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висновки

експертної комісії щодо чергової акредитаційної експертизи 
підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 "Туризм” 

галузі знань 1401 "Сфера обслуговування” 
у Харківському національному економічному університеті

імені Семена Кузнеця

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 
№ 15 56-VII, 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 за
кладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі зміна
ми, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 
347), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження державних вимог до акредитації на
пряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» та наказу Мі
ністерства науки і освіти України від 23.05.2019 р. № 703-л з метою проведення 
чергової акредитаційної експертизи експертна комісія Міністерства освіти і на
уки України у складі:

- голова експертної комісії -  завідувач кафедри країнознавства та тури
зму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор гео
графічних наук, професор, Любіцева Ольга Олександрівна;

- член експертної комісії -  професор кафедри економічної та соціальної 
географії і туризму Одеського національного університету імені 1.1. Мечникова, 
доктор географічних наук, професор, Яворська Вікторія Володимирівна,

у період з 12 по 14 червня 2019 р. включно, безпосередньо у навчальному 
закладі розглянула подану Харківським національним економічним університе
том імені Семена Кузнеця акредитаційну справу та провела експертне оціню
вання відповідності освітньої діяльності закладу вищої освіти державним вимо
гам щодо акредитації першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки
6.140103 "Туризм" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування".

Акредитаційна експертиза проведена за такими напрямами:
1) підтвердження достовірності інформації, поданої Харківським націо

нальним економічним університетом імені Семена Кузнеця до Державної осві
тньої установи "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" у зв'язку з 
проведенням чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців за напря
мом підготовки 6.140103 "Туризм";

2) виявлення повноти організаційного та навчально-методичного забез
печення освітнього процесу підготовки бакалаврів;

3) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам 
щодо якісного складу кадрового забезпечення напряму підготовки 6.140103 
"Туризм", науково-методичного рівня та підвищення кваліфікації викладачів, 
забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня науково-дослідної дія
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льності випускової кафедри туризму ХНЕУ ім. С. Кузнеця;

4) підтвердження відповідності нормативам Міністерства освіти і науки 
України щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення напряму 
підготовки, який акредитується.

Всі копії установчих документів, представлених в Акредитаційній справі, 
відповідають оригіналам, законодавчим вимогам до них.

У підсумку перевірки та оцінювання експертна комісія констатує таке.

Повна назва закладу вищої освіти: Харківський національний економіч
ний університет імені Семена Кузнеця.

Поштова адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки, 9-А.
Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса \¥еЬ-сайту закладу 

вищої освіти: 61166, м. Харків, пр. Науки, 9-А; Е та іі: розІ@1іпеи.есІи.иа; 
Ь«р://\у\у\у.1теи.егіи.иа.

Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності: ліцензія, наказ 
МОН України №69-Л від 31.03.2017 р.).

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузне
ця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) -  правонаступник Харківського інженерно- 
економічного інституту -  був заснований 22 жовтня 1930 року на базі промис
лового факультету Харківського інституту народного господарства.

У 1994 році інститут отримав IV рівень державної акредитації вищих на
вчальних закладів і Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 
року був перетворений на Харківський державний економічний університет.

У 2004 році, відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії 
(протокол № 50 від 13.04.2004), університет підтвердив IV рівень акредитації. 
Указом Президента України від 21 серпня 2004 року №956/2004 університету 
надано статус національного.

У 2013 році ХНЕУ було присвоєно ім’я лауреата Нобелівської премії з 
економіки 1971 року Семена Кузнеця.

Комісією були перевірені основні установчі документи, що забезпечують 
право надання освітніх послуг з підготовки фахівців із вищою освітою в ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, а саме:

- Статут Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця, 29 серпня 2016 р. протокол №27, затверджений МОН України 
16.03.2017 р. № 401;

- Витяг з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ) №03.1-11/1915 від 19.05.2016 р.;

- Ліцензія на освітою діяльність у сфері вищої освіти Харківського націо
нального економічного університету імені Семена Кузнеця. Наказ МОН Украї
ни № 69-Л від 31.03.2017 р.;

- Сертифікат про акредитацію Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця за IV рівнем (РД-ІУ 2171877 від 11.08.2014

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор



Установчі документи ХНЕУ ім. С. Кузнеця представлені у повному обся
зі.

Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця - Пономаренко Володимир Степанович, док
тор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 
член-кореспондент НАПН України, академік Інженерної академії наук України, 
академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної інженер
ної академії.

У 2000 - 2018 рр. було введено в дію 3 нових навчальних корпуси, прийн
яті на баланс нові та реконструйовані діючі студентські гуртожитки. Проведено 
інформатизацію навчання, впроваджені технології дистанційної освіти. Створе
ні сучасні видавничий комплекс і наукова бібліотека, працює репозиторій. У 
2018/2019 н. р. у ХНЕУ ім. С. Кузнеця навчається 7 230 студентів, у тому числі 
734 іноземних громадянина, яким надаються освітні послуги, пов’язані з одер
жанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, магістра.

Загальна характеристика Харківського національного економічного уні
верситету імені Семена Кузнеця наведена в табл. 1.

Таблиця 1
Загальна характеристика ХНЕУ ім. С. Кузнеця

№ Показник Денна форма 
навчання

Заочна фор
ма навчання

1 2 3 4
1. Рівень акредитації ЗВО IV
2. Ліцензований обсяг прийому студентів 

(осіб):
7135

бакалавр 4225
Магістр 2910

3 Кількість студентів на всіх кусах навчання 
разом (осіб) (станом на 01.10.2018 р):

7230

на денній формі навчання 5058
на заочній формі навчання 2172

4 Кількість навчальних груп (од.) 336 177
5 Кількість спеціальностей, за якими здійсню

ється підготовка фахівців (од.), разом:
30/19 за Переліком 2015

у т.ч. за освітніми ступенями: 
- бакалавра

15/19 за Переліком 2015

- магістра 30/17 за Переліком 2015
6 Кількість факультетів (відділень), разом 7
7 Кількість кафедр, разом 29

з них випускових 23
8 Кількість співробітників (всього, станом на 

01.10.2018 р):
- наукових

1093

в т.ч. науково-педагогічних, серед них: 530
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Продовження табл. 1
4

1 2 3 4
докторів наук, професорів, осіб (%) 50 (9%)
кандидатів наук, доцентів, осіб (%) 350 (66%)
викладачів вищої категорії, осіб (%) -

9 Загальна /навчальна площа будівель (кв. м), 
з них: 75380,5 /13250,17

власні навчальні 12829,62
орендовані навчальні - 420,55

10 Навчальні площі, які здаються навчальним 
закладом в оренду (кв. м) -

11 Кількість посадкових місць в читальних за
лах

486

12 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студен
тів, у т. ч. з виходом в Інтернет

578

Для ефективного управління самостійною роботою студентів в ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця розроблено та розміщено у комп’ютерній мережі університету сайт 
персональних навчальних систем, який містить 1749 електронних курсів навча
льних дисциплін.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця активно використовує можливості та переваги 
членства в таких міжнародних асоціаціях як Ма§па СЬагїа Сопзоггіит (2004), 
Асоціація економічних університетів Південно-Східної Європи та Чорноморсь
кого регіону (2008), Асоціація європейських університетів (2009), Університет
ська агенція франкофонії (2009), Міжнародний інститут адміністративних наук 
та Міжнародна асоціація шкіл та інститутів адміністрації (2013), Організація 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСО) та інші.

Підготовка бакалаврів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" галузі 
знань 1401 "Сфера обслуговування" здійснюється випусковою кафедрою тури
зму з 2005 р. У 2009 році було здійснено перший випуск бакалаврів денної фо
рми навчання за напрямом підготовки "Туризм". Ведеться постійне поновлення 
та вдосконалення курсів, що читаються на кафедрі, що корелює з останніми те
нденціями розвитку туристичної галузі та світового ринку туристичних послуг.

З 01 вересня 2015 року кафедру очолює доктор економічних наук, профе
сор Сущенко Олена Анатоліївна.

Для формування у студентів необхідних компетентностей розроблена 
Стратегія розвитку кафедри, де визначено стратегічні напрями та концептуаль
ні засади модернізації процесу підготовки бакалаврів напряму підготовки
6.140103 "Туризм". Цей документ було розроблено на підставі Стратегії розви
тку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Концепції розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Статуту 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця із урахуванням положень міжнародних та національних 
нормативно-правових документів.

З 2011 року на базі кафедри діє спільна франко-українська магістерська 
программа подвійного диплому з університетом Ліон 2 ім. Люм’єр «Туризм.
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Культурна спадщина. Дозвілля».
Кафедрою туризму ХНЕУ ім. С. Кузнеця у квітні 2008 року створена Ха

рківська обласна молодіжна громадська організація “Туристичний клуб ІН- 
ЖЕК”, де студенти можуть розробляти власні екскурсійні та туристичні про
грами.

Висновок: експертна комісія перевірила оригінали документів про 
право здійснення освітньої діяльності в Харківському національному еко
номічному університеті імені Семена Кузнеця і констатує, що матеріали 
акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та повнотою відповідають 
Державним вимогам щодо акредитації.

Харківський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця має усі підстави для підготовки фахівців за напрямом 6.140103 
"Туризм" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" згідно з діючими ак
редитаційними вимогами.

2. ЗВІТ-АНАЛІЗ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВІДПОВІДНО ДО ЗВІТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

2.1. Відповідність державним вимогам щодо якісних характеристик 
підготовки фахівців

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і проведеної на мі
сці акредитаційної експертизи підготовки фахівців напряму підготовки
6.140103 "Туризм" у Харківському національному економічному університеті 
імені Семена Кузнеця експертна комісія дійшла висновку, що якість підготовки 
фахівців відповідає Державним вимогам до акредитації (таблиця дотримання 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця нормативних вимог щодо якісних характеристик підгото
вки фахівців за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм" наведена у Додатку А).

2.2. Якість підготовки і використання випускників
Експертна комісія перевірила обсяг та динаміку контингенту студентів та 

підтверджує його відповідність заявленому ліцензованому обсягу.
Починаючи з 2005 року в ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється зарахування 

на денну та заочну форму навчання за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм" 
галузі знань 1401 "Сфера обслуговування". Починаючи з 2016-2017 навчально
го року набір здійснюється за спеціальністю 242 "Туризм" Відбір і прийом сту
дентів на навчання здійснювався на конкурсній основі.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з пов- 
ною загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у 
формі: зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в 
передбачених випадках.

Результати формування контингенту студентів за 2014-2018 рр. наведено 
в табл. 2 .

У 2014 р. було збільшено ліцензований обсяг підготовки фахівців з на
пряму підготовки 6.140103 "Туризм" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування 
"ОКР "бакалавр" до 75 осіб денної форми навчання, 50 осіб заочної форми на
вчання.
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Таблиця 2
Показники формування контингенту студентів 

освітнього ступеня "Бакалавр”

6

№
з/п

Показник
2014

рік
2015
рік

2016
рік

2017
рік

2018
рік

1. Ліцензований обсяг підготовки:
- денна форма навчання
- заочна форма навчання

50
50

75
50

75
50

75
50

100
25

2 . Прийнято на навчання, всього 
(осіб)

54 43 78 76 91

- денна форма, 
в т. ч. за держзамовленням

47
10

43
10

74
12

67
5

84
7

- заочна форма, 
в т. ч. за держзамовленням

7
0

3
0

4
0

9
0

7
2

- нагороджених медалями, або 
тих, що отримали диплом з від
знакою

5 4 2 3 2

- таких, які пройшли довгостро
кову підготовку і профорієнтацію

— — — — —

- зарахованих на пільгових умо
вах

1 — 1 1 1

3. Подано заяв:
- за денною формою навчання 510 456 1013 626 691

- за заочною формою навчання 7 10 ЗО 41 49
4. Конкурс абітурієнтів на місця 

державного замовлення:
- за денною формою навчання 51 45,6 84,4 125,2 98,7
- за заочною формою навчання - — — — 47

Обсяг контингенту студентів станом на 01.04.2019 р. наведено у табл. 3.

Таблиця З
Показники контингенту студентів напряму підготовки

6.140103 ”Туризм” галузі знань 1401 ”Сфера обслуговування” та за спеціа
льністю 242 ”Туризм” першого (бакалаврського) рівня

Рівень освіти Форма на
вчання

Курс
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Напрям підготовки 
6.140103 "Туризм”

денна — — — 34 —

заочна — — — 17 14
разом — — — 51 14

Спеціальність 242 "Туризм" 
перший (бакалаврський) 

рівень

денна 70 65 54 — —

заочна 6 ї ї 12 - -

разом 76 76 66 - -

Голова експертної комісії: О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор



В цілому наведені дані підтверджують, що сформовано високоякісний 
контингент студентів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти напряму 
підготовки 6.140103 "Туризм" та спеціальності 242 «Туризм» та існує достатній 
потенціал для покращення досягнутого рівня в подальші роки.

