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Висновок

експертів Міністерства освіти і науки України 
щодо спроможності Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький індустріальний коледж» здійснювати освітню діяльність за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 
зі спеціальності 5 14010301 «Туристичне обслуговування»

Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 
2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки 
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» у 
Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж» 
наказом від 10.01.2018р №026-А створена експертна комісія Міністерства освіти і 
науки України у складі:

Голова експертної комісії: Забалдіна Юлія Борисівна
доцент кафедри туризму та рекреації Київського 
національного торговельно-економічного
університету, кандидат економічних наук;

Член експертної комісії: Станкович Михайло Михайлович
голова циклової комісії туристичного та 
готельного обслуговування Свалявського 
технічного коледжу Національного університету 
харчових технологій.

Експертна комісія у період з 13 по 15 лютого 2018 року розглянула подані 
матеріали та провела перевірку на місці діяльності Державного вищого навчального 
закладу «Чернівецький індустріальний коледж», щодо підготовки молодших 
спеціалістів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» за такими 
напрямами:

- відповідність підготовки спеціалістів державним вимогам;
- перевірка готовності випускників до роботи за фахом;
- аналіз складу педагогічних кадрів та оцінки потенціалу;
- визначення рівня організації методичного та інформаційного забезпечення 

освітнього процесу;
- стан розвитку матеріально-технічної бази;
- визначення рівня теоретичних та практичних знань, вмінь та навичок 

студентів за результатами виконання комплексних контрольних робіт.
За результатами перевірки встановлено наступне:
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
КОЛЕДЖ» ТА ПОДАНИХ НА ПОВТОРНУ АКРЕДИТАЦІЮ ДОКУМЕНТІВ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5Л4010301 «ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Чернівецький індустріальний коледж засновано в серпні 1940 року, як 
Чернівецький технікум промисловості будівельних матеріалів і діяв до початку 
1941 року.

На основі розпорядження Ради Народних комісарів УРСР від 02 серпня 1944 
року за №775 було відновлено діяльність Чернівецького індустріального технікуму 
промисловості будівельних матеріалів.

Коледж був розміщений в пристосованому приміщенні. Було створено 11 
кабінетів і лабораторій, механічну майстерню, бібліотеку з читальним залом, 
спортивний зал, суміщений з актовим залом.

В той час була визначена основна мета та завдання коледжу, а саме: 
підготовка кваліфікованих кадрів з середньою спеціальною освітою для 
промисловості будівельних матеріалів.

Традиційними напрямами за якими здійснюється підготовка молодших 
спеціалістів є спеціальності: 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем 
автоматизації технологічного виробництва», 5.05070104 «Монтаж і експлуатація 
електроустаткування підприємств і цивільних споруд», 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування».

В 1995 році коледж отримав ліцензію на право підготовки молодших 
спеціалістів з спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність», в 2000 р. з 
спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит», в 2003 році з спеціальності 5.05010301 
«Розробка програмного забезпечення», в 2004 році з спеціальностей 5.05010201 
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» та 5.05150103 «Комп’ютерна 
обробка текстової, графічної та образної інформації».

Відкриття нових спеціальностей було пов’язане з тим, що не зважаючи на 
спад виробництва і кризові явища в промисловості, економіка області потребує 
молодших спеціалістів, які володіють економічними знаннями, вмінням працювати з 
комп’ютерними програмами, ремонтом комп’ютерної техніки. Перехід до ринкових 
відносин підприємств з різними формами власності зумовив появу відповідних 
суттєвих змін в кадровому забезпеченні виробництва як виробничої, так і не 
виробничої сфери.

Введенню нових спеціальностей передували такі етапи: підготовка навчально- 
матеріальної бази, кадрового забезпечення, забезпечення навчальною та довідковою 
літературою.

