
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

«Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 
242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна» та наказу Міністерства 
освіти і науки України від 14 березня 2018 р. № 239-л експертна комісія у складі: 
Голова комісії: Черниш Ірина Володимирівна, завідувач кафедри туризму та 

адміністрування Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, доктор економічних наук, 
доцент 

Член комісії: Антоненко Володимир Степанович, завідувач кафедри 
міжнародного туризму Приватного вищого навчального закладу 
«Київський університет культури», доктор географічних наук, 
професор 

у період з 21 березня по 23 березня 2018 року розглянула подані матеріали та 
провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна», пов'язану з підготовкою 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо-професійною 
програмою «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера 
обслуговування»: 

- достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України 
навчальним закладом разом із заявою щодо акредитації освітньо-професійноі 
програми; 

- фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-
технічного, інформаційного забезпечення, якісні характеристики підготовки 
фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності навчального 
закладу та його відповідність установленим законодавством вимогам. 

За результатами перевірки встановлено: 

Голова експертної комісії Черниш І.В. 



1. ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ПОДАНОЇ ВІДКРИТИМ 
МІЖНАРОДНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» 

ДО МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ 
Експертна комісія ознайомилася з оригіналами основних установчих 

документів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (надалі -

Університет «Україна») - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який 
здійснює підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів 
відповідно до ліцензії (наказ МОН України від 06.07.2017 р. № 141-л), Акту 
узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Університету 
«Україна». 

Форма власності - недержавна. 
Президент - Таланчук Петро Михайлович, доктор технічних наук, професор, 

Президент громадської Академії інженерних наук України, дійсний член Академії 
педагогічних наук України, академік чотирьох міжнародних академій, член Комісії з 
реформування освіти (2005), член ДАК України (2006) і почесний ректор 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут». 

Вищий навчальний заклад Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» був створений у 1999 році на підставі рішення Установчих зборів 
засновників (протокол від 9 грудня 1998 року № 1), рішення Київської міської ради 
від 18 лютого 1999 р. (протокол № 46/247 «Про надання дозволу на створення 
вищого навчального вищого закладу освіти «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»») та розпорядження київської міської державної 
адміністрації від 15.03.1999 р. №349 «Про створення вищого навчального закладу 
освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»». 

Університет «Україна» має свідоцтво про державну реєстрацію за № 2125 від 1 
травня 1999р. і внесений Мінстатом України до Єдиного державного реєстр) 
підприємств і організацій 18 травня 1999 року (довідка про включення до ЄДРПО^ 
за № 229199 від 03.08.2009 р.). Статут Відкритого міжнародного університет 
розвитку людини «Україна» затверджено Міністерством освіти і науки України 
зареєстровано Подільською районною державною адміністрацією м. Києва 7 травш 
1999 р. за № 02125. Статут в новій редакції затверджено в МОН України 14.10.200^ 
р. та зареєстровано Подільською районною державною адміністрацією м. КИЄВІ 

29.12.2004 р. за№ 10711050009000579. 
Університет отримав загальну ліцензію серії В П Д - І І № 110142 від 28 вересн: 

1999 року (видана на підставі рішення ДАК від 6 липня 1999 року, протокол №22) н 
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провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста (5 спец.) і бакалавра (16 спец.). 

Починаючи з 1999 р. по листопад 2004 року університетом на території 
України створено 23 територіально відокремлених структурних підрозділи (ТВСП) -
5 інститутів, 18 філій. 

В зв'язку з цим загальна ліцензія розструктуризована з урахуванням ТВСП і 
отримана нова ліцензія серії АА №007215 від 22.05.2001р. (видана на підставі 
рішення ДАК від 11.04.2001р., протокол № 32). 

За часів існування Університету «Україна» в базовій структурі (м. Київ) і його 
територіально відокремлених структурних підрозділах було проліцензовано ряд 
спеціальностей, у зв'язку з чим за рішенням ДАК отримувались нові ліцензії, на 
підставі яких університет здійснював освітню діяльність. 

Відповідно до рішення ДАК від 19 квітня 2005 року протокол № 55 (наказ 
МОН України від 27 квітня 2005 р № 835-л) Університет «Україна» визнано 
акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти III (третього) рівня. 
На липень 2005 р. в Університеті було акредитовано 38 спеціальностей, серед яких 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст" - 11, за освітньо-
кваліфікаційним рівнем „бакалавр" - 16, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
„магістр" - 1 1 . 

Відповідно до рішення ДАК від 26 червня 2007 р. протокол № 67 (наказ МОН 
України від 09.07.2007 р. № 1843-Л) Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» було визнано акредитованим за статусом вищого навчального 
закладу IV рівня - сертифікат про акредитацію Серія РІ-ІУ № 114876 від 23 липня 
2007 р. 

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 р. протокол 
№104 (наказ МОН України № 2070-Л від 04.06.2013 р.) Університет «Україна» 
підтвердив свій рівень - його визнано акредитованим за статусом вищого 
навчального закладу IV рівня, про що свідчить сертифікат про акредитацію серія РІ-
ІУ № 1124604 від 5 червня 2013 р. 

Відповідно до ліцензії - серія АЕ №527272 від 29.09.2014 р - рішення 
Акредитаційної комісії від 08.07.2014 р., протокол № 110 (наказ МОН України від 
15.07.2014 р. № 2642-л), із загальним ліцензованим обсягом (разом з ТВСП) - 16946 
студентів, із них на денну форму навчання припадає 9697, а на заочну - 7249 осіб. У 
базовій структурі ліцензійний обсяг - 6046 студентів: денна форма навчання - 3337, 
заочна форма навчання - 2709 осіб. 

