
висновки 
експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами 

проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з 
напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 

обслуговування)» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» у Рівненському 
державному гуманітарному університеті 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 
№ 1556-УІІ, пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. 
№ 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі 
змінами, 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 
напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» та наказу 
Міністерства науки і освіти України від 07.05.2019 р. № 406-л «Про проведення 
акредитаційних експертиз» комісія експертів у складі: 

- голова експертної комісії - завідувач кафедри туризму Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор 
економічних наук, професор, Сущенко Олена Анатоліївна; 

- член експертної комісії - доцент кафедри туризму і готельно-
ресторанного сервісу Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, Коваленко Олександр 
Вікторович. 

у період з 22 по 24 травня 2019 р. безпосередньо у навчальному закладі 
розглянула акредитаційну справу, подану Рівненським державним 
гуманітарним університетом, та провела первинну експертизу підготовки 
бакалаврів з напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування)» у Рівненському державному гуманітарному університеті. 

Акредитаційна експертиза проведена за такими напрямами: 
1) підтвердження достовірності інформації щодо проведення первинної 

акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» у Рівненському 
державному гуманітарному університеті; 
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2) підтвердження відповідності встановленим законодавством України 

вимогам щодо кадрового складу, науково-методичного рівня викладачів, 
забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня науково-дослідної 
діяльності випускових кафедр - теорії та методики професійної освіти і 
екології, географії та туризму; 

3) виявлення повноти навчального та методичного забезпечення напряму 
підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)», 
забезпечення інформаційними джерелами й комп'ютерними програмами та 
засобами навчання, наявність електронного ресурсу закладу освіти; 

4) підтвердження відповідності вимогам Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності щодо матеріально-технічного забезпечення напряму 
підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)». 

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

Робота експертної комісії на місці шляхом вивчення реального стану справ 
і ознайомлення з первинними документами дозволила зробити наступні 
висновки: 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І 
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 

Рівненський державний гуманітарний університет є державним закладом 
вищої освіти (свідоцтво про державну реєстрацію РДГУ видано виконавчим 
комітетом Рівненської міської ради за № 813218 від 07.05.1999 р.). 

Рівненський державний гуманітарний університет внесений до Єдиного 
Державного реєстру підприємств та організацій України (довідка №736233 від 
07.05.1999 р., видана Головним управлінням статистики у Рівненській області). 

Провадження освітньої діяльності здійснюється згідно з відомостями щодо 
здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Рівненським державним 
гуманітарним університетом (Ьі1;рз://топ.§оу.иа/8І;ога§е/арр/те(1іа/ргауо-
сііуа1позІі/2019/04/20/с1ег2Ііаупіу-§итапкагпіу-ипіУег8ІІеі30.рс1Г- наказ МОНУ від 
06.07.2017 р. №141-л «Про переоформлення ліцензій»). 

Ліцензований обсяг прийому в Рівненському державному гуманітарному 
університеті складає: 33 428 (3980 л. о. * 4 р. н. = 15920 (перший 
(бакалаврський) рівень-вищої освіти за спеціальностями згідно з «Переліком -
2015»), 3745 л. о. * 4 р. н. = 14 980 (освітній ступінь «бакалавр» за напрямами 
підготовки), 1376 л. о. * 1,5 р. н. + 320 л. о. (з урахуванням строків навчання) 
= 2384 (другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями згідно з 
«Переліком - 2015»), 36 л. о. * 4 р. н. = 144 (третій (освітньо-науковий) рівень 
вищої освіти)). Станом на 01.05.2019 V. на денній формі навчається 
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3493 студенти, на заочній формі - 2000 студентів. У Рівненському державному 
гуманітарному університеті здійснюється підготовка фахівців за 
46 спеціальностями освітнього ступеня «Бакалавр» та 39 спеціальностями 
освітнього ступеня «Магістр» і сімома спеціальностями освітнього ступеня 
«Доктор філософії». У складі університету функціонує три інститути, дев'ять 
факультетів. З 51 кафедри університету 47 є випусковими. 

До складу університету входять чотири відокремлені структурні 
підрозділи: Дубенський коледж культури і мистецтв, Рівненське музичне 
училище, Сарненський педагогічний коледж та Дубенський коледж. 

Рівненський державний гуманітарний університет у рамках Болонського 
процесу активно реалізує право учасників освітнього процесу на академічну 
мобільність (семестрове навчання студентів і стажування викладачів) у 
Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша (Академії 
імені Яна Длугоша) в місті Ченстохові (Республіка Польща). 

Ректор Рівненського державного гуманітарного університету 
Постоловський Руслан Михайлович, кандидат історичних наук, професор, 
член-кореспондент Міжнародної слов'янської академії наук, член-кореспондент 
Академії педагогічних і соціальних наук, академік Української академії 
економічної кібернетики, відмінник освіти України, президент міжнародного 
центру «Геополітика», почесний Президент Рівненського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала академія 
наук учнівської молоді» при Рівненській обласній раді. 

У 2000 р. Р.М. Постоловський нагороджений орденом «За заслуги» III ст., а 
у 2002 р. - здобув почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» та 
став лауреатом міжнародної премії «Слов'яни» і отримав диплом за активну 
творчу діяльність у зміцненні співдружності слов'янських народів, у 2006 р. 
нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро 
Могила», у 2014 р. - медаллю «За гідність та патріотизм» ГО «Рівненської 
правозахисної ліги», у 2011 р. - орденом «За заслуги» II ст., у 2015 р. -
медаллю «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук 
України, у 2018 р. - Почесною грамотою НАН України ЦК профспілки 
працівників НАН України. У 1972 р. Р.М. Постоловський закінчив історичний 
факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту за 
спеціальністю «Історія і суспільствознавство», має 45 років науково-
педагогічного стажу. 

Університет створений Постановою Кабінету Міністрів № 1973 від 
14 грудня 1998 р. на базі Рівненського державного педагогічного інституту, 
Рівненського державного інституту культури, Дубенського та Сарненського 
коледжів Рівненського державного педагогічного інституту, а також 
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Рівненського училища мистецтв і культури та Дубенського відділення цього ж 
училища. 

Рівненський державний гуманітарний університет діє на підставі Статуту, 
погодженого конференцією трудового колективу Рівненського державного 
гуманітарного університету (протокол від 13 червня 2016 р. № 1) та 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 червня 
2017 р. № 842. 

