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Е,к сПЕ PTH.r,1|trI
Bис HoB o к
ПеpBиtIнoТaкpедитaцiйнoi rксПеpTизи щoДo пiдгo'говки мaгiстpiв
зa oсвiтньo-пpофесiйнoro ПрoграMoro Гoтельнa i pестopaннa спpaвa
спецiaльнoстi 24| ToтeлЬнo-ресToрaннa сПpaBa гaлyзi ЗнaHЬ 2a Сфipa
обслугoвyBaнHя
y ХaркiвсЬкoмy нaцioнaлЬнoN{yyнiвеpситетi мiськoгo гoсПoДaрсTga

iменi o.NI. Бекетoвa

ЗгiДнo з Пoлox<еI{HяМПpo aкprДитaцiю BищиХ IIaBЧaЛЬниx ЗaкЛaдiв i
спецiaльнoстей У Bищиx IIaBЧaЛЬних ЗaкJla.цax .Гa BищиХ пpoфесiйних
yЧИЛищax, ЗаTвеp.цxtениМ ПoсTaI{oBoIo Кaбiнетy Мiнiстpiв
УкpaТни вiд
9 сеpпня 200I p. J\Ъ978, зi змiнaми' BнесrHиМи згiднo з ПoстaнoвaМи Кaбiнетy

Мiнiстpiв УкpaТниJ\ъ1124вiд З |'10.2011p., J\bs01 вiд 15.0s.2012,
Jю 692 вiд
18.09.201Зp., J\Ъ507 вiд 27.05.20|4P., T& Зa нaкaЗoмMiнiстеpcTBaoсвi.гиi
нayки Укpaiни }lЪ 387-л вiд 7.I2.20I7 p., ексПеpTI]aкoмiсiя Miнiстеpствa
oсвiти i нayки УкpaТниy склaдi:
Aнтoненкo Ipинa
Яpослaвiвнa

кaфедpи TУpИсlИЧнoГO

i
Haцioнa-lrЬнoГo

бiзнесy

yнiвеpситетy ХapЧoBиХ технолoгiй, .цoкТop
екoнoмiчниx нayк, пpoфесoр, гoЛoBa кoмiсiТ
зaвiдyвav кaфедpи TypиЗМy i r.o,гельнopестopaннoТ сПpaBи I]aвчaльнo.нayкoBoГo
iнститyтy екoнoмiки i пpaвa Чеpкaськoгo
нaЦioнaлЬнoгo yнiвеpсиTеTy iменi Бoгдaнa
ХмельницЬкoГo' ДoкTop екoнoмiчниx нayк,
пpoфесop, ексПеpT

Пaсскa Cтaнiслaвa
Paйпroндiвнa

y пеpioд з 13 гpy.цня. Пo 15 Гpy.цHя 2017 p, BкЛIoчнo poЗГЛянyлa пoдaнi
Хapкiвським
нaцiонaлЬниМ
yнiвеpсиTеToМ
мiськогo
гoсПoд{apс1'Ba
iменi o.M. Бекетoвa мaтеpiaли i безпoсrpе/]нЬo B HaBЧaЛЬнOМy зaкlraДi
пеpевipиЛa ДocToвipнiсть iнфopмaцii, щo ПoДaнa /{o Miнiс.геpствa oсвiти i
нayки Укpaiни paЗoм iз зaявotо нa ПpoвеДеннЯ aкpеДИTaцiТ,с:тaн кaДpoBoГo,
HaBчaЛЬнo-МеToДичнoГo' мaтеpiaлЬнo-TеXl{iчнoгo Ta
iнфopмaцiйноr.o
зaбезпечення нaBча,lлЬнoгo Пpoцrсy,
Дrp}I(aBHиМ

BиMoГaМ

(мaгiстеpськoгo)piвlrя.

вiдпoвiднсlстi

пi.цгoтoвки

щo.цo

oсвiтньoТ дiяльностi

(paхlBI{1B ЗaЯBJIеFIoГo ДpyГoГo

У шiдсyмкy ексПеpTIIoгoоtдiнrовaннякoмiсiя кoнсТaTyr:
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1. ЗaгaльHa xaрaкTеpисTикa oсвiтньo.i Дiяльнoстi Хapкiвськoгo
нaцioнaлЬнoгo yнiверсиT'еTy мiськогo гoсПoДapсTBa iменi o.M. Бекетoвa
Хapкiвський

нaцioнaльниЙ

yнiвеpситет

мiськoгo

ГoсПoДapсTBa

iменi o.М. Беке.гoвa(ХЕ{УМГ iм. o.M. Бекетoвa)зaснoвaнoy 1922 por1i.
Унiвеpситет е нaйстapiшим B УкpaТнi BищиМ нaвчaЛЬниМ ЗaкJIaДOМ
ГaЛyЗrBoГo сПpяМyBaTIIIЯ(мiське Гoc[oДapствo), щo ГoTyс фaxiвцiв З
yсЬoГo
кol\4ПЛексy спецiaльнoстей
зaбезпечення технivнoТ'
дnЯ
екoнoмiчнoТ
i
сoцiaльнoТ сфеp х<иттс.цiяльнoстi сyЧacниx мiських
aглoмеpaцiй.
ХHУМГ
iм. o.M. Бекетoвa пiдпopядкoBa}Io MiнiстеpстBy oсвiти i
Hayки Укpaiни з opгaнiзaцiйнo-пpaвoвo}o фopмolo - IIaBЧaJIьнутЙзaкJIaД.
Фopмa BЛaснoсTi - деpх<aвнa.
Pектop
yнiвеpсиTеTy
ХapкiвськoГo
мiськoгo
нaцioнaлЬнoГo
Гoс[o,цapствaiменi o.М. Бекетoвa Бaбaсв BoлoДимиp МикolaЙoвич' д{oкTop
нayк З Деp)кaBнoгo yпpaвлiння, пpoфrсop, Лaypеaт Деp)I{aBIIoТ
пpемiТ в гaлyзi
apхiтектypи, Зaслylкений бy.Цiвельник Укpaiни, ПouеcниЙ ГpoМa.цяHинмiстa
Хapкoвa, aкaдемiк Мiх<нapo.цнoi iнlкенеpнoi aкaДемii.
Xapкiвським
нaцioнaлЬIIиM yнiвеpсиТеToN4 мiськoгo ГocПo.цapсTBa
iменi o. M. Бекетoвa пpoTягoм пol]a.ц 90-piинoТ iстopiТ сBoгo iснyвaння
зpoбленo знaчний Bнесoк y сTBopення i poзвиToк нaцioнaльнoТ мyнiциtra.шьнoТ
сисTеМи. Зa цей пpoмiхtoк Чaсy пiдгoтoвленo Пoнaд 100 т'ис. фaxiвЦiв.
Bипyокники Унiвеpситетy кopиcTy}oTЬся ПoПИToМ Нa пpoвiдних
пiдпpиемсTBax мiськoгo гoсПoд{apсTBa' у сфеpi пoсЛyг, зaймaloть кеpiвнi
Пoсa.ЦиB сисTеМi yпpaвлillня )киTлoBo-кoМy}IaЛЬниМГocIToДapсTBoM'B opГaнax
мiсцевoгo i деp>кatsнoГoyпpaвлiння.
У 2008 p. ХHУMГ
iм. o.М. Бекетoвa пpoйшoв ЧеpГoBy llеp)кaBl{y
aкpедитaцiro. Biдпoвiдt{o Дo pilпення /]AК Укpaiни вiд 1 ;tипня 2008 p.
(шpотoкoл Jt 72), йoro BИЗI{aнoaкpе.циToBaниMзa IV (uетвеpтим) piвнем
( с е p тиф iк aт:с еpiя P!-IV j\9 2124487 вiд 5 чr pBH Я 2О \З p.).

Biдпoвiднo нaкaЗy МoH УкpaТниN9 I22-л вiд 09.06.2017p. <ГIpo
пеpеoфopМЛеннЯ
лiцензifu>Хapкiвськиtт'нaцioнaлънийyнiвеpситетмiськoго

ГoсПo.цapсTBaiменi o.М' Бекетoвa Mar Пpaвo ъIa здiйс:нення oсвtтi.Il,ot
дiяльнoстi y сфеpi вищoi oсвiти пiдгoтoвки МoЛoДшИх сшецiaлiстiв,
бaкaлaвpiв,спецiaлiстiв,мaгiстpiв,дoктopiвфiлoсoфiТ.
!o склaдy УнiвеpсиTеTy сTpyкTypнo BxoДЯTЬ:ДBa кoлеДxсi- хtИ.ГЛoBo*
кoмyнaльний i електpoмеxaнivний,' 8 фaкyльтетiв, Haвча:rьнo-нayкoвий
Iнститyт пiдгoтoвки кaдpiв вищoТ квaлiфiкaцii ХHУМI. iм. o.M. Беке.гoвa,
ЗaoЧнol.o
Haвчaльнo-нayкoвий iнститyт
пiсля.циплoмнoi oсвiти,
(.ЦистaнЦiйногo)HaBЧaння Ta пiДвищення квaлiфiкaцiТ, L{ентp ЗaoЧHoгo
нaBЧaHIIЯ,I{ентp пiдвищення квaлiфiкaцiТi Дистaнцiйнoгo I{aBчaння,I-{ентp
rriДгoтoвки' aспipaнтypa, .цoкToрaнTypa'Flayкoвo-Дoслi/-tili
дoyнiвеpсиTеTсЬкoТ
тa iнrшiпiдpoздiзrи.ЗaгaльHaЧисеЛЬнiстьстy/tентiвIIoHalI9 ,rиc.oсiб.
l-oлoвaкoмiсii

су€ в .*
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B цiлoмy нa цей чaс Унiвеpситет :нaДa€ . oсвiтнi ПoсЛyГи нa
бaкaлaвpсЬкoMypiвнi зa 2I спецiaльнiстroз 48 oсвiтнix пpoгpaМ)B ToМy чис.lti
l5 oсвiтнix пpoгpaмзi скopoчениMтеpмiнoм нaBчaння.
Ha мaгiстrpсЬкoMypiвнi пiдгoтoвкaзДiйснrorTЬcязa I7 спецiaльнocTяN4и
з 39 oсвiтнiх пpoгpaм,5 З Якиx oсвiтнl,o-нayковi.
IliДгoтoвкaДoкTopiвфiлoсoфiТздiйснIorTЬсязa I 4 спецiaльнoсTяMи.
B Унiвеpситетi Taкoж IIaBЧaIoTЬcяблизькo 400 iноземцiв з 23 кpaТн
свiтy.
Bax<ливим aсПrкToМ y .цiяльнoстi Унiвеpситетy с мiхснapoдне
спiвpoбiтницTвo.Унiвеpситет пiдтpимyс тiснi нayкoвi |т,дiлoвi ЗB'ЯЗкИ З
BищиMи