Відповідно до ліцензії (серія АЕ №636064 від 10.03.2015 р.) рішення 
Акредитаційної комісії від 27.01.2015, протокол №114 (наказ МОН України від 
06.02.2015 №133л), із загальним ліцензованим обсягом (разом з ТВСП) - 18111. У 
базовій структурі ліцензований обсяг - 6288 осіб, із них за денною формою 
навчання - 3417, заочною формою навчання - 2871 осіб. 
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На сьогоднішній день чинною ліцензією є ліцензія серії АЕ № 636816 від 
19.06.2015, рішенням Акредитаційної комісії від 28.05.2016., протокол №116 (наказ 
МОН України від 10.06.2015 №1415л), із загальним ліцензованим обсягом (разом з 
ТВСП) - 18086. У базовій структурі ліцензований обсяг - 6053 осіб, із них за денною 
формою навчання - 3182 та заочною формою навчання - 2871 осіб. 

Університетом на території України створено 32 територіально відокремлені 
структурні підрозділи (ТВСП): 13 інститутів, 3 філії, 16 коледжів. У базовій 
структурі університету діє 6 Інститутів, 1 факультет та 1 коледж. 

Університет здійснює діяльність у межах прав, передбачених Законом України 
«Про вищу освіту», іншими законодавчими актами, «Положенням про державний 
вищий навчальний заклад», «Положенням про національний заклад (установу) 
України». 

Університет використовує новітні методи та форми профорієнтаційної і 
науково-педагогічної роботи. За період існування в Університеті «Україна» 
сформувалася потужна матеріально-технічна база, належний кадровий потенціал. 

Для забезпечення потреб роботодавців у фахівцях галузі туризму й одночасно 
вирішення проблем зайнятості молоді та розвитку малого та середнього бізнесу 
активізована робота з навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації населення 
регіону. Університет «Україна» є одним із провідних закладів у місті Києві, котрий 
здійснює підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів. 

Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю оригіналів. 
Висновок: експертна комісія констатує, що оригінали усіх засновницьких 

документів, матеріали акредитаційного самоаналізу щодо акредитації освітньо-
професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті 
розвитку людини «Україна» відповідають Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації. 

2. ФАКТИЧНИЙ СТАН КАДРОВОГО, 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО, 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА 
ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ УСТАНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

ВИМОГАМ 
2.1. Відповідність кадрового забезпечення освітньо-професійної 

програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти 

Освітній процес забезпечений кадрами вищої кваліфікації відповідно до вимог 
Міністерства освіти і науки України. 

Університет «Україна» є одним з найпотужніших наукових та навчальних 
центрів в Україні. Завдяки цьому сформовано відповідне кадрове забезпечення, яке 
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повною мірою дає можливості забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти на 
другому (магістерському) рівні освітньо-професійної програми «Туризм». 

Кадровий склад Університету «Україна» сформований з високопрофесійних 
фахівців, докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, які мають 
відповідний досвід наукової та педагогічної роботи. Завдяки багатопрофільності 
підготовка фахівців забезпечується відповідними науково-педагогічними кадрами в 
розрізі кожного з циклів. 

При університеті відкрита аспірантура, що дозволяє готувати фахівців 
найвищої кваліфікації для освіти та науки. Функціонує три спеціалізованих вчених 
ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Значна частина аспірантів 
та докторантів залишається на кафедрах Університету «Україна», посилюючи 
кадровий склад даного навчального закладу. 

Підготовку здобувачів за освітньо-професійною програмою «Туризм» зі 
спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в 
Університеті «Україна» забезпечують наступні кафедри: кафедра менеджменту 
туризму (випускова), кафедра міжнародного права, кафедра іноземної філології та 
перекладу. 

Загальна кількість лекційних годин для підготовки здобувачів вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» 
становить 352 год., з яких: денна форма навчання 252 год., заочна - 100 год. 

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та/або 
вченими званнями за основним місцем роботи, які забезпечують проведення лекцій з 
навчальних дисциплін - 100% (352 год., з яких: 252 год. для денної форми навчання 
та 100 год. для заочної). 

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями доктора та 
вченими званнями за основним місцем роботи, які забезпечують проведення лекцій з 
навчальних дисциплін - 42,8% (155 год., з яких: 108 год. для денної форми навчання 
та 47 год. для заочної). 

Частка науково-педагогічних працівників, які є визнаними професіоналами з 
досвідом дослідницької, управлінської або інноваційної роботи за фахом за 
основним місцем роботи, що проводять лекції з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних компетентностей - 100% (352 год., з яких: 
252 год. для денної форми навчання та 100 год. для заочної). 

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри менеджменту туризму 
налічує 9 осіб, з них - 1 доктор географічних наук, 1 доктор філософських наук, 1 
доктор культурології, 1 доктор педагогічних наук, 1 кандидат географічних наук, 2 
кандидати історичних наук, 1 кандидат економічних наук та 1 кандидат 
психологічних наук. Кваліфікація професорсько-викладацького складу відповідає 
профілю кафедри і навчальним дисциплінам освітньо-професійної програми 
«Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм гістерським) рівнем вищої 

Голова експертної комісії Черниш І.В. 



освіти. Випускова кафедра за якісними характеристиками кадрового складу, 
наукового потенціалу і рівнем науково-методичної роботи посідає одне з провідних 
місць як в інституті, так і в університеті загалом. 

Підготовку студентів зі спеціальності 242 "Туризм" здійснюють викладачі, 
що мають відповідну освіту з профілюючих дисциплін, достатній науково-
методичний рівень та досвід роботи. Викладання теоретичних та практичних курсів 
забезпечують: професор, доктор географічних наук - Доценко Анатолій Іванович; 
професор, доктор філософських наук - Барна Наталія Віталіївна; професор, доктор 
культурології Степанова Олена Анатоліївна; доктор педагогічних наук, професор -
Кнодель Людмила Володимирівна; доцент, кандидат географічних наук - Бєлоусова 
Наталія Володимирівна; доцент, кандидат історичних наук - Романенко Тетяна 
Василівна; доцент кандидат історичних наук - Литовченко Владлена Володимирівна; 
доцент, кандидат педагогічних наук - Євтушенко Ірина Володимирівна; доцент, 
кандидат економічних наук - Монтрін Ірина Ігорівна. Згідно з планом кафедрою 
передбачено запрошення провідних фахівців з інших навчальних закладів м. Києва 
для читання курсів з профілюючих дисциплін. 