У своїй діяльності університет керується Конституцією України, законами 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», наказами, постановами 
і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 
України. 

Висновок: експертна комісія засвідчила наявність і достовірність у 
Рівненському державному гуманітарному університеті належним чином 
оформлених документів, що забезпечують правові основі діяльності 
закладу вищої освіти. Оригінали усіх установчих га реєстраційних 
документів, матеріали акредитаційної справи за переліком, обсягом га 
повнотою відповідають Ліцензійним умовам надання освітніх послуг та 
Державним вимогам щодо акредитації. 

Рівненський державний гуманітарний університет мас усі підстави 
для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна 
освіта (Туристичне обслуговування)» згідно з діючими акредитаційними 
вимогами. 

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Комісія розглянула формування контингенту студентів у Рівненському 
державному гуманітарному університеті за напрямом підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» та встановила, що 
ЗВО дотримується законодавчих і нормативних вимог щодо формування 
контингенту студентів. Набір студентів на навчання здійснюється відповідно до 
Умов прийому до ЗВО України та Правил прийому, що погоджені у 
встановленому порядку з Міністерством освіти і науки України, а також згідно 
з положенням про Приймальню комісію, наказів ректора університету про 
склад приймальної комісії та екзаменаційних комісій. Підготовка фахівців 
напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування)» здійснюється випусковою кафедрою екології, географії та 
туризму, яку очолює проф. Д. В. Лико та випусковою кафедрою теорії та 
методики професійної освіти, яку очолює проф. С. В. Лісова. 
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Ліцензований обсяг прийому за напрямом підготовки 

6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» становить 25 осіб 
денної форми навчання. 

Профорієнтаційна робота проводиться серед учнів випускних класів 
загальноосвітніх шкіл. Основні методи профорієнтаційної роботи 
диференційованого характеру, а саме: робота з групами, індивідуальна робота з 
потенційними абітурієнтами та їх батьками шляхом використання 
телекомунікаційних засобів, преси тощо. Провідними формами цієї роботи є: 
бесіди групові та індивідуальні, проведення Днів відкритих дверей (квестів), 
демонстрування відеосюжетів про навчання у Рівненському державному 
гуманітарному університеті, виступи у пресі, розповсюдження листівок, 
презентації кафедри, підготовчі курси, організація «круглих столів». 

Прийом студентів на перший курс проводився на основі результатів 
Зовнішнього незалежного оцінювання. 

Організацію прийому до університету здійснює Приймальна комісія 
університету, склад якої затверджується наказом ректора. 

Для формування контингенту студентів напряму підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» формами 
профорієнтаційної роботи є: 

- інформаційно-рекламна діяльність (радіо, соцмережі); 
- проведення Днів відкритих дверей у Рівненському державному 

гуманітарному університеті на постійній основі (малі форми, малі групи); 
- організація конкурсів із залученням до підготовки і участі в них учнів 

старших класів; 
- проведення профорієнтаційної роботи в школах міста та області. 
На виконання рішення Вченої ради університету впродовж навчального 

року проводиться багато зустрічей ректора університету з абітурієнтами в 
рамках днів відкритих дверей. 

Сайт навчального закладу постійно оновлюється, на сторінці абітурієнта 
надано актуальну інформацію з питань вступу до навчального закладу та 
перелік спеціальностей. На сайті також розміщено інформацію про кафедри, 
професорсько-викладацький склад, навчальну, виховну та наукову діяльність. 
Абітурієнти мають змогу безпосередньо ознайомитись з матеріально-технічною 
базою структурного підрозділу, новітніми інформаційними, комп'ютерними 
технологіями, що використовуються в навчальному процесі, зі стратегією 
розвитку Рівненського" державного гуманітарного університету, творчими 
доробками кафедр, а також мають можливість одержати висококваліфіковану 
професійну консультацію з будь-якої спеціальності. 

Інформацію про динаміку змін контингенту студентів Рівненського 
державного гуманітарного університету, що навчаються за напрямом 
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підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)», 
подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Контингент студентів Рівненського державного гуманітарного університету за 

напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування)» за даними ЄДЕБО станом на 22.05.2019 
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Освітній рівень 
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0101 Педагогічна 
освіта 

напрям підготовки 
6.010104 Професійна 
освіта (Туристичне 

обслуговування) 

ОКР «бакалавр» - на базі ЗСО 8 8 -

Усього: 8 8 -

01 Освіта/ Педагогіка 
(01 Освіта) 

015 Професійна освіта 
(Туристичне 

обслуговування) 

Освітньо-ирофесійна 
програма 

«Професійна освіта 
(Туристичне 

обслуговування)» 

Перший 
(бакалаврський) 

- на базі ЗСО 15 - - 7 - 8 - - -

Усього: 15 - - 7 - - - -

Усього: 23 - - 7 - 8 - 8 -

Висновок: на підставі проведеного аналізу експертна комісія 
зазначає, що у Рівненському державному гуманітарному університеті 
ведеться цілеспрямована робота з формування контингенту студентів; 
профорієнтаційна діяльність здійснюється на належному рівні, її форми і 
методи в цілому забезпечують якісний відбір студентів для навчання за 
напрямом 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)». 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Експертна комісія ознайомилася із наданою інформацією та перевірила 
відомості про кадрове забезпечення підготовки фахівців за напрямом 
підготовки 6.010104 «Професійна освіта . (Туристичне обслуговування)» у 
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Рівненському державному гуманітарному університеті за наказами про 
зарахування науково-педагогічних працівників на посаду, особовими справами 
та трудовими книжками і дійшла висновку, що кадрове забезпечення освітнього 
процесу відповідає вимогам нормативних документів системи вищої освіти. 

Кадрові питання вирішуються керівником закладу вищої освіти та 
завідувачами кафедр відповідно до чинного законодавства та з урахуванням 
професіонального рівня, досвіду та творчих здібностей працівників. 

Освітній процес підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» забезпечують 
викладачі кафедр теорії та методики професійної освіти і екології, географії та 
туризму. Очолюють кафедри доктор педагогічних наук, професор Лісова С. В. 
та доктор сільськогосподарських наук, професор Лико Д. В. відповідно. 

