висновки

експертноi KoMiciT NIiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
про результати первин ноi акредитацiйн оi експертизи
освiтньо-професiйцоi програми <<Туризмознавство)>
зi спецiальностi 242 <<Туризм>> галузi знань 24 <Сфера обслуговування>>
за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти
у ТtитомирськомУ державному техIlологiч ному унiверситетi
ВiдповiДно дО пiдпункТу 20 пункту 2 роздiлу ХV <Прикiнцевi та перехiднi
положеНня>> ЗакОну Украiни <Про виЩу ocBiTy> та пункту 4 Положення про
акредитацiю вищих навчzшьних закладiв i спецiалъностей у вищих навч€Lтьних
закладаХ та вищиХ професiЙних училищах, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 9 серпня 2001 р. J\lb 978 <Про затвердження Положення
про акредитацiю вищих навчалъних закладiв i спецiальностей у вищих
навчыIъНих закладах та вищих професiйних училищах), з метою проведення
первиннот акредитацiйноi експертизи освiтньо-професiйноi програми
<ТуризмОзнавствО>> зi спецiальностi 242 <<Туризм)) за другим (магiстерським)

piBHeM вищоТ освiти

у

Пtитомирському державному ,.""опоiiчному

унiверситетi та згiдно нак€ву N{iHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи Jф
вiд 16.10.201В експертна комiсiя у складi:

Голова

Басюк

KoMlclr:

IBaHiBHa

Член

Левицька

KoMIcII:

ВанадiiЪна

1546-л

Щарiя завiдувач кафедри туристичного та готелъного
бiзнесу Нацiонального унiверситету харчових
технологiй, доктор економiчних наук, професор
IHHa завlдувач

кафедри

МеНеДЖIчIеНТУ

зовнiшнъоекономiчноi дiялъностi, готельноресторанноi справи та туризму Вiнницького
нацiоналъного а|рарного унiверситету, доктор
економiчних наук, професор

з 22 жовТня пО 24 жовтня 2018 року розглянула наданi матерiали безпосередньо

у

закладi вищот освiти та провела акредитацiйну експертизу спроможностi
}КитомирсЬкоГо ДерЖаВноГо ТехнолоГiчного УгriверситетУ (далi _ }кДТУ)
здiйснювати пiдготовку фахiвцiв за освiтньо-професiйною програмою
<ТуризмОзнавствО>> зi спецiальностi 242 <<ТуризIи)) за другим (магiстерiьким)

piBHeM.

Експертна комiсiя проводила експертизу У вiдrrовiдностi з вимогами таких
нормативних aKTiB: ЗаконУ УкраiЪи <Про вI,IщУ ocBiTy>; Положення про
акредитацiю вищих навчzшъних закладiв i спецiальностей
у вищих навч€шъних
закладах та вищих професiйних училищаю), затвердженого Постановою
КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.08.2001 р. Js 97В; наказу MiHicTepcTBa освiти
i науки, молодi та спорту Украiни <про затвердження Щержавних вимог до
акредитацii напряму пiдготовки, спецiальностi та вищого навчалъного закладу>
вiд Iз.06.20|2 р. лЬ 689; Постанови КабirтетУ MiHicTpiB Украiни <Про
затвердження Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboi дiяльностi>> вiд з0
Голова експертноi KoMiciT

Щ. I.

Басrок

Z

грудня 2015 р.

(

1187 iз змiнами, внесеними згiдно Постанови

10.05.2018 р.

КМУ

J\b 347 вiд

Експертне оцiнювання здiйснюваJIося за такими напрямами:
- Достовiрнiсть iнформацii, поданоi до N{iHicTepcTBa освiти i науки УкраТни
навчальним закладом разом iз заявою щодо акредитацii освiтнъо-професiйноi
програми;
фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матерiалънотехнiчного, iнформацiйного забезпечення, якiснi характеристики пiдготовки
фахiвцiв, внутрiшньоi системи забезпечення якостi освiтнъоi дiялъностi
навчаJIьного закладу та його вiдповiднiстъ установленим законодавством
вимогам.
За результатами перевiрки встановлено
:

1. достовIрнIсть IнФормАцIi, подАноi ждту до

MIHICTEPCTBA ОСВIТИ

I

НАУКИ УКРАiНИ

з

та

реестрацiйними

Юридична адреса Хtитомирського державного

технологiчного

Експертна комiсiя ознайомилася
документами в ХtДТУ.

установчими

унiверситету: 10005, УкраТна, м. Хtитомир, вул. Чулнiвська, 10З.
Як юридична особа, ЖДТУ мае майно, розрахунковий рахунок, печатку з
власцою назвою, штамп та iншi атрибути юридичноi особи.
ЖДТУ - заклад вищоi освiти державноi форми власностi, пiдпорядкований
MiHicTepcTBy освiти i науки Украiни, заресстрований як юридична особа
27.05.|994 р. виконкомом Житомирськоi мiськоi ради (iдентифiкацiйний код
05407870). Рiшенням Щержавноi акредитацiйноТ KoMicii (протокол JФ 93 вiд
2З.02.2012 р.) ЯtДТУ було повторно акредитовано за IV piBHeM (сертифiкат
cepiT РД-IV J\Ъ0622099, TepMiH дii - до 1.07.2017 р.).
}КДТУ Заснований у 1960 р. як заг€шьнотехнiчний факультет КиiЪського
полiтехнiчного iнституту. Самостtйний навчальний заклад Житомирський
iнженерно-технологiчний iнститут утворено в |994 р., у 200З р. його
РеОрганiзовано у Пtитомирський державний технологiчний унiверситет. }t!ТУ
здiЙснюе свою дiяльнiстъ на пiдставi чинного законодавства УкраТни та Статуту
ПtДТУ, затвердженого у встановленому порядку.
ЯtДТУ проводить пiдготовку фахiвцiв на деннiй та заочнiй формах

За 14

гаlrузями знань, пiдготовку iноземних |ромадян за
акредитованими спецiальностями, пiдготовку до вступу до закладiв вищоТ
освiти громадян УкраiЪи та iноземних |ромадян. Пiдготовка студентiв за
ocBiTHiM ступенем <<бакалавр>> проводиться за 2З спецiалъностями, ocBiTHiM
ступенем <<магiстр>> - за 19 спецiальностями.
Експертнiй комiсii були наданi установчi та реестрацiйнi документи, якi
регламентуютъ освiтню дiяльнiстъ }КДТУ з пiдготовки фахiвцiв з вищою
НаВчання

освiтою, а саме:
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иffi

Щ. I.

Басюк

!
1. КОПiЮ Довiдки про внесення закладу вишдоi освiти до Щержавного
реестрУ вищиХ навчzшьНих заклаДiв Украiни (реестрацiйний J\ъ 06-д-106 вiд 21

грудня 201r| року).
2. Копiю Статуту Хtитомирсъкого державного технологiчного
унiверситету
(з позначкою про його реестрацiю та затвердження
Наказ
мон
Укратни
Jф 76
вiд 19 сiчня 2017 року).
З. Копiю виписки з Сдиного державного реестру юридичних осiб,
фiзичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формувань (реестрацiйний номер платника
J\ъ 270102447/06274) про внесення Пtитомирсъкого державного технологiчного
унiверситетУ до €диного державного реестру пiдприемств та органiзацiй
УкраiЪи (СДРПОУ).
4. КОПiЮ ;liЦензii з надання ocBiTHix послуг та додаток до неi (серiя
АЕ J\Ъ бЗ6494 вiд 19.06.2015 р.).
5. Копiю актУ узгодження переЛiку спецizlJlьностеiт, за якими здiйснюсться
пiдготовка здобувачiв вищоi освiти за ступенями (освiтньо-квалiфiкацiйними
лiцензованого обсягу
рiвнями) бакалавра, спецiалiста, магiстра
житомирсъкого державного технологiчного унiверситету (uiд
липня
2016 року).
6. КОПiЮ НакаЗу МОН УкраТни пПро лiцензування освiтньоi дiяльностi>
Jф8В-Л Вiд 05.05.20|7 р. щодо надання лiцензiТ Житомирському державному
технологiчному унiверситету на освiтню дiяльнiсть (розширення провадження
освiтньоi дiялъноСтi) У сферi вищоТ освiтИ на другому (магiстерському) piBHi за
спецiальнiстю 242 <Туризм)) з лiцензованим обсягом 30 осiб.
7. Копii документiв, що засвiдчуютъ право власностi, оперативного
управлiння чи користування основними засобами для здiйснення навч€шьного
процесу на строк, необхiдний для завершення повного циклу освiтньоi
дiяльностi (М 2SS1164I вiд З0.10.2014).
8. КОПii ДОкУМентiв про вiдповiднiсть примiщень та матерiалъно-технiчноi
бази санiтарним нормам, вимогам правил пожежноi безпеки (висновок
Головного управлiння !ержпродспоживслужби вiд |7-19 листопада 2ОIб р.,
експертНi висновкИ Ns 5 вiД 04.10.2016 та Jф З вiд 07.о4.2ОIб з оцiнки
IIротипожежного стану учбових примiщень та гуртожиткiв }КДТУ).
9. Копii документiв, що засвiдчуютъ piBeHb освiти i квалiфiкацiю ректора
Хtитомирського державного технологiчного унiверситету (диплом спецiалiста
серiя тм, Jф 21з43801 вiд 31 сiчня 2003 РокУ, диплом доктора науi дд
000|27 вiд 10 листопада 2011 рокУ, атестат професора 12ПР J\ъ 007811 вiд 17
травня 2012 року).
10. КОПiЮ Освiтнъо-професiйноТ програми <Туризмознавство> зi
спецiалъНостi 242 <ТуризМ) за дрУгим (магiстерсъким) piBHeM, затвердженоi
Вченою радою ЖДТУ (протокол J\b1 вiд 30 серпня 2017 р.).
11. Копiю навчаJIъного планУ спецiальностi 242 <Туризм> за другим
(магiстерським) piBHeM, затвердЖеного Вченою радою ждтУ (протокол J\Ъ 1
вiд З 1 серпня 2017 р.), та пояснювалъноi записки до нього.

та

8

м

Голова експертноi KoMicii

,-т2, .а7п,rц

,а
.-хr-

/
(/
\J

/

,-

Щ. I.

Басюк

ч

Копii документiв, що представленi у акредитацiйнiй справi, вiдповiдаютъ
оригiналам i пiдтверджують юридичнi пiдстави для ocBiTHboi дiяльностi у
ждту.
Що структури ХtДТУ входять факультет комп'ютерно-iнтегрованих
технологiй, мехатронiки i робототехнiки, факулътет iнформацiйнокомп'ютерних технологiй, гiрничо-екологiчний факультет, факулътет
економiки та менеджменту, факультет облiку i фiнансiв та факультет
ПУбЛiЧНОГО УПраВлiння та права. В складi унiверситету 24 кафедри, з яких 20 с
випусковими
загальноосвlтнlми. в унiверситетi функцiонуе
пlдготовкою громадян УкраiЪи

до вступу у заклади вищоI освiти

на
довготермiнових курсах, пiдготовкою iноземних громадян до вступу у заклади
ВИЩОI ОСВiти Та паспортно-вiзовою роботою з iноземними студентами. ЯtДТУ
Мае ЛiЦеНЗiЮ на надання ocBiTHix послуг iноземним |ромадянам (навчанн я на

основному факультетi та

в

аспiрантурi). ОрганiзацiЙна структура ХtЩТУ с
ЛОГiЧНОЮ, Виваженою i направленою на оптимiшьне забезпечення навчаJIьного
процесу.

Пiдготовка

за
освiтнъо-професiйною
програмою
фахiвцiв
<Туризмознавство)) зi спецiальностt 242 <Туризм>> за другим (магiстерським)
piBHeM здiйснюетъся в структурному пiдроздiлi ХtЛТУ - факультетi економiки
та менеджменту.
ЯtДТУ навчалъний процес забезпечуеться штатним професорськоВИКЛаДацЬкиМ складом, що працюе за контрактом, а також силами провiдних
вчених, фахiвцiв, керiвникiв та пiдприсмцiв, якi з€шучаються до роботи на
УМОВаХ СУМiСНИЦтва. ШтатниЙ розклад ЖДТУ складаеться вiдповiдно до
нормативiв вищоi школи, розглядаеться Вченою радою i затверджуеться на
КОЖеН фiНансовиЙ piK.CTaHoM на 01.10.2018 р.з 313 осiб професорськовикладацького складУ 92о/о гrрацююТь на постiйнiй ocHoBi, а 72,2 о/о маютъ
HayKoBi ступенi та вченi звання. Серед штатних спiвробiтникiв ХtДТУ 72,62 Оh
становлять особи вищоi квалiфiкацii (доктори наук i професори, кандидати наук

У

i доценти).