IIaBЧaJIЬHиМи

ЗaкJlaДaМи,

нayкoBиMи

Ta

дoслiдниЦЬкиМи

opгaнiзaцiями бaгaтьox кpaiн свiтy, У ToМy числi BеликoТ Бpи.гailiТ,
Hiменнини, Кaнaди, Бoлгapii, Пoльщi, Чеxii., ФpaнцiТ, LШвецiТ Тa iншиx.
УнiвеpсиTrT r ЧJTенoМMirкнapoднoi aсoцiaцiТ yнiвеpситетiв, Mrpr}к iнститyтiв
гpoМaДсЬкoгo aдмiнiстpyBaнн,l I]ентpa;rьнoi тa Cxiднoi eвpoпи' e пoстiйним
yЧaсникoм мilкнapo.цниX ГpaHToBиx пpoГp aI\4.
Унiвеpситет Мar poЗBиIIенy мaтеpiaльнo-техtrivнy бaзу i сoцiaльн1,
iнфpaстpyкTypy. Cтaн нaBЧ€ ш Ьних пpимiщень ХHУMГ
iменi o. М' Бекетoвa
вiДпoвiДaесaнiтapнo-гiгiснiчним нopМaM, BиМoгaM ПpaвиЛ Пo}ке)кнoТ
безпеки,
бyДiвельним нopMaМ, щo пiдтвеp,Щl(енo вiдпoвiдними ДoкyМенTaМи. Усi
пpaцiвники Ta cTy.цrнTи ДoTpиМyЮTЬся BиMoг теxнiки безпеки, виpoбничoТ
сaнiтapнoТ тa пoя<еrкнoi безпеки. Haвчaльнo-BиХoBний гrpoцес зaбезпечений
ay.циToplrимфoндoм, aдмiнiсTpaTиBHутми i дoпoмiх<HИNIИпpимiщенняMи.
Barкливoro скЛaДoBolo зaбезпечення FIaBЧaЛЬнo-BиXoBIIoГoПpoцеcy У
ХapкiвськoМy
нaцioнa:rЬнoMy yнiвеpси.гетi
мiськoгo
ГOсПOДapсTBa
iменi o.М. Бекетoвa с сyЧaснa нayкoBa бiбrrioтекa. Фoнд нaвчaльнoТ
.тliтеpaтypи B бiблioтецi yнiвеpсиTrTy Ta чиTaЛЬниХ ЗaJIax - 886996
пpимipникiв. З 20О7 poкy ПpaцЮс зaл iнфоpмaцiйнoгo сеpвiсy (електpoнний
читaльниiт' зaл). Безкorштoвний .цoсTyП Дo yсiх pесypсiв B бiблioтеl1i
зaбезпечyIоTЬ al]ToмaTизoвaнi poбoнi мiсЦя Ta зoнa Wi.fi ПoкpиTTя в yсix
пpимiщеHHях бiблioтеки. Знavнy poЛЬ У iнфopмaцiйнo-метoДичHoМy
зaбезпеченнi l{aBч€ ш ьнoi poбoти сTyДентiв тa BикЛa/IaЧiв зa Дисциплiнaми
HaвЧaЛЬнoГo Плaнy вiдiгpaе L{ифpoвий pепoзитopiй yнiвеpси.геTy' якиfl с
o.цниМЗ кpaщиX в Укpaiнi тa зapессTpoBal{ийy мiя<rrapoд{нoМy
pеrстpi ROAR.
Haвчaльнo-лaбopaтopнa бaзa випyскoвoi T.a зaбезпечyЮчиХ кaфеддp
пoвнiстlo зaбезпечyr ПpoBrДення ayДиTopнуIX ЗaНЯTЬIIa сyчaснol\4y piвнi, дaс
мoжливiсть шиpoкo BикopисToByBaTи нaoчнi пoсiбники, лaбopaтopне .|a
ДеМoнсTpaцiйне oблaднaння, технiчнi зaсoби HaBЧaI{ня..Цля "lrекцiйниx ЗaняTf,
BикopисToBytoTЬся ayлитоpiТ yнiвеpсиTеTy' якi МaЮТЬ MyЛЬ,гИMедiйне
oблaднaння.

Пiдгoтoвкy мaгiстpiв зa oсвiтньo-шpoфесiйнoЮ
ПpoГpaмoloГoте;rr,нai

prсTopaнHa сIIpaBa спецiaльнoстi 24I Гoтельнo-pесTopaнI-Ia сПpaBa гa.lryзi
знaнь 24 Сфеpa oбслyгoвyBal{ня зaбезltечyЮ'гЬ 15 виклaдauiв, з якиx -- 5
дoктopiв нayк, пpoфесopa тa l0 кaнДиДaтiв цayк, дoцентiB, Щo MaIoTЬ сTa){t
'iэ
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poбoTи бiльшrе l0 poкiв. Bипyскoвoro r кaфедpa TypиЗМy i гoтельнoГo
ГoсПoДapсTBa,
якy oЧoЛЮ€ ДoкTopекoнoМiчниxнayк, пpoфесopПисapевський
[:rля Maтвiйoви.r, aBТop ПoHa/I 150 нayкoBиx
}иx ПpaЦЬ, -яtкiпpисвяuенi Як
ЗaГaЛЬHoекoнoмiчнiйпpoблемaтиui Taк i сфеpi TypизMy ,Ta гoTеЛЬ!{oГo
ГoсПoДapсTBa.
Bucнoвoк: doкул'leнmu, якt забезnечуюmь npавoвi oc|loвu diяльнocmi
XHУMГ
iл,l. О.M. Бeкеmoва, щo npedcmавленi в акpеdumацiйнiй cnpавi, €
doсmoвipн1,tл4.l,|,
а iх КoJИnЛeКmнicmь mа зл,tiсm dаюmь З]vxozу ompu^l(nmu
уявлен|1я,ЩО зdiйcнення ocвimньoi.diяльнoсmi щodo nidzomoвКu За oсвimньonpoфeciйнoю npoepа^4o|oГomельна i pecmopан|lа сnpава cnецiальнoсmi 24]
Гomeльнo-pеcmopсtнHа сnpава eалузi Знань 24 Сфеpа oбслуzoвуваНнЯ
вidбувасmьcя зzidнo cучаcнuх ocвimнiх вuJvxoz'
2. ФopмyBaння кoIITиlIгеIITyсTyДeЦTiв зa oсвiTlrЬo-Пpoфесiйнorо
ПрoгрaMoro Готельнa i ресTopaннa спpaBa спецiaльнoстi 24| ГoтeJIЬItoрeсTopaнIra сПpaвa гaлyзi ЗнaнЬ 24 Сфepa oбслyгoByBaнIIя
Фopмyвaнн'l кoHTинГrнTy стyдентiв з пiдгoтoвки мaгiстpiв зa oсвiтt.Iьo*
пpoфесiйнoЮ пpoгpaMolo Гoтельнa i pестopaннa сПpaвa спецiaльнoстi 24I
Гoтельнo-pеcTopaннa сПpaBa гaлyзi ЗнaнЬ 24 Cфеpa oбслyгoвyвal{ня
зДiйснroсться вiдпoвiДнo дo Умoв пpийoмy Дo Bищиx нaBLIaлЬниХзaклaдiв
УкpaТни тa Пpaвил пpийoмy Дo ХapкiвськoГo нaцioнaлЬHoГo yнiвеpсttтетy
мiськoгo ГoсПoДapствaiменi o.M. Бекетoвa З чисЛa BигlyскнИкiв yнiвеpсиTеlу
тa iнrшиx Bищих F{aBЧЕшЬниx
ЗaкЛa.цiвУкpaiни.
Для зaбезпечеHI{я ефективнoi пpoфopiснтaцiйнoi poбoти сrpе/.l
мaйбyтнix aбiтypirнтiв y ХHУMГ iм. o.М. Бекетoвa cTвopенo i фyнкцior-ryс:
L]ентp дoyнiвеpcиTrTсЬкoТoсвiти i кap'сpи, якиiт с нaвчaJlЬI{o-opгaнiзaцiйним
пiдpoздiлoм yнiвеpсиTrТy' oснoвниNlуI ЗaBДat{I{яMи
L{ентpy дoyнiвеpситетськoТ
oсвiти i кap'еpи с:
- opГaнiзaцiя Ta кoopДинaцiя пpoфopiентaЦiйнoТ poбoти, якa
ПpoBoДиTься кaфе.цpaМитa гriдpoздiлaми Унiвеpси.геТy B cеpеДнix нaвчaлЬниХ
ЗaкЛaд{axi нa пiдпpиrМсTBax, З МlTolo З€ L Лyчення мoлoдi Дo HaBЧaIiHЯ;
- пiдгoтoBкa слyxauiв .цo ПpoхolркеIIHя зoвнiш'tньoгo неЗaЛе)l(HoГo
oцiнroвaннЯ ЗHa!{Ьтa якoстi oсвiти;
. opгaнiзaцiя Ta I]poBеДеннЯ гtiдсyмкoBoГo кoнl]poЛЮ ЗнaнЬ (rrpo6не
TесTyBaннятoщo);
- зaбезпечення слyxauiв нaBчaЛЬ}IИNIИ,нaBЧaJIЬI{O-МеToДиЧниМИTa
дoвiдкoвo-iнфopмaцiйними мaтеpiaлaNIkIДI;яopгaнiзaцiТ якiсноГo нal]ЧaJIЬFIo*
BиxoBнoГo Пpoцесy;
- opiентaцiя слyxauiв B ik сoцiaльнoмy вибopi спецiaльгtoстi aбo
спецiaлiзaцii rшляХoМ oЗнaйoмлення З yмoBaМи }IaBЧaHHяTa ПеpсПекТиBaМИ
ГIpaцеBЛaЦITyBaFIн,{
;

.p

ГолoвaкrэмiсiТ Сf-!,.,---,. ";]
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- iнфopмaцiйне зaбезпечrннЯДiя.lrьнoстil{ентpy дoyнiвеpситетськoТ
oсвiти i кap'еpи' ПpoBеДеннЯpекЛaМHиXaкцiй, ,Цнiв вiдкpитиx двеpей'
poзpoбленнЯpекJIaM}IиХ
iнфopмaцiйниxмaтеpiaлiв.
BиклaдauaМи BиIIyскoвoТ кaфедpи TypиЗМy i гoтельнoгo ГoсПoДapсTBa
здiйснroсться цiлеспpяМoBalla poбoтa щoДo фopмyвaння кoнTинГенTy

стyдентiв.