Високий рівень фаховості науково-педагогічних працівників підтверджується 
належним рівнем наукових досліджень. Колектив випускової кафедри здійснює 
наукову діяльність згідно із щорічними планами наукової роботи Університету 
«Україна», кафедри та індивідуальних планів роботи викладачів. 

Професорсько - викладацький склад випускової кафедри менеджменту 
туризму проходять підвищення кваліфікації у провідних навчальних закладах 
України, зокрема: Київський національний університет ім. Т. Шевченка на кафедрі 
країнознавства та туризму, Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова, Державний Вищий навчальний заклад «Київський національний 
економічний університет ім. В. Гетьмана», Київський національний університет 
культури та мистецтва. 

Суттєва увага на випусковій кафедрі менеджменту туризму приділяється 
формуванню якісного професорсько-викладацького складу. За останніх п'ять років 
викладачами та аспірантами кафедри захищено 2 докторські дисертації та 2 
кандидатські дисертації. За результатами наукових досліджень професорсько-
викладацьким колективом кафедри менеджменту туризму протягом останніх п'яти 
років опубліковано 2 монографії, понад 110 статей у фахових виданнях, 5 статей у 
виданнях, які включені у міжнародні наукометричні бази, понад 500 тез доповідей, 
видано 2 підручники, 10 посібників, методичних вказівок. Упродовж останніх п'яти 
років професорсько-викладацький колектив інституту філології та масових 
комунікацій та кафедри менеджменту туризму щорічно проводить конференції: 
Міжнародну - «Масово - комунікаційні процеси в сучасному світі» та Всеукраїнську 
- «Молодь, освіта, наука, духовність». Професорсько-викладацький колектив 
випускової кафедри менеджменту туризму систематично підвищує свій 
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кваліфікаційний рівень шляхом стажування в провідних ВНЗ, туристичних 
компаніях та готельно ресторанних комплексах України. 

Випускова кафедра менеджменту туризму активно залучає студентів до 
наукової діяльності. При кафедрі функціонує один науковий гурток, що забезпечує 
високий рівень участі студентів у Всеукраїнський конкурсах студентських наукових 
робіт. 

Щорічно студенти беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 
спеціальності «Туризм». Також студенти залучаються до науково-дослідної роботи 
кафедри. 

Виходячи із вищевикладеного, кадрове забезпечення освітньо-професійної 
програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 
відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та 
Державним вимогам до акредитації. 

Висновок: експертна комісія констатує, що кількісні та якісні показники 
кадрового забезпечення освітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 
242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна» відповідають Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам 
до акредитації. 

2.2. Відповідність навчально-методичного забезпечення освітньо-
професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти 

Організація освітнього процесу в Університеті «Україна» базується на основі 
Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення про 
організацію освітнього процесу та інших нормативних документах з питань освіти. 

Освітній процес за освітньо-професійною програмою «Туризм» зі 
спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» організовано 
таким чином, щоб забезпечити формування професійних компетентностей майбутніх 
фахівців. 

В Університеті «Україна» звертається особлива увага саме на підвищення 
якісного рівня науково-педагогічних працівників. Створена лабораторія моніторингу 
якості освітньої діяльності університету, що дає змогу виявляти як сильні, так і 
слабкі сторони пропонованих освітніх послуг, оперативно впроваджувати в освітній 
процес новітні навчальні технології. Підв 1 ості освітнього процесу 
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відбувається шляхом постійного удосконалення форм і методів навчання та 
виховання. Освітній процес здійснюється з урахуванням принципів гуманізації, 
демократизації, неперервності, практичності, адаптивності, оновлення змісту освіти 
з урахуванням нових освітньо-професійних програм та програм навчальних 
дисциплін. 

Рівень навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми 
«Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» у 
кількісному співвідношенні складає 100%, тобто з усіх навчальних дисциплін 
нормативної та варіативної складових, передбачених навчальним планом, розроблені 
навчально-методичні комплекси (навчальна програма, робоча програма, зміст 
лекційних, семінарських, практичних занять, завдання для самостійної та 
індивідуальної роботи, перелік рекомендованої літератури, засоби для діагностики і 
контролю навчальних досягнень студентів). 

Освітній процес повністю забезпечений комп'ютерами та мультимедійним 
супроводом, постійно поповнюється та оновлюється база прикладних освітніх 
програм. Велика увага приділяється питанню контролю якості підготовки. Упродовж 
останніх років впроваджується деперсоніфікована система оцінювання знань. 

Можна відзначити, що студенти, які навчаються за освітньо-професійною 
«Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти, мають усі необхідні умови для належної підготовки до практичних занять, 
оскільки всі навчальні дисципліни забезпечені планами для практичних 
(семінарських) занять. Професорсько-викладацьким персоналом кафедри розроблені 
завдання для самостійної роботи студентів з метою розвитку творчих та наукових 
здібностей майбутніх фахівців та із врахуванням важливості розвитку вмінь та 
навичок студентів оволодівати значними обсягами знань у позааудиторний час. 
Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, 
необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: 
підручниками, навчальними посібниками, опорними конспектами лекцій, 
інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін, електронно-
обчислювальною технікою тощо. 

Комплексне практичне індивідуальне завдання як вид індивідуальної роботи 
виконується у формі комплексу завдань, вирішення яких потребує успішного 
засвоєння змісту конкретної дисципліни та отримання навичок застосування набутих 
знань шляхом проведення певних розрахунків, заповнення форм службової 
документації, моделювання процесів. 