Кiлькiснi показниКи наукоВо-педагоГiчногО складУ та контингент студентiв
ЖДТУ наведено у таблицi 1.1.
'У СКЛаДi кафедри менеджменту i туризму, яка здiйснюе пiдготовку
фаХiВЦiВ ОСвiтньо-професiйноi програми <Туризмознавство)) спецiальн ocTi 242
<Туризм>, на штаТних посадах працюе на постiйнiй ocHoBi 16 викладачiв, з них
2 ДОКТОРИ наУк, професори; 11 кандидатiв наук, доцентiв; 3 асистенти. За
сумiсництвом працюе 2 особи (1 доктор наук, професор; 1 кандидат наук на
ПОСаДi ДОЦеНта). Вiдповiдно до штатного розпису на кафедрi передбачаються
ПОСаДИ ПРОфеСОрсько-викладацъкого, наукового, адмiнiстративного та
допомlжного персоналу.
Таким чином, кiлъкiснi показники та аналiз якlсного складу науковопедагогiчного персон€Lлу ЖДТУ свiдчитъ про можливiстъ ефективного
забезпечення професiйноi пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-професiйною
Голова експертноi KoMicii
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програмою <Туризмознавство)
(магiстерським) piBHeM.

зi

спецiальностi

?42

<<Туризм>>

за

другим

Таблиця 1.1.

Загальна характеристика

Жито vrи pcbк()l-O державного технолог чного YнIвеDси
Кiлькiснi параметри
Nь

зlл
l

2.

_1.

4.

.Щенна

Показники дiяльностi

Заочна

(очна)

Лiцензований обсяг вищого навчаJIьного закладу

(осiб)
у т.ч. за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями:
молодший спецiалiст (осiб)
- бакалавр (осiб)
- спецiалiст (осiб)
- магiстр (осiб)
Кiлькiсть студентiв, KypcaHTiB, слжачiв разом:
у т.ч. за формами навчання:
денна (очна) (осiб)
- вечiрня (осiб)
- заочна, дистанцiйна (осiб)
Кiлькiсть навчаJIьних груп (одиниць)
Кiлькiсть напрямiв пiдготовки та спецiальностей, за
якими здiйснюеться пiдготовка фахiвцiв (одиниць)
т.ч. за освiтньо-кватriфiкацiйними (освiтнiми)
рiвнями:
молодши й спецiалiст (осiб)
- бака,тавр (одиниць)
- спецiалiст (одиниць)
- магiстр (одиниць)
Кiлькiсть кафедр (предметних (циклових) комiсiй),
(одиниць)
з них випускових (одиниць):
Кiлькiсть факультетiв (вiддiлень) (одиниць)
Зага-шьнi навчальнi площi будiвель (кв. м)
з них:
- власнi (кв. м)
орендованi (кв. м)
Навча,тьнi площi, якi здаються вищим навчальним
закладом в оренду (кв. м)
Iнше

форма
навчання

форма
навчання

24Iз

|542

1510

700

842

903

47з1

28з7
894

1

|72

151

2з

18

19

I7

у

5.

6,
7.

8.
9.

24

20
6

29600lIз62з,9
29600l1з62з,9
595

У ЖДТУ

ВеДеТъся пiдготовка науково-педагогiчних кадрiв вищоi
квалiфiкацii В аспiрантУрi та докторантурi. Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про
ВИЩУ ocBiTY> ПiДГОтовка в аспiрантурi та докторантурi ПtЩТУ, починаючи з
2016 РОКУ, ПРИВеДена у вiдповiднiсть з европейським стандартом третього
рiвня
вищоi освiти. яtдтУ отримав лiцензiю на розширення освiтнъоI дiялъностi у

сферi вищоI освiти
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викладацького складу за десятьма спецiаJIьностями в аспiрантурi та п'яТЬМа В
докторантурi. За ocTaHHi п'ять poKiB в унiверситетi зЬхищено 18 докторських та
89 кандидатських дисертацiй. Станом на 01.10.2018 р. докторантурi
унiверситету на бюджетнiй ocHoBi навча€ться 5 докторантiв, в аспiрантУрi 46
аспiрантiв. Наукове керiвництво аспiрантами здiйснюють доктори i кандидатИ
наук, якi працюють в штатi ЖДТУ, та запрошенi з iнших вищих навчалъНИх
закладiв i наукових установ НАН УкраТни.
У }КДТУ дiють спецiалiзованi Вченi ради: Д \4.052.01 з правом приЙняття
до розгляду та проведення захистiв дисертацiй на здобуття наукового стУПеНЯ
доктора (кандидата) економiчних наук за спецiальнiстю 0В.00.09 ! бухгалтерський облiк, аналiз та ауди,г (за видами економiчноТ дiяльностi); К
14.О52.О2 з правом прийняття до розгляду та проведення захистiв дисертацiЙ На
здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук за спецiальноСТЯМИ
05.0З.01 - процеси механiчноi обробки, верстати та iнструменти та 05.22.20 експлуатацiя та ремонт засобiв транспорту.
Ректором ЖДТУ е доктор економiчних наук, професор Свдокимов BiKTop
Валерiйович. У 2OI1 роцi захистив докторську дисертацiю на тему: кКонцепЦiЯ
iнтегрованоi системи бухгалтерського облiку: теорiя, методологiя, оргаНiзацiЯ>>.
Двтор понад 14 монографiй. Академiк Академii економiчних наук УкраiНИ Зi
спецiальностi <<Облiк i аудиu.
Висновок. Вкспертна комiсiя констату€л що оригiнали Bcix устаноВЧИХ
та ресстрацiйних документiв, матерiали самоаналiзу щодо акредИТаЦii
освiтньо_професiйноi програми <<Туризмознавство>) зi спецiальнОСТi 242
<Туризм>> за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти у ХtЩТУ, подаНi
iз заявою про акредитацiю освiтньо-професiйноТ програми, за переЛiКОМ,

в

обсягом, повцотою та достовiрнiстю вiдповiдаIоть Лiцензiйним УМОВаМ
провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти та ЩержавниМ ВиМОГаМ
до акредитацii.

2. ДОСТОВIРНIСТЬ ФАКТИЧНОГО СТАНУ

КАДРОВОГО,
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГ О, IНФ ОРМАЦIЙНОГО, IИАТВРIАЛЬНОТВХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО
BI ЦПОВIДНIСТЬ УСТАНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГАМ

2.1. Вiдповiднiсть кадрового забезпечення освiтньо-професiЙнОi
програми <<Туризмознавство>> зi спецiальностi 242 <<Туризм>> за другим

(магiстерським) piBrreM вищоi освiти Лiцензiйним умовам проВаДЖеЦЦЯ
освiтньоi дiяльностi закладiв освiти.
Експертна комiсiя безпосередньо в навчаJIьному закладi ознайомиЛаСЬ З
наказами щодо особового складу стосовно призначення науково-педагогiчних
працiвникiв на посади, перевiрила наявнiсть трудових книжок, диплОМiВ ПРО
науковий ступiнь та атестати щодо присвоення вченого звання в ОсобОВИХ
справах науково-педагогiчних працiвникiв, якi забезпечують освiтню дiялъНiСТЬ
освiтньо-професiйною програмою <<ТуризмоЗнаВСТВО) Зi
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проаналlзувЕLла документи про пiдвищення квалiфi5ацii науково-педагогiчних
працiвникiв.

на

пiдставi проведеноi експертизи комiсiя зробила висновки про

достовiрнiсть наведених даних у самоаналiзi.
пiдбiр i використання науково-педагогiчних кадрiв у Хtщту здiйснюеться
вiдповiдно до iснуючих потреб з урахуванням оптимЕUIъних критерiiв.
навчалънийr
()U_lJ1,1,ньо-проQесlиною
rlрUцtrU
процес
за
освiтньо-професiйною
програмою
<<ТуризмОзнавствО>> зi спеЦiальностi 242 <<ТуРизм)) за другим (магiстерським)
piBHeM забезпечуютъ випускова кафедра менеджменту i туризму
факультету
економiки i менеджменту та iншi кафедри Хtщту: облiку i аудиту; економiчноi
безпеки, публiчного управлiння та адмiнiстрування; екологii; iноземних мов.
Yci викЛадачi маютЬ квалiфiкацiю та досвiД роботи за профiлем дисциплiн,
якi вони викладають.
загалом для пiдготовки фахiвцiв освiтнього ступня кмагiстр>) залу{ено
кафедри, 20 % науково-педагогiЧних праЦiвникiв яких мають HayKoBi ступенi
доктора наук i 60% кандидата наук. На постiйнiй ocHoBi працюють 9з %
науково-педагогiчних працiвникiв кафедр, з€Lлучених до пiдготовки фахiвцiв з
туризму.
частка науково-педагогiчних працiвникiв з науковими ступенями та/або
вченими званнями, якi забезпечують проведення лекцiй з навч€lJIъних дисциплiн
плану пiдготовки за освiтньо-професiйною про|рамою, що акредитуеться,
становиТь I00О/о, yci викладачi працюютъ в навчаJIьному закладi за основним
мiсцем роботи.
випусковою кафедрою, яка здiйснюс пiдготовку фахiвцiв за освiтнъопрофесiйною програмою <Туризмознавство>> зi спецiальностi 242 <Туризм) за
ДругиМ (магiстерським) piBHeM, е кафедра менеджменту i туризму. очолюе
кафедру доктор економiчних наук, професор Тарасюк Галина Миколаiвна.
Завiдувач кафедри проф. Тарасюк г.м. е автором понад 150 наукових
праць та науково-методичних розробок, а також трьох одноосiбних та трьох
колективниХ монографiй, 5 навч€шьних посiбникiв з грифом MiHicTepcTBa
освiтИ i наукИ УкраiЪи. Пройшла стажування у Щержавному Технологiчному
iнститутi Захiдноi Македонii (Грецiя, м. Козанi, 2005 р.), Технiчному
унiверсИтетi Каталонii (Iспанiя, м. Барселон а, 2о06-2007 рр.), була учасником
Об'ёднаНого СврОпейськоГо проекТу 20О4-2007 рр. ,,Свропейськi стандарти у
ВИКЛаДаннi економiки мiжнародного туризму" (CD JЕР-24244-2ООЗ EU)) та
одниМ iз aBTopiB розробки европейсъкого стандарту викладання економiки

мiжнародного туризму.

Пiд

керiвництвом Д.€.Н., проф. Тарасюк г.м.