Випускові кафедри укомплектовані висококваліфікованими спеціалістами 
з відповідною базовою освітою. На кафедрі теорії та методики професійної 
освіти працює п'ять науково-педагогічних штатних працівників, серед них: 
один доктор наук, професор (Лісова С. В.); один доктор наук, доцент 
(Поліщук Н. В.), два кандидати наук, доценти (Кирильчук Ю. В., Дупак Н. В.) 
та один кандидат наук (Літковець О. Д.). 

На кафедрі екології, географії та туризму працює шістнадцять науково-
педагогічних штатних працівників, серед них: два доктори наук, професори 
(Лико Д. В., Пустовіт Г.П.), два доктори наук, доценти (Лисиця А. В., 
Войтович О. П.), шість кандидатів наук, доцентів (Лико С.М., Костолович М. І., 
Мартишок Г. В., Мартишок О. В., Герман Н. В., Димченко Н. С.), чотири 
кандидати наук (Портухай О. І., Логвиненко І. П., Суходольська І. Л., Глінська 
С. О.), два викладачі (Зиль І. П., Якута О. О.). 

Фах усіх науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку 
фахівців за напрямом 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування)», підтверджується спеціальністю за дипломом про освіту, або 
науковою спеціальністю, або вченим званням. За останні 5 років усі викладачі, 
залучені до освітнього процесу, підвищили кваліфікацію у формі стажування на 
підприємствах та в організаціях, а також в науково-педагогічних установах. 

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

Група забезпечення спеціальності складається з трьох штатних науково-
педагогічних працівників університету, а саме: 

- однин доктор педагогічних наук (011 Освітні, педагогічні науки (13.00.01 
- загальна педагогіка і історія педагогіки)), професор, професор кафедри теорії 
та методики професійної освіти Лісова С. В., кваліфікація якої підтверджена 
науковою, науково-педагогічною та іншою професійною діяльністю за 

проф. О. А. Сущенко 
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відповідною спеціальністю дев'ятьма видами та результатами, переліченими у 
п. ЗО Ліцензійних умов; 

- один кандидат педагогічних наук (011 Освітні, педагогічні науки 
(13.00.01 - загальна педагогіка і історія педагогіки)), доцент, доцент кафедри 
теорії та методики професійної освіти Дупак Н. В., кваліфікація якої 
підтверджена науковою, науково-педагогічною та іншою професійною 
діяльністю за відповідною спеціальністю сімома видами та результатами, 
переліченими у п. ЗО Ліцензійних умов; 

- один кандидат педагогічних наук (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями) (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти)), доцент 
кафедри теорії і методики фізичного виховання, майстер спорту України з 
туризму Чалій Л. В., кваліфікація якої підтверджена науковою, науково-
педагогічною та іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю 
сімома видами та результатами, переліченими у п. ЗО Ліцензійних умов. 

Вибіркова перевірка науково-педагогічного складу кафедр, що 
забезпечують підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» підтвердила 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 
(підвищення кваліфікації) у навчальних закладах України, на споріднених 
кафедрах інших університетів та участі в наукових українських та міжнародних 
конференціях (про що свідчать опубліковані матеріали конференцій, відповідні 
дипломи та сертифікати). Стажування здійснюється за узгодженням і на 
підставі договорів із керівниками відповідних організацій, установ і навчальних 
закладів не менше 1 разу на 5 років. 

Під час проведення акредитаційної експертизи була проведена вибіркова 
перевірка оригіналів документів, які підтверджують проходження науково-
педагогічними працівниками випускових кафедр теорії та методики 
професійної освіти і екології, географії та туризму відповідного підвищення 
кваліфікації. Звітна документація, надана експертній комісії відділом кадрів 
структурного підрозділу університету, підтверджує достовірність наведених в 
акредитаційній справі матеріалів. 

Усі науково-педагогічні працівники, що забезпечують підготовку 
бакалаврів за напрямом" підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування)» мають публікації, наукові та навчально-методичні розробки, 
які відповідають спеціальності та дисциплінам, закріпленим за ними; своєчасно 
пройшли підвищення кваліфікації у різних формах: захист кандидатських / 
докторських дисертацій, стажування. Підвищення кваліфікації НПП, що 
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забезпечують освітній процес, є своєчасним і здійснюється згідно з Наказом 
МОН України від 24.01.2013 р. № 48 «Про затвердження Положення про 
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів». 

Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес за 
напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування)», мають рівень наукової та професійної активності, який 
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з п. ЗО 
Кадрових вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

Висновок: експертна комісія зазначає, що якісний склад викладачів, 
що забезпечують підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» відповідає 
чинним акредитаційним вимогам. 

Освітній процес у Рівненському державному гуманітарному університеті 
та науково-методичне забезпечення навчального процесу здійснюється 
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»; умов, 
визначених стандартами вищої освіти; ліцензійними вимогами щодо надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти та іншими чинними нормативно-
правовими актами. 

Перевірка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 
підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта 
(Туристичне обслуговування)» показала, що організація процесу підготовки 

ш 
фахівців здійснюється відповідно до встановлених вимог, навчального плану 
зазначеної програми, графіку навчального процесу та розкладу занять. Графік 
навчального процесу, розклад занять своєчасно розробляються і 
затверджуються. Вони оптимально визначають послідовність вивчення 
дисциплін, доцільно розподіляють протягом тижня лекційне, практичне, 
лабораторне навантаження студента. 

Комісія перевірила навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, 
яке включає: навчальний план, навчальні програми з усіх нормативних і 
вибіркових дисциплін, програми технологічної, виробничої (педагогічної) 
практик, навчальні посібники, підручники, наукову літературу, тренінги, тексти 
інноваційних лекцій, інструктивно-методичні матеріали до усіх видів занять, 
контрольні завдання, контрольні роботи з навчальних дисциплін, текстові та 
електронні варіанти тестів, тренувальні вправи, методичні матеріали з 
управління самостійною роботою студентів. 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

проф. О. А. Сущенко 
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Освітній процес за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта 

(Туристичне обслуговування)» здійснюється відповідно до навчального плану, 
який затверджено Вченою радою Рівненського державного гуманітарного 
університету і завізовано ректором університету. Навчальний план складено на 
підставі освітньо-професійної програми, яку також затверджено ректором 
університету. Навчальний план визначає перелік та обсяг навчальних 
дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять та їх 
обсяг, форми контролю знань, графік навчального процесу. 