Фopмyвaнrrя кoнТи}IгеHTy мaгiстpiв Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю
ПpoГpaМoЮr.oтельнa i pестopaННa сПpaBa спецiaльнoстi 241 ГoтельнoprсTopaннa сПpaBa гaлyзi ЗHaнЬ 24 Cфеpa oбслyгoвУBaНIlЯ ПpoBoдциTЬс,I
вiДпoвiДнo .цo лiцензiйнoгo oбсягy шiдгoтoвки, якиЙ скЛaДaс 4О oсiб зa
.ценнoЮфopмoroнaBчaнHятa 25 oсiб зa ЗaoчнoЮфopмoroI{aBчaI{нЯ
у 2016 p,,
.Гa
45
З5 oсiб вiдповiднo Дo лiцензiТ У 20|7 p. Iloкaзники фopмyвaнrrя
кoHTи}IГеI{Ty
сTyДентiвнaвеДенoу тa6л. \.
Taблиця l

Пoкaзники фopмyBaнHякoнTиHГентyстyдентiв
зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
Гoтельпai pестopaннaсшpaBa
ПpoГpaМoro
спецiaльнocтt241 Гoтельнo-pесTopa}Iнa
сПpaвaгaлyзi ЗHaнЬ24 Сфepa
oбслvгoвУBa}IHЯ
Роки

Jю
лlп
I
1-

Пoкaзник
Лiцензoвaний oбсяг пiдгoтовки (ouнa фopмa)
(зaoчнaфopмa)
IIpийнятo нa IIaBчaння'BсЬoГo(oсiб)
. Деннaфopмa

5

4О
25

80

4
11

. зaoчнaфopмa

4

201'7piх

aa
JJ

B T.ч. Зa Деp}I(ЗaМoBЛен}IЯM:

J

2016piк

B T.ч. Зa Деpх(зaМoBЛel{няМ
. нaгopoД)кrниХ МеДaЛями, aбo Tих' Щo oTpиМaJIи
ДиПЛoМз вiдзнaкoto
. Taких, якi пpoйtшJIиДoBгoсTpoкoBy пiдготoвкy i
rrpoфopiснтaцiro
. зapaХoBaних нa пiльгoвиx yмoвaХ' з якиМи yклaденi
ДoГoBopи нa пiдгoтoвку
Пoдaно зaяB нa oДне мiоце зa фopмaми IIaBЧaння
. .ценнa
. iншi фopми I{aBЧaння(вкaзaти. зa якoЮ фopмоro

Кoнкypс aбiтypiентiв нa мiсця .цеp}кaBнoГo
ЗaMoBлення
. oЧнa фopмa
. iнlпi фopми IIaBЧaI{ня
(вкaзaти.Зa якoЮ фopмoю)

(-..

,*-'f- --,
\'J-ё'ё

aa

JJ

80

Z

ItiлькiстьBиПyскникiвBHЗ I-IIpiвнiв aкpедитaцii,
пpийнятиxнa скopoЧенийтеpмiннaвчaннянa
. Деннyфopмy
. iнrпi фоpми(вкaзaти,ЗaякoЮфopмoro)
Гoлoвa кoмiсii
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Bucнoвoк: екcпеpmна кowtiсiя Кoнcmаmу€ . ' навеdенi у cnpавi dанi
заcвiduуюmь, щo у XI{УMГ iм' o.M. Бекеmoва docmаmньО якicнi noКаЗнuКu
npuйoму за oсвimньo-npoфеciйнorсl npozpа^,xoюl-omельна i pеcmopа|tна сnpава
сnецiальнoсmi 241 Гomе-пьнo-pеcmopанна cnpава zалузi Знаt1ь 24 Сфеpа
oбслуzoвуваннЯ, щo забезnечу€ вidпoвidнuй piвень вidбopу нс| навчаннЯ mа
з бiльъueнняКoнmuнZeнmvсmvd енmiв'

3. Змiст шiдгoтoвкифaхiвцiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoюПpoгpaПtoю

Гoтельнa i pестopallHa сПpaBa спецia;lьнoстi 24I T oтeЛЬнo-peсTopaннa
сПpaBa гaлyзi ЗнaнЬ 24 Сфеpa oбслyгtlвyBaнHя

Пi.цгoтoвкa мaгiстpiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ ПpoгpaМoio Гoтельнa i
pеcTopaн}Ia сПpaBa спецiaльнoстi 241 Гoтельнo-pесTopaHl{a сПpaBa гaлyзi
ЗIIaHЬ24 Сфepa oбслyгoвyBaння зДiйснroеTЬсянa oснoвi oсвiтньo-пpoфесiйнoТ
пpoГpaМи, poзpoблеHolo ПpoекTЕIoЮIpyПoю кaфедpи TypИЗMy i гoTrЛЬнoГo
гoсПoДapсTBa' сxB€ ш IенoЮ Hayкoвo-МеToд{иЧHolo paДoЮ yнiвеpситетy
(пpoтoкoд JYs 6 вiд з0'06.2016 p.) Ta ЗaTBеptженoЮ Bченoiо pajlolo ХF{УМI-

p.).
iм. o.М. Бекетoвa(пpoтoкoл
J\гs
1Звiд ЗО'О6'2016
Haвчaльний ПЛaH пеpедбauaепiдгoтoвкy мaгiстpiв з квaлiфiкaцiсто

<мaгiотp З гoTеЛЬнo-pеcTopaннoi сПpaBи))теpмiнoм нaBЧa}Iня 1 piк 5 мiсяцiв,
пoбyдoвaний Зa сеMесTpoBoIо сисTеМoIo Ta BкЛIoЧaс дисциплiни ЦI,IкJ]y
ЗaГaЛЬнoТ тa пpoфесiйнoi пiдгoтoвки. Зaгaльний oбсяг l{aвчaЛЬ}toгo
HaBaIlTa)кенняcкЛaДaс 2700 / 90 (гoдинlкpeдитiв), y ToМy чис.lri обoв,язкoвa
ЧaсТИI1a
2015 l 67,5 (гoдинiкpедитiв), вибipкoвa
675 l 22,5
(гoдин/кpедитiв). Bибipкoвa чaстинa l{aBчaЛЬнoГo ПЛa}iy кoнкpеTиЗyс Ta
ДoпoBнIoсoбoв'язкoBy i вклroчaе цикJI.цисциплirrпpoфесiйнoТгliдгoтoвки.
F{aвчaльним ПJIaHoN,{ пеpедбaненo ПpoBеДеFIня виpoбни.lоТ Ta
Пеpе'ц.циПлoмнoТПpaктики. Пo зaкiнченнlо IIaBчaI{ня сTyДеIITи зaxиIцaIo.гЬ
мaгiстеpський ПpoекT' Зa pеЗyЛЬTaTaNIИЗaxисTy ЯкoГo ПpисBoroсТЬся piвеr.rь
мaгiстpa.
З метoro пoлiпшiенHя ЯI(oсTi oсвiти нa кaфедpaХ ПpoBo.цЯTЬсЯнayкorзОМеTo.цич}Ii семiнapи, нa зaсiдaнняx якиx рoЗГЛяДaloTЬ aкTyaJIЬнi tти'гaнi.lя
y/{ocкoнaЛеIlHяIIaBЧaЛI,нoГoПpoЦrcy.
Усi ДисЦиплiни нaBЧaЛЬнoГo ITЛaнy BЗarМoЗB,язaнi oДHa З olЦI{oЮЗa
змiстoм тa пoслiдoвнiстro BиBчення.
Bucнoвoк: еКсnеpmна КОл4iсiя кoнсmаm))€ , ш|О rшвчання за ocвilпньсlnpoфеciйнoЮ npozpа^4oloГomельна i pеcmopан|lа сnpава сnецiа-aьнaсrпi 24I
Гomельнo-pесmopаrtна cnpава eалузi Зr1ань 24 Сфеpа oбслуzoвуваНt-l'l
вidбуваспtьсявidnoвidнo do чuннuхлiuензiйнuх уJvxoв.

J. Я. Aн.гoненк:o

зaбезпечeнн'I
4. opганiзaцiйне Ta нaBЧaЛЬнo-шIеToДичше
нaBЧaЛЬнo.BиxoвHoгo Пpoцесy зa oсвiтньo.пpофесiйнoю Пpoгpaмolo
Готельнa i peстopaнHa сПpaвa спецiaльнoстi 24| ГoтeЛЬнo.pесТopaшIla
сПрaвa гaлyзi ЗнaнЬ 24 Сфepa oбслyгoвуBaIIня
вHoZo np o це cу
op z сtн iз сtцiя н шв aшr bн o - в I,I^xo
Бекетoвa пoстiйнo зДiйснюс opгaнiзaЦiйне
ХFIУМГ
iм. o.M.
зaбезпечеtlняHaвч€ ш ьнoГo Пpoцеcy.
Il{opi.rнo poзpoблrorTЬся Ta пoГo.ц)tyсTЬсягpaфiк нaвЧaЛЬHoГoПpoЦrсy.
IloоемесTpoBo скЛa.цa€ T Ься poЗкJlaД ЗaHяTЬ aкaдемiuних ГpyП. Bикoнaння
гpaфiкy нaBЧaЛЬнoГoпpoцесy Ta poЗкЛaДy ЗaIIяTЬкo}ITpoЛЮсЗaсTyПник.цекaнa
З l{aвЧaЛЬнoipoбoти фaкyльTеTy MеI{r.цх{МеIrTy.
Контpoль Зa }IaBЧaJIЬHo-BихoBHoIopoбoтoro B Унiвеpситетi зДiйснroе
ПpoprкTop з кеpiвницTBa ^ra кoopДинaЦii ltaвЧaЛЬнo-BиxoвНolo poбoтotо
I{aBЧaJIЬI{o-МеToДичнoГoкoMпЛексy. Ha кoжнoМy фaкyльтетi opгaнiзar"1ilo
Пpoцесy здiйснЮe зaсTyIIник.цrкaнa.
нaBчaЛЬнo-BиxoB}IoГo
H шв чaЛ ьн o.Iwetn o d aч н e з а бeз n eч eн ня н а в ч шnbI|o?o np o цеcу
BiДпoвi.цнo .цo oсвiтньo-пpoфесiйнoТ ПpoГpaMи poзpoбленo i
ЗaTBеp.цяtенo нaвчaльний Плaн. Haвчaльний пЛaн с oсIIoBoIo poзpoбки
зaбезпеченнЯ нatsчaЛЬнoГoПpoцесy' Haвuaльний чaс
нaBЧaЛЬнo-МеToДичнoГo
1 кpедит ЕСTS
BиЗHaченo B гoдин/кpе.циTax ЕCTs, у спiввiДнotпеннi
дopiвнroе 30 гo.цинaм. Зaгaльний oбсяг нaBЧaЛЬнoгo нaBaнTa)кення згiднo з
нaBЧaJIьниМПЛaнoМ скЛa.цaе 27 0О l 90 (г o дин/кpедитiв).
IJхя кoxснoi дисциплiни I{aBЧaЛЬHoГo ПЛaнy poзpoбленo кoМПЛекc
:
зaбезпеченнЯ'y якoМy Пpе.цсTaBленi
нaвЧaЛЬнo-MеTo/JичнoГo
- нaвчaЛЬнa ПpoГpaмa (нopмaтивниЙ ДoкyМеHT Унiвеpситетy) i poбova
якoТ с oПИс нaвчa;lьнoТ
I{aBчaЛЬнa ПpoГpaМa' скЛaДoBиМи ЧacTИНa|\,ЦИ
зaплaнoвaнi pеЗyЛЬTaTи HaBчaнFIя' llpoГpaмa, сlpyКTypa
дисциплiни,
(темaтиvний плaн) нaвuaльнoi Дисциллiъти, TrN4и семiнapсЬкИx (пpaктиvниx,
.тIaбopaтopниx) ЗaняTЬ' ЗaB.цaння ДЛЯ сaмoстiйнoТ poбoти, iтrдивiдyaльrri
ЗaB.цaнHя' МеToди кoЕITpoлЮ' сХеМa нapaxyBaннЯ 6aлiв, pекoМе}IдloBal{a
лiтеpaтypa (oснoвнa, дoпoмi>кнa),iнфopмaцiйнi pесypси B Iнтеpнет;
- ItaBЧaЛьниЙ I(oHTrнT (кoнспект aбo poЗшиpений шлaн лекцiй), ПЛaни
ПpaкТиЧних (семiнapськиx) ЗaHяTЬ' зaв.цaння ДЛЯ лaбopaтopниX pобiт,
сaмoстiйнoi poбoTИ' fIИ.ГaъIHЯ'ЗaДa'л, зaвдaння aбo кейси Для lloToчl{oГo Ta
пiдсyмкoBoГo кoнTpoЛЮ Знa}IЬ i вмiнь стyдентiв, ЗaBДaнHЯ кoмп.тtекснoТ
кoнTpoJIЬнoТpoбoти, л\cляaтестaцiйнor.o мoнiтopинГy нaбутих ЗнaнЬ i вмiнь з
HaBЧaЛЬнoТ
Дисциплiни.
fiля кypсoвиx пpоектiв poзpoб.тrенaTеMaTИКaTa МеToДиЧrii вкaзiвки' ГIiдl
.гa
чac ПpoBеДеHня ayДиTopIIи"ХЗaFIяTЬЗaсToсoByIoTЬсяМyJlЬTиМедiйrri зaсoби
BикopисToBy}oTЬcЯ спеЦiarrьнi пpoгpaшrнi Пpo.цyкTи. Bсi Дисциплiни Ma}oTЬ
iм. o.M.
свoТ вiдсlбpaх<ення B системi .щистaнЦiйнot.o HaBЧaI{нЯ ХHУМГ