Аналіз результатів освітньої діяльності, проведений за показниками ус
пішності навчання студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" (екзамена
ційна сесія та за контрольними вимірюваннями залишкових знань) підтверджує 
достатній рівень підготовки фахівців з дисциплін різних циклів.

У процесі акредитаційної експертизи здійснено комплексні контрольні 
роботи з циклів:

загальної підготовки, а саме з дисципліни "Філософія";
професійної підготовки, а саме з дисциплін "Географія туризму", "Еконо

міка рекреації та туризму", "Готельний бізнес".
Контроль проведений за завершеними навчальними дисциплінами відпо

відно до діючих програм із використанням пакетів комплексних контрольних 
робіт, які розроблені відповідними кафедрами університету. У виконанні ком
плексних контрольних робіт брали участь студенти денної форми навчання 
груп 6.06.242.010.17.1; 6.06.242.010.17.3-А; 6.06.242.010.17.4-А (2 курсу),
6.06.67.16.01, 6.06.67.16.02, 6.06.67.16.03-А (3 курсу) та 6.06.67.15.01,
6.06.67.15.03-А (4 курсу).

Рівень підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм" 
відповідає необхідним вимогам, про що свідчать порівняльні результати вико
нання комплексних контрольних робіт при проведенні самоаналізу та акреди
таційної експертизи студентами денної форми навчання підготовки бакалаврів 
напряму 6.140103 "Туризм" (Додаток Б). Показники абсолютної успішності 
студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" за результатами комплексних 
контрольних робіт знаходяться на рівні 100%, показники якісної успішності ко
ливаються від 55,6 % до 66,7 %. Загальна якість виконання завдань з дисциплін 
складає 61,3 %.

За результатами самоаналізу за навчальною дисципліною "Філософія" 
якісна успішність складає 58,2%. За результатами перевірки експертної комісії 
якісна успішність складає 55,6%. За результатами самоаналізу за навчальною 
дисципліною "Географія туризму" якісна успішність складає -  69,5%. За ре
зультатами перевірки експертної комісії якісна успішність складає 66,7%). За 
результатами самоаналізу за навчальною дисципліною "Економіка рекреації та 
туризму" якісна успішність складає 62,7%). За результатами перевірки експерт
ної комісії якісна успішність складає 59,3%о. За результатами самоаналізу за на
вчальною дисципліною "Готельний бізнес" якісна успішність складає 66,7%. За 
результатами перевірки експертної комісії якісна успішність складає -  63,6%.

Такі результати засвідчують достатній рівень засвоєння студентами на
вчального матеріалу, що формує відповідні професійні компетентності майбут
ніх фахівців у сфері туризму.
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2.3. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльно
сті

Внутрішня система забезпечення якості у ХНЕУ ім. С. Кузнеця базується 
на основі Рекомендацій Європейського Парламенту і Ради ЄЄ від 23 квітня
2008 р. щодо затвердження Європейської рамки кваліфікацій для навчання 
впродовж життя (2008/С 111/01); Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти, підготовлених для ухвалення на 
конференції Міністрів в Єревані, ухвалених 14-15 травня 2015 р.; Закону Украї
ни "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ; Постанови Кабінету Мініс
трів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти"; Постанови Кабінету Мініст
рів України від 14.12.2011 р. № 1283 "Про затвердження Порядку проведення 
моніторингу та оцінки якості освіти"; Концептуальних засад розвитку Харків
ського національного економічного університету до 2020 року, затверджених 
на конференції трудового колективу, протокол № 7 від 26.03.2012 р.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця передбачає здійснення відповідних проце
дур та заходів за напрямами: управління якістю освітньої діяльності, форму
вання політики якості; забезпечення якості освітніх програм, розроблення, за
твердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; забезпечен
ня якості професорсько-викладацького складу, підвищення кваліфікації науко
во-педагогічних і педагогічних працівників; студентоцентроване навчання, ви
кладання та оцінювання здобувачів вищої освіти; формування академічної ку
льтури, запобігання та виявлення академічного плагіату; забезпечення навчаль
ними ресурсами, необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, підт
римка студентів; інформаційний менеджмент, використання інформаційних си
стем для ефективного управління освітнім процесом; забезпечення публічності 
інформації; циклічне зовнішнє забезпечення якості.

Організаційна структура управління забезпеченням якості містить: 
дорадчі органи управління щодо внутрішнього забезпечення якості: вчена 

рада ХНЕУ ім. С. Кузнеця, вчені ради факультетів, студентська академічна ра
да, робочі групи та експертні комісії за напрямами внутрішнього забезпечення 
якості, уповноважені з якості на факультетах, уповноважені з якості на кафед
рах, студентські групи з якості за спеціальностями, фокус-групи представників 
роботодавців, бізнес-структур;

структурні підрозділи, що координують та виконують функції забезпе
чення якості: відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку, ме
тодичний відділ, навчальний відділ, відділ маркетингу та корпоративних кому
нікацій, відділ молодіжної політики та соціального розвитку, відділ працевлаш
тування студентів та взаємодії з бізнес-структурами, відділ профорієнтації та 
роботи з обдарованими учнями, відділ заочної, дистанційної та післядипломної 
освіти, відділ аспірантури і докторантури.

Основні нормативні документи, що регулюють внутрішнє забезпечення 
якості:

Інтегральний документ: Положення "Про внутрішнє забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти у Харківському національному еко-

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор



номічному університеті імені Семена Кузнеця" (2016 р.).
Документи, що описують забезпечення якості студентоцентрованого на

вчання та викладання:
Тимчасове Положення про організацію освітнього процесу в Харківсько

му національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (2016 р.);
Положення "Про порядок реалізації права на академічну мобільність уча

сників освітнього процесу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця" (2016 р.);
Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і студе

нтів Харківського національного економічного університету (2008 р.).
Документи, що описують забезпечення якості освітніх та навчальних про

грам: Методичні підходи до формування варіативної складової освітніх про
грам в Харківському національному економічному університеті імені Семена 
Кузнеця (2016 р); Положення "Про робочу програму навчальної дисципліни у 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця" (2018 р.).

Документи, що описують забезпечення якості ресурсного забезпечення 
освітнього процесу: Положення "Про інституційний репозитарій ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця (2012 р.); Положення "Про персональну навчальну систему як складо
ву управління самостійною роботою студентів ХНЕУ" (2013 р.); Положення 
"Про структуру, зміст та обсяги навчально-методичних видань" (2008 р.), По
ложення "Про порядок проходження рукопису від його підготовки до видання у 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця" (2016 р.).

Документи, що описують забезпечення контролю якості результатів на
вчання: Положення про державну атестацію випускників у Харківському наці
ональному економічному університеті імені Семена Кузнеця" (2017 р.); Поло
ження "Про моніторинг та самооцінку якості результатів навчання студентів у 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця" (2016 р.); Тимчасове Положення "Про порядок оціню
вання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 
системою" (2013 р.); Положення "Про проведення письмових екзаменів у Хар
ківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця", 
(2015 р.); Положення "Про порядок формування рейтингу успішності студентів 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця для призначення стипендій" (2017 р.).

Документи, що описують забезпечення якості професорсько- 
викладацького складу:

Положення "Про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних 
працівників Харківського національного економічного університету імені Се
мена Кузнеця та укладання з ними трудових договорів (контрактів)" (2015 р.);

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних і педа
гогічних працівників (2015 р.);

Методика кількісної оцінки науково-педагогічної діяльності викладачів 
університету (2012 р.);

Положення про організацію навчального процесу з підвищення кваліфі
кації та стажування фахівців, педагогічних і науково-педагогічних працівників 
(2015 р.).

Документи, що регламентують визнання кваліфікацій студентів: Поло
ження "Про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту в 
Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузне-
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10
ця" (2016); Опис документів про вищу освіту державного зразка та додатків до 
них, академічної довідки (ухвалено Вченою радою, 2016 р.).

Інформаційний менеджмент внутрішнього забезпечення якості здійсню
ється з використанням корпоративної інформаційної системи у корпоративній 
мережі, до якої підключені усі підрозділи, що дає змогу працювати з корпора
тивною базою даних і електронною поштою, користуватись мережею Інтернет.

Корпоративно-інформаційна система ХНЕУ ім. С. Кузнеця забезпечує 
збір, аналіз і використання відповідної інформації для ефективного управління 
якістю освітньої діяльністю на основі використання інформаційних систем та 
містить підсистеми: "Управління роботою приймальної комісії", "Управління 
персоналом" (модулі "Деканат", "Співробітники", "Гуртожиток", "Рейтинг"; 
"Управління навчальним процесом", "Управління фінансово-економічною дія
льністю", "Електронний журнал").

Публічна інформація. ХНЕУ ім. С. Кузнеця забезпечує прозорість, досту
пність до інформації про свою діяльність, спеціальності, освітні програми, ре
зультати освітньої діяльності шляхом її висвітлення на офіційному сайті ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, ЗМІ, оприлюднення інформаційних та звітних матеріалів на за
ходах різного рівня.

Висновок: експертна комісія зазначає, що показники успішності та 
якості виконання комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін 
знаходяться на рівні, який відповідає Державним вимогам до акредитації. 
Розбіжності в показниках успішності та якості виконання комплексних 
контрольних робіт при проведенні самоаналізу та під час проведення зрізів 
знань експертною комісію знаходяться в межах допустимих показників.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти Харківському національному економічному універси
теті імені Семена Кузнеця відповідає встановленим стандартам і забезпе
чує якісну підготовку фахівців напряму підготовки 6.140103 "Туризм”.

Організація освітнього процесу здійснюється кафедрою туризму ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця на основі освітньо-професійної програми, навчальних планів, що 
розроблені та затверджені згідно діючих норм та вимог Міністерства освіти і 
науки України.

Комісія перевірила навчально-методичне забезпечення навчального про
цесу підготовки бакалаврів, яке включає: навчальний план, робочі програми 
навчальних дисциплін з усіх базових і вибіркових дисциплін, програми навча
льної, виробничої практики, методичні матеріали до лабораторних та практич
них занять, контрольні завдання, контрольні роботи з навчальних дисциплін, 
текстові та електронні варіанти тестів, тренувальних вправ, методичні матеріа
ли з управління самостійною роботою студентів, виконання курсових робіт.

Студенти напряму підготовки 6.140103 "Туризм" повністю забезпечені 
навчально-методичними виданнями з усіх дисциплін навчального плану.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу з кожної дисци-

3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
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пліни зосереджено в навчально-методичному комплексі дисципліни (НМКД) у 
складі робочої програми, методичного забезпечення усіх видів занять. Таке зо
середження методичного забезпечення є доцільним з позиції контролю стану 
викладання дисципліни, а також з точки зору накопичення і передачі методич
ного досвіду молодим викладачам.

Навчальні програми базових та вибіркових дисциплін є власними розроб
ками викладачів кафедри туризму та викладачів інших кафедр, які викладають 
дисципліни за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм", згідно навчального 
плану.

За всіма навчальними дисциплінами розроблені методичні рекомендації 
до лабораторних та практичних занять (за потребою). Викладання дисциплін 
здійснюється у формі проведення лекцій, лабораторних і практичних занять, 
через виконання індивідуальних завдань під керівництвом викладача. Найбіль
ше годинне навантаження за формами занять у розрізі годин, які передбачені 
навчальним планом, припадає на лабораторні та практичні заняття. В ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця запроваджена система самостійної роботи студентів з використан
ням комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення на сайті 
університету: персональні навчальні системи з кожної дисципліни (ПНС), які 
студенти широко використовують у процесі підготовки до лекцій, лаборатор
них занять, практичних занять, контролю знань.

Для комплексної перевірки знань з навчальних дисциплін розроблено не
обхідні засоби діагностики якості вищої освіти.

Навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки
6.140103 "Туризм" передбачено виконання курсових робіт за дисциплінами 
"Політична економія", "Географія туризму", "Організація туристичних подоро
жей" та "Менеджмент та маркетинг туризму". В рамках підсумкової атестації -  
виконання комплексного консультаційного проекту та складання кваліфікацій
ного іспиту за спеціальністю.