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» 
І рівня акредитації, здійснює діяльність на підставі безстрокової ліцензії 
Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ від 20.01.2017 року №12-л), 
сертифікатів Міністерства освіти і науки України про акредитацію спеціальностей 
(072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - серія НД № 2593721 від 
23.10.2017 року, 121 «Інженерія програмного забезпечення» - серія НД № 2593718 
від 23.10.2017 року, 123 «Комп’ютерна інженерія» - серія НД № 2593719 від
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23.10.2017 року, 075 «Маркетинг» - серія НД № 2593720 від 23.10.2017 року, 242 
«Туризм» - серія НД № 2593722 від 23.10.2017 року, 186 «Видавництво та 
поліграфія» - серія НД № 2593723 від 23.10.2017 року, 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» - серія НД №2593724 від 23.10.2017року, 151 
«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» - серія НД №2593725 від 
23.10.2017року), Статуту коледжу, затвердженого Міністерством освіти і науки 
України наказом №574 від 10.04.2017 року.

Чернівецький індустріальний коледж, як юридична особа, включений до 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка № АА 
864843 від 31.10.2013 року).

Коледж працює за новими навчальними планами згідно галузевих стандартів 
освіти. і

Нині коледж здійснює підготовку на денному відділенні фахівців з таких 
спеціальностей:

5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології»;

5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 
цивільних споруд» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

5.03050701 «Маркетингова діяльність» та 075 «Маркетинг»;
5.03050801 «Фінанси і кредит» та 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування»;
5.14010301 «Туристичне обслуговування» та 242 «Туризм»;
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» та 123 

«Комп’ютерна інженерія»;
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» та 121 «Інженерія 

програмного забезпечення»;
5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної 

інформації» та 186 «Видавництво та поліграфія».
На підставі Постанови Кабінетів Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 

№ 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та Акту узгодження переліку 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу 
Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріального коледжу» 
від 11.12.2015 року навчальний заклад з 2016 року здійснює прийом та підготовку за 
новими галузями та спеціальностями: __________________________________

Шифр та найменування галузі 
знань

Код та найменування спеціальності

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
075 Маркетинг

12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
121 Інженерія програмного 
забезпечення
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15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка

18 Виробництво та технологія 186 Видавництво та поліграфія
24 Сфера обслуговування 242 Туризм

З 1998 року підготовка молодших спеціалістів ведеться також на заочному 
відділенні.

Прийом студентів на заочну форму навчання з 2016 року на підставі 
Постанови Кабінетів Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» та Акту узгодження переліку спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем Молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу Державного вищого 
навчального закладу «Чернівецький індустріального коледжу» від 11.12.2015 року 
здійснюється за такими спеціальностями:

075 «Маркетинг»
121 «Інженерія програмного забезпечення»
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Всі відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» 
розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.

Навчальний заклад проводить підготовку молодших спеціалістів на денному 
відділенні на основі базової та повної загальної середньої освіти.

Коледж готує спеціалістів як за державним замовленням (77,9% контингенту 
студентів), так і за кошти фізичних (юридичних) осіб, питома вага яких становить 
22,1 %.

Сумарний ліцензований контингент коледжу станом на 01.10.2017р. становить 
755 студентів. Коледж щорічно виконує державне замовлення на підготовку 
фахівців. Структура спеціальностей та обсяги підготовки фахівців відповідають 
вимогам та потребам Західного регіону України.

Загальні показники розвитку коледжу представлені в таблиці 1.1.
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Таблиця 1.1.
Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький індустріальний коледж»

(за станом на 01.10.2017 р.)