Випусковою кафедрою менеджменту туризму розроблені пакети комплексних 
контрольних робіт для оцінки знань студентів за відповідними циклами підготовки. 
Завдання, представлені у пакетах ККР спрямовані як на оцінку засвоєних студентами 
теоретичних знань, так і на виявлення їх ' ати практичні завдання, 
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представлені в кейсах, ситуаціях, задачах. 
Випусковою кафедрою менеджменту туризму розроблені пакети комплексних 

контрольних робіт (ККР) для оцінки знань студентів за відповідними циклами 
підготовки. Завдання ККР спрямовані як на оцінку засвоєних студентами 
теоретичних знань, так і на виявлення їх здатності вирішувати практичні завдання. 

Навчальним планом підготовки здобувачів освітньо-професійної програми 
«Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти передбачено виконання магістерської роботи згідно з вимогами теоретичної 
та практичної підготовки. Виконання магістерської роботи забезпечено 
відповідними методичними рекомендаціями, які передбачають тематику, структуру 
та вимоги до оформлення, список рекомендованої літератури. Запропонована 
тематика магістерських робіт дозволяє виявити засвоєні студентами знання з метою 
їх адекватної оцінки як сформованих фахівців з туризму. 

Висновок: експертна комісія констатує, що організаційне та навчально-
методичне забезпечення освітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 
242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна» повністю відповідає 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та 
Державним вимогам до акредитації і забезпечує належний професійний рівень 
підготовки магістрів. 

2.3. Відповідність матеріально-технічного забезпечення освітньо-
професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти 

Університет «Україна» розташовано у місті Київ на вулиці Львівська, 23. 
Університет здійснює підготовку здобувачів освітньо-професійної програми 

«Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти у власному навчальному корпусі, що засвідчують відповідні юридичні 
документи: статут, рішення про створення навчального закладу, довідки про 
внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних 
закладів України, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, відомості з Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), свідоцтво про державну реєстрацію 
юридичної особи, ліцензії, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-
кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра 
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та ліцензованого обсягу Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна», сертифікатів про акредитацію. 

Навчальний процес у базовій структурі університету проходить у власних і 
орендованих приміщеннях. Загальна площа приміщень, які використовуються 
університетом «Україна» для провадження освітньої діяльності становить 14035,5 
кв. м. у т.ч.; приміщення для занять студентів 10430,7 кв. м., стадіон та спортивні 
майданчики 206,6 кв.м., приміщення для науково-педагогічного персоналу 364 кв.м., 
службові приміщення 161,6 кв.м., бібліотека 641,6 кв.м., їдальні, буфети 421 кв.м., 
профілакторії, бази відпочинку 495 кв.м. 

У розрахунку на 1 студента денної форми навчання припадає 6 кв.м. загальної 
площі, та 8 кв.м. навчально-лабораторних приміщень. Площа службових приміщень 
відповідає чинним нормам і становить 4 кв.м. на 1 робоче місце. 

Всього в навчальному процесі базової структури використовуються 42 
аудиторії, 19 лабораторій. 5 кабінетів, 19 комп'ютерних класів. Введено в дію 8 
нових лабораторій. 

При підтримці уряду Кореї в 2012 році введено в дію Український центр 
інформаційного доступу, загальною площею 220 кв.м. 

Комп'ютерна мережа Університету побудована переважно з використанням 
технології локальних мереж Internet, які працюють зі швидкостями 100/Мбіт/с в 
радіусі до 150 м та об'єднані в єдину корпоративну мережу через Інтернет. 

Корпоративна мережа об'єднує біля 700 робочих місць студентів, викладачів 
та співробітників університету всіх інститутів та адміністративно-господарських 
підрозділів. Доступ до мережі Інтернет надається всім студентам, викладачам та 
працівникам університету на безкоштовній основі. Загальна кількість користувачів 
мережі - близько 8,5 тисяч осіб . 

У навчальному процесі використовується сучасні технічні засоби: 
- мультимедійні дошки; 
- різноманітна оргтехніка; 
- відео-та аудіо - техніка; 
- комп'ютеризовані лінгафонні класи. 
Використовується широкий спектор програмного забезпечення - від 

стандартного набору операційних та офісних програм до спеціалізованого 
програмного забезпечення за спеціальністю облік і аудит. 

У навчальному процесі широко використовується сучасні WEB - технології, 
які дозволяють впровадити інтерактивну взаємодію викладача і студента, широко 
використовувати мультимедійні навчальні матеріали, що позитивно впливає на 
якість навчального процесу. Для розробки і впровадження у навчальний процес 
сучасних інформаційних методик, розробки спеціалізованого програмного 
забезпечення, мультимедійних курсів створена навчально-методична база і 
підготовлені відповідні фахівці. 
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Перелічені аудиторії та кабінети оснащені необхідними основними засобами, а 
саме меблями, комп'ютерною технікою, оргтехнікою, обладнанням для навчання 
тощо. Для більш якісного і наочного подання інформації при проведенні всіх 
лекційних занять згідно з навчальним планом в навчальних аудиторіях 
використовується мультимедійне обладнання. 

Для утримання будівель у належному технічному стані адміністрація 
університету щорічно витрачає значні грошові та матеріальні ресурси. 

В Університеті «Україна» постійно проводиться робота щодо оновлення та 
розширення парку комп'ютерної техніки та інших технічних засобів навчання. 
Технічне забезпечення освітнього процесу відповідає сучасним вимогам до 
підвищення інформаційної складової викладання та контролю. Аудиторії, де 
відбувається навчання за освітньо-професійною програмою «Туризм» достатньою 
мірою комп'ютеризовані, що дозволяє підвищити ефективність підготовки фахівця. 

Практичні роботи виконуються в комп'ютерних лабораторіях Університету 
протягом відведеного розкладом часу для студентів. Під час виконання практичних 
робіт кожен студент має окреме робоче місце. Комп'ютерні класи підключені до 
мережі Internet на швидкості 24 МБіт/с з одночасним покриттям всієї території 
Університету «Україна» мережею Wi-Fi з безкоштовним доступом до ресурсів 
мережі Internet для професорсько-викладацького складу та студентів. Оснащення 
комп'ютерних лабораторій постійно поновлюється оргтехнікою та поповнюється 
новітніми програмними розробками. 