Для забезпечення підготовки студентами комплексного консультаційного 
проекту викладачами кафедри туризму підготовлено перелік тем проектів для 
бакалаврів та розроблено методичні рекомендації щодо їх виконання.

Оцінювання знань і вмінь студентів в ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється 
відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів 
навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою», яке 
визначає єдині підходи до використання накопичувальної бально-рейтингової 
системи (НБРС) для всіх структурних підрозділів (кафедри, факультети, відді
ли), спеціальностей, рівнів підготовки студентів.

З метою оцінювання компетентностей за кожною навчальною дисциплі
ною розроблено "Технологічну карту накопичувальних рейтингових балів з на
вчальної дисципліни" та "Рейтинг-план дисципліни".

Основним джерелом навчально-методичного забезпечення підготовки ба
калаврів з напряму підготовки 6.140103 "Туризм" є бібліотечний та кафедраль
ний фонди, електронні засоби інформації. Читальні зали університету забезпе
чені фаховими періодичними виданнями, студенти мають вільний доступ до 
цифрового репозитарію Світового банку. У навчальному процесі використо
вуються прикладні комп'ютерні програми, електронні посібники, мультимедій
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ні засоби. Студенти мають доступ до електронної бази даних із законодавства 
України "Ліга-закон", що дозволяє використовувати в навчальному процесі 
чинні нормативні акти і відстежувати відповідні зміни.

Комп'ютерна мережа ХНЕУ ім. С. Кузнеця підключена до мережі Інтер- 
нет, що дає доступ до нього викладачам та студентам. Викладачами кафедри 
туризму лекційні заняття проводяться в формі мультимедійних презентацій з 
використанням відповідного обладнання.

Висновок: експертна комісія констатує, що стан організаційного та 
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу напряму підгото
вки 6.140103 "Туризм" у Харківському національному економічному уні
верситеті імені Семена Кузнеця повністю відповідає Державним вимогам 
щодо акредитації та забезпечує належний професійний рівень підготовки 
бакалаврів.

Експертна комісія ознайомилася із наданою інформацією та перевірила 
відомості про кадрове забезпечення підготовки бакалаврів напряму підготовки
6.140103 "Туризм" у ХНЕУ ім. С. Кузнеця за наказами про зарахування науко
во-педагогічних працівників на посаду, особовими справами та трудовими 
книжками і дійшла висновку, що кадрове забезпечення освітнього процесу від
повідає вимогам нормативних документів системи вищої освіти.

Підготовка бакалаврів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" здійсню
ється випусковою кафедрою туризму. Підготовку бакалаврів забезпечує 30 про
відних фахівців, які працюють на постійній основі. Частка науково- 
педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які за
безпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану, складає 
100%. У складі науково-педагогічного персоналу, що працює на спеціальності: 
6 докторів наук, професорів, 1 доктор наук, доцент; 2 кандидати наук, професо
ри, 22 кандидати наук, серед яких -  13 доцентів. Усі викладачі за своїм рівнем 
підготовки відповідають займаним посадам.

Протягом останніх чотирьох років кафедрою туризму було підготовлено 
та подано декілька проектних заявок за грантовими програмами Егазшиз+ (під
розділ К2 -  Сарасііу ЬиіМіп§), Університетської Агенції Франкофонії, націона
льних науково-дослідних та молодіжних проектів.

Кафедра туризму є постійним партнером Департаменту міжнародного 
співробітництва Харківської міської ради у організації і проведенні міжнарод
ного туристичного форуму "Харків -  партнерство в туризмі". Також викладачі 
кафедри приймають участь у заходах, ініційованих ОКЗ "Харківський організа
ційно-методичний центр туризму", який входить до структури Харківської об
ласної державної адміністрації., та інших заходах, що проводяться підприємст
вами та установами регіону. У серпні 2018 р. професорсько-викладацький склад 
та студенти напряму підготовки / спеціальності "Туризм" приймали участь у 
роботі X Молодіжного форуму асоціації європейських прикордонних регіонів 
за тематикою "Збереження природної, історичної та культурної спадщини при
кордонного регіону".

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор
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На сьогодні кафедрою виконується проект АІЛ7 "Мазіег ітапсо-икгаіпіеп 

"Тоигізте. Ьоізігз. Раїгітоіпез" (франко-українська магістерська програма "Ту
ризм. Культурна спадщина. Дозвілля"), який забезпечує, поміж іншого, міжна
родну академічну мобільність викладачів та студентів.

Активне наукове співробітництво кафедри з туристичними підприємст
вами і органами місцевого самоврядування дозволяє залучати студентів до уча
сті у дослідженнях, готувати наукові роботи з актуальних проблем сучасних 
знань у сфері економіки туризму, ефективно впроваджувати новітні досягнення 
науки, сучасні інформаційні технології у навчально-виховний процес.

Кафедра має угоди про співробітництво з підприємствами, громадськими 
організаціями та підрозділами органів влади та місцевого самоврядування, у 
тому числі з зарубіжними навчальними закладами. Наразі ведуться переговори 
щодо розширення міжнародної діяльності у галузі наукових досліджень та ака
демічних обмінів, що є одним із головних стратегічних пріоритетів кафедри.

Група забезпечення за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм" складає 
12 осіб: Сущенко О.А. -  д.е.н, професор, Наумік-Гладка К.Г. -  д.е.н, професор, 
Гур'янова Л.С. -  д.е.н, професор, Єрмаченко В.Є. -  к.е.н, професор, Зима О.Г. -  
к.е.н, доцент, Алдошина М.В. -  к.е.н., доцент, Брусільцева Г.М. -  к.е.н., доцент, 
Дехтяр Н.А. -  к.е.н., доцент, Клок О.П. -  к.е.н., викладач, Козубова Н.В. -  
к.е.н., викладач, Лола Ю.Ю. -  к.е.н., доцент, Стрижак О.О. -  к.е.н., доцент. 
Склад групи забезпечення затверджено наказом ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
від 01.03.2019 р. № 56 (протокол № 6 Вченої ради від 21.01.2019 р.).

Керівником групи забезпечення є д.е.н., професор Сущенко О.А. Сущен
ко О.А. має наукові ступені доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04
-  Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 
(051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгів
ля та біржова діяльність, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм) та кан
дидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01 -  Економіка, організація і 
управління підприємствами, і вчене звання професора кафедри туризму.

Сущенко О.А. входить до складу Науково-методичної комісії Міністерст
ва освіти і науки України з галузі знань 24 "Сфера послуг", спеціальність 242 
"Туризм", є експертом Регіональної комісії експертів Бюро Центральної та Схі
дної Європи Університетської Агенції Франкофонії -  АУФ (А§епсе ипіуегзіїаіге 
сіє 1а РгапсорЬопіе -  АИР), керівником спільної франко-української магістерсь
кої програми "Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля" ("Тоигізте. Раїгітоіпез. 
Ьоізігз") з університетом Ліон-2 ім. Люм'єр (Франція) (кафедра туризму є випу- 
сковою кафедрою зі сторони ХНЕУ ім. С. Кузнеця), має досвід практичної ро
боти у галузі туризму.

Сущенко О.А. є автором більше ніж 130 наукових та навчально- 
методичних праць (з яких 7 індексуються у міжнародних наукометричних базах 
8сориз та \¥еЬ о ї  8сіепсе), серед них: 8 монографій (особисто та у співавторст
ві), 1 підручник, 3 навчальних посібника з грифом МОН або рекомендацією 
вченої ради університету. Має сертифікат підготовки з англійської мови рівня 
В2 (Визіпезз Еп§1ізЬ СегіїГісаїе УапІа§е, Ьєуєі В2: СатЬгісі^е Е$ОЬ Ьєуєі 1 
СегїіГюаІе іп Е$ОЬ Іпіетаїіопаї (ВизіпеззУапІа^е). Є членом спеціалізованої 
вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 45.052.02, спеціалізованої
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вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 29.051.01.

Сущенко О.А. проходила наукові стажування в рамках міжнародної про
грами академічної мобільності Егазтиз+ (22.09-01.10.2016 р., 30.01-07.02.2017 
р., 10-18.02.2019 р.) в Університеті Ліон 2 ім. Люм'єр (м. Ліон, Франція). Є ви
конавцем міжнародних наукових грантових проектів:

АІІР "Мазіег Ггапсо-икгаіпіеп "Тоигізте, Іоізігз, раїгітоіпез" (Асоціація 
університетів франкофонії, "Магістерська програма "Туризм. Культурна спад
щина. Дозвілля"), 01.09.2017 -  30.06.2019;

ІШ -08-104/02.02.18 Аррііесі тосіеіз оГ агіїгїсіаі іпїеііі^епсе Гог сіаіа апаїузіз 
апсі оріітігаїіоп оґ асітіпізіхаїіуе зузіетз іп Ерізкор Копзіапііп Ргезіаузку 
Ш іуегзіїу оґ81іитеп (Ви1§агіа);

Ргоіесі: № Р 8 0  -  31-813/28.06.2016. \¥еЬ-ЬазесІ р іаііогт Гог регіосііс 
еіесігопіс есііііопз оГ іЬе “Зі. 81. Сугії ап<і МеіЬосІіиз” Уеііко Т атоуо , Ви1§агіа,
2016-2018;

Ргоіесі № 09-590-13/10.04.2013 “Іпіе^гаїесі еіесігопіс з є г у і с є з  іог іЬе сі1і2епз 
апсі іЬе Ьизіпезз” (2013-2015).

Усі науково-педагогічні працівники є спеціалістами вищої категорії та 
успішно забезпечують підготовку здобувачів освітнього рівня "бакалавр" на
пряму підготовки 6.140103 "Туризм". На кафедрі туризму працює 17 фахівців, з 
яких: 3 доктори наук, професори; 12 кандидатів наук, з них -  1 професор, 7 до
центів; 2 особи без наукового ступеню та вченого звання; з яких за сумісницт
вом -  2 особи ( 11,8% від загальної кількості фахівців), з них -  1 доктор наук, 
професор, 1 особа без наукового ступеню та вченого звання. Усі викладачі за 
своїм рівнем підготовки відповідають займаним посадам. 100 % викладачів 
протягом останніх п ’яти років взяли участь у заходах з підвищення кваліфіка-

3 усіма науково-педагогічними працівниками укладені трудові договори 
(контракти), наявні накази про прийняття їх на роботу.

Вибіркова перевірка науково-педагогічного складу кафедр, що забезпе
чують підготовку бакалаврів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" підтверди
ла їхню науково-педагогічну кваліфікацію, наявність розроблених навчально- 
методичних матеріалів, наукових публікацій.

На випусковій кафедрі проводиться робота з покращення якісного рівня 
професорсько-викладацького складу шляхом стажування та перепідготовки (пі
двищення кваліфікації) у навчальних закладах України, на споріднених кафед
рах інших університетів та участі в наукових українських та міжнародних кон
ференціях (про що свідчать опубліковані матеріали конференцій, відповідні ди
пломи та сертифікати). Стажування здійснюється за узгодженням і на підставі 
договорів із керівниками відповідних організацій, установ і навчальних закла
дів не менше 1 разу на 5 років.

За період 2015-2018 рр. викладачі кафедри туризму проходили міжнарод
ні стажування:

1) Сущенко О.А. , Наумік-Гладка К.Г., Ахмедова О.О., Брусільцева Г.М., 
Дехтяр Н.А. -  Університет Ліон 2 ім. Люм'єр (Франція), лютий 2019 р.;

2) Ахмедова О.О., Дехтяр Н.А. -  Університет Ліон 2 ім. Люм'єр (Фран
ція), б^пр'чрнк 701 Я п •

ЦІЇ.
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3) Сущенко О.А. -  Університет Ліон 2 ім. Люм'єр (Франція), вересень

4) Сущенко О.А., Єрмаченко В.Є. -  Університет Ліон 2 ім. Люм'єр 
(Франція), вересень 2016 р.;

5) Наумік-Гладка К.Г. -  Академічне товариство ім. Міхала Балудянського 
(м. Кошице, Словаччина), квітень 2016 р.;

6) Козубова Н.В. -  Польсько-українська фундація "Інститут Міжнародної 
Академічної і Наукової Співпраці" (м. Варшава, Польща), листопад 2018 р.

7) Зима О.Г., Наумік-Гладка К.Г., Дехтяр Н.А., Лола Ю.Ю. -  Варненський 
університет менеджменту (м. Варна, Болгарія), травень 2019 р.