Для всіх дисциплін, закріплених за кафедрою, розроблено навчально-
методичні комплекси, які включають: робочу та типову програми, конспекти та 
презентаційні матеріали лекцій, практикуми з дисциплін, збірники наочних 
матеріалів для візуального супроводження лекцій, завдання для поточного та 
залишкового контролю знань студентів, методичні рекомендації до проведення 
семінарів і виконання практичних завдань, пакети контрольних завдань для 
підсумкового та поточного контролю знань студентів (ККР), систему контролю 
та критерії оцінювання знань, пакети тестових завдань, методичні вказівки для 
самостійної та індивідуальної роботи студентів. Всю робочу навчально-
методичну документацію затверджено відповідно до встановлених вимог. 

Для контролю результатів навчання студентів викладачами розроблено 
пакети завдань для підсумкового контролю знань студентів, пакети 
комплексних контрольних робіт, питання до заліків та екзаменів і комплекти 
екзаменаційних білетів, які розглянуті на засіданнях кафедри, рецензовані 
викладачами та затверджені завідувачем кафедри. 

Для організації самостійної роботи студентів викладачі створюють банк 
диференційованих завдань, ситуацій, задач для індивідуального розв'язування. 
До основних видів позааудиторної самостійної роботи студентів належать: 
підготовка і написання рефератів, доповідей, тез та інших письмових робіт; 
виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань різного характеру; 
підготовка до практичних занять, участі в науково-практичних конференціях, 
олімпіадах, конкурсах тощо. 

В університеті створена і продовжує поповнюватися в електронному 
варіанті база методичних матеріалів, які зберігаються та видаються на кафедрах 
і в бібліотеці університету. До них належать робочі програми курсів, методичні 
вказівки для підготовки студентів до семінарських занять, виконання 
лабораторних і практичних занять, тексти лекцій та ін. Комісія засвідчує, що 
рівень забезпеченості методичними матеріалами становить 100% в електронній 
формі й на паперових носіях. 

Навчально-методичне забезпечення щорічно оновлюється приблизно на 
20% науково-педагогічним персоналом кафедр теорії та методики професійної 
освіти і екології, географії та туризму. Під час експертизи встановлено, що 
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освітній процес повністю забезпечений методичними розробками, котрі є 
авторськими. Документація затверджена кафедрою та Вченою радою 
університету. Розробка навчально-методичних матеріалів ґрунтується на 
компетентнісному підході до змісту навчання. Рівень забезпеченості студентів 
підручниками, навчальними посібниками, що є в наявності у власній бібліотеці, 
загалом, відповідає чинним вимогам. 

Організацію освітнього процесу (складання розкладу занять, консультацій, 
заліків, екзаменів, графіку контролю за самостійною роботою студентів тощо) 
забезпечують випускові кафедри: теорії та методики професійної освіти і 
екології, географії та туризму. На кафедрах знаходяться графіки навчального 
процесу, семестрова та поточна навчальна документація, розклади занять, 
відомості щодо результатів іспитів і заліків, звіти практик. 

Комісія відзначила, що практична підготовка студентів за напрямом 
підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)», яка є 
невід'ємною складовою підготовки фахівців, забезпечена необхідними 
методичними рекомендаціями. Практика студентів Рівненського державного 
гуманітарного університету базується на «Положенні про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів України», затвердженому наказом 
Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93. Види та обсяги практик 
визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, 
навчальним планом, графіками навчального процесу. Практика студентів 
Рівненського державного гуманітарного університету регламентується 
«Положенням про практики у Рівненському державному гуманітарному 
університеті» (затверджене вченою радою 27.11.2018 р., протокол № 10). 

Викладачами кафедр розроблені робочі програми практик: 
- технологічна практика, 6 семестр (протокол № 9 від 28.08.2017 р.); 
- виробнича (педагогічна) практика, 8 семестр (протокол № 9 від 

31.09.2018 р.). 
Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти відбувається на 

основі укладених довгострокових й щорічних угод з підприємствами 
туристичної сфери діяльності. База договорів про співпрацю щорічно 
поповнюється новими організаціями та установами. Експертами перевірена 
наявність наказів на проведення практик, програм, щоденників і звітів з 
проходження практик. 

Технологічна практика проводиться на основі угод, укладених між РДГУ 
та туристичною агенцією «Флайдер» (м.Рівне) (угода №2 від 02.02.2019 р., 
термін дії з 04.02.2019 р. до 03.03.2019 р.); туристичною компанією «Золота 
Імперія» (угода №1 від 11.04.2017 р., 2017-2022 рр.); Карпатським 
національним природним парком (угода №2 від 15.09.2015 р., 2015 -2020 рр.)); 
Національним природним парком «Синевір» (договір №2 від 06.10.2016 р., 2016 

Голова експертної комісії проф. О. А. Сущенко 
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- 2020 рр.); Ківерцівським національним природним парком «Цуманська 
пуща» (угода №3 від 07.04.2017 р., 2017 -2022 рр.). 

Для проходження виробничої (педагогічної) практики укладено угоду з 
Рівненським коледжем економіки та бізнесу (Угода №1 від 05.04.2019 р., на один 
рік). 

Експертна комісія здійснила вибірковий аналіз звітів про проходження 
практик студентами, які навчаються за напрямом підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» на відповідність 
структури і змісту виконання завдань вимогам робочої програми практики, 
адекватність оцінок формам і методам практично-предметної діяльності 
студентів. 

Атестація здобувачів вищої освіти, які навчаються за напрямом підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» здійснюється у 
формі комплексного іспиту або захисту дипломної роботи. Випусковими 
кафедрами розроблена та затверджена програма комплексного іспиту (протокол 
№1 від 16 січня 2019 р.) і методичні рекомендації щодо оформлення дипломних 
робіт (протокол № 9 від 31 вересня 2018 р.). Комісія встановила, що здобувачі 
випускного курсу обрали формою атестації лише комплексний іспит. 

Основним джерелом навчально-методичного забезпечення підготовки 
бакалаврів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування)» є бібліотечний та кафедральні фонди, електронні засоби 
інформації. Читальні зали забезпечено фаховими періодичними виданнями та 
швидким і зручним доступом до новітніх ресурсів інформаційного простору 
Іпіегпеї. В освітньому процесі використовуються прикладні комп'ютерні 
програми (графічні та текстові редактори), електронні посібники, 
мультимедійні засоби. 