Бекетoвa(Moodlе).

l-oлoвartoмiсiТ

I. Я. Aнтсlненкo

lеplкaвнa aTесTaцiя випyскникiв спецiaльнoстi пpoBo.цИTЬсяy фopмi
ЗaХИсTy мaгiстеpсЬкoГo ПporкTy'
Bиpoбниua Ta ПеpеДДиПЛoМHa ПpaкTикa ПpoxoДяTЬ IIa виpoбниuиx
пiдпpисмсTвaх i opгaнiзaцiяx, opГarlax мiсцевoгo caМoBpЯДyвaнHЯ згiднo
ЗaTBеp.ц)кенiйпpoгpaмi i yкЛaДениМ ДoГoBopaМ.
Пiдгoтoвкa фaхiвцiв в yнiвеpситетi зaбеЗПеЧyсTЬсЯУ paМкaх чи!{ниХ
IIopMaTиBHo-ПpaBoBиx aктiв Укpaiни, ГaЛyЗеBиХ нopмaтивiв, пiдpyuникiв,
нaBчaЛЬниx пoсiбникiв, МеToДичHиx poзpoбoк' .циДaкTичниХ мaтеpiaлiв i
теxнiчниx зaсoбiв нaBчaIIHя.
Hayкoвo-педaгoгiннi пpaцiвники вoлoдiroтЬ ПpoГprсиBIIиMи МеToДaМИ
HaBЧaннjI i кoнтpoлro ЗнaнЬ стyдентiв' ЗaсToсoByIoTЬ МyЛЬTИMедiйше
oблaДнaння,зaсoби Ta еЛеМенTи.цистaнЦiйнoТoсвiти.
Hшукoва poбomа кшфеdpш,cmуDeнmcbкa нoукoва poбoma mа
мiercншpodнi з в' я3 l<I,l
Bипyскoвa кaфедpa здiйснIor Flayкoвo-ДoслiДнy poбoтy щoДo виpiтлення
пpoблем poзBиTкy пiдпpиемств TypиЗMy .Гa ГoTеЛЬHo.pестopaннoТсфеpи.
Bиклaдaui кaфедpи BикoнyIоTЬ нayкoвi pобoтИ, Щo фiнaнсyrо.гЬcяЗa paxyнoк
деp>кбroркеTy Ta Ha гoспДoГoвipниx yМoвax Зa фaxoвим сПpяMyBaI{няM.
Hayкoвi дoслiдх<ення кaфедpи здiйснroroться пiд кеpiвницTBoМ .цoк'Гopa
теxнiчниX }Iayк, пpoфесopa ПисapеBсЬкoГo Iллi Maтвiйoвичa, якиЙ с aBTOpoМ
ПoнaД 150 нayкoBltx ПpaцЬ, е чЛrнoМ спеЦiaлiзoвaнoi вченoТ paДИ Д 64.0s9.01
iз зaхистy ,цисеpTaцiй iз спецiaльнoстi 08.00.04 _ Екoнoмiкa Ta yПpaвлiння
пiдпpисмсTвaМи (,u видaми), 0s.00.05
poЗBиToк ПpoДyкTИBI{lIХсиЛ i
pегiонaльнa екoнoмiкa, 2I.О4.02 _ Екoнoмiчнa безпекa сyб'сктiв екoнoшtiчtlоТ
.Цiяльнoстi, ЧЛrнoМ нayкoBo-метoдиuнoi пiдкомiсiТ J\9 24I <<f.oте-llьнopеcTopaннa сПpaBa))нayкoвo-I\4еToДичнoТ
кoмiсiТ Jф 14 з тpaнсПopTy тa сеpвiсy,
ЧЛеt{oMкoopДинaцiйнoТ РaДи ХapкiвськoТ oблaснoi деplкaвнoТ aдмiнiс.rpaцiТ з
ПиTaнЬpoЗBиTкy TypиЗМy.
Зa oстaннiй piк кaфедporo бyrro шiдгoтoвленo з ПpиЗеpи фaxoвиx
oлiмпiaд i кoнкypсiв стy.ЦеHTсЬкиХнayкoBиХ poбiт. Bсi стyдеllTll-МaГiстpи зa
oсвiтньo-пpoфесiйнorо
ПpoцpaМoЮ Гoтельнa
pестopaнIra сПpatsa
i
спецiaльнoстi 24| Гoтельнo-prсTopaннa сПpaBa гaлyзi ЗнaнЬ 24 Cфеpa
oбслyгoвyBa}IнЯ з кеpiвникaМи мaгiстеpсЬкиx пpoектiв пyбликyrоть стaттi тa
TеЗи y фaxoвиx BиДaнняХ.
Кaфедpa беpе aкTиBIIy yЧaсTЬ y мiжнapoДнoi дiяльнoстi yнiвеpсИ'ге.ГУ.
Бyлa yкЛaДенa yГo/{aмiхс ХHУMГ iм. o.M. Бекетoвa Ta кoМПaнiсlо кМavigok
otomotiv Ins. Tur. San. Vе Tiс.Ltd. Sti.> щoДo сTaя{yBaЦHя'Пpoxoд{)кеннЯ
ПpaкTИки стy.Центiв B кoмПaнii кAнекс Typ).
Кaфедpa TyриЗMy i r.oтельHoГo ГoсПo.цapсTвa спiвпpaц}oBaJla З
iтarriйським УнiвеpсиTеToМ"Univеrsita per Straniеri Dantе Alighiеri (стaжyвaн-ня
виклaдauiв), MiжнapoцниЙ
yнiвеpситет
LШиллеpa)
M'
Пapltж,
Фpaнцiя : (стalкyвaнI{Я BИкJiaдauiв)'
l-oлoвaкoмiсiТ
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Bсi ЧЛени кaфедpи TypиЗМy i гoтельHoГo ГoсПo.цapсTBa
y 2016 p.
пpoйrшлинayкoBе пiдвищення квaлiфiкaцiТв Iнститyтi системнИХДoсJliДrкень
в AПК HAH Бiлopyсi, м. Мiнськ.
Bucнoвoк: в XHУMГ iл,t. О'M' Бeкеmoвa iснус i чimкo функцioнус
piзнopiвнeва cuсmема opzанiзацil.i кoнmpoл|oнавчаЛt,нo-вuхoвНoeo
npoL!еcу,'
н()вчаЛьtьo-мemoduчне
забезnечення навчальнo2o npoL!есу За ocвimньonpoфесiйнoЮnpoеpалnoюГomельна i pесmopа|1насnpава cneцiальнoсmi 24I
f,omельнo*pесmopанна сnpава eалузi Зн(1нь 24 Сфepа oбcлуzoвува|t||я
знахodumьcя на docmаmньo вLlcoКolvlуpiвнi,. кoэюна duсцunлiна забезnечеt1а
вidnoвidнuл,t н(,lвчаЛьtto-,меmoduчнuJ||Кoл4плеКсo^,x.Оpzанiзацiя наукoвoi,
poбomu кафеdpu, cmуdeнmськoi'наукoвoi'poбomu nоал,tiэюнаpodнoi'
diяльнocmi
вi d бу ва emьcя з ei d н o чuннuх лiце нз iйнuх у.л,|
o в'
Ilеoбхidнo наdалi пocmiйнo npoвodumu poбomу з noulуКу nаpmнеpiв
щodo ?pанmoвoi. diнtьнocmi, а mаКoЭЮ|tауКoвo-docлidнol.poбomu cmуdенmiв
mа вut<лаdачiвкафedpu,.poЗu,tupumuсniвnpац|o З npoвidнuлtu nidпpuслtcmв(u\|u'
opzанiзацiял,tu ma уcmанoва.fu|uulЛяхoJv|вnpoваdcюеr!ня у вupoбнuчuй npoцеC
нау кo вllх p oзp o б o к mа p еЗуЛьmаmi в м аz i c mep c ьКuх np o ек m i в'
5. Кaдpoвe зaбезпечення нaBЧaЛЬнoгo ПpoЦесy
зa oсвiтньo.пpoфесiйноro ПpoгpaMoro Готельнa i pестopaнHa сПpaBa
спецiaльцoстi 24tToтeЛЬнo.ресTopaннa сПpaBa гaлyзi зIIaнЬ 24 Сфepa
oбслyгoвyBaнHя
Я кi cн u Й c t<llа d н ау кo вo- n ed шzoziчн o?o c кlt сtdу
Bисoкa пpoфесiйнa квaлiфiкaцiя нayкoвo-педaгoгivниx i нayковиx
пpaцiвникiв yсix нaBЧaЛЬнo-нayкoBиХ сTpyкTypниX пiдpoздiлiв ХI.IУMГ
iм. o.M. Бекетoвa, B ToМy числi BиПyскoBoТкaфедpи, iх педaгoгivний ДoсвiД'
МеToДиЧниЙ t нayкoвий piвень, пoстiйний пoшyк i викopисTallня нoвiтнix
теxнoлoгiй B oсвiтi i нayцi, зaЛyЧенн,l Дo TBopчoГo Пpoцесy с'гyдентiв с
BиЗHaЧaЛьниМЧиHHикoм зaбезпrченt{явисoкoТ якoстi oсвiти BиПyскникiв, iх
зaтpебyвaнoстi i кoнкypеI{ToсПpoМo}кtloсTiнa pинкy пpaцi .гa мoбiльtloстi нa
свpoпейсЬкoмy oсвiтньoмy пpoстopi, ПpoBеДення нayкoBИx дoслiдlкеt.lь
нaцioнaлЬнoГo piвня, B ToМy числi спiльниx мiжнapoдниx Пpoектiв i ПpoГpaМ.
КеpiвникoМ Пporктнoi гpyпИ' ЯКa yTBopенa y склaдi вiдloвiдaльнoТ зa
пiдгoтoвкy здoбyвa.liв вищoТ oсвiти кaфедpи .гypиЗМy i гoтельнoi.o
ГoсПo.цapсTBa,е зaвiдyвa.i кaфедpИ TУpИЗмy i гoтеЛЬнoГo ГocПoДapсTl}a,/IoI(Top
екoнoмiчниХ нayк, пpoфесop Писapевський I.тrляMaтвiйoвич,
Чисельнiсть
нayкoBo-trедaгoгiuних пpaцiвникiв,
якi здiйснIоtо.гь
rriдгoтoвкy мaгiстpiв Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro ПpoГpaМoЮ Гoтельнa i
prcTopallHa сПpaBa спецiaльнoстi 24I Г.oтельнo-prс.Гopaннa cПpaвa гaлyзi
ЗнaнЬ 24 Сфepa oбслyгoвyBaнHя' сTaнoIзиTь15 вик"llaдauiв,З якиХ _.5 21oктopiв
нayк, пpoфесopи тa I0 кaндидaтiв нayк, доцеllтiв.