Під час проведення акредитаційної експертизи була проведена вибіркова 
перевірка оригіналів документів, які підтверджують проходження науково- 
педагогічними працівниками випускової кафедри туризму відповідного підви
щення кваліфікації. Звітна документація, надана експертній комісії відділом 
кадрів університету, підтверджує достовірність наведених в акредитаційній 
справі матеріалів.

Усі науково-педагогічні працівники, що забезпечують підготовку бакалав
рів 6.140103 "Туризм" мають публікації, наукові та навчально-методичні розро
бки, які відповідають спеціальності та дисциплінам, закріпленим за ними; своє
часно пройшли підвищення кваліфікації у різних формах: захист кандидатських 
/ докторських дисертацій, стажування. Підвищення кваліфікації НПП, що за
безпечують освітній процес, є своєчасним і здійснюється згідно з Наказом 
МОН України від 24.01.2013 р. № 48 «Про затвердження Положення про під
вищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних пра
цівників вищих навчальних закладів».

На кафедрі проводиться підготовка 4 аспірантів (докторів філософії) зі 
спеціальності 242 "Туризм".

Експертна комісія зазначає, що чисельність науково-педагогічних (педа
гогічних) працівників, що забезпечують спеціальність і працюють у навчаль
ному закладі за основним місцем роботи, займаються вдосконаленням навчаль- 
но-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підруч
ників та навчальних посібників, складає 100%.

Висновок: експертна комісія зазначає, що кадрове забезпечення осві
тнього процесу підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 "Туризм” у 
Харківському національному економічному університеті імені Семена Ку
знеця відповідає Державним вимогам щодо акредитації, Ліцензійним умо
вам провадження освітньої діяльності.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ

Університет розташований у центрі міста Харкова, де компактно розмі
щені шість корпусів, господарчі споруди, фізкультурно-оздоровчий комплекс 
та бібліотечний корпус.

Університет має сім гуртожитків: гуртожиток № 1 "Геліос", гуртожиток 
№ 2 "Полюс", гуртожиток № З "ІТ", гуртожиток № 4 "Міжнародний", гуртожи-

2017р.;
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ток № 5 "П’ятірочка", гуртожиток № 6 "Сінергія", гуртожиток № 7 "Академіч
ний". # 2 

Загальна площа приміщень становить 75320 м , з яких навчальна -
2 ^13250,17 м . Таким чином, питома навчальна площа складає 2,7 м на одну осо

бу ліцензованого обсягу дійсних ліцензій з урахуванням навчання за змінами, 
що відповідає нормі.

Результати проведеної перевірки свідчать, що навчальний процес забез
печений усім необхідним обладнанням, устаткуванням, приладами. Усі види 
занять, що передбачені навчальними планами, у повній мірі забезпечені необ
хідними навчальними площами, технічними засобами, лабораторним устатку
ванням у відповідності до вимог робочих навчальних програм.

Університет розташовано в спеціально побудованих приміщеннях. При
міщення корпусів мають централізоване водопостачання, каналізацію, центра
льне опалення. Системи знаходяться у належному стані. Санітарно-технічний 
стан приміщень університету відповідає вимогам пожежного та санітарного на
гляду та систематично перевіряється відповідними службами.

В цілому експлуатація та утримання будівель, споруд, приміщень універ
ситету здійснюються відповідно до державних стандартів, системи безпеки 
праці, правил і норм техніки безпеки і протипожежної безпеки.

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця працюють їдальня і буфети. Медичне обслугову
вання студентів здійснюють медичні пункти.

Університет має потужну спортивну базу, 4 спортивні майданчики пло
щею 2740 кв. м, 7 спортивних залів (приміщень) площею 2102,9 кв. м, а саме: 

у спортивному залі № 1 лекційного корпусу (площа 350 м2) проводяться 
заняття з аеробіки, одноборств;

у спортивному залі № 2 головного корпусу (площа 264 м") проводяться 
заняття з настільного тенісу та бадмінтону;

у спортивно-оздоровчому комплексі по вул. Мирній, 13 (спортивний зал
2 г*№ 3), проводяться в ігровому залі (площа 755 м ) заняття з футболу, баскетбо

лу, волейболу, гандболу, боксу;
заняття з пауерліфтингу, гирьового спорту, атлетизму проводяться в тре- 

нажерному залі (площа 79 м2);
у спортивному залі № 4 (гуртожиток № 5), який включає 2 спортивних

9 • • •зали площею 402 м , проводяться заняття з фізичної реабілітації;
у двох гуртожитках існують тренажерні зали, а в п ’яти -  спортивні кімна

ти з настільного тенісу, для яких придбані сучасні тенісні столи та інвентар для 
занять з настільного тенісу; у шахово-шашковому клубі “ІНЖЕК-ТУРА” (Ь-21) 
проводяться навчальні заняття та змагання з шахів та шашок (загальна площа -  
252,9).

Запити навчального процесу в автоматизованому обслуговуванні забезпе
чує інформаційно-керуюча система університету (підсистеми "Поточний конт
роль", "Сесія", "Бібліотека", "Навчальний відділ", "Кадри" тощо). Бібліотека 
університету нараховує понад 850 тис. томів. Загальна площа бібліотеки і чита-

'У
льних залів складає 1985,47 м . Наразі бібліотека продовжує комплектування 
фонду шляхом співробітництва з видавництвами України і зарубіжжя.

З метою ефективного використання часу, що виділений навчальним пла- 
Голова експертної комісії: О- О- Любіцева, д.геогр.н., професор
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ном на самостійну роботу студента, студентам пропонуються електронні на- 
вчально-методичні матеріали з дисциплін, що передбачені навчальним планом. 
Ці матеріали розміщені на сайті "Персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця" (електронна адреса: Ьпр$://рП5.Ішеи.ес1и.иа ) диференційовано за кафе
драми і навчальними дисциплінами.

На території університету працює мережа \¥і-Рі з вільним доступом сту
дентів до мережі Інтернет. Мережа налічує 108 точок доступу, розташованих у 
всіх приміщеннях університету. Максимальна кількість одночасно підключених 
клієнтів у робочі дні сягає 1900.

При організації фахової підготовки бакалаврів використовується комп'ю
терна техніка із застосуванням як стандартного програмного забезпечення, так і 
спеціалізованих пакетів. Студенти використовують комп'ютерну техніку не 
тільки для виконання лабораторних занять, але й для складання тестових за
вдань та програм перевірки знань. Студенти напряму підготовки 6.140103 "Ту
ризм" мають можливість користуватися сучасною комп'ютерною технікою у 
комп'ютерних класах ХНЕУ ім. С. Кузнеця, а також у комп'ютерних класах гу
ртожитків.

Окрім закріплених безпосередньо за кафедрою комп'ютерних лаборато
рій, які використовується під час викладання навчальних дисциплін, де норма
тивно передбачений обов'язковий доступ до робочого місця ПЕОМ, студентам 
надаються інші ресурси ХНЕУ ім. С. Кузнеця для забезпечення підготовки до 
інших дисциплін навчального плану, зокрема, мультимедійне обладнання для 
проведення лекційних занять, аудиторії, комп'ютерні лабораторії для виконання 
практичних завдань тощо.

Таким чином, університет достатньо забезпечений комп'ютерною техні
кою для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм".

Висновок: експертна комісія констатує, що у Харківському націона
льному економічному університеті імені Семена Кузнеця у достатній кіль
кості наявні навчальні приміщення, відповідне обладнання, побутова ін
фраструктура, стан яких повністю відповідає вимогам до санітарно- 
гігієнічних умов праці та навчання і задовольняє потреби з підготовки фа
хівців напряму 6.140103 "Туризм"й відповідає акредитаційним вимогам.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу щодо підготов
ки бакалаврів за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм" у ХНЕУ ім. С. Кузне
ця засновується на створенні необхідних умов як для ефективного навчального 
процесу в аудиторіях, кабінетах і лабораторіях згідно з розкладом занять, так і 
для плідної позааудиторної роботи студентів під час підготовки до лаборатор
них і практичних занять, написання курсових і кваліфікаційної робіт, а також у 
процесі підготовки викладачів кафедри до проведення занять.

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця працює сучасна науково-технічна бібліотека, ос
новні завдання якої полягають у накопиченні, створенні, збереженні та органі
зації власних і світових інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам на
вчального процесу й науково-дослідної роботи в університеті; забезпеченні ін-

6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор



18
формаційних потреб студентів, викладачів і співробітників відповідно до прин
ципів доступності, оперативності, інформативності і комфортності, що дозво
ляє займатись науковими дослідженнями та розробкою методичних рекоменда
цій в галузі 1401 "Сфера обслуговування”.

Кількість користувачів за єдиним читацьким квитком складає понад 10 
500, загальний книжковий фонд складає 851 475 примірників. Електронний ка
талог фонду бібліотеки містить 168 083 записи.

У бібліотеці працює універсальний читальний зал, що має у своєму роз
порядженні всі наявні документи з фонду бібліотеки, для обслуговування всіх 
категорій читачів -  від студентів до викладачів. У цьому ж залі розташована 
філія Регіональної депозитарної бібліотеки Світового банку реконструкції й ро
звитку. Читальний зал періодичних видань бібліотеки дозволяє читачам озна
йомитися зі статтями періодичних видань з різної тематики у відповідності до 
завдань, що постають перед студентами в рамках навчального процесу.

У всіх читальних залах бібліотеки відкрито доступ читачам до Інтернету. 
На основі пошукової системи використовується можливість електронного за
мовлення документів з будь-якого комп’ютера локальної мережі університету, 
також користувачі мають можливість перегляду своєї картки в електронному 
вигляді.

У бібліотеці працює система інформаційно-правового забезпечення "Ліга- 
Закон". Оновлення системи проводиться щодня через Інтернет. На сьогодніш
ній день систему "Ліга-Закон" установлено в усіх читальних залах бібліотеки. 
Читачі мають доступ до нормативно-правової, економічної, консультаційної, 
довідкової інформації, яку при необхідності можна скопіювати.

На базі бібліотеки в університеті відкрито доступ до наукометричних баз 
даних §сориз та XVеЬ о!* 8сіепсе.

З вересня 2008 р. ведеться робота зі створення бази повнотекстових до
кументів. Електронна бібліотека включає електронні аналоги друкованих ви
дань, а саме: монографії, навчальні посібники, конспекти лекцій, виданих у 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Створено електронний науковий архів на основі програм 
Озрасе. З 2012 р. працює Репозитарій відкритого доступу ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Бібліотека має широкі міжнародні зв’язки та статус регіонального інфор
маційного центру. На базі бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця працює два інфор
маційних центри: Центр інноваційних знань Світового банку в Україні (з 2007 
р.) та інформаційний центр Європейського союзу (з 2009 р.).

Сайт дистанційного навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця створено на базі сис
теми Моосіїе (Мосіиіаг ОЬіесІ: Огіепїесі О упатіс Ьеагпіп§ Епуігоптепі:). Система 
Моосіїе є пакетом програмного забезпечення для створення курсів дистанційно
го навчання і \уеЬ-сайтів (безкоштовним (з відкритим кодом) та найпоширені
шим в світі та в Україні).

Адреса сервера, на якому встановлено сайт дистанційного навчання -  
НЦрз://рп5.Ьпеи.есІи.иа/. Сайт доступний як із мережі Інтернет, так і з локальної 
мережі університету.

Основна інформація про діяльність Харківського національного економі
чного університету імені Семена Кузнеця розміщена на офіційному веб-сайті 
закладу освіти Ьйр:/Лу\¥\у.Ьпеи.ес1и.иа : структура, ліцензія та сертифікати про
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акредитацію, освітня /освітньо-наукова/ діяльність, зразки документів про осві
ту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 
населення до приміщень, інформація про навчальні та наукові структурні під
розділи та їх склад, освітні програми, видавнича діяльність, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна інформація. Також, на офіційному веб- 
сайті університету розміщена основна діяльність англійською, французькою, 
німецькою, російською мовами, що включає інформацію про структуру, ліцен
зію та сертифікати про акредитацію, освітні/освітньо-наукові програми, зразки 
документів про освіту, правила прийому іноземців та осіб без громадянства, 
умови навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактну 
інформацію.

Також інформація про напрям підготовки 6.140103 "Туризм" міститься 
на сайті кафедри туризму -  Ьирз://\у\у\у.Ьпеи.есіи.иа/каіМга-Шгу2т и /, де пред
ставлено навчальну роботу кафедри, наукові праці викладачів, ступеневу стру
ктуру підготовки студентів, умови вступу та іншу необхідну інформацію стосо
вно підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм" у ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця.