Висновок: експертна комісія констатує, що організаційне та 
навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців напряму 
підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» у 
Рівненському державному гуманітарному університеті повністю відповідає 
нормативним вимогам та забезпечує належний професійний рівень 
підготовки бакалаврів. 

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

Рівненський державний гуманітарний університет має документи, які 
засвідчують право володіння приміщеннями для здійснення освітнього процесу 
(Наказ МОН України від 13.07.2018 р. № 768 «Про закріплення державного 
майна за Рівненським державним гуманітарним університетом»), висновок 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи, документи щодо 
відповідносГ " " и та нормам з охорони праці. 

ПРОЦЕСУ 

проф. О. А. Сущенко 
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Матеріально-технічна база РДГУ нараховує п'ять навчальних корпусів, 

сім гуртожитків, два медпункти, чотири актові зали, шість їдалень, два 
спортивні зали, стадіон та шість спортивних майданчиків. Приміщення 
університету обладнані необхідною для проведення освітнього процесу і 
наукових досліджень, спортивно-оздоровчої та культурно-масової роботи 
технікою та обладнанням, а також навчальним устаткуванням згідно з науково-
обґрунтованими нормами. 

Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу в РДГУ 
? 

складає 2,8 м" на одного здобувача освіти з урахуванням трьох змін навчання 
(наказ ректора РДГУ від 16.07.2018 р. № 127-01-01). 

Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу з 
напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування)» становить 2,85 м~ на одного здобувача освіти з урахуванням 
трьох змін навчання - наказ ректора РДГУ від 16.07.2018 р. № 127-01-01 (наказ 
та розрахунки представлені в акредитаційній справі). 

Санітарно-технічний стан навчальних приміщень відповідає чинним 
нормативним вимогам. 

У процесі підготовки фахівців напряму підготовки 6.010104 «Професійна 
освіта (Туристичне обслуговування)» використовуються кафедральні 
приміщення, аудиторний фонд і чотири лабораторії та спеціалізовані кабінети. 

Комп'ютерні лабораторії, призначені для проведення лекційних, 
практичних і лабораторних занять, науково-дослідницької роботи, обладнані 
сучасною комп'ютерною технікою (46 одиниць), з якої забезпечується доступ 
до глобальної мережі Інтернет через оптоволоконний канал зв'язку. Для 
забезпечення зручної роботи студентів та викладачів окрім провідникової 
розгорнуто дві безпровідних мережі по технології \Уі-Рі. Програмне 
забезпечення, встановлене у вищезазначених лабораторіях, включає 
сертифіковане системне і прикладне програмне забезпечення, що дає 
можливість забезпечити навчальні, наукові потреби студентів і викладачів 
факультету з урахуванням особливостей напряму підготовки. 

Навчальні лабораторії (ауд.205, 209) та наукова лабораторія (ауд.210) 
обладнані мультимедійними комплексами, а саме: телевізор ГСО 8Ьагр 43", 
телевізор ГСО РЬіІірз 50" з роз'ємами УОА, БУІ, НБМІ, мультимедійний 
комплекс ИЕС Ргоїесіог УТ 491 О, ноутбуки А8И8 К 50 С, А 8 Ш X 51 Г, А 8 Ш 
540 Г. Забезпеченість навчальних аудиторій Рівненського державного 
гуманітарного університету мультимедійним обладнанням становить не менше 

Задля забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодного доступу до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 

ЗО %. 

проф. О. А. Сущенко 
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інфраструктури розроблений проект облаштування навчальних приміщень 
під'їзними доріжками та пандусами відповідно до державних будівельних 
норм. План заходів розглянутий і затверджений на засіданні вченої ради РДГУ 

Висновок: експертна комісія констатує, що у Рівненському 
державному гуманітарному університеті у достатній кількості наявні 
навчальні приміщення, відповідне обладнання, побутова інфраструктура, 
стан яких повністю відповідає вимогам до санітарно-гігієнічних умов праці 
та навчання і задовольняє потреби з підготовки фахівців за напрямом 
підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» й 
відповідає акредитаційним вимогам. 

Науково-дослідна діяльність на кафедрах теорії та методики професійної 
освіти і екології, географії та туризму організована відповідно до планів роботи 
кафедр та індивідуальних планів роботи викладачів. Науково-дослідною 
роботою займається весь викладацький склад кафедр. Вона пов'язана з 
науковими, науково-методичними дослідженнями викладачів кафедр: 
підготовка та видання наукових робіт, участь у наукових, науково-практичних 
конференціях різного рівня, рецензування наукової, навчальної, навчально-
методичної літератури, членство в редакційних колегіях наукових видань. 
Також важливою складовою науково-дослідної роботи кафедри є залучення до 
наукової роботи студентів. 

В межах реалізації науково-дослідної роботи випускових кафедр щорічно 
проводяться методичні семінари з актуальних питань професійної підготовки 
фахівців з туристичного обслуговування, вивчення та збереження туристично-
рекреаційних комплексів, крім того систематично організовуються круглі 
столи, майстер-класи, тренінги, Всеукраїнські та Міжнародні науково-
практичні конференції, наукові конкурси студентських робіт, зустрічі з 
провідними фахівцями в галузі професійної освіти і туризму, друкуються 
публікації професорсько-викладацького складу у співавторстві з студентською 
молоддю. 

Свідченням активної наукової діяльності викладачів кафедр є наявність 
опублікованих статей у періодичних виданнях, які включені до 
наукометричних баз 8сориз, \¥еЬ оґ 8сіепсе та Іпсіех Сорегпісиз, а також у 
фахових виданнях України. 

Студенти напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування)» регулярно беруть участь у наукових та науково-практичних 

27.11.2018 р., протокол № 10. Його передбачено реалізувати до кінця 2021 р. 

6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ІІАУКОВО-ІІЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

проф. О. А. Сущенко 



15 
конференціях різного рівня. Студенти, які беруть участь у наукових 
конференціях, готують тези під керівництвом викладачів кафедр. 