здiйснюетъся пiдготовка здобувачiв доктора фiлософii за освiтньою програмою
073 <N{енеджмент).
Тарасюк Г.М. керiвник трьох науково-дослiдних робiт ЯtДТУ, в тому

-

числ1 на замовлення юридичних осiб, виконавець держбюджетного

фундаментагIьного дослiдження за темою: <<розробка органiзацiйних засад та
iнформаЦiйного забезпечення економiчного механiзму охорони та стiйкого
використання природних pecypciB>. Професор Тарасюк г.м. координуе
роботу
студентсъкого iнновацiйного бiзнес-iнкубатору <<Пtитомирський обласний
Голова експертноi KoMicii
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СТУДеНТСЬКИЙ iнновацiЙний бiзнес-iнкубатор), що
функцiонуе за пiдтримки
Програми розвитку м€lJIого пiдприемництва Хtитомирсъкоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii (з жовтня 2010 р.)., а такоЖ е керiвником бiзнес-школи
практичного менеджменту при ХtЩТУ.
КадровиЙ склад викладачiв кафедри менеджменту i туризму на даний час
налiчуС 18 осiб, з них: на постiйнiй ocHoBi працюють lб осiб, на умовах
зовнiшнього сумiсництва - 2 особи. Кафедру обслуговуе 2 особи навч€lJIьнодопомiжного персоналу.
Пiдбiр науково-педагогiчного складу кафедри менеджменту i туризму
здiйснювався за фаховим принципом i piBHeM квалiфiкацiТ. Пр" цьоIчtу
враховувалася базова спецiальнiсть, досвiд виробничоi та науковоi дiяльностi,
науково-методичнi здобутки.
ЩО ЯКiСНОгО складу групи забезпечення за освiтньо-професiйною
програмою <Туризмознавство) зi спецiальностi 242 <Туризм) включено п'ять
осiб, серед яких: один доктор економiчних наук, професор Олiйник О.в.; один
кандидаТ географiЧних наук, доцент PoMaHiB о.Я.; один кандидат iсторичних
наук, доценТ КругляК М.Е.; дво€ кандидатiв економiчних наук, доценти
.ЩаВИДЮК Ю.В. та Мiлiнчук О.В.. Фах ycix науково-педагогiчних працiвникiв,
якi входять до групи забезпечення освiтнього процесу спецiальностi 242
<туризм>, пiдтверджуеться виконанням понад семи позицiй пункту 30
Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboI дiяльностi у закладах виlцоI освiти.
АНаЛiЗ НаУкоВо-педагогiчного персонаJIу, який бере участь у пiдготовцi
фахiвцiв за освiтньо-професiйною програмою <туризмознавство)) зi
спецiальностt 242 <Туризм>) за другим (магiстерським) piBHeM, свiдчить про
спромоЖнiстЬ ждтУ реалiзувати заявленi програми на piBHi сучасних вимог до
освiтнъот i фаховоi пiдготовки. Пiдбiр i використання кадрiв здiйснюються на
системнiй ocHoBi, згiдно з чинними нормативними документами MiHicTepcTBa
освiтИ i наукИ Украiни. За ocTaHHi 5 poKiB Bci залученi у навчuLльний процес
викладачi пiдвищили квалiфiкацiю, результати HaykoBoi та професiйноi
дiялъностi викладачiв вiдповiдаютъ критерiям пункту З0 чинних Лiцензiйних
вимог провадження ocBiTHboi дiяльностi у закладах вищоi освiти.
навчальна дiялънiсть випусковоi кафедри менеджменту i туризму ведеться
У TicHoMY зв'язкУ з науковоЮ роботою. Iндивiдуальнi rrayKoBi дослiдження
викладачiв i пошукувачiв кафедри вiдповiдають змiсту наступних кафедр€Lльних
науково-дослiдних тем:
- <удоскон€Lпення територiальноi органiзацii туристсько-рекреацiйного
комплексу Житомирськоi областi> (номер державноi реестрацii 01 17U005469),
TepMiH виконання: 01.01.2018 р.- ЗI.|2.202З р.;
-<<Розвиток менеджменту суб'ектiв господарювання }Китомирського
регiону> (номер державноi реестрацii 01 12UOOб056), TepMiH виконання:

01.06.201 2 р. - З|.I2.20l7 р;
- <РОЗРОбка Маркетинговоi полiтики санаторно-рекреацiйних закладiв>>,
TePMiH Виконання: 01 .12.2016 р. -01 .I2.20I7 р. (робота виконув€Lлась за

фiнансування юридичноi особи).
На баЗi Кафедри менеджменту
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НаУКОВиЙ ГУрток <Бiзнес-школа практичного менеджменту> пiд керiвництвом
Д.О.Н., ПРОф. Тарасюк Г.М. та студентське об'еднання <<Студентське екскурсiйне

пiд
пlд

керlвництвом
керiвництвом к.е.н., доц. Мiлiнчук О.В. Результати роботи
студентського наукового ryртка представленi на конференцiях, зокрема:
- III ВсеУкраТнська науково-практична конференцiя <Сучаснi iнструменти
Реалiзацii практичного менеджменту, маркетинry та логiстики: особливостi
застосування в глобальному конкурентному середовищi)>, 2015 р.;
- I Мiжнародна науково-практична on-line конференцiя <Сучаснi
iНСтрУменти реалiзацii практичного менеджменту, маркетинry та логiстики:
ОСобливостi застосуваннrI в глобальному конкурентному середовищЬ, 2016 р.; '
- IV ВСеУкраiЪська науково-практична конференцiя <<CylacHi iнструменти
РеаriЗацiТ практичного менеджменту, маркетингу та логiстики: особливостi
застосування в глобальному конкурентному середовищi), 20|7 р.;
- конференцiях ХtДТУ до Щня науки (2014-20|7 рр.).
РеЗУльтати роботи як студентсъкого наукового гуртка, так i студентського
Об'еДнання оприлюднюються в пресi, на телебаченнi, пiд час проведеннlI
круглих столiв, у лекторiях для студентiв.
Викладачi кафедри постiйно беруть ylacTb у роботi мiжнародних,
ВСеУКРаiЪсЬкиХ науково-практичних конференцiй, ceMiHapax, що вiдображено у
щорiчнiй звiтностi кафедри.
Серед основних наукових надбань викладацького складу за звiтнiй перiод е:
З мОнографiТ, 3 навчапъно-методичнi посiбники, 118 публiкацiй у фахових та 20
у наукометричних виданнях.
Обдарована студентська молодь залучаеться викJIадачами кафедри до
РОботи у студентських проектах та конкурсах, в межах яких працюють над
НаУКОВИМи дослiдженнями, беруть r{асть у конкурсах наукових робiт. Зокрема,
студенти магiстратури спецiальностi 242 <Туризм> В. Марченкова та Д
Савельсва е переможцями та стипендiатами конкурсу наукових робiт <Майбутнс
ТУРИСТИЧНОi галУзЬ вiд нацiоналъного туроператора Тrаче1 professional Grоuр>.
НаУКОве дослiдження, яке було представлене студентками на конкурс у KBiTHi
20|7 року, здобуло III мiсце (науковий керiвник - доц., канд. географ. наук
PoMaHiB О.Я.).
СТУденти магiстратури залу{енi до розробки науково-дослiдноi тематики
кафЪдри. OKpeMi питання висвiтленi у дипломних роботах студентiв.
ОТЖе, Все вище наведене дас пiдстави стверджувыти) що ilayKoBoДОСлiдницЬка робота кафедри менеджменту i туризму проводиться на належному
piBHi З Врахуванням прiоритетних напрямiв пiдготовки сучасного фахiвця i
вiдповiдас вимогам до акредитацii спецiальн icTb 242 <Туризм>.
ПРОведений експертною комiсiсю аналiз якiсного складу науковоПедагогiчних працiвникiв, якi беруть участъ у пiдготовцi магiстрiв, свiдчить, що
ЖДТУ Дотримусться кадрових вимог щодо забезпечення провадження
освiтнъоi дiяльностi у сферi вищоi освiти за другим (магiстерським) piBHeM зi
спецlальност1
242
<Туризм>
освiтньо-професiйноi
програми
кТуризмознавство), зокрема:

бюро>
бюро>>
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- У Закладi освiти наявна кафедра, вiдповiдальна за пiдготовку здобувачiв
вищоi освiти;
- НаУково-педагогiчнi працiвники, якi здiйснюють освiтнiй процес, маютъ
стаж науково-педагогiчноi дiяльностi понад два роки та piBeHb науковоi та
ПРОфесiйноТ активностi, який засвiдчуеться виконанням не менше чотирьох
видiв та резулътатiв згiдно п. З0 Лiцензiйних умов;
- У скЛадi групи забезпечення частка тих, хто ма€ науковий ступiнь та/або
вчене звання, становитъ 100% при нормативi 60% (вiдхилення + 40%);
- У складi групи забезпечення частка тих, хто мас науковий ступiнь доктора
наУк таlабо вчене звання професора, становить 20 % при нормативi 20 О/о
(вiдхилення вiдсутне).
Висновок. За пiдсумками експертизи документiв i матерiалiв, поданих
ЖtДТУ, експертна комiсiя констатус, що кiлькiсний та якiсний склад
НаУкОВо-педагогiчного персоналу унiверситету вiдповiдас ЛiцензiЙним
Умовам провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти та Щержавним
ВиМогаМ до акредитацii, а також нормативним актам, що реryлIоIоть
трУловi вiдносини. Кадровий склад ЖtЩТУ дае можливiсть здiйснIовати
пiдготовку фахiвцiв за освiтньо-професiйною програмою
<<Туризмознавство> зi спецiальностi 242 <<Туризм>> за другим
(магiстерським) piBHeM вищоi освiти на належному piBHi. Спрямованiсть
на)rкових дослiджень та науковий потенцiал випусковоi кафедри
МенеДжМенту i ryризму засвiдчують задовiльниЙ piBeHb пiдготовки

фахiвцiв спецiальцостi 242
вищоi освiти.

<<Туризм>>

за другим (магiстерським)

piBHeM

Z.2. Вiдповiднiсть навчально-методичного забезпеченця

ocBiTrrboПрОфесiЙноi програми <<Туризмознавство> зi спецiальностi 242 <<Туризм>> за

ДрУГиМ (магiстерським) piBHeM вищоi освiти Лiцензiйним умовам

провадження ocBiTHboT дiяльностi закладiв освiти.
Органiзацiя освiтнього процесу базусться на ocнoвi Закону УкраТни uПро
ocBiTy>>, ЗаконУ Украiни пПро вищу ocBiTy>>, iнших нормативних документах з
ПиТаНЬ освiти та регламентусться Положенням <Про органiзацiю освiтнъого
ПРОЦеСУ У Житомирсъкому державному технологiчному унiверситетi> (наказ
Ns214 од вiд 02.05.201S р.).
Пiдвищення ефективностi освiтнъого процесу вiдбуваеться шляхом
постiЙного удоскон€tлення фор, i методiв навчання. Освiтнiй процес

ЗДiЙснюетъся

з

урахуванням принципiв гуманiзацii,

демократизацiТ,

НеПерерВностi, практичностi, адаптивностi, оновлення змiсту освiти. У
cTpyкTypi планування, управлiння i контролю за навчаJIьно-виховним процесом
задiянi ректорат, навч€lJIьний вiддiл, деканати, кафедри.
Графiк навчаJIъного процесу, розклад занять свосчасно розробляються i
ЗаТВерджуються. Вони оптим€Lпъно визначаютъ послiдовнiсть вивчення
дисциплlн.
PiBeHb навч€LгIьно-методичного забезпечення
освiтньо-професrйноi
програми <Туризмознавство)
спецiальностi 242 кТуризм> за другим

зi
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(Магiстерським) piBHeM скJIадас \00Yо, з ycix навчuLльFих дисциплiн нормативноi
Та ВаРiативноi скJIадових, передбачених навч€lJIьним планом, розробленi
НаВЧ€LПЬНО-МеТоДичнi комплекси (робоча програма, навчаJIьниЙ контент (змiст
ЛеКЦiЙНОГО кУрсу), методичнi вказiвки до практичних i лабораторних занять та
ДЛЯ СаМОСТiЙнОi роботи, засоби дiагностики i контролю навч€lJIьних досягненъ
студентiв, перелiк рекомендованоТ лiтератури та iнформацiйних джерел).
Матерiали розмiщено на ocBiTHboMy порталi )ItДТУ, якi доступнi з локальноi
мережi унiверситету.
Навчально-методичне
забезпечення
сформовано
дисциплlн
<IНфОрмацiйний пакет дисциплiни>>, змiст якого регламентують <<РекомендацiТ
ДО ЗМiСтУ iнформацiйного пакету дисциплiни>>, затвердженi навчальноМеТОДИЧНОЮ РаДОЮ iКДТУ. Рекомендацii цього змiсту iнформацiйних пакетiв
РОЗРОбленi з урахуванням засад Свропейськоi кредитно-трансферноТ системи
(ECTS). Bci комплекси навчаJIьно-методичного забезпечення дисциплiн
РОЗРОбЛено вiдповiдно до вимог сертифiкату на систему управлiння якiстю
ХtИТОмирсъкого державного технологiчного унiверситету стосовно послуг у
СфеРi ВИЩОТ освiти унiверситетського рiвня, яка вiдповiдас вимогам стандарту
ДСТУ ISO 900I:20I5 (наказ по }tЩТУ JYs 2 вiд 03.01.2018 року) i е в наявностi
на ocBiTHboмy порталi ЖДТУ.
ВПРОваджУютъся сучаснi технологii та технiчнi засоби навчання
еЛеКТРОНнi посiбники, мультимедiйнi технологii, комп'ютерне тестування знань
студентiв, електроннi конспекти лекцiй.
На Кафедрi розроблено контрольнi пакети завдань за дисциплiнами, що
ДОЗВОЛяе здiЙснювати поточниЙ, семестровиЙ, пiдсумковий
залишковий
контролъ знань, набутих студентами.
РОЗроблене навчаJIьно-методичне забезпечення узгоджено i затверджено в
УСТаноВЛеному порядку. На засiданнях кафедри постiйно розглядаються
ПИТання ВдосконаJIення змiсту, органiзацii та методичного забезпечення
пiдготовки фахiвцiв.
Забезпеченню професiоналiзму випускникiв ЖЩТУ, формуванню системи
ЗНаНЪ 1 НаВИЧОК вiдповiдно до галузевих потреб сприяс зв'язок теоретичного
НаВЧаННЯ З ПРаКТИкоЮ. Виробнича та переддипломна практики проводяться з
МеТОЮ УЗаГ€LПЬнення i вдоскон€шення здобутих студентами компетентностеЙ,
,v
1
ОВОЛОДiННя професiЙним
досвiдом та формування готовност1 студентlв до
СаМОСТiЙНОi трУдовоi дiяльностi, а також збору матерiалiв для вЙконання
МаГiСтерськоi дипломноi роботи. Практики спрямованi на закрiплення
ТеОРеТИЧних знанъ, отриманих студентами пiд час навчання, набуття i
УДОСкон€lJIення практичних навичок i умiнъ вiдповiдно до освiтньо-професiйноТ
програми <Туризмознавство))
спецiальностi 242 <Туризм>. IЩорiчне
проходження практики студентами спецiальностi пiдтверджуеться наявнiстю
укладених договорiв про проведення практики.
З метою визначення теоретичноi та практичноi пiдготовки випускника для
МаЙбУтньоi професiйноi дiяльностi, виявлення вiдповiдностi здобутих знанъ,
НабУтих yMiHb i навичок вимогам освiтньо-професiйноi програми, оцiнювання
Рiвня сформованостi системи компетентностей згiдно з узагальненим об'ектом

i
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вищоi освiти та вимогам ринку працi у визначенiЙ
СфеРi ДiЯЛЬнОстi на завершальному етапi пiдготовки фахiвця передбачена