В бібліотеці представлено монографії, підручники, навчальні посібники, 
навчально-методичні посібники, навчально-методичні комплекси дисциплін, 
підготовлені та опубліковані викладачами кафедри та університету, що забез
печують процес підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.140103 "Ту
ризм".

У бібліотеці наявні фахові періодичні видання, які можуть використову
вати студенти напряму підготовки 6.140103 «Туризм», зокрема: Український 
туризм, Світ туризму, Тгауеі Ргоїеззіопаї Ма^агіпе, Тгауеізру, Достопримечате- 
льности Украиньї. История и культура, Оеоіоигпаї оГ Тоигізт апсі Сеозіїез, 
Іпіетаїіопаї Іоигпаї оГ ЗаГеїу апсі 8есигі1:у іп Тоигізт апсі Нозріїаііїу, Іпіетаїіопаї 
Іоигпаї оГ Тоигізт & Нозріїаіііу Я є у і є \ у з , Іпіетаїіопаї Іоигпаї оґ Тоигізт апсі 
Зрігіїиаііїу (ИТ8), Іоигпаї о і* Тоигізт & Нозріїаііїу М апа§етепІ та ін..

Експертна комісія констатує, що наявне інформаційне забезпечення осві
тнього процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця сприяє якісній підготовці бакалаврів за 
напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". Студенти мають доступ до першо
джерел, наукових праць, навчально-методичної літератури і періодики та мере
жі Інтернет, що значно сприяє покращенню інформаційного забезпечення осві
тнього процесу.

Висновок: в цілому, стан інформаційного забезпечення навчально
го процесу підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.140103 
"Туризм” відповідає Державним вимогам щодо акредитації. Б ібліотеч
ний фонд університету забезпечує потребу студентів у науково- 
методичній літературі, фахових і періодичних виданнях.

7. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮ Ю ЧИХ ОРГАНІВ

У висновках експертної комісії МОНУ щодо акредитаційної експертизи 
фахівців напряму підготовки 6.020107 "Туризм" у ХНЕУ (з 21 по 23 травня

ТА ЗАХОДИ ЩОДО IX УСУНЕННЯ

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор



20
2009 року) було внесено наступні пропозиції:

1. Збільшити кількість годин для вивчення дисциплін професійної підго
товки.

Виконання рекомендацій: навчальним планом напряму підготовки
6.140103 "Туризм" 2015 року набору передбачено 152 кредити циклу професій
ної підготовки (що становить 63% від загального обсягу кредитів, та 74,5% від 
загального обсягу кредитів на теоретичне навчання). Цикл містить 17 базових 
навчальних дисциплін та 13 вибіркових, з переліку яких студент повинен обра
ти 6. Таким чином, загальна кількість навчальних дисциплін циклу професійної 
підготовки становить 23.

2. Для поліпшення якості підготовки фахівців зі спеціальності потрібне 
оновлення лабораторно-технічної бази за рахунок придбання обладнання та до
даткового програмного забезпечення, що використовуються в комп‘ютерних 
класах під час проведення практичних занять, метою яких є ознайомлення із 
сучасними технологіями забезпечення роботи туристичного підприємства.

Виконання рекомендацій: на сьогодні ХНЕУ ім. С Кузнеця має унікальну 
спільну розробку з викладання дисципліни "Інформаційні системи та технології 
в туризмі" -  програмний комплекс "Оверія-туризм", розроблений багатопрофі- 
льною компанією "Оверія". На базі цього комплексу видано навчальний посіб
ник обсягом 31,2 ум. др. арк., що рекомендований МОН для використання в на
вчальних закладах України за напрямом підготовки "Туризм"

У 2014 р. видано перший в Україні електронний навчальний посібник 
"Логістика в міжнародному туризмі" з грифом МОН за напрямом підготовки 
"Туризм".

Для забезпечення виконання навчального плану підготовки фахівців за 
напрямом підготовки 6.140103 "Туризм" у ХНЕУ ім. С. Кузнеця використову
ються спеціалізовані комп’ютерні лабораторії. Студенти мають можливість ко
ристуватися сучасною комп'ютерною технікою у комп'ютерних класах універ
ситету, а також у комп'ютерних класах гуртожитків. Балансова вартість вста
новленого обладнання з розрахунку на одного студента має тенденцію до зрос
тання. Всі комп’ютери, які використовуються в навчальному процесі, мають 
відповідне спеціалізоване програмне забезпечення, вихід в Іпіегпеї.

З метою подальшого покращення науково-методичного, матеріально- 
технічного, кадрового забезпечення та якості підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм" 
галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" на кафедрі туризму ХНЕУ ім. С Куз
неця експертна комісія висловила такі зауваження і рекомендації:

1. Посилити роботу з підготовки підручників та навчальних посібників за 
фаховими дисциплінами нормативної та варіативної частин навчального плану 
викладачами випускової кафедри;

Виконання рекомендацій: відповідно до сформованого плану видань
2017-2019 н.р. підготовлено нові та оновлено існуючі навчально-методичні ма
теріали з дисциплін циклу професійної підготовки, зокрема навчальні посібни
ки: ^

Сущенко О. А. Конкурентоспроможність підприємницької діяльності (ту
ристична галузь): підручник / І.М. Труніна, О.А. Сущенко, Г.С. Ліхоносова. - 2-

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор
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ге вид., переробл. і доповн. -  Кременчук: вид-во ПП Щербатих О.В., 2017. -  268 
с. (рекомендовано МОН, лист № 1/11-7170 від 21.05.2015);

Маркетингові комунікації в туристичній діяльності (автори: Сущенко
О.А., Наумік-Гладка К.Г., Алдошина М.В.);

Організація ресторанного господарства (англійською мовою, автори: Су
щенко О.А., Ахмедова О.О.); Психологія. Нейропсихологія економічної діяль
ності (автор: Наумік-Гладка К.Г.);

Правове регулювання туристичної діяльності (автори: Брусільцева Г.М., 
Зима О.Г.);

Готельний бізнес (автори: Сущенко О.А., Лола Ю.Ю., Козубова Н.В.);
Економіка рекреації та туризму (автори: Сущенко О.А., Алдошина М.В., 

Дехтяр Н.А., Стрижак О.О., Тимошенко К.В.).
2. Представляти результати наукових досліджень у провідних закордон

них наукових виданнях, у виданнях, що включені до міжнародних наукометри- 
чних баз даних, у журналах з імпакт-фактором.

Виконання рекомендацій: викладачі кафедри туризму мають публікації у 
закордонних виданнях та у виданнях, що індексуються у наукометричних базах 
8сориз та \¥еЬ о£ 8сіепсе:

Сущенко Олена Анатоліївна
1. 8изЬсЬепко О., Тгипіпа І. Сгеаііоп о ї  Іппоуаііоп Сіизіегз аз а Ьіпе оГ 

Епїегргізе Сотреііїіуепезз Ітргоуетепі: іп іЬе РіеШ о£ Рогеі§п Е сопотіс Асгіуііу 
// АсШаї РгоЬІетз о^Есопотісз. -  2016. -  №. 3(177). -  Р. 191-198. (8СОРИ8)

2. 8изЬс1іепко О., № пкоу >!., БуасЬепко У. Коїе оґ сЬіеГ іпїогтаїіоп оШсег 
\уіі1ііп іЬе зузіет  оГ Ьитап гезоигсе сіеуеіортепі; іп іЬе з є г у і с є  ог^апігаїіопз 
(Іоигізт) // Есопотіс Аппаїз-ХХІ. -  2017. -  Уоі. 165. -  Іззие 5-6. -  Р. 97-103. 
(8СО РШ )

3. 8из1ісЬепко О., Тгипіпа І., 2 а § іт іа к  О. Беїеппіпаїіоп оґ Еіесігісаі 
Еп£Іпеегіп§ Визіпезз ЕпШу’з Соге РіеМз о!4 Сотреіепсе аз 8оигсез оГ ііз 
Сотреїіїіуе Асіуапїа^ез // Ргосеесііп§з о!4 іЬе 2017 ІЕЕЕ Іпіегпаїіопаї Сопіегепсе 
оп Мосіегп Еіесігісаі апсі Епег§у 8уз1е т  (М ЕЕ8). -  КгетепсЬик, ІІкгаіпе, 2017. -  
Р. 344-347. (8С О РШ )

4. 8изЬс1іепко, О., Тгипіпа, І., Уагіапоуа, О., ОпузЬсЬепко, О. Іп1хосіисіп£ 
ЕЯР зузіет  аз а сопсІШоп оі' іпґогтаїлоп зесигіїу апсі ассоип1;іп§ зузіет 
їгапзГогтаїіоп // Іпїегпагіопаї Іоигпаї о^ Еп§іпеегіп§ апсі ТесЬпо1о§у. -  2018. - Уоі 
7. - № 4.3. 8ресіа1 Іззие 3. -  рр. 530-536. (8СО РШ )

5. 8изЬс1іепко, О.А., Реігоуа М., Тгипіпа І., БекЬіуаг N. Ві§ сіаіа Іооіз іп 
ргосеззіп§ іпїогтаїіоп іг о т  ореп зоигсез // РгосеесІіп§з оі" їЬе 2018 ІЕЕЕ Із* 
Іпіетаїіопаї Сопіегепсе оп 8уз1е т  Апаїузіз апсі ІпІеШ^епІ: СотриІіп§, 8АІС. 08- 
12 ОсїоЬег, Ргосеес1іп§5 8СОРІІ8 . Ьйрз://іееехр1оге.іеее.ог§/с1оситепІ/ 8516800 
БОЇ: 10.1109/8АІС.2018.8516800

6. 8изЬсЬепко О., КогиЬоуа И., РгокорізЬіпа О. Есо-Ргіепсіїу ВеЬауіог оґ 
Ьосаі Рориіаііоп, Тоигізїз апсі С отрапіез аз а Расіог оГ 8из1:аіпаЬ1е Тоигізт 
Оеуеіортепі: // Іпіегпаїіопаї Іоигпаї о І* Еп§іпеегіп§ апсі ТесЬпо1о§у. -  2018. - Уоі 
7. - № 4.3. 8ресіа1 Іззие 3. -  рр. 514-518. (8СОРІІ8)

7. 8изЬсЬепко О., Тгипіпа І., Кіок О., Ьозеуа О. М апа^етепі іесЬпо1о§іез о!* 
епзигіпд епуігоптепїаі ргоіесііоп аз іЬе їеггіїогу сіеуеіортепі: зігаїе^іс ргіогіїу //
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Іппоуаїіуе Есопотіс 8у т р о з іи т  2018 - Мііезіопез апсі Тгепсіз о£\Уог1с1 Есопоту 
(ІЕ82018) 8Н 8 \УеЬ С опі (І8ВИ: 978-2-7598-9063-7, еІ88№ 2261-2424) У оіите 
61,2019. \УеЬ оГ8сіепсе. сіоі: Ьі1рз://с1оі.ога/10.1051 /зЬзсопі720196101026

Ахмедова Олена Олегівна
1. АкЬтесіоуа О., Ротага-Ропотагепко А., Могог 8 ., К Ьтугоу І., 

МеїНосІісаІ арргоасЬез Іо зіаіе роїісу Гогесаз1:іп£ оі̂  зизІаіпаЬІе сіеуеіортепі: о ї 
ІЛсгаіпе’з ге§іопз // Ріпапсіаі апсі сгесШ асііуііу: ргоЬІетз о£ іЬеогу апсі ргасіїсе. -  
2019. (Л\^еЬ о £ 8сіепсе).