Науково-педагогічний колектив випускових кафедр брав участь у понад 
100 різних науково-практичних конференціях професійного спрямування, 
організовано та проведено три Міжнародні науково-практичні конференції, все 
це сприяло підвищенню фахового та наукового рівня професорсько-
викладацького складу кафедр теорії та методики професійної освіти і екології, 
географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету. 

Висновок: експертна комісія констатує, що рівень науково-дослідної 
роботи професорського-викладацького складу кафедр дозволяє 
здійснювати підготовку фахівців за напрямом 6.010104 «Професійна освіга 
(Туристичне обслуговування)» відповідно до нормативних вимог. 

7. ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

7.1. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 
діяльності 

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» у Рівненському 
державному гуманітарному університеті створено систему комплексного 
контролю забезпечення якості надання освітніх послуг, ключову роль у якій 
виконує Навчально-методичний відділ - Центр якості освіти, що у своїй роботі 
керується «Положенням про Навчально-методичний відділ - Центр якості 
освіти Рівненського державного гуманітарного університету» (розглянуто та 
схвалено рішенням Вченої Ради університету протокол №13 від 28.11.2017 р.). 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
ЗВО (розглянуто та схвалено рішенням Вченої Ради університету протокол № 9 
від 25.10.2018 р.) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ (стаття 16. Система забезпечення якості 
вищої освіти), Постанови КМУ від 10.05.2018 р. №347 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187», Статуту 
Університету (Наказ МОН №842 від 13 червня 2017 р). 

Мета діяльності Центру якості освіти - реалізація стратегічних цілей 
розвитку ЗВО щодо підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності, 
забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг вимогам стейкхолдерів. 

Система якості вищої освіти в Університеті базується на таких 
принципах: 

- автономії вищого навчального закладу, як відповідального за 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

- усвідомлення усіма співробітниками Університету відповідальності за 
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- визнання необхідності розроблення стратегії, політики та процедур 

забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Університету; 
- орієнтація на поточні й майбутні потреби споживачів, прагнення до 

перевищення їхніх очікувань; 
- прийняття управлінських рішень на основі аналізу своєчасної, повної й 

об'єктивної інформації; 
- залучення всього персоналу до досягнення цілей Університету шляхом 

делегування більшої відповідальності на нижчі рівні управління; 
- постійне навчання персоналу; 

- управління освітньою діяльністю університету та відповідними 
ресурсами як системою взаємопов'язаних процесів; 

- співробітництво з усіма зацікавленими сторонами; 
- постійне поліпшування якості освіти, освітньої діяльності та системи 

управління якістю освіти в Університеті. 
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Рівненському 

державному гуманітарному університеті передбачає здійснення таких процедур 
і заходів: 

- розроблення й оновлення нормативно-методичної бази забезпечення 
якості вищої освіти та освітньої діяльності в Університеті; 

- впровадження стратегічних розробок, пов'язаних з якістю, в рамках 
процедур забезпечення якості, а також їх удосконалення відповідно до стратегії 
розвитку закладу вищої освіти; 

- сприяння формуванню академічної культури якості в університеті; 
- організація і здійснення моніторингу якості вищої освіти та освітньої 

діяльності за такими напрямами: якість освітнього процесу (якість проведення 
навчальних занять, якість функціонування освітнього середовища, 
задоволеність студентів викладацькою діяльністю науково-педагогічних 
працівників, задоволеність викладачів умовами праці, якість освітніх програм); 
якість умов освітнього процесу (рівень підготовки абітурієнтів; кадрове, 
матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, підвищення кваліфікації 
педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників); якість результатів 
освітнього процесу (успішність здобувачів вищої освіти, рівень сформованості 
загальних і професійних компетентностей, працевлаштування випускників); 

- періодичний аналіз та перегляд освітніх програм, навчальних планів, 
робочих програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності нагальним 
вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти; 

- організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої 
освіти та викладачів з питань якості організації освітнього процесу; 
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- забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів 
вищої освіти; 

- інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості освіти й 
освітньої діяльності Університету через інформаційні ресурси; 

- формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій 
щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти. 

Забезпечення якості оцінювання навчальних досягнень студентів 
ґрунтується на принципах послідовності процедур оцінювання, рівності всіх 
студентів, необхідності дотримання принципів академічної доброчесності та 
відповідної політиці ознайомлення студентів з методами і критеріями 
оцінювання, яка чітко прописана у робочих навчальних програмах, що є 
обов'язковою нормою освітнього процесу. 

Освітня діяльність у Рівненському державному гуманітарному 
університеті регламентована «Положенням про організацію освітнього процесу 
у Рівненському державному гуманітарному університеті» (затверджене Вченою 
радою РДГУ, протокол № 9 від 25.10.2018 року). 

Якість кадрового потенціалу університету забезпечується відповідністю 
викладачів вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, де визначаються та оприлюднюються вимоги до осіб, які 
обираються на посади науково-педагогічних працівників, а безпосереднє 
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі 
конкурсного відбору. («Положення про порядок проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Рівненському 
державному гуманітарному університеті», затверджене Вченою Радою 
університету протокол №5 від 31.05.2018 р.) 

В університеті розроблена система оцінювання результатів наукової та 
науково-технічної діяльності викладачів кафедр Рівненського державного 
гуманітарного університету. Кафедри оцінюються за підготовкою наукових 
публікацій, навчальних посібників, результативністю захистів дисертацій та 
керівництва науково-дослідницькою роботою студентів, виконанням 
держбюджетних тем («Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті», 
розділ 4). 

Складовою моніторингу якості освіти й оцінювання роботи науково-
педагогічних працівників є опитування студентів, аспірантів і випускників, що 
проводять співробітники Центру якості освіти РДГУ. 

Для запобігання і виявлення академічного плагіату в наукових працях 
науково-педагогічних працівників університету та здобувачів вищої освіти 
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(«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
Рівненському державному гуманітарному університеті», розділ 6) в 
університеті вживаються такі заходи: 

- запровадження Кодексу етики науковця України, роз'яснення 
відповідальності за плагіат та формування культури наукового цитування, 
вивчення студентами навчальних дисциплін «Основи наукових досліджень», 
«Інтелектуальна власність»; 

- рецензування наукових публікацій науково-педагогічних працівників та 
дипломних робіт студентів; 

- врахування фактів виявлення плагіату при продовженні дії контракту з 
науково-педагогічними працівниками. 