За останні роки значно покращилась соціальна інфраструктура Університету. 
Це пояснюється тим, що керівництво Університету «Україна» постійно збільшує 
фінансування соціальної сфери, що дозволяє послідовно вводити у дію та 
утримувати нові соціальні та побутові об'єкти, які покращують умови студентів. 

Загалом, стан матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної 
програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти є задовільним і дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців. 

Висновок: експертна комісія вважає, що матеріально-технічна база 
освітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті 
розвитку людини «Україна» відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації. 

2.4. Відповідність інформаційного забезпечення освітньо-професійної 
програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти 

Основним джерелом інформаційного забезпечення Університету є бібліотека, 
фонд якої сформовано згідно з потребами освітнього процесу та у відповідності з 
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вимогами сучасної вищої освіти, що забезпечує систематичне та якісне 
інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів та викладачів. 

Університетська бібліотека є інформаційною основою освітнього і наукового 
процесів. Бібліотека є тією творчою лабораторією, від ресурсів і послуг якої значною 
мірою залежить якість і зміст навчання та наукових досліджень. 

Бібліотека Університету «Україна» - важливий підрозділ, де сконцентровані 
джерела інформації. Головне завдання бібліотеки - сприяти особистісно 
зорієнтованій освіті, надати користувачам високоякісну новітню інформацію, 
забезпечити вільний доступ до світових інформаційних джерел, формувати знання у 
сфері інформаційної культури майбутніх фахівців. 

У грудні 2002 року бібліотека розпочала масштабну програму реорганізації 
змісту своєї роботи. Була закуплена спеціалізована бібліотечна програма УФД / 
Бібліотека. Починаючи з 2003 року тривав процес наповнення та систематизації 
бібліотечних ресурсів із використанням основних сервісно-пошукових можливостей 
програми. Сьогодні всі надходження літератури опрацьовуються з використанням 
нової технології обробки та систематизації документів. Практично завершився 
процес рекаталогізації, що означає внесення основної частини фонду бібліотеки в 
електронний каталог. 

Сьогодні в діяльності бібліотеки першочерговим завданням є забезпечення 
необмеженого, вільного доступу до національних і світових інформаційних ресурсів. 
Нові можливості в задоволенні потреб користувачів відкриває вільний доступ до 
мережі Internet. 

Комплектування бібліотечного фонду здійснюється відповідно до навчальних 
планів і програм Університету. З метою інформування педагогічного колективу прє 
нові надходження, бібліотека традиційно готує «Бюлетень нових надходжень», а Е 
кінці року проводить відкритий перегляд літератури, яку було отримано за весь 
календарний рік. 

Бібліотека Університету не тільки розповсюджує власні інформаційні ресурси, 
а й надає користувачам доступ до бібліотечного фонду наукової бібліотека 
Університету «Україна». 

Інформацію про роботу бібліотеки та можливість віддаленого доступу до ї 
інформаційно-пошукових сервісів забезпечує власний Web-сайт бібліотеки, якю 
містить багато цікавої та корисної інформації, що постійно поповнюється. 

Одним із найважливіших ресурсів Web-сайту бібліотеки є електронний каталог 
Цей ресурс дає можливість відбору та перегляду інформації, а саме: 

- пошук документів за заданими критеріями; 
- перегляд інформації про наявність документів у фондах бібліотеки; 
- перегляд електронних копій документів (за їх наявності). 
Електронний каталог є одним із головних інформаційних ресурсів бібліотеки 

складовою частиною віртуального обслуговування, оскільки дозволяє користувачам 
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комфортно й оперативно отримувати максимально повну інформацію про документи 
традиційного (паперового) фонду і матеріали в електронному вигляді. 
На сайті бібліотеки відкрито доступ до електронного ресурсу наукової електронної 
бібліотеки eLiBRARY.RU електронні версії журналів в галузі науки, технології і 
освіти http: eLiBRARY.RU, що містить онлайнові інформаційні бази даних, які 
об'єднують міжнародну порівняльну статистику з прогнозованим стратегічним 
результатом, як у перспективі розвитку світу загалом, так і в контексті окремого 
регіону, http: //212.111.196.227 - електронна бібліотека України, On-line бібліотека 
www.culonline.com.ua, наукова періодика України jornals.uran.i.ua потужний 
інноваційний проект, метою якого є забезпечення доступу до світової наукової 
інформації, створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція української 
науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію. Відкриті інші тестові 
ресурси, що забезпечують доступ до світової наукової інформації. 

Бібліотека постійно працює над створенням повнотекстової електронної 
інформаційної бази, а також розміщенням її в локальній мережі та організацією 
доступу до неї користувачів через уніфікований інтерфейс. 

Вимоги сьогодення спонукають впроваджувати в роботу бібліотеки інноваційні 
проекти. 

За роки своєї діяльності бібліотека Університету «Україна» завжди знаходилася 
у постійному розвитку, пошуку нових ідей та новацій, активно працює над 
створенням ефективного і комфортного сервісу для користувачів. Використання 
комп'ютерів, локальних мереж, новітнього програмного забезпечення в кінцевому 
результаті підвищує якість та ефективність роботи бібліотекарів і читачів усіх 
підрозділів Університету «Україна». 

Навчальні підручники, посібники, довідкова та інша навчальна література, які є 
в Університеті та читальній залі, наявні у достатній кількості для потреб здобувачів 
вищої освіти на другому (магістерському) рівні освітньо-професійної програми 
«Туризм». 