Дехтяр Надія Анатоліївна
1. Єрмаченко В.Є., Знахур С.В., Дехтяр Н.А. Удосконалення системи збо

ру первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного 
розвитку туристичної галузі України // Науковий економічний журнал "Актуа
льні проблеми економіки". -  2015. -  № 3(165). -  С. 401-414. (8С О РШ )

2. Уегтасіїепко V., Богокіїоу О., Бекіїїуаг N. Визіпезз Іоигізт сіеуеіортепі 
оп іЬе Ьазіз оГриЬІіс-ргІуаІе рагІпегзЬір // Тоигізт апаїузіз (118А). -  2015. -  Уоі. 
20. -  N0. 4. -  Рр. 433-440. Ьіїрзі/Лулу^.со^пігапІсоттипісагіоп.сот/Ьаск-іззиез- 
оГ-асІіуе-іоитаІзЛоигізт-апаІузіз-Ьаск-іззиез (8СОРИ8)

3. Реігоуа М., 8изЬсЬепко О., Тгипіпа І., БекЬіуаг N. ВІ£ Б аїа  Тооіз іп
Ргосеззіп§ ІпГогтаіїоп 6*0 т  Ореп 8оигсез // 2018 ІЕЕЕ Рігзі Іпіетагіопаї 
Сопїегепсе оп 8узІет  Апаїузіз & Іпіеііі^епі: СотриІіп§ (8АІС), Ргосеесііп^з 
8СОРІІ8 . Нирз://іееехр1оге.іеее.ог§/<іоситепі/8516800 ООІ:
10.1109/8АІС.2018.8516800

4. Реїгоуа М., БекЬіуаг N. Кіок О., Ьозеуа О. Яе^іопаї Іоигізт іпігазіхисіше 
(іеуеіортепі іп іЬе зіаїе зїгаїе^іез. РгоЬІетз апсі Регзресііуез іп М апа§етепІ (I88N 
1727-7051 ргіпі, 1810-5467 опііпе). У оіите 16, Іззие 4, 2018. Рр. 259-274 
8СОРІІ8 . сіоі: Ьїїр://сіх.ск)і.ог£/10.21511/ррт.16(4).2018.22

Єрмаченко Володимир Єгорович
1. Єрмаченко В.Є., Знахур Є.В., Дехтяр Н.А. Удосконалення системи збо

ру первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного 
розвитку туристичної галузі України // Науковий економічний журнал "Актуа
льні проблеми економіки". -  2015. -  № 3(165). -  Є. 401-414. (8СОРІІ8)

2. Уегтасіїепко V., Богокіїоу О., БекЬіуаг N. Визіпезз Іоигізт (іеуеіортепі 
оп іЬе Ьазіз оГриЬНс-ргіуаІе рагіпегзЬір // Тоигізт апаїузіз (Ь 8А). -  2015. -  Уоі. 
20. -  N 0. 4. -  Рр. 433-440. Ьі;1;рз://улу\у.со§пІ2:ап1:сотти п іса1;іоп.сот/Ьаск-із5иез- 
о^-асІіуе-іоигпаІзДоигізт-апаІузіз-Ьаск-іззиез (8СОРІІ8)

Зима Олександр Григорович
1. 2ау§огос1піа О., МікЬееу І., 2 у т а  О. Іс1еп1:Шпіп§ Еигореап Е-Ееагпег 

РгоШе Ьу Меапз о!'Оаіа Міпіп£ // 2018 ІЕЕЕ 8есопс1 Іпіетаїіопаї Сопїегепсе оп 
Б аіа 8ігеат  Міпіп§ & Ргосеззіп§ (Б 8МР). 2018, Ра§е(з):198- 201. ІІЯЬ : 
Ьі:1:р5://іееехр1оге.іеее.ог§/с1оситеп1:/8478570

Клок Олексій Петрович
І.РеІгоуа М., Бекіїїуаг N. Кіок О., Ьозеуа О. Яе^іопаї іоигізт іпГгазІгисІиге 

сіеуеіортепї іп їЬе зШе з1га1е§іез. РгоЬІетз апсі Регзресїіуез іп М апа§етепі (I88N 
1727-7051 ргіпі, 1810-5467 опііпе). У оіите 16, Іззие 4, 2018. Рр. 259-274 
8СОРІІ8 . сіоі: Ьйр://с1х.(іоі.ог§/10.21511/ррт.16(4).2018.22

2.8изЬс1іепко О., Тгипіпа І., Кіок О., Ьозеуа О. М апа^етепі 1есЬпо1о§іе5 о£
О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор
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епзигіп§ епуігопшепіаі ргоіесііоп аз іЬе їеггіїогу сіеуеіортепі; зігаїе^іс ргіогіїу. 
Іппоуаіїуе Есопотіс З у тр о з іи т  2018 - Мііезїопез апсі Тгепсіз о і '^ о г к і Есопоту 
(ІЕ82018) 8Н 8 \¥еЬ СопГ. (І8В№ 978-2-7598-9063-7, ЄІ88И: 2261-2424) У оіите 
61, 2019. \УеЬ о£ 8сіепсе. сіоі: Ьирз://сіоі.ог§/10.1051/зІізсопї/20196101026

Козубова Наталія Вікторівна
1. КогиЬоуа И, 8изЬсЬепко О., РгокорізЬупа О. Есо-ітіепсИу ЬеЬауіог оґ 

Іосаі рориіаііоп, Іоигізіз апсі сотрапіез аз а іасіог о£ зизІаіпаЬІе Іоигізт 
сіеуеіортепі; // Іпіетаїіопаї Іоигпаї оґ Еп§іпеегіп§ & ТесЬпо1о§у, 7 (4.3) (2018) 
514-518. (8СО РШ )

Лосева Ольга Генадіївна
1. 8изЬс1іепко О., Тгипіпа І., Кіок О., Ьозеуа О. М апа§етеп1 Іесітоіо^іез о ї 

епзигіп§ епуігоптепіаі ргоїесііоп аз ІЇіе {еггіїогу сіеуеіортепі; зігаїе^іс ргіогіїу. 
Іппоуаііуе Есопотіс 8у т р о з іи т  2018 - Мііезіопез апсі Тгепсіз оГ ^огМ  Есопоту 
(ІЕ82018) 8Н 8 ¥ е Ь  Соп£ (І8ВЇ\Г: 978-2-7598-9063-7, еІ88№ 2261-2424) У оіите 
61, 2019. \¥еЬ о£ 8сіепсе. сіоі: Ьирз://(іоі.ог§/10.1051/зЬзсоп£/20196101026

2. Реігоуа М., ОекЬїуаг N. Кіок О., Ьозеуа О. Яе§іопа1 їоигізт іпІгазігисШге 
сіеуеіортепі іп іЬе зіаіе зігаїе^іез. РгоЬІетз апсі Регзресііуез іп М апа^етепі (І88И 
1727-7051 ргіпі, 1810-5467 опііпе). У оіите 16, Іззие 4, 2018. Рр. 259-274 
8СОРИ8 . сіоі: Ь«р://сіх.с1оі.ог£/10.21511/ррт.16(4).2018.22

Наумік-Г ладка Катерина Г еоргіївна
1. Маитік-Оіасіка К.О., Меізз, К.-М., К., Кгіуїзоуа, Т., & Ьіасіоуа, Уи. 

Ітргоуетеп і о£ риЬІіс Гтапсіаі сопігої іп ІЇіе сопіехі: оґ епзигіп§ Гіпапсіаі зесигіїу 
оґіЬе зіаіе // Е к о н о м і ч н и й  часопис, 2017. - 168(11-12). -  С. 63-69 (8СОРЬ^8)

2. Наумік-Гладка К. Г. Нардіелло Д. Г. Птащенко О. В. Малюкіна А. О. 
Есопотіс сіеуеіортепі; Ьазесі оп іпіетаїіопаї епІегргепеигзЬір апсі Ьизіпезз Іоигізт 
/ /  Е к о н о м і ч н и й  часопис, 165(5-6), 2017 -  с. 104-109 (8СО РШ ).

3. В к л ю ч и т и  д о  практичної підготовки студентів стажування та виконан
ня науково-практичних проектів під керівництвом викладачів закордонних уні- 
верситетів-партнерів ХНЕУ ім. С Кузнеця.

Виконання рекомендацій: кафедрою туризму укладено договір про спів
робітництво із ТОВ "ТУРАЛ СЕРВИС" (код ЄДРПОУ 42737664). Компанія є 
провідним туроператором Болгарії та забезпечує з 2017-2018 н.р. проходження 
студентами напряму підготовки 6.140103 "Туризм" виробничої практики на 
провідних туристичних підприємствах Болгарії під керівництвом фахівців Вар- 
ненського університету менеджменту.

У 2011 р. було укладено договір про співробітництво з Університетом Лі- 
он-2 ім. Люм'єр (м. Ліон, Франція), у рамках якого, окрім виконання магістер
ських дипломних робіт під подвійним керівництвом викладачів з обох універ
ситетів, забезпечується академічний обмін студентами освітніх ступенів "бака
лавр" і "магістр" за програмою ЕКА8М ІІ8+. З 2019 р. ХНЕУ ім. С. Кузнеця є 
партнером Університету Карабюк (м. Карабюк, Туреччина) з організації акаде
мічних обмінів за державною програмою 1Ш і\Т^АКА.

Висновок: експертна комісія вважає, що випускова кафедра викона
ла рекомендації та усунула зауваження контролюючих органів і продовжує 
роботу з підвищення якості підготовки фахівців за напрямом підготовки 
6.1401

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор



8. ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО БУЛИ ЗРОБЛЕНІ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДНЬОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ ПОДАНИХ ДО МОН АКРЕДИТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
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Щодо зазначених недоліків за результатами попередньої експертизи ак
редитаційної справи Харківському національному економічному університеті 
імені Семена Кузнеця:

1. Перевірити наявність навчальних планів з обов’язковим вивченням 
української мови як окремої навчальної дисципліни "Українська мова як інозе
мна" відповідно до п.38 Постанови КМ України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі 
змінами та доповненнями від 10 травня 2018 р.),

повідомляємо, що експертна комісія безпосередньо на місці перевірила 
робочий навчальний план напряму підготовки 6.140103 "Туризм" 1 курсу 2015 
року набору (додаток В). Планом було передбачено вивчення української мови, 
однак на час зарахування студентів 2015 р. діяв Наказ МОН України від 
04.04.2006 №260 "Про вивчення української (російської) мови іноземними сту
дентами та аспірантами", тому студенти Агаєв Набі Сабурі огли, Мехдієв Сей- 
ран Сейфула огли, Рагімов Хатам Гашам огли обрали російську мову для ви
вчення. Комісія зазначає, що ХНЕУ ім. С. Кузнеця не було порушено вимоги 
нормативних документів щодо мовної підготовки іноземців, що діяли у 2015- 
2016 н.р.

2. Звернути увагу на можливість виконання навчального плану відповідно 
до аудиторного навантаження студента (враховуючи кількість тижнів за се
местр відповідно графіку навчального процесу),

повідомляємо, що експертна комісія безпосередньо на місці перевірила 
діючий навчальний план 2015 р. напряму підготовки 6.140103 "Туризм", робочі 
навчальні плани, розклад навчальних занять за кожним семестром за кожною 
навчальною дисципліною.

Організацію навчального процесу в університеті регулює "Тимчасове по
ложення про організацію освітнього процесу в Харківському національному 
економічному університеті імені Семена Кузнеця" (Наказ ректора від 
31.12.2016 р. № 251, розміщене за посиланням Ьїїрз:/Лу\уш.Ьпеи.е<іи.иа/уф- 
сопІепІ/ирІоасІз/2018/11/ТутсЬазоуе-роІогЬеппуа-рго-огЬапігаІзіуи-озуіїпоІіо- 
ргоІзези-у-НІЧЕІІ.рсІЇ). Відповідно до нього щорічно затверджуються графіки 
освітнього процесу, що є основою для розкладу занять студентів. Документом 
визначено, що:

навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і 
для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового ко
нтролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів;

тривалість семестру визначається навчальним планом, як правило, на 1 -  
З курсах вона становить 1 6 - 1 8  тижнів, навчальний тиждень триває не більше 
54 академічних годин (1,5 кредити ЕСТ8) на аудиторну та самостійну роботу 
студента;

навчальний день -  це складова частина навчального часу студента трива
лістю не більше 9 академічних годин.

Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком освітнього 
процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік з урахуванням перене-

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор



сень робочих та вихідних днів, погоджується і затверджується в порядку і в те
рміни, встановлені в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

В залежності від дня тижня, на який припадає початок семестру, а також 
кількості державних свят та неробочих днів, може не вистачати або, навпаки, 
спостерігаються зайві дні занять. Тому семестровий розклад корегується навча
льним відділом на основі планової кількості годин аудиторних занять, і додат
ково передбачено резервний тиждень наприкінці кожного семестру для перене
сення занять із святкових та неробочих днів і надання додаткових консультацій 
студентам та усунення ними заборгованості із домашніх завдань за навчальни
ми дисциплінами поточного семестру.

За результатами перевірки комісія зазначає, що виконання аудиторних 
годин кожної навчальної дисципліни за розкладом навчальних занять повністю 
відповідає діючому навчальному плану 2015 р., робочим навчальним планам.