ГoлoвaкомiсiТ t д?
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,Э

I. Я. Aнтoненко

Усi

Пi d в uщeннЯ кв аЛiф iка цii в uкlt сldсl,tiв
виклaдaнi, щo зaбезпечyloTЬ нaвчaльний Пpoцrс Зa oсвiтньo-

пpoфесiйнorоПpoГрaМoroГoтельнa i pесTopaн}IaсгIpaвa спецiaльнoстi 241
Гoтельно-pеcTopaннa сПpaBa гaлyзi ЗнaнЬ 24 Сфepa oбслyгoвyBaнI{я,пoстiйнo
гriдвищyroть пpoфесiйний piвень
piвень
FIa пpoвiддниx
IпЛяxoM сTa)кyBaнFIя
сTa)кyBaнFIя FIa
IпЛяxoM
пiдrrpисмсTвaХ Ta opгaнiзaцiях, нayкoBo-виpoбниuиx цеI{TpaХ, iнсти.гyтax

шiслядипломнoioсвiти.

Bucнoвoк: cклаd нау|<oвo-nеdаzoeiчнuх npацiвнuкiв, якi забезnеuуюmь
пidеomoвку фахiвцiв За ocвimньo-npoфeciйнoro npozpал4o|o Гomeльна i

pеcmopанна Cnpава cnецiальнocmi 24 ] ГomеЛьнo-pecmopаннсl Cnpава zал узi
Знань 24 Сфеpа oбcлуeoвування, вКлtoча€ вucoкoКвалiфiкoванlш doсвidчентtх
сnецiалicmiв, якi -^лalomьвidnoвidну oсвimу mа noсmiйнo nidвuщуromь cвiй
npoфеciйнuй piвень,. наукoвo-nеdаzoеiннinpацiвнuкu за cвoiл,tpiвнел,tквалiфiкацii'
mа docвidoм зdаmнi вupiu,tуваmuзавdання з nidzomoвкu квалiфiкoванt,tх фахiвцiв
oсвimньo-npoфесiйнoro npozpa,мo|o Гomeльна i pecmopанна cnpава
сnецlаJlьнoсml 241 Гomельнo-pесmopанна cпpава zалузi Знань 24 Cфеpа
каdpoвe забезnечення сnецiаLlьнoсmi вidnoвidас чuн|t1,t^4
oocЛу?oвуван|tя,
лlц е н З lLlн1/"^4у^4o в аJvI.

З метoro iнmezpацii. вunускнuкtв у л,tiэюнаpodнефахoве cniвmoваpucmвo €
doцiльнuл,t заnpoваdumu вuклаdання duсцunлiн npoфeсiйнoi nidzomoвкu
iнoзeл,tнo|О.fuxoвolo,акmuвiзуваmu poбomу науКoвo-nеdаzoziчнttх npацiвнuкiв
вunусКoвoi.кафеdpu з nidzomoвКu mа пodання do dpу*у l7ауКoвuхnублiкацiй do
мiэюнаpodнuх фахoвuх вudань ( у moлry чucлi rtауКoл,lеmpuuнuх)
6. Maтеpiaльнo.технiчне зaбезпечення нaBчaЛьtIoгo Пpoцrсy
зa oсвiтньo-пpoфесiIiнoro ПpoгpaМoю Гoтельнa i pесTopaннa сПpaBa
спеЦia"lrьнoстi 24| I oтeЛЬнo.pесTopaннa спpaBa гa.пyзi зIIaнЬ 24 Сфepa
oбслугoвyBaHHя
ГoсПoДapсTBa
yнiвеpситет
мiськoгo
Хapкiвський
нaцioнaльний
iменi o. M. Бекетoвa Мaс poЗBинrнy мaтеpiaлЬнo-Tехнiuнy бaзy i сorдiaльнy
iнфpaстpyкTypy. Мaйнo Унiвеpоитетy с ЗaГaЛЬFloДеp)кaB}IoЮвлaснiстto i
HaЛr)I(иTЬйомy нa ПpaBaх IIoBHoГoГoсПoДapсЬкoГo кopисTyl]aННЯ.

Haвчaльний Пpoцес У ХapкiвськoМy нaцioнaлЬнoМy yrriвеpситетi
y BoсЬМинaвчaЛЬнoiменi o.М. Бекетoвaз.цiйснroсTЬсЯ
мiськогo ГoсПoДapствa

лaбopaтopниХ кopПycaХ ЗaГaЛЬнoloПJloщrlo 125794'5 М,.
Haвчaльнo-BиxoB}Iий пpoцес ХHУMГ iм. o.М. Бекетoвa зaбезпечений
ay,циTopним фoндoм, aдмiнiсTpaTиB}Iими i дotтoмiжниMи пpимirценнЯMи.^
Унiвеpситет Мae 8 гypтo>киткiв ЗaгaЛЬнoЮ lIJIoщrIо 45з27,6 N|., ttto
ДoЗBoЛяснa 100 вiДсoткiв зaбезпечити мiсtдями yсiх iнoгopoднiх стyДеltтiв.

бyфетiв
B Унiвеpситетi фyнкцioнyЮТЬ17 пyнктiв xapuyвaнняy BИГJIЯДi
скЛaДy" oб'ектiв сoцiaльнoТ iнфpaстpyкTypИ ХF{УМГ
Ta ТДaлень. [o
HaЛе)tиTЬ
iм. o.М. Бекетoвa

Гoлoвa кoмiсii

сПopTиBI{ий кopпyс

?