ДlЯЛЬНОСТ1, ЦlЛЯМ, ЗаВДанням

атестацiя. Формою атестацii здобувача оовiтнього ступеня <магiстр>
спецiалъностi 242 <<Туризм>> е виконання та захист дипломноi роботи. Для
виконання дипломноi роботи розроблено методичнi вказiвки, якi мiстять

рекомендацiт щодо iт змiсту, оформлення та захисту. Завданням на дипломну
роботу е розв'язання теоретичних i практичних задач у сферi туризму.
вiдповiдно до цього пiдбираються i ik теми2 перелiк яких розроблено на
Кафедрi Менеджменту i туризму ЖЩТУ. Склад екзаменацiйноi KoMicii та iT
!

роботирегламентовано

чинними

нормативними

документами.

ВИСЦОВОК. За реЗультатами перевiрки експертна

комiсiя зазнача€, що
навчальцо-методичне забезпечення пiдготовки за спецiальнiстlо 242
<<ТУРИЗМ>> € ДОсТатнiм i забезпечуе належну пiдготовку
фахiвцiв за ocBiTHbo-

ПРОфеСiЙЦОЮ ПрограмоIо <<Туризмознавство>> зi спецiальностi 242 <<Туризм>>
за другим (магiстерським) piBHeM.
викладання

У

процесi

використовуються сучаснi iнформацiйнi технологii. Спiвпраця з
приват}Iими устаIIовами та
рiзноманiтними державними та
пiдприсмствами дозволяе забезпечити ефективну практичну пiдготовку
ВИПУСКНИКiВ Та Виконання дипломних робiт магiстрiв на задовiльному

piBHi.

2.3. ВiДПОвiднiсть матерiальцо-технiчного забезпечення

ocBiTHboПРОфеСiЙНОi програми <<Туризмознавство>> зi спецiальностi 242 <Туризм>> за

ДРУГИМ (МаГiСтерським) piBHeM вищоТ освiти Лiцензiйним умовам
провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти.
МаТеРiалЬно-технiчна база ЖДТУ - це комплекс навчаJIьних, виробничих
та господарських споруд, що забезпечус проведення освiтньоi та науковоТ
дiяльностi У багатьох г€Lлузях знань. Що iT складу за функцiональним
призцаченняМ входятъ адмiнiстративнi, господарськi, навчалъно-виробничi

спорудИ i примiЩення. .Щокументи, що пiдтверджують право власностi та право
користуВання майном, BHeceHi до СlЕБо. Узагальненi данi про забезпечення
ЖДТУ примiщеннями наведенi в таблицях 2.1 i 2.2.
ЗаГаЛЬНа Площа будiвель ЖДТУ становить 296О0 м2, з них площа
навчально-лабораторниХ будiвель
\з62З,9 м2, гуртожиткiв
1286о,| м2.
потреба iногороднiх студентiв у житлi забезпечена на 100 %. Забезпьченiсть
примiщенъ для проведення навчальних занятъ на одну особу для фактичного
контингенту стуДентiв становиТь 2,6 м2. I_{e вiдповiдае технологiчним вимогам
ЩОДО МаТеРiалЬно-технiчного забезпечення ocBiTHboi дiялъностi у сферi вищоТ
освiти. На териТорii ЖЩТУ розтаШованО 11 спортивних споруД, в тому числi,
СТаДiОН Зi ШТУчним покриттям та тенiсний корт. В }КДТУ с спортивнооздоровЧиiл табiР, розтаШованиЙ за MicToM. В унiверситетi працюе медичний
ПУНКТ, бУфеТ Та iДальня на 220 мiсць. Примiщення вiдповiдаютъ вимогам до
СаНiТаРноГо стану та нормам пожежноi безпеки, що пiдтверлжують вiдповiднi
експертнi висновки.
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Таблиця 2.1.

Забезпечення примiщеннями навчального призначецня та iншими

примiщеннями

Ns

зlп
1

1.1

|.2.
1

.з.

2.
а

J.

4.
5.

6.

].

Найменування примiщень за
функцiональним призначенням
Навчальнi примiщення, усього:
у тому числi:
Примiщення для занять
студентiв, KypcaHTiB, слухачiв
(лекцiйнi, аудиторнi примiщення,
кабiнети, лабораторii тощо)
Комп'ютернi лабораторii
Спортивнi зали
Примiщення для науковопедагогiчних (педагогiчни х)
працiвникiв
службовi примiшення
Бiблiотека,
у тому числi читальнi заlrи
Гуртожитки (кiмнати для
проживання студентiв)
Iдальнi, буфети
Медичнi пункти

Площа примiщень (кв. м)
У тому числ
Загальнi

Власнi

lз62з,9

|з62з,9

1168],7

\|687,7

|274.6
66|,6

|274,6
66|,6

887,2

88],2

|192,2

1792,2

675,8

675,8

l1092

I|092

2050,2
78,8

1455,1

Здано в
орендY

Орендованi

595,1

78"8

}КДТУ Мае в своему розпорядженнi сучаснi комп'ютери i навчальне
ОбЛаДНання, що дозволяе не тiльки н€шежним чином здiйснювати освiтнiй

процес, а Й виконувати науково-дослiднi роботи з рiзноi проблематики.

ДЛЯ Забезпечення виконання навчалъного плану зi спецiальностi 242
<ТУРИЗМ> ВИкористовусться обладнання, устаткування та програмне
забезпечення спецiалiзованих комп'ютерних лабораторiй. Для проведення
ЛеКЦiЙНИХ i практичних занятъ на кафедрi менеджменту i туризму для студентiв
ОСВiТНЪОгО сТупеня <<магiстр)> спецiалъностi 242 <<Туризм) використовуються
навчuшьнi мулътимедiйнi аудиторii загальною площею 614,7 м2 та методичний
кабiнет, площа якогО 20,1 м2. KpiM того, факультет економiки та менеджменту,
до складу якого входить випускова кафедра, мае у свосму розпорядженнi
спецiалiзований комп'ютерний клас, загaulьною площею 78,1 м2.
В УНiВерситетi обладнанi спецiалiзованi комп'ютернi класи, е 4 локальнi
КОМП'ЮТеРнi мережi. Кожен студент i спiвробiтник ЖДТУ мас необмежений
ДОСТУП ДО МеРеЖi Internet через будъ-якиЙ комп'ютер локальноТ мережi ХtДТУ.
На ДаНИй Час царк комп'ютерноТ технiки ЯtДТУ нараховус 594 одиницi.
ВКаЗана кiлькiсть комп'ютерiв дозволяе забезпечити 12,6 робочих
КОМП'ЮТеРнИх мiсць на 100 студентiв. KpiM того, в навчальних примiщеннях
Унiверситету встановлено 32 точки бездротового доступу до мережi Internet
ЗаГ€ШЬнОГо користування. Активно функцiонуе власний сайт унiверситету
(http ://www.ztu. edu.ua).
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Таблиця 2.2.
обл алнання JIаOораторlи
бораторiй та спецiалi
спецlалrзованих KaOlHeTlB
бiнетi

Nъ

Найменування
комп'ютерноi

з/п

лабораторiТ, iT

площа
Методичний
кабiнет
(ауд.425),
20,| м'

Найменування
дисциплiни за навчальним
планом
Щипломування

Модель i марка персонаJIьних
комп'ютерiв, ix кiлькiсть
1.
1

Комп'ютер Pentium Dual Соrе Е5500

шт.

2. Комп'ютер Pentium Dual Соrе Е5500

1шт.
З. Комп'ютер

шт.

2.

Кабiнет
менеджменту
(ауд.415),78,1

м'

Аулиторне
примiщення з
мультимедiйним
обладнанням
(ауд. З16),203,1
м2

AMD

Sempron-3000

-

-'

4. Принтер Samsung ML-1250 - 1 шт.
5. Сканер SkanJet 5ЗOOС - 1 шт.

Iнформацiйнi технологiТ в 13 персональних комп'ютерiв з
туризмi
конфiгурацiею:
Планування дiяльностi
- процесор G4400 з тактовою частотою
туристичного
3,3 ГГц;
пiдприемства
- оперативна пам'ять - 8 ГБ;
Аналiз господарськоi
- хtорсткий диск - 1 ТБ;
- рiдкокристалiчний MoHiTop 2|.5" ;
дiяльностi у сферi
туризму Iноземна мова
- дротова клавiатура та миша.
професiйного
Мультимедiйний проектор, додаткове
спрямування
розняття для мультимедiйного
Корпоративнi
проектора з метою одночасного
iнформацiйнi системи
використання проектора i звичайного
Стратегiчний маркетинг
дисплея - 1 шт.
Соцiальна
вiдповiдальнiсть
Iнновацiйнi технологii в
туризмi
Управлiння проектами
Iноземна мова
Ноутбук Asus X54L: Intel Celeron В800
професiйного
1,5 GHz l 2 Gb / HDD 500 Gb - 1 шт:
- процесор Intel Сеlеrоп В800 з тактовою
спрямування
частотою 1.5 ГГц;
Друга iноземна мова
Сталий розвиток
- оперативна пам'ять - 2 ГБ;
економiки
- жорсткий диск - 500 ГБ;
Соцiальна
- MoHiTop 15,6";
вiдповiдальнiсть
- дротова миша.
Корпоративне управлiння Проектор Epson EB-410W * 1 шт.
Управлiння проектами
Проектор Асеr Р7205 - 1 шт.
2 лампових проектори:
- Epson EB-410W;
- Acer Р7205.
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lб
4.

5.

6.

Лекцiйне
примiщення
(ауд. Цt1), бЗ,5
a2

Методологiя i органlзацш
наукових дослiджень
Стратегiчне управлiння
розвитком пiдприсмства
Сталий розвиток
економiки
Стратегiчний аналiз
Екскурсологiя
Туризмологiя
Туристичнi дестинацii
Природокорист}tsання в
туризмi
Природно-рекреацiйний
фоrrд УкраiЪи
Iнновацiйнi технологii в
туризмi
Корпоративне управлiння
Екологiчний менеджмент
та аудит рекреацiйноi
дiяльностi
Кабiнет
Методологiя i органiзацiя
туризмознавства
наукових дослiджень
(ауд.428),6|,2
Екскурсологiя
2
м
Туризмологiя
Туристичнi дестинацii
Природокорист}ъання в
туризмi
Природно-рекреацiйний
фонд Украiни
Iнновацiйнi технологiТ в
туризмi
Екологiчний менеджмент
та аудит рекреацiйноi
дiяльностi
Аудиторне
Методологiя i органiзацiя
примiщення з
наукових дослiджень
мультимедiйним
Сталий розвиток
обладнанням
економiки
(ауд. ЗЗ4),208,8
Соцiальна
м2
вiдповiдальнiсть
Корпоративне управлiння
Екологiчний менеджмент
та аудит рекреацiйноТ
дiяльностi
Iнновацiйнi технологii в
туризмi
Планування дiяльностi
туристичного
пiдприемства

Голова експертноi KoMicii

Мультимедiйний проектор, додаткове
розняття для мультимедiйного
проектора з метою одночасного
використання проектора i звичайного
дисплея

-

1

шт.