З. Перевірити стан контингенту студентів за курсами і формами навчання, 
а також відповідність чисельності студентів у навчальних групах до загальних 
показників успішності виконання ККР,

встановлено, що протягом року відбувається рух студентів (поновлення, 
відрахування, переведення з денної на заочну форми навчання та навпаки, 
участь у програмах міжнародних обмінів із тимчасовим зарахуванням інозем
них студентів до наявних груп, надання академічної відпустки тощо), тому кі
лькість студентів, особливо заочної форми навчання, де можливим є додатко
вий набір після початку нового навчального року, відрізняється на різні дати. 
Основні показники формування контингенту студентів напряму підготовки
6.140103 "Туризм" станом на 01 вересня відповідного навчального року пред
ставлено у табл. 4.

Таблиця 4
Показники формування контингенту студентів 

освітнього ступеня "Бакалавр"
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№
з/п Показник

2014
рік

2015
рік

2016
рік

2017
рік

2018
рік

1 2 3 4 5 6 7
1. Ліцензований обсяг підготовки:

- денна форма навчання 50 75 75 75 100
- заочна форма навчання 50 50 50 50 25

2. Прийнято на навчання, всього 
(осіб)

54 43 78 76 91

- денна форма, 47 43 74 67 84
в т. ч. за держзамовленням 10 10 12 5 7
- заочна форма, 7 3 4 9 7
в т. ч. за держзамовленням 0 0 0 0 2
- нагороджених медалями, або
тих, що отримали диплом з від 5 4 2 3 2
знакою ^
- таких, які пройшли довгостро
кову підготовку і профорієнтацію
Голова експертної комісії: О- О- Любіцева, д.геогр.н., професор



Продовження табл. 4
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1 2 3 4 5 6 7
- зарахованих на пільгових умо
вах

1 — 1 1 1

3. Подано заяв:
- за денною формою навчання

510 456 1013 626 691

- за заочною формою навчання 7 10 ЗО 41 49
4. Конкурс абітурієнтів на місця 

державного замовлення:
- за денною формою навчання 51 45,6 84,4 125,2 98,7
- за заочною формою навчання — — — — 47

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації, прийнятих на 
скорочений термін навчання:
- на денну форму
- на заочну форму — — — — —

Обсяг контингенту студентів станом на 20.12.2019 р. (період проведення 
комплексних контрольних робіт), на 01.04.2019 р. (формування та подання ак
редитаційної справи), на 12.06.2019 р. (початок роботи експертної комісії) на
ведено у табл. 5.

Таблиця 5
Показники контингенту студентів напряму підготовки 

6.140103 "Туризм” галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" та за спеціа
льністю 242 "Туризм" першого (бакалаврського) рівня

Рівень осві
ти

Дата 20.12.2019 р. на 01.04.2019 р. на 12.06.2019 р.
Форма

навчання
Курс Курс Курс

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Напрям пі
дготовки 
6.140103 
"Туризм"

денна - - - 33 - - - - 34 - - - - 32 -

заочна - - - 17 14 - - - 17 14 - - - 17 14

разом - - - 50 14 - - - 51 14 - - - 49 14

Спеціаль
ність 242 
"Туризм"

денна 70 67 59 - - 70 65 54 - - 70 63 54 - -

заочна 6 11 12 - - 6 11 12 - - 6 11 12 - -

разом 76 78 71 - 76 76 66 - - 76 74 66 - -

У додатку Д наведено відомості щодо змін у контингенті студентів на
пряму підготовки 6.140103 "Туризм" (спеціальності 242 "Туризм"), які призвели

Голова експертної комісії: О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор
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до відмінностей у таблицях самоаналізу, поданих в акредитаційній справі (ре
зультати сесії, комплексних контрольних робіт, проведених відповідно у грудні 
та червні 2019 р.).

За результатами перевірки комісія зазначає, що розрахунки контингенту 
студентів, подані у акредитаційній справі, є вірними.

9. ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ  
ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Керівник групи забезпечення напряму підготовки 6.140103 "Туризм" га
лузі знань 1401 "Сфера обслуговування", д.е.н., професор Сущенко Олена Ана
толіївна має сертифікат з англійської мови рівня В2 (Визіпезз Еп§1ізЬ Сегїііїсаїе 
Уапіа^е, Ь є у є і  В2 (СашЬгіс1§е Е 8 0 Ь  Ь є у є і  1 Сегіііїсаїе іп Е 8 0 Ь  Іпіегпаїіопаї 
(ВизіпеззУапіа^е)), N 0. 0052873868 оГ 10.05.2016).

Ще три особи зі складу випускової кафедри туризму мають такі сертифі
кати:

Наумік-Гладка Катерина Георгіївна, д.е.н., професор -  Визіпезз Еп^ІізЬ 
Сегіійсаіе Уапіа^е, Ь є у є і  В2 (СатЬгіс1§е Е 8 0 Ь  Ь є у є і  1 СегіШсаїе іп Е 80Ь  
Іпіегпагіопаї (ВизіпеззУапІа^е)), N 0. 0031712366 оГ03.08.2011;

Дехтяр Надія Анатоліївна, к.е.н., доцент -  Визіпезз Еп§1ізЬ СегііГісаїе 
Уапїа^е, Ь є у є і  Сі (СатЬгіс1§е Е 8 0 Ь  Ь є у є і  2 СегІіГісаІе іп Е 8 0 Ь  Іпіетаїіопаї 
(Визіпезз Еп§1ізЬ)), N 0 . 0031712342 оГ03.08.2011;

Тимошенко Карина Віталіївна, к.е.н., ст. викладач -  Визіпезз Еп§1ізЬ 
Сегіііїсаіе Уапіа^е, Ь є у є і  В2 (СатЬгісІ^е Е 8 0 Ь  Ь є у є і  1 СегіШсаІе іп Е 80Ь  
Іпіегпаїіопаї (ВизіпеззУапІа^е)), N 0. А6395736 оГ 18.07.2018.

Ахмедова Олена Олегівна, к.н.держ.упр., доцент, має профільну філоло
гічну освіту -  спеціальність "Романо-германська філологія", кваліфікація "Фі- 
лолог-германіст. Викладач англійської мови та літератури. Перекладач", дип
лом спеціаліста ЛА ВЕ №011008 від 20.06.1997 р.

Положення про факультет підготовки іноземних громадян, що є структу
рним підрозділом Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця, розміщено на офіційному сайті за посиланням 
ЬЦрз://\у\у\у.]іпеи.ес1и.иа/\ур-соп1:еп1:/ир1оасіз/2019/01/РоїогЬеппуа-рґо-Іакикеї:-

В и с н о в о к : кадрове та організаційне забезпечення підготовки інозем
ців та осіб без громадянства за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм" у 
Харківському національному економічному університеті імені Семена Ку
знеця відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і проведеної на мі
сці акредитаційної експертизи підготовки фахівців напряму підготовки
6.140103 "Туризм" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" у Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця експертна ко-

РІС.рсК

10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ
КОМІСІЇ

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор
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місія дійшла висновку:

1. Матеріали щодо акредитації подані відповідно до Положення про акре
дитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних за
кладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 
1187, «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 гру
дня 2015 р. № 1187» від 10.05.2018 р., № 347, наказу Міністерства освіти і нау
ки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження дер
жавних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого на
вчального закладу».

2. У ХНЕУ ім. С. Кузнеця підготовка фахівців за напрямом підготовки
6.140103 "Туризм" проводиться на належному рівні.

3. Освітньо-професійна програма, навчальні плани, робочі навчальні пла
ни відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію яко
сті освіти за вказаним напрямом підготовки.

4. Загальний професорсько-викладацький склад університету та якісний 
склад випускової кафедри туризму дають змогу забезпечити належну підготов
ку майбутніх фахівців. На кафедрі ведеться активна науково-дослідна робота, 
напрям якої відповідає напряму підготовки, що акредитується. Це дозволяє під
вищити наукоємність навчального процесу. Кафедру очолює доктор економіч
них наук, професор.

5. Наявність потужної матеріально-технічної бази, що характеризується 
широкими перспективами розвитку, значної видавничої бази, доступу до ресур
сів мережі Інтернет, фундаментальної наукової бібліотеки, високий рівень на
вчально-методичного та програмного забезпечення, безперервність комп'ютер
ного навчання студентів сприяють широкій навчально-методичній підтримці 
студентів.

6. Якість підготовки фахівців відповідає державним вимогам, в універси
теті і на кафедрі туризму реалізуються комплексні заходи щодо забезпечення 
працевлаштування випускників.

Таблиця відповідності Державним вимогам до акредитації наведена у До
датку А.

Разом з тим експертна комісія вважає за необхідне висловити рекоменда
ції, які дозволять покращити якість підготовки фахівців:

- розширювати зв’язки з відповідними кафедрами провідних вищих на
вчальних закладів в Україні та за кордоном з метою стажування викладачів, 
обміну досвідом у сфері туризму та участі викладацького складу кафедри тури
зму у наукових конференціях, семінарах тощо;

- продовжити профорієнтаційну роботу серед учнів загальноосвітніх 
шкіл, закладів професійної освіти для збільшення контингенту студентів за на
прямом «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

- активніше залучати до навчального процесу фахівців з досвідом практи
чної діяльності шляхом організації спільних лекцій, виїзних практичних занять, 
майстер-класів, у/огк-зЬор, різноманітних тренінгів з метою формування профе
сійних компетентностей студентів.

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор



Указані рекомендації не входять до складу обов’язкових і не впливають на 
позитивне рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготов
ки здобувачів вищої освіти.

На підставі вищевикладеного та порівняння фактичних показників діяль
ності Харківського національного економічного університету імені Семена Ку
знеця, Державних вимог до акредитації та Ліцензійних умов провадження осві
тньої діяльності експертна комісія МОН України зробила висновок про можли
вість акредитації напряму підготовки 6.140103 "Туризм" освітнього ступеня 
"бакалавр" з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання та 30 осіб 
заочної форми навчання.

Голова експертної комісії
доктор географічних наук, професор 
завідувач кафедри країнознавства та туризму 
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка О. О. Любіцева

Член експертної комісії (
доктор географічних наук, професор ^  
кафедри економічної та соціальної 
географії і туризму Одеського національного 
університету імені 1.1. Мечникова
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В. С. Пономаренко

З висновками експертної комісії ознайомлений 
і отримав примірник:
Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
доктор економічних наук,
14 червня 2019 р.

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор



зо
Додаток А

Порівняльна таблиця дотримання ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців 

за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм” 
відповідно Державних вимог до акредитації

Назва показника (нормативу)
Значення

показника,
бакалавр

Фактично

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4

Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за показника
ми: перелік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постій
ного складу за останні 5 років, % 100 100 -

1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогі
чних) працівників, що обслуговують спеціаль
ність і працюють у навчальному закладі за основ
ним місцем роботи, які займаються вдосконален
ням навчально-методичного забезпечення, науко
вими дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень підгото
вки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соці
ально-економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 100 100 -

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцін
ки "5" і "4"), % 50 55,6 +5,6

2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки: Дисципліни не передбаче

но навчальним планом2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцін
ки "5м і "4"), % 50

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахо
вої) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцін
ки ”5" і "4"), % 50 63,2 +13,2

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

+ + -
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1 2 3 4
3.2. Участь студентів у науковій роботі (науко
ва робота на кафедрах та в лабораторіях, 
участь в наукових конференціях, конкурсах, 
виставках, профільних олімпіадах тощо)

+ + -

Голова експертної комісії
доктор географічних наук, професор 
завідувач кафедри країнознавства та туризму 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Член експертної комісії
доктор географічних наук, професор 
кафедри економічної та соціальної 
географії і туризму Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова

З висновками експертної комісії ознайом 
і отримав примірник:
Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
доктор економічних наук, професо 
14 червня 2019 р.

О. О. Любіцева

В. В. Яворська

В. С. Пономаренко

4

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор



Додаток Б
Порівняльна таблиця 

результатів виконання ККР при проведенні аналізу та акредитаційної експертизи 
студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 "Туризм”

першого (бакалаврського) рівня

№ 
з/

п

Назва дисциплін, 
за якими 

проводились 
комплексні 
контрольні 

роботи

Гр
уп

а

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
уд

ен
ті

в,
 о

сі
б 3 них одержали під час сесії 3 них одержали оцінки при проведенні ККР Відхилення

3 них одержали оцінки

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
Я

кі
ст

ь 
ус

пі
ш

но
ст

і, 
%

Се
ре

дн
ій

 
ба

л

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
уд

ен
ті

в,
 о

сі
б 3 них одержали оцінки

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь 

ус
пі

ш
но

ст
і, 

%

Се
ре

дн
ій

 
ба

л

Я
ко

ст
і 

ус
пі

ш
но

ст
і, 

%

С
ер

ед
нь

ог
о 

ба
лу

, 
%

"5” -4" "3" "2" "5" "4” "3" "2"

ос
іб % ос
іб % ос
іб % ос
іб % ос
іб % ос
іб % ос
іб % ос
іб %

Цикл загальної підготовки

1 Філософія

6.
06

.2
42

.0
10

.1
7.