5

№
п/п

Показник Значення показника

1 2 3
1. Рівень акредитації ВНЗ 1

2. Кількість ліцензованих спеціальностей 8

3. Кількість спеціальностей, акредитованих ї
за:
- 1 рівнем 8
- 2 рівнем -
- 3 рівнем -
- 4 рівнем “

4. Контингент студентів на всіх курсах: навчання 755
е на денній формі навчання; 710
• на інших формах навчання (заочна форма) 45

5. Кількість факультетів (відділень) 2

6. Кількість кафедр (предметних комісій) 7

7. Кількість співробітників (всього) 110
• в т.ч. педагогічних 57

8. Серед них:
- докторів наук, професорів, осіб/% 1/1,8%
- кандидатів наук, доцентів, осіб/% 5/8,8%
- викладачів вищої категорії, осіб/% 30/50,9%

9. Загальна /навчальна площа будівель, кв.м. 7911/4910

10. Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.) 9945,0

11. Кількість посадкових місць в читальних залах 120

12. Кількість робочих місць з ПЕОМ  для студентів 250
- у тому числі з виходом в Інтернет +

Основні напрями діяльності коледжу:
а) підготовка згідно з договірними зобов’язаннями висококваліфікованих 

фахівців для Західного регіону України;
б) формування важливих професійних якостей особистості, розвиток 

мотивації навчання, цільова спрямованість на вищу ступінь професійної підготовки;
в) науково-методична робота з впровадженням в навчальний процес 

прогресивних методів навчання, програмно-модульного навчання;
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г) культурно-освітня, виховна робота;
д) фінансово-господарська діяльність;
ж) розвиток зв’язків з вищими навчальними закладами III -  IV рівня 

акредитації.
Коледж має укладені договори про ступеневу освіту з Тернопільським 

національним технічним університетом імені Івана Пулюя, Українською академією 
друкарства, Національним університетом «Львівська політехніка», Чернівецьким 
національним університетом ім. Ю. Федьковича.

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» 
та Національний університет «Львівська політехніка» в 1996 році створили 
навчальний комплекс «Індустрія», в рамках якого у 2001 році при коледжі був 
створений навчально-консультаційний центр НУ «Львівська політехніка», в якому 
навчається 320 випускників коледжу за базовими напрямами «Системна інженерія», 
«Комп'ютерна інженерія», «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 
«Електротехніка», «Економіка та підприємництво», «Менеджмент організацій», 
«Видавничо-поліграфічна справа».

Юридична адреса: 58001 Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Садова, 8, 
тел./факс: 524956 e-mail: chikcv@gmail.com

Кадровий склад і характеристика викладацького персоналу, що забезпечує 
підготовку молодших спеціалістів з спеціальності 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування», наведені в табл. 1.2.

ВИСНОВОК: внаслідок перевірки експертною комісією встановлено, що 
інформація, яка подана до Міністерства освіти і науки України Державним 
вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж» є 
достовірною. У коледжі наявні усі нормативні документи, що забезпечують 
правові основи діяльності навчального закладу. Діяльність навчального 
закладу здійснюється у відповідності до вимог діючих нормативних актів. 
Науково-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення Державного 
вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» та 
спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» відповідає державним 
вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст».

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Профорієнтаційна робота Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький індустріальний коледж» проводиться за кількома напрямами:

Робота першого напряму націлена на організацію довузівської підготовки.
Другий напрям -  це проведення профорієнтаційних заходів викладачами 

коледжу безпосередньо в школах міста, області та суміжних областей.
Третім напрямом профорієнтаційної роботи є організація «Дня відкритих 

дверей», а четвертим - проведення організаційно-рекламної пропаганди через пресу 
(газети «Буковина», «Чернівці», «Час»), радіо та телебачення, соціальну мережу 
Facebook.

Голова експертної комісії Ю.Б. Забалдіна
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При організації прийому студентів адміністрація коледжу дотримується 
вимог основних нормативно-правових актів, а саме законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», наказу МОН «Про затвердження умов прийому до вищих 
навчальних закладів України», умов прийому до коледжу у 2017 році, Положення 
про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 
індустріальний коледж».

Робота приймальної комісії коледжу організована із дотриманням чинного 
законодавства України з чіткою регламентацією посадових обов’язків.

Журнали реєстрації заяв вступників пронумеровані, прошнуровані, скріплені 
печаткою і заповнені згідно вимог.