Мультимедiйний проектор, додаткове
розняття для мультимедiйного
проектора з метою одночасного
використанЕя rтроектора i звичайного
дисплея

-

1

шт.

Набiркарт-lкомплект.

Проектор Epson ЕВ-420 - 1 шт.
Проектор Acer Р7205 - 1 шт.
Ноутбук НР Pavilion: Gб Iпtеl Соrе i3
2330М l 2,2 GHz l 4 Gb / HDD З20 Gb
Монiтори Asus VH228D * 2 шт.
2 лампових rrроектори:
- Epson ЕВ-420;
- Асеr Р7205.
1 ноутбук для трансляцii зобрахtення на
проектори:
- процесор Gб Intel Соrе iЗ 2330М з
тактовою частотою 2.2 ГГц:'
- оперативна пам'ять - 4 ГБ;
- жорсткий диск - 320 ГБ;
- MoHiTop 15,6";
- дротова миша.
2 монiтори для трансJшцiI зображення
Asus VН228D 21.5".
Щ. I.

Басюк
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Bci

КОристувачi комп'ютерноТ мережi

ЖДiV

можутъ скориста,гися

ПОСЛУГаМи фаЙл-сервера, побудованого на базi процесора Intel(R)

Xeon(R) 5130
CPU 2.00ГГЦ та об'емом дискового простору 1.5Тб. Використання потужного
ТеРМiналЬного сервера дае можливiсть малопотужним комп'ютерам працювати
з сучасними програмами.
Для забезпечення самостiйноi i iндивiдуальноi роботи студентiв,
ВИконання курсових та випускних робiт при }КДТУ створено електронний
читальниЙ зал з бiблiотечним сервером та термiнаJIами, виходом до мережi
Internet i периферiею (сканери, принтери, копiювальнi пристроi).
У ПtИТОмирському державному технологiчному унiверситетi придiлясться
значна увага розвитку соцiально-побутовоi iнфраструктури, яка може
ЗаДОВОЛЬНИ^IИ потреби сучасного студентства у мор€Lльно-фiзичному та
ДУХОВно-есТетичному розвитку. Соцiально-побутовi умови ЖДТУ вiдповiдають
ВСТаноВленим нормативним вимогам: унiверситет мае можливiсть розмiщення
студентiв у гуртожитках, у cTpyкTypi навчального закладу функцiонують
ПУнкТи |ромадського харчування, до послуг студентiв об'скти спортивноТ
iнфраструктури та центри органiзацii дозвiлля (данi наведенi в таблицi 2.З).
IH
лъ

соцlальнy

кт

rH

Найменування об' eKTiB соцiаrrьноi iнфраструктури

зlл
1

мацrя п

Таблиця 2.З.
кiлькiсть

Гуртожитки для студентiв (загальна площа),

2

в т.ч.:

- кiмнати для проживання студентiв

допомiжнi та обслуговуючi примiшення
- примiщення для науково-педагогiчних (педагогiчних)
працiвникiв та проведення занять студентiв
Житлова rrлоща, що IIрипадас на одного студента у
гуртожитку

4]6

-

2.
a

J

4.
5.

6.
7,

8.

9,
10.

Iдальнi та буфети
Кiлькiсть студентiв, що припадае на одне посадкове
мiсце в iдальнях i буфетах (осiб)
AKToBi за,ти
Спортивнi зали
плавальнi басейни
Iншi спортивнi споруди:
- стадiони
- спортивнi майданчики
- корти
- тощо
Студентський палац (клуб)
Iнше

Площа (кв.
м)
2860,1

1

|1092
71,79,7

588,9
1з,9
1

2050,2

5
1

79],8

2

66]',6

2

5з67

1

1з69

Отже, матерiалъно-технiчне забезпечення освiтнъоi дiяльностi }КДТУ
вiдповiдас вимогам щодо ефективноi органiзацii i проведення освiтнього
llРОЦеСУ Для пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-професiйною про|рамою
Голова експертноi KoMicii
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<<ТУРИЗМОЗнаВство>>

piBHeM.

зi спецiальностi 242 <Туризм)) за другим (магiстерським)

На Офiцiйному веб-сайтi ХtДТУ (htф://www.ztu.edu.ua) розмiщено основну
iНфОРМацiю про дiяльнiстъ )ItДТУ, представлено достовiрнi вiдомостi про
ocBiTHbo-HayкoBy роботу закладу вищоi освiти, структуру закладу, склад
науково-педагогiчних працiвникiв, правила прийому, контактну iнформацiю.
висновок. Експертна комiсiя l<oнcTaTyel Що матерiально-технiчна база
для пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-професiйrIоrо програмоIо
<ТуризМознавство>> зi спецiалЬностi 242 <<Туризм> за Другим
(магiстеРським) piBHeM вищоi освiти у ждтУ вiдповiдас Лiцензiйнйм
умовам провадження ocBiTHboT дiяльностi закладiв освiти та ЩержавIlим
вимогаМ до акреДитацiТ та забезпечу€ можливiсть ефективноТ оргапiзацiТ
навчального процесу.
2.4. ВiДПОВiднiсть iнформацiйного забезпечення освiтньо-професiйпоi
црограмИ <<ТуризМознавство>) зi спецiалЬностi 242 <<ТУризм> за Другим
(магiстерським) piBHeM вищоi освiти у )ItДТУ Лiцензiйним умовам
провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти.
ОСНОВНИМ ДЖерелом iнформацiйного забезпеченнrI викладачiв та студентiв
ЖДТУ С бiблiотека унiверситету. Будучи науковим, навчаJIъно-допомiжним,
iНфОРМацiйним, культурно-освiтнiм осередком, вона забезпечуе навчалъний
ПРОЦеС, СТУДеНТiВ, дiяльнiсть викладачiв та спiвробiтникiв науковою,
навчаJIьною, довiдковою та статистичною лiтературою, iнформацiйними
матерiалами.
БiбЛiОтекa, до складу якоТ входить абонемент, читulJIьний зал на 100 мiсць,
ЗаЙМае 675,8 м2, у тому числi 200 м2 для розмiщення фондiв. Бiблiотека ЖЩТУ
це сутасний iнформацiйниiт центр, в якому автоматизованi yci бiблiотечнi

процеси, функцiонуе локапьна комп'ютерна мережа, яка об'еднуе yci
пiдроздiли бiблiотеки та налiчуе 23 комп'ютери, 9 принтерiв, 1 сканер.
комп'ютеризацiя бiблiотеки була проведена за кошти мiжнародного проекту
TemPus Tasis JEP_26182_2005. Бiблiотечно-бiблiографiчне обслуговування

виконуеТъся за допомоГою елекТронного кат€LлогУ, де вiдображено увесъ фо"д
бiблiотеки та змiст журн€Lлiв украiЪських видавництв.
' РеСУРСИ бiблiотеки доступнi через мережу Internet в
рамках web-c айту
http://www.ztu.edu.ua.
На
wеЬ-сайтi
бiблiотеки
УНiВеРСИТетУ
предiтавлено

електронний каталог, щорiчний бюлетень видань викладачiв унiверситету,
ресурси вiлъного доступу, список перiодичних видань, якi надходятъ до
бiбЛiОТеКИ. ,Щоступ читачiв до електронних pecypciB бiблiотеки та pecypciB
IHTepHeTY здiйснюетьсЯ з IнтерНет-класiв унiверситету та з комп'ютерiв,

встановлених для читачiв У чит€uIьному залi та залi електроннот бiблiотеки.
ФОНД ПiДрУчникiв i навчалъних посiбникiв комплектуетъся шляхом
закупки виданъ, рекомендованих
Украiни
вiдповiдних
СПеЦiаЛЬНОСтеЙ, 'га за рахунок працъ авторсъких колективiв, до яких входять
провiднi фахiвцi хtдту. Загальний обсяг бiблiотечного фонду становить 30б
ТИС. ОДИНИЦЬ Зберiгання. Основна частина навчальноi лiтератури, вся

Мон
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базi ХtДТУ.

i методична

лiтература видаеться на власнiй видавничiй
Редакцiйно-видавничий вiддiл )ItДТУ. публiкуе також наукову

навчulJIьно-методична

лiтературу.

Аналiз наданих експертнiй KoMiciT даних свiдчитъ, що забезпеченiсть
освiтнъоi програми, яка акредитуетъся, пiдручниками та лiтературою,
рекомендованою навчальними програмами, вiдповiдае акредитацiйним
вимогам.

На

веб-порталi навч€uIъних pecypciB ЯtДТУ (http://learn.ztu.edu.ual)
розмiщенi комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплiн,
передбачених навча_пъним планом з пiдготовки фахiвцiв за ocBiTHiM ступенем
<Магiстр>> зi спецiальностi 242 <Туризм> у вiдкритому доступi. Викладачi
кафедрi менеджменту i туризму }КДТУ сформували електроннi навчальнi
комплекси, кожен з яких включае електроннi варiанти робочих навчаJIьних
про|рам, методичних
до вивчення дисциплiн, лекцlиних
рекомендацlи

матерiалiв, завдань для практичних

занять

та

самостiйноi роботи,
рекомендованоi лiтератури, контрольних питань. .Щоступ до електронноt
iнформацii здiйснюеться з локаJIьноТ унiверситетськоi мережi.
За освiтньою програмою, що акредиту€ться, у фондах бiблiотеки наявнi
TaKi перiодичнi фаховi видання: <Актуальнi проблеми економiки>>, <Вiсник
ЖДТУ. Економiчнi науки), <EKoHoMiKa Украiни>, <Маркетинг в YKpaiHi>>,
<Регiональна eKoHoMiKa>>, <Системнi дослiдження та iнформацiйнi технологii>>,
<Украiнський географiчний журнаJI)). У вiльному доступi на сайтах видання
здобувачi мають можливiсть знайомитися iз публiкацiями фахових наукових
журналiв <Географiя та туризм), <<Краезнавство)).
Висновок. Експертна комiсiя вважа€, що piBeHb iнформацiйного
забезпечення освiтньо-професiйноi програми <<Туризмознавство>> зi
спецiальностi 242 <<Туризм>> за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти
у ItЩТУ вiдповiдае Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboi дiяльностi
закладiв освiти та Щержавним вимогам до акредитацii та забезпечус
можли BicTb ефективноi органiза цii навчального п роцесу.
2.5. Вiдповiднiсть формування контингенту та якiсних характеристик

знань здобувачiв за освiтньо-професiйною програмоIо <<Туризмознавство>>
зi с.пецiальностi 242 <<Туризм>> за другим (магiстерським) piBHeM вищоi
освiти Щержавним вимогам до акредитацiТ.
Вiдповiдно до Вiдомостей щодо здiйснення ocBiTHboi дiяльностi'у сферi
вищоi освiти на пiдготовку здобувачiв вищоi освiти за другим (магiстерсъким)
piBHeM зi спецiалъностi 242 <<Туризм) лiцензований обсяг прийому абiтурiентiв
встановлено в обсязi 30 осiб.
Контингент студентiв
освiтньо-професiйною програмою
<Туризмознавство> зi спецiальностi 242 <<Туризм) за другим (магiстерсъким)
piBHeM формуеться з осiб, якi мають базову вищу ocBiTy. Переважно це
випускники ЖДТУ як освiтнього стугIеня кбакалавр> спецiальностi 242
<Туризм>), так i iнших спецiальностей (табмця2.4).

за
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аблиця 2..4.