В Університеті наявні фахові періодичні видання для фахівців з туризму, 
зокрема: «Журнал Український туризм», «Туризм сільський зелений» «Український 
географічний журнал», «Туристический бизнес», «Журнал Мир туризма», «Журнал 
Туризм: право и экономика», «Журнал Міжнародний туризм», «Журнал Вокруг 
света», «Краєзнавство. Географія. Туризм», «Украинская туристическая газета», 
«Журнал Новости турбизнеса», «Журнал Гостиница и ресторан: бизнес и 
управление», «Журнал Гостиница и ресторан: дизайн и интерьер», «Журнал 
Ресторатор», «Журнал Ресторанный и гостиничный бизнес», «Журнал Едем в 
отпуск» 

Висновок: експертна комісія констатує, що рівень інформаційного 
забезпечення освітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 
«Туризм» за другим (магістерським) піянр-м а и и т ї ревіти у Відкритому 
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міжнародному університеті розвитку людини «Україна» відповідає Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам 
до акредитації. 

2.5. Відповідність якісних характеристик здобувачів за освітньо-
професійною програмою «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти Державним вимогам до акредитації 

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Туризм» зі 
спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в 
Університеті «Україна» здійснюється відповідно до ліцензії від 06.07.2017 р. та 
відомостей про ліцензований обсяг у Відкритому міжнародному університеті 
розвитку людини «Україна». 

Підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою «Туризм», 
здійснюється за кошти фонду соціального захисту інвалідів, а також за кошти 
фізичних та юридичних осіб. 

Контингент студентів за освітньо-професійною програмою «Туризм» 
формується відповідно до виконання умов ліцензування і обсягів прийому. Це вказує 
на те, що в навчальному закладі в цілому склалася чітка система профорієнтаційної 
роботи та формування контингенту студентів, завдяки чому забезпечуються 
конкурси і залучення до навчання здібної до творчої діяльності молоді. 

Показники контингенту студентів за даними ЄДЕБО наведено в табл. 1. 
Таблиця 1. 

Контингент студентів 
освітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 
у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 

за даними ЄДЕБО станом на 01.03.2018 р. 
Показник Роки 

2016-2017 2017-2018 
1. Ліцензований обсяг підготовки 50 50 
У тому числі: 
- денна форма - 25 25 
- заочна форма - 25 25 
2. Прийнято на навчання всього 
- денна форма - 11 6 
- заочна форма - 4 10 
Всього 15 16 

Складовими процесу формування контингенту студентів є: профорієнтаційна 
робота кафедр; договірна робота з підприємствами ^сфери туризму; вивчення 
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регіональних потреб у фахівцях; рекламна кампанія; використання засобів масової 
інформації тощо. 

В Університеті в межах комп'ютерно-інформаційної мережі для автоматизації 
роботи приймальної комісії функціонує система «Абітурієнт», яка спрощує облік, 
пошук, формування списків, обробку результатів вступних випробувань, статистику, 
формування наказів про зарахування. Викладачі випускової кафедри разом із 
приймальною комісією проводять профорієнтаційну та агітаційно-роз'яснювальну 
роботу у вигляді виступів і оголошень на обласному радіо і телебаченні, в обласній 
та місцевій пресі, проведення Дня відкритих дверей. В Університеті «Україна» 
систематично проводяться зустрічі студентів випускних курсів із провідними 
науково-педагогічними працівниками. 

Результати самоаналізу формування якісного складу студентів, 
профорієнтаційної роботи, планів прийому вказують на те, що набір студентів до 
Університету відповідає нормативним і законодавчим вимогам, профілю навчального 
закладу і потребам регіону. 

Загалом показники формування контингенту здобувачів вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем освітньо-професійної програми «Туризм» не перевищують 
ліцензованого обсягу. Це підтверджує доцільність акредитації освітньо-професійної 
програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм». 

З метою оцінювання якості навчання здобувачів вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні освітньо-професійної програми «Туризм» в Університеті 
«Україна» безпосередньо на місці було проведено комплексні контрольні роботи для 
студентів 2-го курсу освітньо-професійної програми «Туризм» з тих же дисциплін, 
що і при самоаналізі: «Стратегія регіонального розвитку туризму», «Моніторинг 
світового ринку туристичних послуг», «Ділова іноземна мова». Зведені результати 
виконання ККР студентами освітньо-професійної програми «Туризм» при 
самоаналізі та акредитаційній експертизі відображено у аналітичні табл.2. Зокрема 
відхилення від середнього балу по циклу загальної підготовки складає 0,1 та по 
циклу професійної підготовки - 0,4, що є в межах допустимого. 

Вибірковий аналіз результатів захисту звітів переддипломної практики 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньою (освітньо-
професійною) програмою «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» свідчить про те, 
що студенти показали достатній рівень практичної підготовки (абсолютна 
успішність захисту звітів склала 100%, якісна успішність - 90%, середній бал - 4,3.), 
тому рівень практичної підготовки відповідає Державним вимогам до акредитації. 

Підсумкова атестація здобувачів за освітньо-професійною програмою 
«Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти передбачена у формі магістерської роботи. Вибірковий аналіз магістерських 
робіт здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньою 
(освітньо-професійною) програмою ' іальності 242 «Туризм» 
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свідчить про те, що студенти показали достатній рівень магістерської підготовки 
(абсолютна успішність захисту звітів склала 100%, якісна успішність - 90%, 
середній бал - 4,8.), при самоаналізі та акредитаційній експертизі відображено у 
аналітичні табл.З, тому рівень підготовки магістерських дипломних робіт відповідає 
Державним вимогам до акредитації. 

Висновок: експертна комісія констатує, що контингент здобувачів за освітньо-
професійною програмою «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті 
розвитку людини «Україна» формується через налагоджену профорієнтаційну 
роботу, що постійно проводиться серед випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів і не перевищує ліцензованого обсягу, а якісні характеристики підготовки 
магістрів відповідають Державним вимогам до акредитації. 