з .цекiлЬкoMa сПopТиBI{ИМи
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ЗaJIaN[И(вorrейбoльний', TpенarкеpниЙ, бacкетбoльний, гiмнaaтцчниЙ тa iн'),
кiмнaтaмИ ДЛЯiнтелектyaЛЬниХ iгop, кaбiнетaмИ ДЛЯTеopеTиЧнoТпiДгoТoBки.
УнiвеpсиTеT Мaс бiблioтекy З кHи>ltкoBиMфoндoм 886996 rrpимipникiв.
lo склaдy бiблioтrки BХolIиTЬ I{ayкoвий, сTy/{rHТський i aбoнемент xyДoткt-IьoТ
лiтеpaтypуITaЧИTaЛьнiзaли нa 540 ПoсaДкoBиxмiсць.
У бiблioтецi ствopенi електpoнний кaTaJIoГфoндy I{oBиx нaДXoДженЬ Ta
aBToМaTиЗoBaHa бiблioтечнo-iнфopмaЦiйнa
сисTеMa, Щo
пеpедбaиaе
poЗш]иpе}Iня влaснoТ кoМп'toтеpнoТ меpеlкi Ta aBToМaTизaЦiro poбo,ти
ДoвiДникoвo-бiблioгpaфi.iнoгo вiддiлy' вiддiлiв кoМПЛекTyBa}IнЯi oбpoбки
лiтеpaтypи тa збеpiгaння книг, aбoнементiв, титaлЬниХ зaлiв.
З yсix дисцигtлiн нaBчaЛЬнoгo ПЛaнy зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю
ПpoГpaMolo Гoтельнa i pестopaннa сПpaBa опецiaльнoстi 241 Гoтельнo*
prсTopaннa сПpaBa гaлyзi знaнЬ 24 Сфepa oбслyгoвyBaIIHЯ е пiдpyuники aбo
нaBЧaIIЬнiпoсiбники' B ToМy числi B еЛекTpoннoМyвиглядi.
Cтyденти Ta BиклaДaчi кopистylоTЬсЯ фoндaми бiблioтеки. Pобoтa
бiблioтеки тiснo ПoB'ЯЗaнa з кaфедpaNIИ'Зaбезпече!{нястyдентiв нaBЧaЛЬнolo
лiтеpaтуporo Ta МrToдиЧнИМи пoсiбникaми з.цiйснroсться зr.iДнo ПpoГpaМ
кypсiв, ЗaЯBoк кaфедp Ta BикЛal{aчiв.Безкoшtтoвниtт,
ДoсTyП дo yсix pесypсiв в
бiблioтецi зaбезпеЧyloTЬaвToМaTизoвaнipoбoui мiсця Ta зoнa Wi-Fi ПoкpиTTя
в yсix пpимiщeнняx бiблioтеки.
Знavнy poлЬ B iнфopмaцiйнo-метo'цичнoMy зaбезпеченнi нaвчaльнoТ
poбoти стyдентiв Ta BикЛaДaчiв Зa Дl4cЦИrrлiнaми[IaBЧaJIЬHoГoПЛaHy вiдiгpaс
I_{ифpoвийpепoзитopiй УнiвеpсиTеTy, якиЙ с oДниМ З кpaщИХ в УкpaТнi т:a
зapеrсTpoвaниЙ y мixснщoДHoМy pеестpi ROAR.
Фaxoвi пеpioди.tнi видaння, як\ r в бiблioтецi B кiлькoстi 7 нaйменyBaIIЬ,
BикopисTOByIoTЬcя.цлЯсaМoстiйнoi Ta Еiayкoвo-ltoслiДнoТpoбсrтио,гy.Центiв.
У нaвчaлЬнoмy пpoтtесi пiДr'oтoвки мaгiстpiв зa oсвiтньo-шpoфесiйнoкl
ПpolрaМoЮ Гoтельнa i pестopaннa сflpaBa спецiaльнoстi 241 I.oтельнo*
pесTopaнFla сПpaBa гaлyзi ЗнaнЬ 24 Сфepa oбслyгoвyBal{ня BикopисToвyсться 5
лaбopaтopiй (Лaбоpaтopiя кoМП'loTrpHoГo Mo,цеJIIoBaIIIIЯ,спеЦiaлiзoBaI]a
лaбopaтopiя кaфедpи oхopoни пpaцi тa безпеки )киТTе.цiяльнoстi'лaбopaтopiя з
iннoвardiйниx теxнoлoгiй y тypизмi i гoтелЬнo-pесToparrнiй спpaгзio
<oсвiтa>)"
лaбopaтopiя opгaнiзaцiТ ГoTеЛЬнoгo oбслyГoByBa}I}Iя(HТI] <<Г'oте;rь
лaбopaтopiя opгaнiзaцii pеcTopaнHoГooбслyгoвyвaння).
Спеrдia.пiзoвaнi кoмп'rотеpнi лaбopaтopii i aуди,ropii yнiвеpсиТrЦ/ 13
цiлoмy МaIoTЬ сyчaсHе oблaднaнIlя Ta ПpoгpaМне зaбезItеЧlння' неoбxiд{нr lTЛя
Bикoнaння HaBчaJIЬнoГoПЛaнy, мoжливiсTЬ lloсTyПy .цoMеpежi [нтеpнет.
Усi лaбopaтopнi пpимiщення вiДпoвiдaють сaнiтapниМ нopMaM, B}IМot.aNI
безпеки Ta oxopoни пpaцi згiДнo З ЧинниМИ нopMaTI1BI{иМи
ПpoТиПo)ке>кнoТ
ДoкyМеI-ITaМи.
З aбезпечеlli сть лaб op aтоpниi\,IoблaДнat{няМс.гal{oBIITъ | 0 1Yo'
Bucнoвoк:
cmан
ivtаmеpiалb|to-mехrtiчнozсl l11Q iнфopл,tаt,1itiнozo
забезnечеtlня навч(]Льнozo npoцеcу, сoъ1iальнoi.iнфpаcmpукmуpu вidпoвidас
чuннu^4 лiцензitiнulw у^ьoвсlfuIdля наdання o.cвimнiх nОcлуZ З nidеolnoвкu
Гoлoвaкoмiсii
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.MаZicmpiв За ocвimньo-npoфeciйнoronpozpаJv|otor,omельна i pеcmopанна
сnpава cnецiальнocmi 241 Гomeльнo-pесmopа|rнаcnpава zалузi Знань 24
Cфеpа oбcлуzoвування,
loцiльнo акmuвiзуваmupoбomу вuклаdачiв з nidzomoвКu mа вudання
навчальнoi. лimеpаmуpu фахoвozo c|1pял4уван|1яу cniвавmopсmвi iз
закopdoннl'tfu|u
фахiвцял,tuз цiсi.zалузi.
7. Якiсть пiдгor.овки i BикoрисTaння BиIIyскliикiв
зa oсвiтньo.пpoфесiйнoю Пpoгpaмoro Гoтельнa i prсTopaннa сПpаBa
спецiaльнoстi 24| Toтe.JlьЦo-pесTopaнHaсПpаBa гaлyзi ЗнaнЬ 24 Сфepa
oбслvгoвYBaнЦя
Piвень пiдгoтoвки мaгiстpiв oЦiненo нa пiДстaвi pезyльтaтiв BикoнaFIня
сTy.цr}ITaмиoсвiтньo-пpoфесiйнoТ ПpoГpaми, щo aкpеДиTyсTЬсЯ,кoMПЛексниХ
кoIITpoЛЬних poбiт (ККP)' експrpTиЗи кypсoBиx Пpoектiв, звiтiв З ПpaкTик,
prзyЛЬTa.гiвекзaменaцiйнoТ сесiТ, щo ПеprДУBaЛaaкpедитaцii.
Bикoнaння ККP BиМaГaJIoвiд стyдентiв систеMниx зIIaHЬ з дисциплiн
piзниx цик.тtiв. Пaкети ККP скЛaДеHo вi.цпoвiДнo Дo TиПoBиx BиМoГ щoДo
скЛaДy' змiстy Ta ПopЯ.цкy ik poзpoбки' lo кox<нoгo ПaкеTa КкР poзpoбленo
кpитеpii ik oцiнroBaнI{Я З ypaxyBallняМ сrrецифiки IIaBчaIIьнoТДисt{иплiни.
Пaкети ККP:
* oxoПJIIoIoTЬBесЬ Пpo|paМний мaтеpiaл нaвчaльнoТ диclциттltiни;
_ МaЮTЬI{r МеншIе30 вapiaнтiв кoмплексниХ ЗaBДaHЬ;
_ МaIoTЬcTpyкTypy piвнoзнaчнoi скЛaднoстi, a тpyltoмiсткiсть вiдпoвiдaс
вiДвеДенoМy Чaсy кol{TpoЛЮ(90 xвилин);
- Зa Мoхtливoстi ЗBoДЯTЬдo мiнiмyMy lIеПpoДyкTИBIIi витpaти Чaсy нa
дoпoмiхснi oпеpaцiТ, пpомilкнi poзpaxyнки тa iн.
Пiд Чaс poбoти експepтнoi кoмiсii ККP ПpoBеДенi зa TaкиMи
ДисЦиплiнaМи] <oхopoнa пpaцi в гaлyзi тa цивiльниЙ зaхист> (цикл зaгaльrroi
пiдгoтoвки),
<<Iнвестицiйний МrHrД)кMенT B
ГoTrЛЬнo-pесTopaннoМy
гoсПoДapствi>>,<Cщaтегiчний МrнеД)кМенT))' <IннoвaЦiйнi теxнoлoгiТ y
ГoTеЛЬнoМy ГoсПoДapствi>>,<Пpoфесiйнa кoмyнiкaTиBI{a кoMПеTсIITнiс,гь)),
<CтpaтегiчниЙ МapкеTиHг> (цикл пpo фесiйноТ пiДгoтовки).
Bсьoгo Зa циклoМ ЗaГaЛЬнoТ
пiдгoтoBки:
- aбсoлroтнa yспitпнiсть * |0О,0 o/o;
- якiсть HaBчa}IнЯ- 52,94 oА;

- сеpеднiй
6aл3,52,

Bсьor"oЗa ЦикЛoмпpoфесiйнoТпiдгoтoвки:
- aбсoлroтнayспirпнiсть _ I0О'0 oА;
- якiсть нaBчaннЯ- 6О,6| o/o;
- сеpеДнiiт6aл - з,7з.
Як свiДчaТЬ pеЗyЛЬTaти BикoнaHня ККP,

сTy.цrHTи IТoк€ L З€ l JIи дoстaттriй

piвень шpoфесiйнoi пiдгoToBКи' ПpoЯBИЛИтвopuий пiдхiд пiД чaс виpiшенt.tя
ситyaцiйнltx

ЗaДaч) ПoB,ЯЗaниХ З вибopoм i .обгPУнTyBa}IHяМ oПTИМaJIЬниХ
/"Э
. """
,."^*u,'.*,-'".

Гoлoва кoмiсii

ч 1,:?z.2
{--,t'

I. Я. Aнтoненкo

BapiaнTiB BикoFIaннЯ poЗpaxyнкoBиx poбiт. Пpoте Пpи Bикoнaннi ККP y
poбoтax Деякиx стyдентiв МaЛи мiсце неПoBI{oTa вiд{пoвiДей, HеДoсTaTнr
oбrpyнтyBaнHя, вiдсyтнiсTь Пoвнoгo aнaлiзy Ta ПoМиЛки y poЗp€ l xyнкax.
Зaгaльний aнaлiз pезyльтaтiв кol{TpoЛЮ пiд Чaс oсTaHHЬoТ зa"iriкoвorкзaМrHaцiйнoi сесii ПoкaзaB .цoстaтнiй piвень TеopеTиЧнoТтa пpaктиuнoТ
пiдготoвки стyДrнтiв. BиявЛенo нaстyпнi pезyЛьTaTи скЛaДaння екзaменiв тa
зaлiкiв: aбсoлroтнa yспirшrriстьсклa.цaс100 oА,якiсть - 98,8 oА'
pезyльтaтiв ЗaxисTy кypсoвoГo ПporкTy З ДиcцИплiни
Aнaлiз
<ПpoектyBaнI{Я oб,ектiв ГoTеJlЬHo-pесTopaннoГo гoсПoДapcTBa: теxнoлor'iчнi
шpoцеси тa oб,емнo-ПЛalryBaльнipirпення (пpaктикyМ)>:
- aбсoлrотнa yспirпнiсть _ I00'0 уo,
_ якiсть I{aBЧaHнЯ
- 9З,75 Yo,
- сеpеднiЙ 6aл - 4,24.
Pезyльтaти свiднaтЬ пpo н€ L Лехtнy oбгpyнтoвaнiсть ix oцiнки. У цiлoмy
всi poботи Bикoнaнi нa .цoсTaTIIЬoBисoкoМy нayкoBoМy piвнi, Знaчнa Чaсткa
oTpиМa!{иx pеЗyЛЬтaтiв Mo)ке бути BикopисTaНa У I{aBчaJlЬHoМyПpoЦесi aбo y
виpoбництвi.
Pезyльтaти ЗaXисTy звiтiв з виpoбничoТ тa ПеpеДДиПлoмнoТшpaктик (aбсoлroтнa yспirшнiсть - 100,0 oА; як\cть IIaBчaI{ня- 90,9I Yo, cеpeднiЙ 6all 4,з9) свiдuaть Пpo Bисoкий piвень пpoфесiЙнoТпiдгoтoвки стyден,гiв
Bиснoвoк:
pеЗульmаmu npoвеdенuх КoнmpoЛьнLtх захodiв щodo
пеpевipкt| Знань nid наc poбomu ексnеpmнoi. кoл,ticii' cвidчаmь npo mе, Lцo
cmуdенmu JVаIomь наЛеЭlсну nideomoвку mа влliюmь Заcmocoвуваmu набуmi
ЗнQння npu вupiu,tеннi КoнКpеmнuх npаКmuчнuх завdань,. якicmь nidzomoвкu
вurtуcКHuкiв за ocвimньo-npoфеciйнoro npozpа^4otoГomеltьна i pеcmоpанна
cnpава спецiальнocmi 24I Гomeльнo-pесmopанна cnpава zалузi Знсl|-tb24
Сфеpа oбcлуzoвування вidnoвidаюmь аКpеdumацiйнu.hlвu.п4o2амMiнicmepcmва
ocвimu i наукu УкpаIнu.