Система запобігання та виявлення академічного плагіату 
розповсюджується на наукові та науково-методичні праці науково-
педагогічних, наукових та інших працівників університету, докторантів, 
аспірантів, здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза 
аспірантурою та студентів. 

При розробці форм і методів контролю знань студентів та для визначення 
критеріїв оцінок професорсько-викладацький склад університету керується 
«Положенням про оцінювання знань та умінь студентів Рівненського 
державного гуманітарного університету», затвердженим Вченою радою РДГУ 
(протокол № 9 від 25.10. 2018 р.). 

Отже, основні складові системи забезпечення якості освітньої діяльності 
університету розроблені і забезпечують здійснення комплексного моніторингу 
якості освіти, у тому числі оцінювання знань та умінь студентів університету, 
рейтингування результатів наукової та науково-технічної діяльності кафедр, 
запобігають академічному плагіату. 

Рівненський державний гуманітарний університет в цілому забезпечує 
необхідний рівень організації внутрішньої системи забезпечення якості 
освітнього процесу, що відповідає чинним законодавчим нормам вищої освіти. 

Висновок: Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти в Рівненському державному гуманітарному університеті 
розроблено на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
Статуту Рівненського державного гуманітарного університету, Положення 
про організацію освітнього процесу в Університеті га повністю відповідає 
акредитаційним вимогам та Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти. 
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7.2. Якість підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 

підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» 

Аналіз якісної підготовки бакалаврів за напрямом 6.010104 «Професійна 
освіта (Туристичне обслуговування)» під час роботи експертної комісії 
здійснювався на підставі вивчення поточної успішності студентів за 
результатами останньої сесії, перевірки курсових робіт, звітів з різних видів 
практик, а також матеріалів самоаналізу за результатами виконання 
комплексних контрольних робіт (ККР). 

Результати останньої перед акредитацією сесії показали достатню 
теоретичну і практичну підготовку. Екзамени проводилися у письмовій формі 
за екзаменаційними білетами. Екзаменаційні білети складалися із завдань 
різного ступеня складності, які перевіряють рівень оволодіння студентами 
теоретичними знаннями та професійними компетентностями в сфері 
обслуговування, виходячи з особливостей тих питань, що розглядаються в 
межах кожної навчальної дисципліни. 

Про якість і рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої 
освіти свідчать результати сесійного контролю та виконання комплексних 
контрольних робіт (ККР) з циклів гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін, дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки, 
дисциплін професійної і практичної (фахової) підготовки фахівців за напрямом 
підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)». 

Експертна комісія провела перевірку показників успішності останньої 
екзаменаційної сесії студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта 
(Туристичне обслуговування)» і виявила такі результати: абсолютна успішність 
- 100% та якість-65 ,3%. 

У ході акредитаційної експертизи напряму підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» студентами 
виконано комплексні контрольні роботи для перевірки залишкових знань із 
таких дисциплін, як: «Історія України», «Фізична географія України», 
«Методологічні засади професійної освіти», «Туристичне країнознавство». 
Пакети комплексних контрольних робіт розроблено відповідно до нормативних 
вимог. 

Перевірка залишкових знань студентів, проведена експертами, 
підтвердила дані самоаналізу. Результати виконання ККР з експертних 
вимірювань залишкових знань студентів за напрямом підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» становлять: 

- цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 
абсолютна успішність 100%, якісна успішність 62,5%; 

- цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки: 

Голова експертної комісії проф. О. А. Сущенко 
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абсолютна успішність 100%, якісна успішність 75,0% ; 

- цикл дисциплін професійної і практичної (фахової) підготовки: 
абсолютна успішність 100%, якісна успішність 62,5%». 

Результати виконання ККР з експертних вимірювань залишкових знань 
студентів та відповідність дотримання нормативних вимог щодо якісних 
характеристик підготовки фахівців за напрямом підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» наведені в додатку 

Висновок: експертна комісія зазначає, що якість підготовки фахівців 
за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування)» в Рівненському державному гуманітарному університеті 
відповідає державним вимогам. 

Інформаційне забезпечення підготовки фахівців за напрямом підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» формується на 
основі наукової бібліотеки як провідного інформаційного структурного 
підрозділу Рівненського державного гуманітарного університету. Рівень 
інформаційного забезпечення загалом відповідає сучасним потребам освітнього 
процесу, забезпечує якісне навчання здобувачів вищої освіти. 

Студенти мають можливість отримувати необхідну літературу в чотирьох 
абонементах і трьох читальних залах наукової бібліотеки університету. 
Щорічно передплачується близько 150 назв періодичних видань. 
Обслуговування користувачів здійснюється не тільки за допомогою 
традиційних каталогів, картотек, але і за допомогою електронного каталогу, баз 
даних, повнотекстової автоматизованої інформаційно-правової пошукової 
системи «Консультант», повнотекстової електронної бази даних книг «Центру 
учбової літератури», мережі Інтернет. У складі повнотекстової бази 
електронної бібліотеки видавництва «Центру навчальної літератури» є понад 
1000 назв підручників, навчальних посібників з різноманітних галузей знань, 
якими можна скористатися як з комп'ютерів, встановлених у приміщеннях 
наукової бібліотеки, так і в навчальних корпусах університету. Кількість 
користувачів при цьому необмежена. Це дозволяє здійснювати підготовку до 
навчальних занять на достатньому рівні. 

Функціонує \уеЬ-сайт бібліотеки (Ьіїр://1іЬгагу.г5Іш.ес1и.иа), на якому 
надається доступ до повнотекстової бази даних фахових наукових періодичних 
видань України «Наукова періодика України». Наукова бібліотека РДГУ 
отримала доступ до міжнародної наукометричної бази даних Зсориз, працює 

1 і 2. 

8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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над створенням Інституційного репозитарію Рівненського державного 
гуманітарного університету. 

У науковій бібліотеці Рівненського державного гуманітарного 
університету на 2019 навчальний рік передплачені фахові періодичні видання 
для підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)»: «Географія та 
туризм», «Краєзнавство», «Професійна освіта: проблеми і перспективи», «Нова 
педагогічна думка». Фаховість видань звірена з Переліком наукових фахових 
видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до Порядку 
формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого 
наказом МОН України від 15 січня 2018 року №32, зареєстрованого в Мін'юсті 
України 06 лютого 2018 року за № 148/21600). 