2. 6. Аналіз внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 
Внутрішньоуніверситетська програма забезпечення якості освіти в Університеті 

«Україна», крім моніторингу багатьох кількісних показників, спрямована на 
підтримку системи цінностей, традицій, норм (як загальноуніверситетського рівня, 
так і субрівнів академічних підрозділів - інститутів, факультетів, кафедр), які й 
визначають ефективність функціонування Університету. 

Опис внутрішньої системи забезпечення якості в Університеті «Україна» та його 
структурних підрозділів містить: аналіз результативності науково-дослідної роботи в 
навчальному закладі та використання її здобутків в освітньому процесі; 
використання локальної системи управління якістю та стандартів вищого 
навчального закладу; схему функціонування внутрішньої системи забезпечення 
якості та розподіл відповідальності між структурними підрозділами та посадовими 
особами; результативність системи забезпечення якості, її моніторинг та 
вдосконалення. 

Висновок: експертна комісія вважає, що якість внутрішньої системи 
забезпечення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Туризм» зі 
спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» відповідає 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та 
Державним вимогам до акредитації. 
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Таблиця 2 
Зведена відомість 

результатів комплексних контрольних робіт студентів за освітньо-професійною програмою 
«Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

Назви дисциплін, за якими 
проводився контроль 

Ку 
рс 

За результатами самоаналізу 

Ку 
рс 

При проведенні акредитаційної експертизи 

Назви дисциплін, за якими 
проводився контроль 

Ку 
рс 

Ус 
ьог 
0 

сту 
де 
нті 
в 

Виконали 
роботу Абсо 

лютн 
а 

успі 
шніст 
ь ,% 

Якісн 
а 

успіш 
ність, 

% 

Сере 
дній 
бал 

Ку 
рс 

Ус 
ьо 
го 
ст 
уд 
єн 
ті в 

Виконали 
роботу Абсо 

лютн 
а 

успі 
шніс 
ть, % 

Якіс 
на 

успі 
шніс 
ть, % 

Сер 
едні 

й 
бал 

Від 
хил 
енн 

я 

Назви дисциплін, за якими 
проводився контроль 

Ку 
рс 

Ус 
ьог 
0 

сту 
де 
нті 
в 

Кіль 
кіст 

ь 
студ 
енті 

в 

% 

Абсо 
лютн 

а 
успі 

шніст 
ь ,% 

Якісн 
а 

успіш 
ність, 

% 

Сере 
дній 
бал 

Ку 
рс 

Ус 
ьо 
го 
ст 
уд 
єн 
ті в 

Кіл 
ькіс 
ть 
сту 
ден 
ті в 

% 

Абсо 
лютн 

а 
успі 
шніс 
ть, % 

Якіс 
на 

успі 
шніс 
ть, % 

Сер 
едні 

й 
бал 

Від 
хил 
енн 

я 

1. Дисципліни циклу загальної підготовки 

Ділова іноземна мова 2 10 10 100 100 80 4,00 2 10 10 100 100 70 3,9 0,1 
Всього за циклом 100 80 4,00 100 70 3,9 о д 

2. Дисципліни циклу професійної підготовки 

Моніторинг світового 
ринку туристичних 
послуг 

2 10 10 100 100 70 3,9 2 10 10 100 100 68 3,2 0,7 

Стратегія 
регіонального розвитку 
туризму 

2 10 10 100 100 70 4,0 2 10 10 100 100 68 3,9 0,1 

Всього за циклом 100 70 3,95 100 68 3,55 0,4 
Середній показник 

підготовки 100 73,3 3,97 100 68 3,7 0,27 

Голова експертної комісії / у ^ С ^ Черниш І.В. 
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Таблиця З 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ 
за спеціальністю 242 «Туризм» 

№ 
п/п 

Курс Прізвище, ім'я, по 
батькові студента 

№ залікової 
книжки 

Тема магістерської роботи Експертна 
оцінка 

1 2 3 4 5 6 
1. VI Василишин Євгенія 

Олександрівна 
242-01 «Аналіз міфологічної 

спадщини Центральної 
України» 

відмінно 

2. VI Вовняк (Рожовець) 
Наталія Олексіївна 

242- 02 «Золота підкова 
Черкащини» (новий 
туристичний маршрут) 

відмінно 

3. VI Ганевич Олег 
Ігорович 

242-03 «Маркетингові технології в 
оптичному дискурсі 
туристичної галузі» 

задовільно 

4. VI Джемесюк Каріна 
Анатоліївна 

242- 04 «Інноваційний потенціал 
розвитку туристичної сфери 
України» 

відмінно 

5. VI Дранов (Забрейко) 
Ігор Юрійович 

242- 05 «Використання визначних 
об'єктів історико-
культурної спадщини 
Черкаської області у 
процесі створення турів» 

відмінно 

6. VI Заякіна Дар'я 
Володимирівна 

242- 06 «Формування 
ексклюзивного 
туристичного продукту на 
прикладі фестивалю «TOUR 
DE CRIMEA» 

відмінно 

7. VI Оленін Олександр 
Сергійович 

242- 07 Розвиток екологічного 
туризму в Києві на прикладі 
екологічної стежки 
«Либідь» 

відмінно 

8. VI СавченкоІрина 
Юріївна 

242- 08 «Київська фортеця як 
об'єкт інклюзивного 
туризму» 

відмінно 

9. VI Скоростецький 
Сергій Юрійович 

242- 09 «Туристична 
соціокультурна 
інфраструктура Закарпаття: 
стан та перспективи» 

відмінно 

10. VI Ткаченко Дарія 
Олексіївна 

242-10 «Пам'ятки українського 
козацтва та їх використання 
у туризмі» 

відмінно 

Середній бал 4,8 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 
На підставі поданих матеріалів для проведення акредитаційної експертизи 

та перевірки результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла 
висновку, що кадрове, наукове, навчально-методичне, матеріально-технічне, 
інформаційне забезпечення та якість підготовки фахівців, внутрішня система 
забезпечення якості освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою 
«Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 
загалом відповідають установленим вимогам до заявленого рівня підготовки 
магістрів і дозволяють забезпечити державну гарантію якості освіти. 