Гoлoвa кoмiсii

n*...",o{ ,
\ )"#//
ч'.-.z..

I. Я. Aнтoненкo

Зaгaльнi BисtIoBки i пpoпoзицii
Ha пiдстaвi пoДaниХ Нa aкpедитaцiro мaтеpiaлiв Хapкiвськoгo гraцioнa.:rьнoгo
yнiвеpсите,t.yмiськoгo ГoспoдapсTвaiменi o.М. БекеToBaTa пеpевipки резyльтaтiв oсвiтньoi
Дiяльнoс'гiнa мiсцi, ексПepTl{aкoмiсiя дiйrплa BисI{oBкy,щo ПрoГpaмaпiдготовки мaгiс,гpiвзa
oсвiтньo.пpoфесiйнoЮпpoГpaМoюГoтельнa i pестopaннaсПpaBaспецiа.lтьнoстi241 ГoтельнopесTopal{нaсПpaBa гaлyзi знaнЬ 24 Сфеpa оболyгoвyвaння y ХapкiвоЬкoМy нaцiонzurьномy
yнiвеpситетi мiськoгo ГoсшoДapсTBaiменi o.M' Бекетoвa. a caМе: кaДpoве. t{atsЧaЛЬнoМrToДичнr,ш,laтеpiaльrro*теxнiчне,
iнфоpмaцiйнезaбезпечен}Iя
Ta якiсть пiДгoтoвки фaхiвцiв y
цiлoмy вiltпoвiдaloTЬ BсTaнoBлеI{иМлiцензiйниМ yl\лoBaМTa aкpеДитaцiйним BиМoГaM /1o
I{aзBaнoГopiвня llaBЧzlЛЬнoiпiДгoтoвки i мox<yть зaбезпеЧиTи /Iер)КaBI{yгapaнтiro якoстi
oсвiти.
Bвaxсaемoзa неoбхiдI{eBисЛoBиTиTaкox( низкy pекoМен/1aцiйтa пpoпoзиtдiй,якi не
BПлиBaIоTЬнa зaГaЛЬнийвиснoвoк в цiлoмy' aле B ПoДaЛЬшoМyДoзBoлятьпoлiпшIиTиякiсть
пiДго'тoвкифaхiвцiв:
- з МеTo}oiнтегpaцiТ BиIIyскникiв y мiжнapoдне
фaхoве сшiвтовapисTвoс .п,oцirrьним
BикЛaДaI{ня
ЗaПpoBaДиTи
Дисциплiн пpoфесiйнoi пiдгoтовки iноземнotоМoвolo;
. aктивiзyвaти poбoтy нayкoBo*педaгогiнниx пpaцiвникiв BиllycкoBoi кaфедpи З
пiДгoтoвки Ta rroДal{няДo Дpyкy нayкoBих пyблiкaцiй дo мi>кнapoдгtихфaхoвиx видaIlь (y
,toМyЧисЛiнayкoметpинниx);
- rtoстiйнoПpoBoДиTиpoботy З ПolшyкyпapтнеpiвЩoДo гpaнтoвoТдiяльнoс,t'i.
a l.aкo}l(
IlayкoBo-Дoслiдноipоботи стyдентiв Ta Bиклa.цaнiвкaфедpи;
- ДoЦiльно aктивiзyвaти poбoтy виклaдaнiв з пi2tгoтовки ,гa BиДaI{нянaвчшtьнoi
лiтеpaтуpифaхoвогo сПpяМyBal{няy спiвaвтopствiiз зaкop.ЦoнниМи
фaхiвцями галyзi,
- poЗlxиpитиспiвпpaц}оЗ ПpoBiднимипiдпpисмсTBaМи.
opгaнiзацiЯМи
Тa yсlalloвa\tи
y виpобнинийгtpoцеснayкoBиХpoзpoбoк,гapезyJlЬ,Iar.iв
IПЛяХoMBIIрoBaДх{еHHЯ
мaгiстерсЬких
пpoектiв.
Освiт'ньo-пpофесiliнa ПpoгpaП{аГотельнa i pестоpaпнa сПрaва сrrецia.пьнoстi24l
r.oте.пьно-prсТoрaннaсПрaBa гaлузi Знaнь 24 Сфepa обслyгoвyBaIIня y ХapкiвсЬ}ioп!у
нaцioнalrьнoП{yyнiвеpситетi мiськoгo гoсПoДapсTBa iпlенi o.M. Бекетова мorке бy.r'и
aкpеllиToвaнaЗa ДрyгиM (магiстеpським) piвнeм.
Гoлoвa eксПepTlrоi кoмiсii:
кaфrДpи
пpoфесop
ТypиcTиЧнoГo
i
ГoTrЛЬнoГo
бiзнеоy
HaЦioнaльнol.o

I.Я. Aн.гoненко
1';"";'

yl{lBеpcиTе"гyхapЧoвиx TеХнoЛoГiЙ,/{oкTop
екoHoМiЧнихнayк, пpoфесop
Експеpт:
зaBiДyвaЧ кaфеДpи TypизМy i гoтельнo.
pеcTopaннoТ cПpaBи Haвчaльнo.нayкoBoГO
iнститyтy rкoЕIoMiки i пpaвa Чеpкaськor.o
нat{ioнaЛЬнoгoyнiвеpcиTеTyiменi Бor'Дaнa
XмельницЬкoГo, /1oкTopекoнoмiчниx нayк'

C.P. IJaсскa
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ЗBЕДЕHI BIДOМOCTI
Пpo ДoTpиМaHHялiцензiйниx BИМoг y сфеpi вищoi освiти

ПOPIBFUIЛЬHA TAБЛИIfЯ
ДoTpиМaннякaДpoвиx i TrxнoЛoГiчниx BиМoГ щo.цo мaтеpiaлЬ}Io-Trxl{iuнoгo,
тa iнфopмaцiйнoгoзaбезпеченняoсвiтньoi Дiяльнoстi
нaBчaЛЬнo-MеToДич}IoГo
У сфеpi вищoi oсвiти Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю ПpoГpaMolo Гoтельнa i
pесTopaннa сПpaBa спецiaльнoстi 24I Гoтельнo.pесTopaннacПpaвa гaлyзi
ЗI{aHЬ24 Сфepa oбслyгoвyBaнIrя
BiДxилення
HaйменyвaнняПoкaзникa(нopмaтивy)

Знaчення
Пoкaзникa
(нopмaтивy)

фaктичне
знaЧеннЯ
ПoкaЗникa

фaкти.rногo
знaЧеIIFIя

пoкaзникa вiд
нopМaTиBHoГo

КAДPOBI BиМoГИ
oсвiтньоТ
пpoBa.ц}кeння
щoДoзaбезпечення
дiяльнoстiy сфеpiвищoi oсвiти
Пpoвaркення oсвiтньоi Дiяльнoстi
4.

Пpoведення

лекЦiй

З I{aBЧaJIЬI{иX

нayкoBo-Педaгогiuними
ДисЦиплiн
(нayкoвими) пpaцiвникaми вiдпo.
вiднoi спецia,тьнoстi Зa ocнoBниМ
мiсцем poбoти (мiнiмaльний вiДсoтoк
нaвчaЛьI{иM ПЛaнoМ
Bизнaчrнoi
кiлькoстi гoДин):
1) якi MaIoTЬ нayковий стyпiнь тalaбo
BчеI{еЗBaння (дo 6 веpеctтя 2О19 p. ДЛя
З ypaхyBaнняМ
IIoЧaTкoBoГo piвня
педaгoгiuних пpaцiвникiв, якi мarоть
BиIIIYкaтегopiтo)
2) якi МaIoTЬ нayкoвий стyпiнь ДoкTopa
нayк aбo BЧеI{еЗBaннЯ пpoфесopa

50

78,9

25

26,з

l5

)6

+28,9

-l-|

{

3) якi МaIоTЬнayкoвий стyпiнь ДoкTopa
I{ayк Ta Bчене зBaнI{я
5.

Пpoведення

лекцiй

з

IIaBЧаJIЬниХ

дисциплiн, Щo зaбезпен1тоть фop*y.
кoМПrTеI{Tнoстей,
BaI{н,I пpoфесiйних
(нayкoвими)
нayкoBo-ПеДaгoгiчними
якi
с
BизI{aниМи
пpaЦiвникaми,
пpoфесioнa,тaМи з ДoсвiДoм poбoти зa
вiДсотoк BиЗI{a.
фaхoм (мiнiмaльний
ченoТ нaBЧ.lЛЬниМ пЛaнoМ кiлькoстi
гoдин):

1)
Дoслiд{ницькoi, yпpaвлiнськоТ,
iннoвaцiйнoТ aбo твop.roi poбoти зa
фaхoм
2) пpaктиннoТpoботи зa фaxoм

-7

+1 1 .7

6. Пpoведення лекцiй, пpaкTиЧниХ'
семiнapськиx Ta лaбopaтоpниХ ЗaI{ЯTЬ'
зДiйснення нayкoBoгo кеpiвництвa
кypсoBиМи' .циl]лoMIIиMи poбoта:rли
(пpoектaми),
дисеpтaцiйниМи пiдпyнкти
l-t6
lIayкoBo-пе.цaгoгiчними
Дoслi.цженIIяMи
5
пyнкry
(нayкoвими) пpaцiвникalли, piвень
пpимiтoк
нayксlвoТ Ta пpoфесiйнoi aктивностi
яких
зaсвiд.ryсться
кoя{нoГo з
BикoнaнняМ Зa oсTal{нi п'ять poкiв не
МенIше TpЬoх yMoB' зaзнaЧениx y