Наукова бібліотека співпрацює з міжнародними благодійними культурно-
освітніми та громадськими організаціями і фондами, здійснює документообмін 
з бібліотеками України: Національною бібліотекою України 
імені В. І. Вернадського, Науковою бібліотекою Львівського національного 
університету імені І. Франка, Державною науково-педагогічною бібліотекою 
України імені В. Сухомлинського та ін. 

Експертна комісія констатує, що наявне інформаційне забезпечення 
освітнього процесу в Рівненському державному гуманітарному університеті 
сприяє якісній підготовці фахівців напряму підготовки 6.010104 «Професійна 
освіта (Туристичне обслуговування)». Студенти мають доступ до першоджерел, 
наукових праць, навчально-методичної літератури і періодики та мережі 
Інтернет, що значно сприяє покращенню інформаційного забезпечення 
освітнього процесу. 

Висновок: в цілому, стан інформаційного забезпечення 
навчального процесу підготовки бакалаврів за напрямом 
6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування) відповідає 
нормативним вимогам. Бібліотечний фонд університету забезпечує 
потребу студентів у науково-методичній літературі, фахових і 
періодичних виданнях. 

9. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ ГА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ 

Аналіз приписів, рекомендацій експертної комісії відсутній у зв'язку з 
первинною акредитацією напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта 
(Туристичне обслуговування)» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта». 
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10. ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО БУЛИ ЗРОБЛЕНІ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДНЬОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ ПОДАНИХ ДО МОН АКРЕДИТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Щодо зазначених недоліків за результатами попередньої експертизи 
акредитаційної справи Рівненського державного гуманітарного університету: 

1. Перевірити відповідність кваліфікації викладача Дупак Н. В., кандидата 
педагогічних наук, доцента, до дисципліни «Метрологія та стандартизація», 

встановлено, що відповідність кваліфікації викладача Дупак Н. В., 
кандидата педагогічних наук, доцента, до дисципліни «Метрологія та 
стандартизація» підтверджена проходженням піврічного підвищення 
кваліфікації у Луцькому національному технічному університеті (кафедра 
туризму та цивільної безпеки), під час якого опрацювала такі курси: 
«Стандартизація, сертифікація і метрологія», «Ресторанний сервіс», 
«Етнокультури і національні кухні», «Гастрономічний туризм», 
«Товарознавство», «Технологія продукції ресторанного господарства» 
(свідоцтво про підвищення кваліфікації 18 СПВ№ 000042 від 09.11.2018 р.) 
(додаток 3). 

11. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ КЕРІВНИЦТВУ 
РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

За результатами аналізу матеріалів акредитаційної справи, проведеної 
експертизи в Рівненському державному гуманітарному університеті експертна 
комісія рекомендує керівництву університету: 

1. Продовжити видання навчальних посібників та підручників 
викладачами випускових кафедр, включаючи створення електронних 
навчальних курсів та засобів комп'ютерної діагностики навчальних досягнень 
студентів. 

2. Акцентувати увагу та посилити роботу щодо підвищення науково-
професійного рівня викладачів випускових кафедр шляхом активізації 
публікацій у фахових наукових виданнях, що індексуються у міжнародних 
науково-метричних базах 8сориз, \¥еЬ ої" зсіепсе, участі у програмах 
академічної мобільності, викладання навчальних дисциплін англійською 
мовою. 

3. Розширити інформаційну та профорієнтаційну базу з метою залучення 
більшої кількості студентів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти. 

4. Сприяти встановленню та розвитку міжнародних зв'язків університету 
з освітніми установами, закладами вищої освіти інших держав, розвитку 
студентської академічної мобільност : 

Голова експертної комісії проф. О. А. Сущенко 
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5. Поповнювати бібліотечний фонд фаховими навчально-методичними та 

періодичними виданнями. 
Указані рекомендації не входять до складу обов'язкових і не впливають на 

позитивне рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість 
підготовки здобувачів вищої освіти. 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 
На підставі поданих матеріалів Рівненського державного гуманітарного 

університету та перевірки діяльності на місці експертна комісія дійшла 
висновку, що організаційне та навчально-методичне, кадрове, матеріально-
технічне, інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців 
напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування)» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» у Рівненському 
державному гуманітарному університеті відповідають встановленим 
нормативам і забезпечують державну гарантію якості освіти. 

Комісія вважає за можливе акредитувати підготовку фахівців напряму 
підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» галузі 
знань 0101 «Педагогічна освіта» у Рівненському державному гуманітарному 
університеті з ліцензованим обсягом прийому - 25 осіб денної форми навчання 
та 0 осіб заочної форми навчання щорічно. 

Голова 
експертної комісії 

Член експертної комісії 

Сущенко Олена Анатоліївна, завідувач 
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національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця, доктор економічних 

/ /наук, професор 

Коваленко Олександр Вікторович, доцент 
кафедри туризму і готельно-ресторанного 
сервісу Сумського державного 
педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка, кандидат педагогічних 
наук 
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Додаток 2 

Дотримання нормативних вимог 
щодо якісних характеристик підготовки фахівців 

за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» 

Найменування показника (нормативу) 
Значення 
показника 

(нормативу) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

1 2 3 4 

1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти 

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

100 100 відповідає 

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

100 100 відповідає 

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

100 100 відповідає 

» 

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не 
менше % 

2.1. Рівень знань студентів з 
гуманітарної та соціально-
економічної підготовки: 

2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання,% 90 100 відповідає 

+10 

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 62,5 відповідає 

+12,5 

: 
Голова експертної комісії проф. О. А. Сущенко 



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

2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання,% 

90 100 відповідає 
+10 

2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 75 відповідає 

+25 

2.3. Рівень знань студентів зі 
спеціальної (фахової) підготовки: 

2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 

90 100 відповідає 
+10 

2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 62,5 відповідає 

+ 12,5 

3. Організація наукової роботи 

3.1. Наявність у структурі 
навчального закладу наукових 
підрозділів 

- + + 

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

- + + 

Сущенко Олена Анатоліївна, завідувач 
кафедри туризму Харківського національного 
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Коваленко Олександр Вікторович, доцент 
кафедри туризму і готельно-ресторанного 
сервісу Сумського державного педагогічного 
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педагогічних наук 
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