Навчальний план, пояснювальна записка до навчального плану 
відповідають освітньо-професійній програмі «Туризм» зі спеціальності 242 
«Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, враховують особливості 
і потреби регіону, його провідних установ, організацій замовників фахівців. 

Університет «Україна» має достатній науково-педагогічний потенціал та 
сучасну навчально-наукову базу для підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти. 

Професійну підготовку за освітньо-професійною програмою «Туризм» зі 
спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 
забезпечують кафедри: кафедра менеджменту туризму (випускова), кафедра 
міжнародного права, кафедра іноземної філології та перекладу. 

Кафедри мають сформований науково-педагогічний колектив, який за 
якісними показниками відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації. 

Рівень організаційного та навчально-методичного забезпечення відповідає 
сучасності та потребам навчально-виховного процесу, забезпечує якісне навчання 
студентів; методична література наявна в достатній кількості та є всі умови для її 
оперативного та ефективного використання студентами. 

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної 
програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини 
«Україна» відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти та Державним вимогам до акредитації. 

В Університеті «Україна» створено всі необхідні умови для якісної 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Туризм» зі 
спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 
розроблено внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності. 

У Київському регіоні наявний значний попит на фахівців з туризму, який 
зумовлений потребою і можливістю їхнього працевлаштування в туристичних 
закладах. 

Комісія вважає за необхідне висловити також зауваження, які не впливають 
на загальне позитивне рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми 
«Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої 



освіти, водночас дозволять поліпшити якість підготовки фахівців: 
1) продовжити поповнення бібліотечного фонду університету новими 

навчальними підручниками та посібниками провідних навчальних 
закладів та періодичними науковими виданнями відповідного профілю. 

2) активізувати роботу в напрямі широкого впровадження в освітній процес 
сучасних мультимедійних інформаційних технологій. 

Висновок: на підставі вказаного вище експертна комісія МОН України 
зробила висновок про спроможність Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» здійснювати підготовку здобувачів за освітньо-
професійною програмою «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти. 

Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри туризму та адміністрування 
Полтавського національного технічного універг"~~™' 
Імені Юрія Кондратюка, доктор економічних ні 
доцент 

Член експертної комісії: 
завідувач кафедри міжнародного туризму 
Приватного вищого навчального закладу «Київський 
Університет культури, доктор географічних наук, 
професор В.С.Антоненко 

Президент Університету «Україна» 

Директор інституту 
філології та масових комунікацій 

23 березня 2018 року 

«З експертними висновками ознайом 

Н.В. Барна 

.М.Таланчук 



Зведені відомості 
про дотримання Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти 
за освітньо-професійною програмою «Туризм» 

зі спеціальності 242 «Туризм» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сс >ері вищої освіти 

Найменування показника (нормативу) 
Значення 
показника 

(нормативу) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

Відповідно до постанови КМУ від ЗО грудня 2015 р. № 1187 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо матеріально-технічного забезпечення 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 2,4 

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

30 30 

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури: 

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + 

2) пунктів харчування + + 

3) актового чи концертного залу + + 

4) спортивного залу + + 

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + 

6) медичного пункту + + 

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток 
потреби) 

70 100,0 +30,0 



5. Забезпеченість комп'ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання навчальних 
планів 

+ + 

Щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності 

1. Наявність опису освітньої програми + + 

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього 

+ + 

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану 

+ + 

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

+ + 

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик 

+ + 

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

+ + 

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів 

+ + 

Щодо інформаційного забезпечення 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 

15 +10 

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

+ + 

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація) 

+ + 



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

60 70 +10 

Кадрові вимоги щодо забезпечення освітньої діяльності 

1. 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 
педагогічних працівників, які мають вищу 
категорію) 

50 100 +50 

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

25 43 +18 

3) які мають науковий ступінь доктора наук 
та вчене звання 
2. 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 роботи за фахом 

15 100 +85 

2) практичної роботи за фахом 
3. 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 



4. 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 

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

+ + 

Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри туризму та адміністрування 
Полтавського національного технічного університету 
Імені Юрія Кондратюка, доктор економічних наук, 
професор 

Член експертної комісії: 
завідувач кафедри міжнародного туризму 
Приватного вищого навчального закладу «Київський 
Університет культури, доктор географічних наук, 
професор 

.В.Черниш 

В.С.Антоненко 

23 березня 2018 року 

«З експертними висновками ознайом 

Президент Університету «Україна» 

Директор інституту 
філології та масових комунікацій 

М.Таланчук 

Н.В.Барна 



Відомості 
про дотримання Державних вимог до акредитації 

освітньо-професійної програми «Туризм» 
зі спеціальності 242 «Туризм» 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 

Найменування показника (нормативу) 
Значення 
показника 

(нормативу) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

Якісні характеристики підготовки фахівців 
1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти 

-

1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, % 

100 100 -

1.2 Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 

100 100 -

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що 
обслуговують спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи, які займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, % 

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше % 
2.1. Рівень знань студентів із загальної 
підготовки: 
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10 

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 70 +20 

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

90 Не 
передбачено 

-

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 Не 

передбачено 
-

2.3. Рівень знань студентів із професійної 
підготовки: 
2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10 

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 68 

^ 
+18 



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) 

+ + -

Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри туризму та адміністрування 
Полтавського національного технічного 
університету, доктор економічних наук, 
професор 

Член експертної комісії: 
завідувач кафедри міжнародного туризму 
Приватного вищого навчального закладу «Київський 
Університет культури», доктор географічних наук, 
професор 

І.В.Черниш 

В.С.Антоненко 

23 березня 2018 року 

«З експертними висновками ознайомте 

Президент Університету «Україна» 

Директор інституту 
філології та масових комунікацій 

П.М.Таланчук 

Н.В. Барна 