ПОКаЗники формування контингенту студентlв, якl навчаIоться на денцrи
та заочнiй формах навчанця освiтньо-професiйноТ програми
<<Тур измоз нав ство>> iз сп ецiал ь но cTi 2 42 <<Ту
ризм>>
показники

Nъ

з/п
l
2

_1

4

Роки
2017l20T8 20l8l20I9
з0
30

Лiцензований обсяг пiдготовки (осiб)
Прийнято на навчання всього (осiб)
- денна форма
в т.ч. за держзамовленням
- заочна форма
в т.ч. за держзамовленням
Подано заяв на одне мiсце за формами навчання
- денна
- заочна
конкурс абiтурiентiв на мiсця держзамовлення
- денна форма
- заочна форма

1з

9

4

9

1

a

J

J

9
l

1

0,85
0,80

6.67

5,67

20

0

2

ФОРмУвання контингенту студентiв за освiтньо-професiйною програмою
(ТУрИЗмознавство> зi спецiальностi 242 <<Туризм)) за другим (магiстерським)
PiBHeM Здiйснюетъся згiдно (Правил прийому до Житомирсъкого державного
ТеХНОлоГiчного унiверситету) вiдповiдно до лiцензованого обсягу пiдготовки
фахiвцiв. Зарахування абiтурiентiв у 2018 роцi здiйснюв€шося на конкурснiй
ocHoBi За реЗультатами фахового випробування та на ocнoBi сертифiкату
зовнiшнього незаJIежного оцiнювання з iноземноi мови.
ПРОфОрiентацiйна робота займае важливе мiсце у дiяльностi колективу
КафеДРИ МенеДжменту i туризму. Щля iT здiйснення використовуються рiзнi
фОРМИ i методи. Основними видами профорiснтацiйноТ роботи е зустрiчi

та

науково-педагогiчного персоналу з учнями
ЗаГаПЬНОосвiтнiх шкiл та участъ у батъкiвських зборах, запрошення учнiв та ix
баТЬКiВ ДО ЖДТУ пiд час проведення рiзних заходiв, як-от фестивалъ науки i
технiки <<SpaceTechFest>>, Днi вiдкритих дверей тощо. Форми i методи
ПРОфорiснтацiЙноi роботи у виглядi виступiв ректора, проректорiв NtДТУ,
ДеКаНiВ факУльтетiв на обласному та Micbкoмy радiо i телебаченнi стали вже
традицiЙними. Унiверситет бере участь у <Ярмарках професiЙ), <Форумах
РОбОтОдавцiв>, якi iнiцiюютъся та проводяться на piBHi MicTa та областi. Щля

адмiнiстративного

ПРОфОрiентацiЙноi роботи активно використовуеться мережа Internet. Кафедра,
ЯК i Унiверситет, мае своi сторiнки в соцiалъних мережах. Щорiчно кафедра
менеджменту
туризму розробляе та видае буклет
iнформацiею про
СПеЦiаЛьнiсть, умови вступу, вказуютъся перспективи та мiсця можливого
Працевлаштування випускникiв, в тому числi за спецiальнiстю 242 <Туризм).
ЗаЗНачена iнформацiя розмiщена також на WЕВ-сторiнцi унiверситету та на
блозi кафедри.

i
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Серед причин, що негативно впливають на. формування контингенту
студентiв, е демографiчна ситуацiя, зниження рiвня доходiв населення,

погiршення платiжноi спроможностi суб'ектiв господарювання та iH.

На час

проведення акредитацiйноi експертизи за спецiальнiстю 242
<<Туризм>> за другим (магiстерським) piBHeM контингент студентiв становить: на
першому роцi навчання на деннiй формi 9 осiб, на другому роцi навчання на

деннiй формi 4 особи, на заочнiй формi 9 осiб.
Щля комплексноi перевiрки заJIишкових знаЕь студентiв

242

було використано розробленi

зi спецiалъностi

викJIадачами комплекти
контрольних робiт (ККР) з дисциплiн, вивчення яких закiнчено в попередлiiх
семестрах. Контрольнi завдання мають форrу бiлетiв iз тестовими завданнями
<<Туризм>>

теоретичного та практичного характеру.

Самоаналiз пiдготовки фахiвцiв проводився за результатом виконання
контролъних робiт з таких дисциплiн циклiв загапьноi та професiйноi
пiдготовки: <<VIетодологiя i органiзацiя наукових дослiдженъ>;

<Туристичнi дестинацii>>.
За результатами ККР пiд час самоанаJIiзу здобувачi вищоi освiти показали
наступнi результати: показники абсолютноi успiшностi з ycix дисциплiн
становили |00Оh, а показники якiсноi успiшностi з навчаJIьних дисциплiн
<<Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень>> та <<Екскурсологiя) - 100 О/о, а
з навчаIIъноТ дисциплiни <Туристичнi дестинацiТ> - 75 %. Отриманi результати
замiрiв за_пишкових знань студентiв вiдповiдають нормативам.
Експертна комiсiя перевiрила результати самоаналiзу шляхом контрольних
вимiрювань з€lJIишкових знань здобувачiв вищоТ освiти. PiBeHb пiдготовки
магiстрiв визначився шляхом виконання ККР
двох дисциплiн циклу
професiйноi пiдготовки: <<Туристичнi дестинацiI>>, <Екскурсологiя> вiдповiдно
графiка, затвердженого головою експертноi KoMiciT.
написаннi
комплексних контрольних робiт взяло участь 4 студенти, що складас 100 % вiд
групи магiстрiв денноi форми навчання.
За результатами контрольних вимiрювань заJIишкових знань пiд час
акредитацiЙноi експертизи здобувачi вищоТ освiти показ€Lпи TaKi резулътати:
- показник з дисциплiни <Туристичнi дестинацii>>: абсолютна успiшнiсть |00.Оh, якiсна успiшнiсть - 50 О/о;
- показник з дисциплiни <Екскурсологiя>>: абсолютна успiшнiсть - |00 ОА,
якiсна успiшнiсть - 75 О/о.
Зведенi вiдомостi резулътатiв виконання ККР пiд час акредитацiйноi
експертизи та пiд час самоаналiзу наведено в додатках. Порiвняння цих
показникiв зi встановленим piBHeM вимог щодо акредитацii пiдтвердrкус iх
вiдхилення в допустимих межах.
Пiдсумкова атестацiя здобувачiв передбачена у формi дипломноi роботи
магiстра. Щипломна робота е пiдсумковою квалiфiкацiйною роботою, яка дае
змогу виявити piBeHb засвосння студентом теоретичних знань та практичноi
<<Екскурсологiя>> ;

з

У

до

пiдготовки, здатнiсть до самостiйноi роботи iз спецiалъностi 242 <Туризм>.
Мета виконання магiстерськоi роботи - розв'язання комплексу наукових i
прикладних завдань на ocHoBi застосування системи теоретичних знанъ i
Голова експертноi KoMicir
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практичних навичок, отриманих в процесi всього. перiоду навчання. Згiдно
графiку освiтнього процесу захист дипломних робiт вiдбудеться у сiчнi-лютому
2019 р. На кафедрi наявна рекомендована тематика дипломних робiт.

Процедура дипломуваЕня методично i органiзацiйно забезпечена.

Висновок. Експертна комiсiя констату€, що обсяг формування
контингенту студентiв за освiтньо-професiйноIо програмою
<<Туризмознавство>) зi спецiальностi 242 <<Туризм>> за другим

(магiстерським) piBHeM вищоТ освiти у ЖЩТУ менший вiд задекларованого
лiцензованого обсягу. Незважаючи на зменшення коцтингенту сryдентiв
освiтньо-професiйноi програми <Туризмознавство>> зi спецiальностi 242
<<ТУризм))l Hfl пiдставi аналiзу перспектив роботи кафедри щодо подальших
Заходiв з формування контингенту студентiв даноТ ocBiTHboT програми
експертна комiсiя вважа€ за доцiльне збереження наявного лiцензованого
обсягу 30 осiб. Ацалiз залишкових знань студептiв показуе, що абсолrотrrа
Успiшнiсть та якiсть знань студентiв знаходяться в межах встановлених
нормативiв. Результати виконання ККР при самоаналiзi та оцiнюваннi
експертами дозволяють дiйти висновкуl що piBeHb викладання дисциплirr
Загального та професiйцого циклiв освiтньо-професiйною програмоIо
<<ТУризмознавство> зi спецiальностi 242 <<Туризм>> другого (магiстерського)

рiвня вищоi освiти у ЖДТУ вiдповiдають Щержавним вимогам

акредитацii.

до

2.6. Вiдповiднiсть змiсry пiдготовки фахiвцiв освiтньо-професiйноi
програми <<Туризмознавство>> зi спецiальностi 242 <<Туризм>> за другим
(магiстерським) piBHeM вищоI освiти Лiцензiйним умовам провадження
освiтньоi дiяльностi закладiв освiти.
Для забезпечення освiтнього процесу на н€шежному науковому та

МеТоДИчному рiвнях, якi мають вiдповiдати сучасним вимогам до пiдготовки за

ДрУГиМ (магiстерським) piBHeM, розроблено повнi комплекти необхiдних
навчапьно-методичних та органiзацiйно-iнструктивних матерiалiв: ocBiTHboпрофесiЙна програма, навчапъний план та пояснюв€lJIьна записка до нього,

робочi навч€lJIьнi плани, графiк навч€uIьного процесу.
Освiтньо-професiйна програма <<Туризмознавство) зi спецiальностi 242
<ТУризм> за другим (магiстерським) piBHeM розроблена на пiдставi сучасного
вiтчизняного та мiжнародного досвiду проектною групою у складi: PoMbHiB О.Я
(гарант освiтнъоi програми, канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту i
туризму ЖДТУ, доцент), Тарасюк Г. М. (д-р екон. наук, професор, завiдувач
кафедри менеджменту i туризму); Мiлiнчук О. В. (канд. екон. наук, доцент
кафедри менеджменту i туризму); Кругляк М. Е. (канд. icTop. наук, доцент
кафедри гуманiтарних
соцiальних наук). Освiтнъо-професiйна програма

i

<Туризмознавство) розроблена на ocHoBi компетентнiсного пiдходу з
урахуванням дескрипторiв Нацiональноi рамки квалiфiкацiй, iT розглянуто та
схвrlлено вченою радою ЖДТУ (протокол j\bl вiд 30 серпня 2017 р.) та
ЗаТВерДЖеНо ректором ЖДТУ. При формуваннi компонент ocBiTHboT програми
(навчальних дисциплiн) враховуваJIись визначенi освiтнъою програмою
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загаIIьнi та спецiалънi (фаховi) компетентностi та. резулътати навчання, Що
ЗабеЗПечиЛо ЗагаJIъну спрямованiсть освiтнього процесу на якiсну пiдготовку
фахiвцiв за спецiальнiстю 242 <<ТуризмD.
СТРУКТУРа освiтнього процесу пiдготовки фахiвцiв спрямована на
ДОСяГнеНня визначених компетентностей фахiвця за освiтньо-професiйною
програмоЮ <ТуризМознавство) зi спецiалъностi 242 <Туризм> за Другим
(магiстерським) piBHeM.
ПеРеЛiК Дисциплiн навчального плану, iх тематичне наповнення формуе
ГrРОфеСiЙнУ спецiалiзацiю фахiвцiв, вiдповiдний рiвенъ загаJIьноi та професiйноi
KoMtIeTeHTHocTi. Структура навчапьного плану наведена в таблицi 2.5.
Таблиця 2.5.

