацького складу 
випускової кафедри та магістерських досліджень студентів на реалізацію 
актуальних завдань стратегічного розвитку туризму в Одеській області.

Ґрунтуючись на аналізі поданих на акредитацію матеріалів та перевірці 
результатів освітньої діяльності університету на місці, експертна комісія 
Міністерства освіти і науки України дійшла висновку, про можливість 
акредитації освітньо-професійної програми «Економіка та організація 
туристичної діяльності» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим 
(магістерським) рівнем в Одеському національному економічному університеті.

« 13 » вересня 2018

Голова експертної комісії:
Д.е.н., професор, зав.кафедри менеджменту 
Зовнішньоекономічної діяльності та туризму 
Харківського державного університету 
харчування та торгівлі

Член експертної комісії:
Д.е.н., доцент, зав.кафедри 
туристичного та готельного 
бізнесу Національного університету

Басюк Д.І.

Звєряков М.І.

Голова експертної комісії '— '  ■̂  ' Яцун Л.М



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДОТРИМАННЯ КАДРОВИХ ВИМОГ 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності 

за другим рівнем (магістерським) зі спеціальності 242 «Туризм» 
за освітньою програмою «Економіка та організація туристичної діяльності»

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, відповідальних 
за підготовку здобувачів вищої освіти + + немає

2. Наявність у складі підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти, тимчасової 
робочої групи (проектної групи) 3 
науково-педагогічних працівників, на 
яку покладено відповідальність за 
підготовку здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю

три особи, що 
мають науковий 
ступінь та вчене 

звання, з них 
один доктор 

наук або 
професор

+ немає

3. Наявність у керівника проектної 
групи (гаранта освітньої програми):

1) наукового ступеня та/або 
вченого звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю + + немає

2) наукового ступеня та вченого 
звання за відповідною або спорідненою 
спеціальністю

- - -

3) стажу науково-педагогічної 
та/або наукової роботи не менш як 10 
років (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням стажу 
педагогічної роботи)

+ + немає

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних 

дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем 
роботи (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин):

1) які мають науковий ступінь 
та/або вчене звання (до 6 вересня 2019 
р. для початкового рівня з урахуванням 
стажу педагогічної роботи)

50,0 100,0 +50,0

2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

25,0 36,1 +11,1

Голова експертної комісії с ̂ / 5^ ^  Яцун Л.М



3) які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання - - -

5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують 
формування професійних 
компетентностей, науково- 
педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за 
фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин):

1 )дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за 
фахом

15,0 78,7 +63,7

2)практичної роботи за фахом - - -
6. Проведення лекцій, практичних, 

семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, рівень 
наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п’ять років не 
менше трьох умов, зазначених у пункті 
5 приміток

підпункти 
1—16 

пункту 5 
приміток

100% немає

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:

1) з науковим ступенем доктора 
наук та вченим званням

2) з науковим ступенем та вченим 
званням + +

3) з науковим ступенем або вченим 
званням

8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ +

Г олова експертної комісії Яцун Л.М
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щодо матеріально-технічного забезпечення провадження освітньої діяльності за другим 
рівнем (магістерським) зі спеціальності 242 «Туризм» 

за освітньою програмою «Економіка та організація туристичної діяльності»

П ОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДОТРИМ АННЯ ТЕХНОЛОГІЧНІХ ВИМ ОГ

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями 

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

2,4 5,6 +3,2

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

ЗО 93 +63

3. Наявність соціально- 
побутової інфраструктури:

3.1. бібліотеки, у тому числі 
читального залу + + немає

3.2. пунктів харчування + + немає
3.3. актового чи концертного залу + + немає
3.4. спортивного залу + + немає
3.5. стадіону та/або спортивних 

майданчиків + + немає

3.6. медичного пункту + + немає
4. Забезпеченість з добувачів 

вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними 

робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткованням, необхідними для 

І виконання навчальних планів

+ + немає

Голова експертної комісії Яцун Л.М
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щодо навчально-методичного забезпечення провадження освітньої діяльності за другим 
рівнем (магістерським) зі спеціальності 242 «Туризм» 

за освітньою програмою «Економіка та організація туристичної діяльності»

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДОТРИМ АННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИМ ОГ

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої 

програми + + немає

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього + + немає

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з 

кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + немає

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

+ + немає

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик + + немає

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

+ + немає

7. Наявність методичних 
матеріалів для проведення атестації 
здобувачів

+ + немає

Голова експертної комісії   Яцун Л.М

І
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щодо інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності за другим рівнем
(магістерським) зі спеціальності 242 «Туризм» 

за освітньою програмою «Економіка та організація туристичної діяльності»

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДОТРИМ АННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИМ ОГ

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 о2) 4
Започаткування провадження освітньої діяльності

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

не менш як 
п’ять 

найменувань
18 +13

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

+ + немає

Провадження освітньої діяльності
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)

+ + немає

4. Наявність електронного 
ресурсу закладу освіти, який містить 
навчально-методичні матеріали з 
навчальних дисциплін навчального 
плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

60 100 +40

Голова експертної комісії
^ і ^

Яцун Л.М
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Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації 
в Одеському національному економічному університеті 

з підготовки магістрів зі спеціальності 242 «Туризм» 
за освітньою програмою «Економіка та організація туристичної діяльності» 

(Відповідно до наказу МОН №  689 від 13.06. 2012 р.)

Якісні характеристики підготовки магістрів

Назва показника (нормативу)
Нормативне

значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 -> 4

1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дис
циплін, години, форми контролю, %

100 100 -

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

100 100 -

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслу
говують спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним міс
цем роботи, які займаються вдоскона
ленням навчально-методичного забез
печення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчаль
них посібників, %

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рі
вень підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з 
гуманітарної та соціально-економічної 
(загальної) підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 + 10

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 52,94 +2,94

2.2. Рівень знань студентів з 
природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90

Цикл не 
передбачений 

навчальним 
планом

Цикл не 
передбачений 

навчальним 
планом2.2.2. Якісно виконані контрольні 

завдання (оцінки «5» і «4»), % . >■ 50

2.3. Рівень знань студентів із 
професійної (фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні 90 100 + 10

Голова експертної комісії Яцун Л.М



завдання, %
2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 69,12 +19,12

1 2 о0 4

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів + + -

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

+’ + -

Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності та 
туризму Харківського державного 
університету харчування та торгівлі, 
доктор економічних наук, професор Л.М. Яцун

Голова експертної комісії Яцун Л.М

Член експертної комісії:
завідувач кафедри туристичного 
та готельного бізнесу Національного 
університету харчових технологій, 
доктор економічних наук, доцент

З експертними висновками
Ректор Одеського 
економічного університету, 
доктор економічних наук, Звєряков

Д.І. Басюк