ПlДшyI{кTи

пyнкry 5
пpимiтoк:
2,З,4,5,7,8,
9 , 1 0 ,r r , 1 2 ,
r 4 , 1 . 51,6

ПУIIкTI ) IIpиМlToк

7. Haявнiсть BиПycкoBoi кaфeдpи iз
спецiaльнoТ(фaхoвoi) пiдгoтовки' Якy
oЧoЛюс фaхiвець вiДшoвi.цнoi aбo
нayкoBo-пe.цaгoгiчнoi
опoрiДненoi
спецiaльнoстi:
l) з нayкoBиМ сTyIIенеM .цoкTopa нayк
Ta BЧениМ

зBaI{IIяM

2) з HayкoBиМ сTyПенеМ Ta BЧеI{иМ
зBaнIIяM

3) з нayкoBиМ сTyIIенем aбо BчеI{иМ
зBallняМ

8. Haявнiсть Tpy.цoBиХ ДoГoBoplB
yсiмa
нayкoBo(кoнтpaктiв)
з
пе.цaгoгiчними пpaцiвникaми тalaбo
нaкaзiв пpo шpийняття ix нa

TЕХHOЛOГIЧHI BИMoГИ
зaбезпеЧеннЯ
ЩoДoмaтеpiaльнo.теxнiчнoгo
oсвiтньoi дiяльностt

еpr BиЩo1 oсB1Tи

Пpовaдхrенняoсвiтньoi Дiяльнoстi
5. Зaбезпеченiстькoмп'loтеpниМи
poбo.rимимiсrцми' лaбopaтopiями,
пoлiгo н aми, oб лaднallняМ,
ycTaTкoBaнням,неoбхiДними .ц-ця
Bикoнaння

нaBЧaJIЬI{иx плaнiв

+

TЕХHOЛOГIЧHI BИMoГИ

Щo.цo I{aBчil'цЬнo-МеTo,циЧнoгo зaбeзпечетIHЯ
l BиЩo1 oсBlTи
oсBlTHЬol .ц1яЛьнoсTl

Пpoвaдженняoсвiтньoi .цiяльнoстt
3. Haявнiсть pобонoТПpoГpaми
кox<rlоiIIaBчaЛЬнoiдисциплiни
нaBЧaJIЬIIoГo ПЛaH

4' HaявнiсTЬкoМплексy нaBЧaлЬнoз кoжнoi
МеToДичнoгoзaбезшеЧення
IIaBчaЛЬнoiдисциплiни I{aBЧaJIЬt{oгo
ПЛaн

5. HaявнiсTЬIIpoГpaMипpaктиuнoi.
IIpaкTик
пiДгoтовки' poбoниx

6. Зaбезпеченiстьотyдентiв
мaтеpiaлaMиз кoт<нoi
I{aBчaЛЬними
нaвЧaлЬнoiдисциплiни нaBчaJIЬ}IoГo
ПЛaнv
7 . НaявнtcTЬМеТo.цичниxмaтеpiaлiв
aTесTaцiiздoбyвaчiв
Для ПpoBе.Цення

+

+

+

+

TЕХI]OЛOГIЧF{IBИMoГИ
oсвiтньoi
зaбезпечення
щoДoiнфopмaцiйнoгo
освiти
y
вищoТ
сфеpi
Дiяльнoстi
Пpoвaдх<ення
oсвiтньоi Дiяльнoстi

3. Haявнiсть oфiцiйнoгo веб-сaйтy
зaкЛa.цyoсвiти, нa якoмy poзмiщенa
iнфopмaцiя пpo йoгo
oс}IoBIIa
Дiяльнiсть(стpyктypa,лiцeнзiТтa
сеpтифiкaтиПpo aкpедитaцiю,
oсвiтня/oсвiтньoaтeстaц i йн a
н ayкoвa,/ви ДaвъIичaJ
(нayкoвих кaдpiв) дiяльнiсть,
нaвчaльнi тa нayкoвi стpyктypнi
пiдpoзлiли тa iх склaД,пеpелiтt
нaBЧaЛьниХ
Дисциплiн'пpaвилa
пpийому, кoнTaкTI{aiнфоpмaцiя)
4. HaявнiсTЬелrкTрoннoгopесypсy
зaкЛa.цyoсвiти, який мiотить
ЧHi мaтерiaли з
IIaBЧaлЬнo-MеToД'И
нaBчaЛЬних .цисципЛiн нaвчaльнoгo
пJIaIIy,B ToMy числi в системi
Дистaнцiйнoгo }IaBчaI{ня(мiнiмaльний
вiДсoтoк HaBЧaЛЬниxДисци пл iн)

Головa eкспеpTIIoi кoмiсii:
i
кaфедpи
TypисTиЧнoГo
Пpoфrcop
HaцioнaлЬнoГo
01Знrcy
ГoTrЛЬнoгo

yнiвеpоитеTyxapЧoBиx TrХнoЛoГiй,ДoкTop
екoнoМiчниxнayк, пpoфесop

Експepт:
зaвiДyBaч кaфедpи TypиЗМy i гoтельнo.
pесTopaннoТспpaви Haвчaльнo-нayкoBoГo
iнотитyтy екoнoмiки i пpaвa Чеpкaськoгo
нaцioнaЛьнoГoyнiBеpcиTеTyiменi БoгДaнa
ХмельницЬкoГo' ДoкTop rкo}loMiчIlих

60

60

,t"Э

{Aе

.r,lo

...'""?

['Я. Aнтoненкo

z^-!

C.P' Пaсекa.

нayк, tlpoфесop

(tf)

\Z"

eкспepTниMи Bисllo
<<З

Pектop

B. M. Бaбaсв

ДЕP}кABHIBИМoГИ

.цo aкpеДиTaцii сПецiaЛЬнocTL241 Гoтельнo-prсTopa}Iнa сПpaвa
гaлyзi З}IaHЬ24 Сфеpa oбслyговyBaннЯ

ПOPIB HЯЛЬFIA TAБ JTИI_IЯ
rсpитеpiiв
TaBиМoГДo aкpеДитaцii
ПpoГpaМoк)
зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
Гoтельнai pестopaннa
24I ГoтeЛЬнo-prсTopaннa
сПpaвaспецiaльнoстi
cПpaBa
гaлyзi ЗHaнЬ 24 Сфepa oбслyгoвyBaIIHя

Haзвa Пoкaзникa(нopмaтивy)

Знaчення
Пoкaзникa
(нopмaтивy)
зa oовiтнiшt
сTyПенеМ

Фaктичне
знaчення
Пoкaзникa

Bi.цхилення
фaктиuнoгo

ЗнaченнЯ
пoкaзникa вiД
нopМaTиBI{oГo

Якiснi ХapaкTеpи
c.|ИКИпiдгoтoвки фaхiвцiв
6. Умoви зaбезпеченнЯ.цеp)кaBнoi
гapaнтii
якoстi вищoТoсвiти

100

100

6.2.ПiдвищенняквaлiфiкaцiBикЛa.цaЧlB

100

100

6.3. Чисельнiсть нayкoBo-Ilедaгoгi.rних
(педaгoгi.lниx)пpaцiвникiв, щo
oбслyговyrотьспeцiaльнiсть i пpaцroтoтьy
I{aBЧaлЬнoмy
зaклaдi Зa oсI{oBIIиммiсЦем

100

100

90

100

+10

7.|.2.Якiснo викoнaнi кoнтpoльнi
(oцiнки <5>i к4>).%
ЗaBДaI{ня

50

52,94

+) q4

1'2.|. Успirшнoвикoнaнi кoнтpoльнi

90

не передбaненo

7.2'2.Якiснo виконaнiкoнтpoльнi
(oцiнки(5) i (4)), %
ЗaBДaння

50

не пеpедбaненo

6.1. Bикoнaння llaвЧulлЬнoГoПЛaнy зa
ЛoкaзHикaми: леpелiк нaBЧaJIЬних
.цисциплiн, гo.цини' фopми кoнтpoлro, o%
пoстiйнoгo cкЛa.Цyзa ocTaIIн 5 poкiв' 04

pобoти, якi зaймaloTЬcя B.цoскoнaЛенI{ЯM
I{aBчaJIЬHo-MеToДиЧI{огo зaбезпеЧеннЯ,
I{ayкoBиМи ДoолiДlкенняМи. пiдгoтoвкоro

пiдpyuникiв тa нaвчarrьниxпoсiбнтткiв,Yo
7. Pезyльтaти oсвiтньoi Дiяльнoстi (piвень
пiдгoтoвки фaхiвцiв), не менtше,0%
7' 1. Piвень ЗнaнЬстyдентiв з гyмaнiтapноТ
тa сoцia'тьHo-екoнoМiчнoТ
пiдгoToBки:
1 .I.|. Уcпitпнo виконaнi контpoльнi
зaвДaътня,oА

7.2.PiвeньзнaнЬстyдентiвЗ пpиpoДниЧo(фyндaментaльнoi)
нaукoвoТ
пiдгoтовки:
зaвДaътътя, o/o

7'3. Piвень знaнЬ стy.Центiвзi спецiaльнoi
(фaхoвoТ)пiдгoтoвки:

1.2.2'Якiснo викoнaнiкoнтpольнi
(oцiнки<5>i к4>).%
ЗaB.цaння
8. opгaнiзaцiянayкoвoipoботи

HaBЧ;lЛЬHИМ
ПЛaНoI\4
нaвч€ l ЛЬниМ
ПЛaI{oМ

90

100

+10

50

60,61

+10,61

8.1. Haявнiсть y стpyктypi l{aвЧaлЬнoгo
ЗaкЛaДyнayкoBиx шiдpoздiлiв
8.2. Учaсть отyДентiвy нayкoвiй poбoтi
(нayкoвapoботa нa кaфедpaхТa B
лaбоpaтopiяx, y.raсть в нayI(QBиx
кoнфеpенцiях,кoнкypcaх, Bистaвкaх,
пpoфiльниx oлiмпiaдaх тoщo)

Голoвa eкспеpтнoi кoмiсii:
пpoфеоop кaфедpи ТypисTичI{oгo i
ГoTrЛЬнoГo бiзнесy
HaцioнaлЬнoГo
yнiвеpситеTyхapчoBиХ Trxl{oлoгiй,.цoкTop
екoнoмiчниХ нayк, пpoфеоop

+

+

+

+

-> -,:1?

, --"_j,!:._
.ф-nfu.

I.Я.Aнтoненкo

/]

/t

t/
tt

Експеpт:
зaвiдyвau кaфедpи TypиЗМy i готельнoprcTopaннoi спpaви Haвчaльнo-нayкoBoГo
iнститyтy екoнoмiки i пpaвa Чеpкaськoгo
нaцioнaльнoгo yнiвrpсиTеTy iменi Бoгдaнa
ХмельницЬкoГo, ДoкTop екoнoмiчниx
нayк, пpофесop
( \-(-)) '"'

\L

l/
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