Структура навчального плану освiтньо-професiйноi програми
<<Туризмознавство>> зi спецiальностi 242 <<Туризм>> за другим
(магiстерським) piBHeM ЖДТУ
TepMiH навчання

1,4 роки
Кредитiв

Академiчних годин

ECTS

загальний навчальний
час пiдготовки

Нормативна частина
варiативна частина
Нормативна частина
варiативна частина

У вiдсотках
загального
навчального часу

пiдготовки
2700

90

100 %

705

23,5

26,1уо

ЦИКЛ ЗДГДЛЪНОI ПЦГОТОВКИ
з5
105
ЦИКЛ ПРОФЕСIИНОI ПIДГОТОВКИ

Виробнича i

420

840

з60

l5,6

оА

|4
28

зl"l

%

12

lз,З

уо

l0,0

уо

Практика

переддипломна

3,9 уо

практика
.Щипломування та
захист дипломноТ
магiстерськоТ роботи

[ипломна робота магiстра

270

9

В

ЦiЛОмУ навчальний план забезпечуе пiдготовку фахiвцiв освiтнього
СТУПеНЯ <<МаГiСТР>> У вiдповiдностi до затвердженоi освiтньо-професiйноi
програми.
ВИСЦОВОк. Вкспертна комiсiя вiдзначае наявнiсть ycix документiв,
ЗГiДнО З якими здiЙснюсться освiтнiй процес, а також вiдповiднiсть змiсту
НаВЧаЛЬЦих планiв пiдготовки сryдентiв за освiтньо_професiйноlо
програмрю <<Туризмознавство> зi спецiальностi 242 <<Туризм>> за другим
(магiстерським) piBHeM.
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АНАЛIЗ BHYTPIШHЬOI СИСТВIИИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI

ocBITHboi дIяльнос,iI

У ЖДТУ, керуючись ст. 41 Закону УкраiЪи <Про вищу ocBiTy> }ф 1556-VII
ВiД 1 ЛИПНЯ 2014 року iз змiнами, функцiонус система внутрiшнього
ЗабеЗПеченНя якостi ocBiTHboi дiяльностi, яка складаеться з низки процедур i

заходiв.
ВiДПОВiдно До рекомендацiй европейсъкоi Асоцiацii з гарантування якостi
У ВИЩiЙ ocBiTi (ENQA) для забезпечення iнституцiйного рiвня гарантування
ЯКОСТi, Для Внутрiшнього забезпечення якостi розгорнута дiяльнiсть, змiст яiоТ
ПОЛЯГае У: ВИЗНаЧеннi полiтики i процедури постiЙного пiдвищення якостi
ОСВiТИ; РОзробленнi та офiцiйному затвердженнi механiзму перiодичного
ПеРеГЛЯДУ, МОНiторингу та вдосконаJIення навчаJIьних програм; розробленнi,
ОфiЦiйномУ затвердженнi та реалiзацiТ системи оцiнки знанъ, яка включае
ЗаГаЛЬНОВiДОМi критерiТ, правила
процедури об'сктивностi; визначеннi
ПРОЦеДУР
критерiiв, якi засвiдчують вiдповiдну квалiфiкацiю високий
фаХОвий piBeHb викладачiв; наявностi достатньоТ забезпеченостi навчальноЛабОРаТОрниМ обладнанням
навч€шьно-методичними матерiалами,
ЛабОРаТОРниМи
навчальними примiщеннями, якi вiдповiдаютъ програмним
вимогам
викладання;
запровадженнi
та використанн1
розробленнi,
iНфОРМаЦiйних систем збору, аналiзу i використання об'ективноi iнформацii для
ефеКтивного управлiння навчаJIьними про|рамами; на сайтi унiверситету
ПОДаеТЬСЯ ПУблiкацiя наЙновiшоi та об'ективноi iнформацii про навчальнi
ПРОГраМи, умови отримання академiчних ступенiв, системи оцiнювання та
атестацii.
ЩЛЯ Визначення полiтики щодо забезцечення якостi, унiверситет розробляс
програму, яка включае:

i

i

i

i

i

-характеристику стану освiтнъоI та на)iково-дослiдницъкоi дiяльностi
НаУКОВО-ПеДагогiчних працiвникiв, яка вiдбивае piBeHb взаемодiТ викладання i

дослiджень в унiверситетi;
-СТРаТеГiЧНi Напрямки дiяльностi навч€шьного закладу в забезпеченнi
вiдповiдНостi пiдготовки до стандартiв вищоТ освiти та европейсъких стандартiв
внутрiшнъого забезпечення якостi навчання;
-опис органiзацiйних цринципiв та структури системи забезпечення якостi
на iнституцiйному piBHi;
-визначення piBHiB вiдповiдалъностi кафедр, факультетiв та iнших
структурних пiдроздiлiв, вiдповiдних керiвникiв та осiб за реалiзацiю процедур
забезпечення якостi;
-опис процедур залучення студентiв до забезпечення якостi;
-НаПРЯМИ Та Способи реалiзацii полiтики, механiзми iT монiторингу,
перегляду та вдосконаJIення системи забезпечення.
З МеТоЮ забезпечення якостi освiти, впровадження та пiдтримування
фУнкцiонування системи управлiння якiстю (СУЯ) Пtитомирського державного
технологiчного унiверситету вiдповiдно до вимог стандарту ДСТУ ISO
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унiверситетi були розробленi тЕ затвердженi вiдповiднi
регламентуючi документи СУЯ (наказ J\Ъ 289 а вiд 02 жовтня2017 р.).
27 листопада 2017 року унiверситет отримав Сертифiкат на систему
управлiння якiстю Житомирського державного технопогiчного унiверситету
стосовно послуг у сферi вищоi освiти (сертифiкат J\Гg UА.ZНSN4.СУЯЮ025-|7
вiд 07.||.2017 р.). Пiсля перевiрки, проведеноi ЩП <Житомирсъкий науково9001:2015

виробничий центр стандартизацii, метрологii та сертифiкацii>, }ItДТУ отримав
пiдтвердження, що його система управлiння якiстю стосовно послуг у сферi
вищоi освiти унiверситетського рiвня вiдповiдас вимогам ЩСТУ ISO 9001:20|5
<Система управлiння якiстю. Вимсlги> (сертифiкат М UA 80027.СУЯ.011-1'В,
заресстрований в PeecTpi Органу сертифiкацii 10.08.2018 р.). Щаний сертифiкат
визнаеться в мiжнароднiй багатостороннiй системi угод IAF та вiдповiдас
вимогам ДСТУ EN ISОДЕС 1702I-|.
Система забезпечення внутрiшньоТ якостi освiтнъоi дiялъностi в ЯtДТУ
регламентусться низкою нормативних документiв:
- Положенням <Про органiзацiю освiтнього процесу у Хtитомирському
державному технологiчному унiверситетi>> (наказ Ns214 од вiд 02.05.2018 р.).
- Положенням <Про дотримання академiчноi доброчесностi в Пtитомирсъкому
державному технологiчному унiверситетi> (рiшення Вченоi ради }КДТУ вiд 27
грудня 201-7 р. протокол Jtlb 5).
- Положенням <Про екзаменацiйну комiсiю з атестацii здобувачiв вищоi освiти
Хtитомирсъкого державного технологiчного унiверситету>) (наказ J\Ъ214 од вiд
02.05.2018 р.).

-

Положенням <<Положення про порядок навчання студентiв ЖДТУ за

iндивiдуалъним графiком> (затверджено рiшенням Вченоi ради ЖДТУ вiд 2
вересня 20IЗ р. протоколNч 1).
- Положенням <Порядок та умови обрання студентами вибiркових дисциплiн>>
(затверджено рiшенням ВченоТ ради }КДТУ вiд 22 лютого 20|6 р. протокол }lЪ

9).
- Положенням кПро Вчену раду

ЖДТУ) (наказ J\b 285 а вiд 2 жовтня 2017 р.).
- Положенням uПро проведення практики студентiв Житомирського
державного технологiчного унiверситету) (рiшення Вченоi ради ЖДТУ вiд 2
вересня 201З р. протокол

-

М

1).

Положенням <Про академiчну мобiльнiсть студентiв Житомирського

державного технологiчного унiверситету) (затверджено рiшенням Вченоi ради
ЖДТУ вtд2 вересня 201З р. протокол J\b 1).
- Положенням <Про пiдвищення квалiфiкацii в Житомирському державному
технологiчному унiверситетi>> (наказ вiд2 жовтня 2017 р. J\Ъ 285 а).
- Положенням <Про рейтингову систему оцiнки дiяльностi науковопедагогiчного складу }КДТУ) (наказ вiд 10 березня 20Iб р. М 57).
Висновок. Вкспертна комiсiя вважас, що внутрiшня система
забезпечення якостi ocBiTHboT дiяlльностi ЖtЩТУ сприяе пiдвищеннIо якостi
пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти за другим (магiстерським) piBHeM за

спецiальнiстю 242

<<Туризмознавство>> та

<<Туризм>>

за освiтньо-професiйною

вiдповiдас чинцим державцим вимогам.

Голова експертноi KoMicii

^

r*-

програмою
Щ. I.

Басюк

25
4.

ПIДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦII

О

СIЙНОi
ЗI сПВцIАЛьноСТI 242

СВIТНЛ О-ПР

ПРоГРАМи (ТУРИЗМоЗнАВСТВо>

(ТУРиЗМ>

О

ФЕ

КритерiТ вiдповiдностi дiяльностi }кдтУ Лiцензiйним умовам у сферi
вищоi освiти щодо кадрового, матерiально-технiчного, навч€шьно-методичного
та iнфоРмацiйноГо забезпечення ocBiTHboT дiяльностi за освiтнъо-професiйною
програмою кТуризмознавствQ) зi спецiальностi 242 <<Туризм>> за другим
(магiстерським) piBHeM дотримано. Щанi наведенi у порiвняльнiй таблицi
вiдповiдностi (додаються до експертних висновкiв).

зАгАльнI висновки

I

пропозицIi

на пiдставi матерiалiв, що поданi на акредитацiю, та перевiрки результатiв
ocBiTHboi дiяльностi Жщту та кафедри менеджменту i туризму безпосереднъо
на мiсцi експертна комiсiя дiйшла висновку, що освiтнъо-професiйна програма
<Туризмознавство>> зi спецiальностi 242 <<Туризм) за другим (магiстерським)
piBHeM вiдповiдае встановленим державним акредитацiйним вимогам та

забезпечу€ державну гарантiю якостi вищоi освiти, зокрема:
1. ПОДаНа акредитацiйна справа мiстить необхiднi й достовiрнi матерiали,
якi хараКтеризуюТъ концеПтусlJIъну, навч€lJIъНо-методИчну, науково-педагогiчну
дiяльнiсть, а також кадрове, органiзацiйне, iнформацiйне i матерiалъно-технiчне
забезпечення освiтнього процесу пiдготовки фахiвцiв за освiтнъо-професiйною
програмою <Туризмознавство))
спецiальностi 242 <<Туризм> за другим
(магiстерським) piBHeM.
2. ЖДТУ МаС Bci Юридичнi пiдстави для здiйснення освiтнъоТ дiяльностi за
освiтньо-професiйною програмою <<Туризмознавство)
спецiалъностi 242
<<Туризм>> за другим (магiстерським) piBHeM.
з. Кадрове забезпечення ocBiTHboT дiяльностi, яке створено у хtдту,

зi

зi

вiдповiдае Лiцензiйним вимогам щодо провадження освiтнъоi дiялъностi
закладу вищоi освiти за освiтнъо-професiйною програмою <туризмознавство)

зi спецiальностi 242 <<Туризм) за другим (магiстерським) piBHeM.
4. Стан навчulJIьно-методичного, iнформацiйного, матерiально-технiчного
забеjзпечення пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-професiйною програмою
<Туризмознавство> зi спецiальностi 242 <Туризм) за другим (магiстерсъким)

piBHeM у ждтУ вiдповiдае Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboT
дiяльностi закладiв вищоi освiти та Щержавним вимогам до акредитацii.
5. обсяг контингенту здобувачiв освiтнього ступеня <<магiстр) за ocBiTHboпрофесiйною програмою <Туризмознавство> зi спецiальностi 242 <Туризм> за
ДРУГИМ (МаГiСТерсъким) piBHeM у ЖДТУ е меншим вiд задекларованого
лiцензованого обсяry.