1;
6.

06
.2

42
.0

10
.1

7.
3-

А
;

6.
06

.2
42

.0
10

.1
7.

4-
Л

67 5 7,5 34 50,7 28 41,8 0 0 100 58,2 3,7 65 4 6,2 33 50,8 26 40,0 0 0 96,9 56,9 3,7 -1,3 0,0

Середнє значення за 
циклом

67,0 5,0 7,5 34,0 50,7 28,0 41,8 0 0 100 58,2 3,7 65,0 4,0 6,2 33,0 50,8 26,0 40,0 0 0 97 56,9 3,7 -1,3 0,0

І],икл професійної підготовки

2 Географія туризму

6.
06

.6
7.

16
.0

1,
6.

06
.6

7.
16

.0
2,

 
6.

06
.6

7.
16

.0
3-

Л

59 10 16,9 31 52,5 18 30,5 0 0 100 69,5 3,9 54 9 16,7 29 53,7 16 29,6 0 0 100 70,4 3,9 0,9 0,0

3 Економіка рекреації 
та туризму

6.
06

.6
7.

16
.0

1,
6.

06
.6

7.
16

.0
2,

 
6.

06
.6

7.
16

.0
3-

Л

59 10 16,9 27 45,8 22 37,3 0 0 100 62,7 3,8 54 9 16,7 25 46,3 20 37,0 0 0 100 63,0 3,8 0,3 0,0

О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор
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№ 
з/

п

Назва дисциплін, 
за якими 

проводились 
комплексні 
контрольні 

роботи

Гр
уп

а

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
уд

ен
ті

в,
 о

сі
б 3 них одержали під час сесії 3 них одержали оцінки при проведенні ККР Відхилення

3 них одержали оцінки

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
Я

кі
ст

ь 
ус

пі
ш

но
ст

і, 
%

Се
ре

дн
ій

 
ба

л

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
уд

ен
ті

в,
 о

сі
б 3 них одержали оцінки

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь 

ус
пі

ш
но

ст
і, 

%

Се
ре

дн
ій

 
ба

л

Я
ко

ст
і 

ус
пі

ш
но

ст
і, 

%

С
ер

ед
нь

ог
о 

ба
лу

, 
%

"5" "4" "3" "2" "5" "4*« "3" "2"

ос
іб % ос
іб % ос
іб % ос
іб % ос
іб % ос
іб % ос
іб % ос
іб %

4 Готельний бізнес

6.
06

.6
7.

15
.0

1,
6.

06
.6

7.
15

.0
3-

А

33 5 15,2 17 51,5 11 33,3 0 0 100 66,7 3,8 33 5 15,2 18 54,5 10 30,3 0 0 100 69,7 3,8 3,0 0,0

Середнє значення за 
циклом

50,3 8,3 16,3 25,0 49,9 17,0 33,7 0 0 100 66,3 3,8 47,0 7,7 16,2 24,0 51,5 15,3 32,3 0 0 100 67,7 3,8 1,4 5,5

Голова експертної комісії
доктор географічних наук, професор 
завідувач кафедри країнознавства та туризму 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Член експертної комісії
доктор географічних наук, професор 
кафедри економічної та соціальної 
географії і туризму Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова

З висновками експертної комісії ознайомлений 
і отримав примірник:
Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця
доктор економічних наук, професор 
14 червня 2019 року

О. О. Любіцева

В. В. Яворська

В. С. Пономаренко
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Додаток В

>.02

№ 
з/п

Шифр
Назви складових освітньо-професійної 

програми

КІЛЬКІСТЬ
пр

оч
ит

ан
о 

у 
ми

ну
ло

му
 

ро
ці,

 г
од

.

на 
на

ст
уп

ни
й 

на
вч

ал
ьн

ий
 

рік
, г

од
.

1 семестр 16 навчальних тижнів 2 семестр 17 навчальних тижнів

Кафедра

Кр
ед

ит
ів 

ЕС
ТЗ

го
ди

н

ВС
ЬО

ГО

з них аудиторних

Са
мо

ст
ійн

а
ро

бо
та

Форми контролю

ВС
ЬО

ГО

з них аудиторних

Са
мо

ст
ійн

а
ро

бо
та

Форми контролю

Вс
ьо

го

у тому числі

Ку
рс

ов
і р

об
от

и 
(пр

ое
кти

), 
ЗВ

ІТИ

Ек
за

ме
н

За
лік

Вс
ьо

го

у тому числі

Ку
рс

ов
і р

об
от

и 
(пр

ое
кти

), 
ЗВ

ІТИ

Ек
за

ме
н

За
лі

к

ле
кц

ії

ла
бо

ра
то

рн
і

пр
ак

ти
чн

і

ле
кц

ії

ла
бо

ра
то

рн
і

пр
ак

ти
чн

і

НОРМАТИВНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
1 нп Навчальна практика Університетська освіта" і зо ЗО 14 2 4 8 16 ЗАЛІК ІКТ / ТУ
2 СПУк заїнська мова (за професійним спрямуванням) 5 150 150 64 64 86 ЕКЗ УКМП
3 СГ2ІН1 >зємна мова 9 270 120 60 6 0 60 ЗАЛІК 150 64 64 86 ЕКЗ ІП
4 пз Іноземна мова II 5 150 150 68 68 82 ЗАЛІК ІП
5 СЕ1 Соціальна та економічна історія України 5 150 150 64 32 32 86 ЕКЗ УКМП
6 сгзфі пософія 5 150 150 64 32 32 86 ЕКЗ ФП
7 П1 Вища та прикладна математика 9 270 120 60 28 16 16 60 ЗАЛІК 150 68 34 18 16 82 ЕКЗ вм
8 П2 Політична економія 5 150 150 64 32 32 86 ЕКЗ ПЕ
9 П2 Політична економія : КУРСОВА РОБОТА 1 30 ЗО 30 КР ПЕ
10 П4 Інформатика 5 150 150 64 16 48 86 ЕКЗ ІКТ
11 П5 Основи туристичної діяльності 5 150 150 68 34 34 82 ЕКЗ ТУ

РАЗО М  Н О Р М А ТИ В Н А  С КЛА Д О В А : 900 390 110 68 212 510 1 4 3 750 332 100 18 214 418 4 1

Голова експертної комісії: О. О.Любіцева, д.геогр.н., професор

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ЗА ТВ Е Р Д Ж Е Н О
рішенням Вуе^^Ради С. Кузнеця
протокол 
прорен

.В. Афанасьєв *>*■

року

РОБОЧИМ НАВЧАЛЬНИИ ПЛАН
напрям підготовки: 6.140103 ТУРИЗМ 

1 курс 201512016 навчальний рік
Термін навчання : 4 роки 
Рік вступу: 2015 
Форма навчання: ДЕННА
Факультет: ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Академічні групи
Кількість студентів

6.46.67.15.01 6.46.67.1
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В И Б І Р К О В А  С К Л А Д О ВА Н А В Ч А .п ь н о го  п\ПАНУ
1? вт НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТЕХНОЛОГІЧНОГО 5 150 150 68 34 34 82 Залік ПНТСПРЯМУВАННЯ***

Р А З О М  В И Б ІР К О В А  С К Л А Д О В А : 150 68 34 34 82 1
а ЗАКУЛЬТАТИВ

13 ФВ Фізичне виховання 5 150 150 75 66 2 64 9 ЗАЛІК 75 70 2 68 5 ЗАЛІК ФВС
Дисципліни для іноземних студентів (у відповідності до Наказу МОН України від 04.04.2006 №260 «Про вивчення української (російської) мови іноземними студентами та аспірантами»)

14 ІМВ Іноземна мова ( Російська мова) “ 5 150 75 32 32 43 75 34 34 41 УКМП

РАЗОМ ЗА РОБОЧИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ: 900 390 110 68 212 510 1 4 3 900 400 134 18 248 500 4 2

35

' Навчальна дисципліна "Іноземна мова’ обирається з переліку': англійська, французька, німецька, російська 
'* Навчальна-дисципліна " Іноземна мова (Російська м ова)" може вивчатися іноземними студентами додатково.
'** Студенти обирають навчальну дисципліну технологічного спрямування у  відповідності до Наказу №105 від 24.04.2015 р.

Декан факультету підготовки іноземних громадян

Керівник навчального відділу 
(керівник розвитку освітніх програм).

О.В. Северинов

Я.В. Ромашова

І олова експертної комісії:
О. О. Любіцева, д.геогр.н., професор
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Додаток Д

Зміни контингенту студентів напряму підготовки 
6.140103 "Туризм" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" та за спеціальністю 

242 "Туризм" першого (бакалаврського) рівня

Курс у 
2018-2019 н.р. Група ПІБ студента Наказ

2 6.06.242.010.17.4 Горбаньов А.Є. 1118-С від 11.09.2018 (відрахуван
ня)

2 6.06.242.010.17.3 Щепачова Т.В. 6-С від 03.01.2019 (відрахування)

2 6.06.242.010.17.1 Шкільова Ю.В. 126-С від 28.01.2019 (відрахуван
ня)

2 6.06.242.010.17.2 Степанова А.С. 605-С від 01.06.2018 (відрахуван
ня)

3 6.06.67.16.02 Бербенець Д.В. 126-С від 28.01.2019 (відрахуван
ня)

3 6.06.67.16.02 Глазунов Р.К. 259-С від 26.02.2019 (відрахуван
ня)

3 6.06.67.16.02 Пуха А.В. 163-С від 01.02.2019 (відрахуван
ня)

3 6.06.67.16.03 Остренко О.А. 259-С від 26.02.2019 (відрахуван
ня)

3 6.06.67.16.03 Петрова Е.І.
126-С від 28.01.2019 (відрахуван

ня)

4 6.06.67.15.01 Буряк А.А. 475-С від 01.04.2019 (відрахуван
ня)

4 6.06.67.15.01 Юрченко Ю.Д. 166-С від 01.02.2019 (поновлення)

4 6.06.67.15.03 Чан Фионг Хань
Деканату по роботі із іноземними 
студентами від 31.05.2019 р. (від

рахування)

Голова експертної комісії
доктор географічних наук, професор 
завідувач кафедри країнознавства та туризму 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Член експертної комісії
доктор географічних наук, професор 
кафедри економічної та соціальної 
географії і туризму Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова

З висновками експертної комісії 
і отримав примірник:
Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця
доктор економічних наук,
14 червня 2019 р.

О. О. Любіцева

В. В. Яворська

В. С. Пономаренко



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Голова експертної комісії 
доктор географічних наук, професор 
завідувач кафедри країнознавства та туризму 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

О. О. Любіцева

2019 р.

у . ' о  с  в / 7- ц
ЗАТВЕРДІТЕу/к. ^
Ректор Харкщ&коі/о" 
економічного |унівр| 
імені СеЦІ 
доктор ею

12^червня 2019 р.

В. С. Пономаренко

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  
студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм” 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

під час проведення акредитаційної експертизи з 12 по 14 червня 2019 р.
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Додаток Е

№ Спеціальність Курс Дисципліна Група Дата Викладач
1

Напрям підготовки 
6.140103 "Туризм"

6.06.242.010.17.1
СР

12.06.2019
О. О. Любіцева 

д.геогр. наук, професор2 2 Філософія 6.06.242.010.17.3-А
3 6.06.242.010.17.4-А
4

Напрям підготовки 
6.140103 "Туризм"

6.06.67.16.01 чт
13.06.2019

О. О. Любіцева 
д.геогр. наук, професор5 3 Географія туризму 6.06.67.16.02

6 6.06.67.16.03-А
7

Напрям підготовки 
6.140103 "Туризм"

6.06.67.16.01
ЧТ

13.06.2019
В. В. Яворська 

д.геогр. наук, професор8 3 Економіка рекреації та туризму 6.06.67.16.02
9 6.06.67.16.03-А
10 Напрям підготовки 4 Готельний бізнес

6.06.67.15.01 ПТ В. В. Яворська
11 6.140103 "Туризм" 6.06.67.15.03-А 14.06.2019 д.геогр. наук, професор

Декан факультету Міжнародних економічних відносин Т- В. Шталь

Голова експертної комісії: 1 . О-О. Любіцева, д.геогр.н., професор