6. Якiснi

характеристики

пiдготовки
вки здобувачiв освiтнього ступеня
вiдповiдають lержавним вимогам до

<магiстр> спецiальностt 242 <Туризм>
акредитацii.
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ЕКСПеРТНа комiсiя, здiйснивши первинну акредитацiйну експертизу
ОСВiТНЬО-професiйноТ програми (Туризмознавство), з метою пiдвищення рiвня
ОРГаНiЗаЦiI освiтнього процесу вважае за необхiдне висловити пропозицiТ та

рекомендацii,

щО

дозволятЪ покращити

якiстъ пiдготовки

фахiвцiв
спецiальностi242 <Туризм) за другим (магiстерським) piBHeM у ЖЩТУ:
1. АКТИВiзУВати роботу щодо формування контингенту студентiв за
освiтньо-професiйною про|рамою <<Туризмознавство) зi спецiальностi 242
<ТУРИЗМ>> За ДрУгим (магiстерським) piBHeM
у ЖЩТУ шляхом цiлеспрямованого
УДОСКОНаЛеННЯ iНфОрмацiЙноi полiтики ЖЛТУ та змiцнення його соцiальних
зв'язкiв iз професiйним середовищем.
2. ПiДВИщити piBeHb науковоi та професiйноi активностi науковопедагогiчних працiвникiв випусковоi кафедри в аспектi пiдготовки наукових
публiкацiй у виданнях, якi зареестрованi у мiжнародних наукометричних базах
Web of Science, Scopus.
З. ПОСИЛити З€шучення студентiв магiстратури до науковоi дiяльностi
ВИПУСКОВОТ Кафедри, зокрема, до публiкацiй у фахових виданнях УкраiЪи з
проблем туризмознавства.
4. ПРОДОвжУВати роботу по оновленню комп'ютерЕIого царку та
ПРИДбаННЮ спецiалiзованих лiцензованих комп'ютерних програм для
ПiДГОТОвки фахiвцiв за освiтнъо- професiйною програмою <<Туризмознавство)>
зi спецiальностi 242 <<Туризм) за другим (магiстерсъким) piBHeM.
ВИСНОвок: ца пiдставi викладецого експертна комiсiя МОН Украiни
ЗРОбИЛа Висновок про спроможнiсть }ItДТУ здiйснювати пiдготовку
фаХiВЦiВ За освiтньо-професiйною програмою <<Туризмоз[Iавство> зi
СПеЦiаЛЬНОСТi 242 <<Туризм>> за другим (магiстерським) piBHeM в межах
наявногО лiцензоВаногО обсяry та забезпечувати Irеобхiдпi вимоги до якостi
ОСВiТИ. Експертна комiсiя рекоменду€ акредиryвати освiтньо_професiйну
програму <<Туризмознавство>> зi спецiальностi 242 <<Туризм>> за другим
(МаГiСТерським) piBHeM з лiцензованим обсягом 30 осiб в Жtитомирському
державному технологiчному унiверситетi.
!
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Щодаток

1

.Щокумент про декларування виконання вимог

Лiцензiйних умов провадження освiтньоi дiялъностi

Найменування покzlзника (нормативу)

Значення
пок€lзника

Фактичне

Вiдхилення

(нормативу)

значення

показника

фактичного
значення
показника вiд

нормативноIо

КАДРОВI ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННrI ПРОВАДЖЕНIlrI ОСВIТНЬОi ДUIЛЪНОСТI
У СФЕРI ВИЩОi ОСВIТИ
Провадження ocBiTHboT дiяльностi
Наявнiсть у закладi освiти пiдроздiлу чи
кафедри, вiдповiдальних за пiдготовку
+
здобувачiв вищоТ освiти
2. Науково-педагогiчнi працiвники якi
здiйснюють освiтнiй процес повиннi мати
стаж науково -педагогiчноi дiяльностi
понад два роки та piBeHb HayKoBoi та
професiйноТ активностi, який засвiдчуеться
виконанням не менше 4-х видiв та
результатiв згiдно п. 30 Лiцензiйних умов
З. Склад групи забезпечення IIовинен
вiдповiдати таким вимогам: частка тих, хто
мае науковий ступiнь таJабо вчене звання,
60
встановлюсться для найвищого рiвня, за
яким фактично провадиться освiтня
дiяльнiсть, i становить не менше
4. Склад групи забезпечення повинен
вiдповiдати таким вимогам: частка тих, хто
мас науковий ступiнь доктора наук таlабо
вчене звання професора, встановлю€ться
20
для найвищого рiвня, за яким фактично
провадиться освiтня дiяльнiсть i становить
не менше
1.

+

вiдповiдае

Вiдповiдае

100

Вiдповiдае

20

Вiдповiдас

ТЕХНОЛОГНШ ВИМОГИ ЩОДО МАТЕРIАЛЬНО_ТЕХНIЧНОГО ЗДБЕЗПЕrIЕННЯ
,
освIтньоi дtяльностI у сФЕрI вищоi освIти

Започаткування провадження ocBiTHboT дiяльностi
1. Забезпеченiсть примiщеннями для
IIроведення навчальних занять та
контрольних заходiв (кв. MeTpiB на одну
2,4
2,6
особу дчя фактичного контингенту
студентiв та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змiнами)
2. Забезпеченiсть мультимедiйним
обладнанням для одночасного
30
30
використання в навчальних аудиторiях
(мiнiмальний вiдсоток кiлькостi аудиторiй)
3. Наявнiсть соцiально-побутовоТ
iнфраструктури:
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Найменування покzlзника (нормативу)

бiблiотеки, у тому числi читального залу
пунктiв харчування
актового чи концертного заJIу
спортивного заJIу
стадiону та/або спортивних майданчикiв
6) медичного пункту
4. Забезпеченiсть здобувачiв вищоi освiти
гуртожитком (мiнiма-lьний вiдсоток

Значення
покrlзника

(нормативу)

Фактичне

Вiдхилення

значення
покalзника

фактичного
показника вiд
нормативного

1)

+

2)
З)
4)
5)

+

+

+

+

+

потреби)
5. Забезпеченiсть

+

+

+

+

+

+

Вiдповiдае
Вiдпов дае
Вiдпов дае
Вiдповiдас
Вiдповiдае
Вiдповiдас

70

100

+з0

+

+

Вiдповiдае

комп'ютерними

робочими мiсцями, лабораторiями,
полiгонами, обладнанням, устаткуванням,
необхiдними для виконання навчаJIьних
планiв

1.

ТЕХНОЛОПЧШ ВИМОГИ Ш{ОДО НАВЧАЛЬНО-МЕТС)l IИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННrI
OCBITHЬOI ДШЛЬНОСТI У СФЕРI ВИШ tоi освIти

Наявнiсть опису ocBiTHboi програми

+

+

+

+

+

вiдповiдас

+

+

Вiдповiдае

+

+

Вiдповiдае

+

I

вiдповiдас

+

+

Вiдповiдае

7

+2

+

Вiдповiдае

пояснюваJIьноТ записки до нього
З. Наявнiсть робочоi програми з

кожноi

навчаJIьноi дисциплiни навчальноI.о планч
4. Наявнiсть комплексу навчаJIьно-

методичного забезпечення з кожноi
навч€LIIьноТ дисциплiни навчального планч
5. Наявнiсть програми практичноТ
пiдготовки, робочих програм практик
6. Забезпеченiсть студентiв навчальними
матерiалами з Ko>r<Hoi навчальноi дисциплiни
навчального плану
7. Наявнiсть методичних матерiалiв для
проведення атестацii здобувачiв

Забезпеченiсть бiблiотеки вiтчизrlяними

та закордонними фаховими перiодичними
виданнями вiдповiдного або спорiдненого
профiлю, в тому числi в електронному

вiдповiдае
вiдповiдас

+

2. Наявнiсть навчального плану та

1.

значенrUI

не менш як

п'ять

найменчвань

виглядi

2. Наявнiоть доступу до баз даних

перiодичних наукових видань англiйоькою
мовою вiдповiдного або спорiдненого
профiлю (допускасться спiльне
користування базами кiлькома закладами
освiти)
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Значення

Фактичне

Вiдхилення

пок€}зника

значення
покzlзника

фактичного
значеннlI
показника вiд

(нормативу)

Найменування показника (нормативу)

нормативного
З. Наявнiсть офiцiйного веб-сайту закладу
освiти, на якому розмiщена основна

+

вiдповiдас

iнформацiя lrро його дiяльнiсть (структура,
лiцензii та сертифiкати про акредитацiю,
о свiтrш/о cBiTHb о-науко ва"/
видавнича./атестацiйна (наукових кадрiв)
дiяльнiсть, навчilпьнi та HayKoBi cTpyKTypHi
пiдроздiли та ik склад, перелiк навчальних
дисциплiн, правила прийому, контактна
iнформацiя)
4. Наявнiсть сторiнки на офiцiйному вебсайтi закладу освiти англiйською мовою,
на якому розмiщена основна iнформацiя
про дiяльнiсть (структура, лiцензii та
сертифiкати
акредитацiю,
ocBiTHi/ocBiTHbo-HayKoBi програми, зразки
документiв про ocBiTy), правила прийому
iноземцiв та осiб без громадянства, }мови
навчання та проживання iноземцiв та осiб
без громадянства, контактна iнформацiя (у
разi започаткування або провадження

вiдповiдае

про

пiдготовки iноземцiв

громадянства).

та осiб

без

Голова KoMiciT:

завiдувач кафедри туристичного та готельного бiзнесу __4л
Нацiонального унiверситету харчових технологiй,
f,.I. Басюк
;{пт!доктор економiчних наук,

професора L

Член KoMiciT:
завiдувач кафедри менеджменту зовнiшньоекономiчноТ
дiяльностi, готельно-ресторанноi справи та туризму
Вiнницького нацiонального аграрного yнiвe
доктор економiчних наук, професор

ознайомлений
Ректор

В. В. Свдокимов

ffi"ffi

Голова експертноr KoMicii

-4 -f-

,-^) /rylrrrrr/
/_/
,,

\

fi. I. Басток

O,r}

Щодаток 2
ПОРiвнялъна таблиця вiдповiдностi наявних якiсних характеристик
пiдготовки фахiвцiв зi спецiальностi шифр (назва)) (галузь знань шифр
<НаЗВа>>) ОСвiтнього ступеня <магiстр>> критерiям та вимогам до акредитацii
Назва показника (нормативу)

Значення

Фактичне

Вiдхилення

показника

значення

фактичного

(нормативу)

IIоказника

значення'
показника вiд

нормативного
1

2

a
J

4

100

100

0

100

100

0

100

l00

90

100

+10

50

100

+50

l. Умови забезпечення державноi гарантii якостi
зищоi освiти
1.1. Виконання навччlльного rrлану за показниками:

перелiк навчilльних дисциrrлiн, години, форми
контроrпо,

%о

1.2. Пiдвищення квалiфiкацii викладачiв постiйного

складу за ocTaHHi 5 poKiB,
1

О%

.3. Чисельнiсть науково-педагогiчних

(педагогiчних) працiвникiв, rцо обслугов}тоть
спецiальнiсть i працюють у навчальному закладi за
основним мiсцем роботи, якi займатоться
вдосконаJIенням навчаJIьно-методичного
забезпечення, науковими дослiдженнями,

пiдготовкою пiдруtникiв та навчirльних посiбникiв,
%
Z.

Результати ocBiTHboi дiяльностi (piBeHb

riдготовки фахiвцiв), не менше

0%

2.1. PiBeHb знань студентiв з дисциплiн зага-rrьноi

пiдготовки:
Z.1.1.

Успiшно виконанi контрольнi завдання,

Z.1.2.

Якiсно виконанi контрольнi завдання (оцiнки

к5>

i

О/о

<<4>),Yо

2.2. PiBeHb знань студентiв з професiйноi

Голова експертноТ KoMicii

офа

Щ. I.

Басюк

зl
riдготовки:
Z.2.1.

Успiшно виконанi контрольнi завдання,

%о

Z.2,2. Якiсно виконанi контрольнi завдання (оцiнки
:<5>>

.

i

<4>),
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100
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50
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+1з

+

+

вiдповiдае
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+

вiдповiдас

О/о

Органiзацiя науковоТ роботи

3.1. Наявнiсть у cTpyкTypi навчальнQго закладу

наукових пiдроздiлiв
З.2. Участь студентiв у науковiй роботi (наукова

робота на кафедрах та в лабораторiях, участь в

на}кових конференцiях, конкурсах, виставках,
профiльних олiмпiадах тощо)

Голова KoMiciT:
завiдувач кафедри туристичного та готельного бiзнесу
Нацiонального унiверситету харчових технологiй,
доктор економiчних наук, професор

Щ.I.

Басюк

Член KoMiciT:
завiдувач кафедри менеджменту зовнiшньоекономiчноi
дiяльностi, готельно-ресторанноi справи та туризму
В iнницького нацiонаJIьного а|рарного yHiBepc
доктор економiчних наук, професор

ознайомлений
Ректор

ffi

Голова експертноТ KoMicii

Левицька

В. В. Свдоrс.пrлов

,А (_,7ffi-

д.

I.

Басюк
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к"}ж1

2018 р.

грАФIк

проведення комплексних контрольних робiт
студентами за освiтньо-професiйною програмою <Туризмознавство>> зi
спецiальн ocTi 242 <Туризм>
освlтнього с пеня (маг1
Навча,тьна кiлькiсть
Викладач
Експерти
!исциплiна навчальна
Щата
група

Екскурсологiя

тзм-1

Туристичнi
дестинацiI

тзм-1

IIроведення аудиторiя студентiв

ккр

IJикл професiйноi пiдготовки
Нормативна частина
22.10.2018
428
4
проф. Басюк Щ.I.,
доц.
Мiлirтц,к о.В. проф. Левицька I.B.
Варiативна частина
2з.10.201 8
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4
проф. Басюк fi.I.,
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РомаrЬ оЯ. проф. Левицька I.B
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