Контингент студентів коледжу формується з випускників загальноосвітніх 
закладів міста Чернівці (28%), міст та сіл Чернівецької, Івано-Франківської і 
Тернопільської областей (72%).

Середній бал абітурієнтів складає не менше 8,6 балів.
Ліцензований обсяг підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 242 

«Туризм» на денній формі навчання складає 25 осіб. В 2017 році було прийнято 25 
осіб, з них: 12 осіб на місця державного замовлення та 13 осіб -  за кошти фізичних, 
юридичних осіб.

Зарахування вступників відбувалось на основі вступних випробувань із 
предметів «Українська мова» та «Географія».

Згідно з ліцензією АЕ № 527616 від 14.11.2014 року в 2015 році було 
зараховано 16 студентів денної форми навчання за спеціальністю 5.14010301 
«Туристичне обслуговування» на основі базової загальної середньої освіти.

В 2016 році за цією спеціальністю навчалося 85 студентів. Упродовж року було 
відраховано 2 студента та 5 студентів зараховані на II курс, з них 4 студента 
зараховані на скорочений курс навчання та 1 студент переведений з іншої 
спеціальності.

Станом на 1.10.2017 року за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування» та 242 «Туризм» на І, II, III, IV курсах навчається 86 осіб, з них на 
IV курсі -  20 студентів.
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Таблиця 1.2

Склад циклових комісій і характеристика професорсько-викладацького складу, що працюють
на спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»

ОКР «молодший спеціаліст»__________________________________ _

8

№ Назва циклової комісії
Професорське 
-виклад ацькиі 

склад, осіб

3 них працюють
На постійній основі Сумісники

Разом, осК 
%

У тому числі

Разом, 
осіб %

У тому числі

Вищої 
категорії, 

осіб %

Канд. наук 
доценти, 

осіб %
, осіб %

Вищ ої 
категорії 

осіб %

Канд. 
наук, 

доценти, 
осіб %

, осіб %

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %
Випускова циклова комісія

1 Туризму, іноземних мов 7 7 100 3 43 - - 4 57
Циклові комісії, що забезпечують навчальний процес

2 Комп’ютерної інженерії 8 7 88 3 38 - - 4 50 1 12 - - 1 12 - -
3 Видавництва та поліграфії 6 4 67 3 50 - - 1 17 2 33 - - 2 33 - -
4 Природничих дисциплін та фізичного виховання 10 8 80 3 зо - - 5 50 2 20 - - 2 20 - -
5 Загальноосвітніх дисциплін 11 11 100 7 64 - - 4 36

6 Електричної інженерії, автоматизованих систем, метрології 
та стандартизації

9 7 78 5 56 - - 2 22 2 22 1 12 1 12

7 Спеціальних економічних дисциплін 7 7 100 6 86 1 14
Всього: 58 51 88 зо 52 - - 21 36 7 12 - - 6 10 1 2

Голова експертної комісії Ю.Б. Забалдіна
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Динаміка прийому студентів на спеціальність 5.14010301 «Туристичне 

обслуговування» в 2015-2017рр. наведено в таблиці 2.1, 2.2.
Таблиця 2.1

Показники формування контингенту студентів

Спеціальність 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
242 «Туризм»

№ Показник Роки
п/п 2015 рік 2016 рік 2017 рік

1 2 3 4 5
1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 25 25 25

- денна форма навчання 25 25 25
заочна форма навчання - - -

2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 16 19 25
• денна форма 16 19 25

• в т.ч. за держзамовленням: 12 15 12
• заочна форма - - -

• в т.ч. за держзамовленням - - -
• нагороджених медалями, або тих, що отримали 
диплом з відзнакою
• таких, які пройшли довгострокову підготовку і 
профорієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах; 1 " -

• з якими укладені договори на підготовку 4 4 13
3. Подано заяв на одне місце за формами навчання 42 38 54

• денна форма 42 38 54

• заочна форма - - -

4. Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення 3,5 2,5 4,5

• денна форма 3,5 2,5 4,5
• заочна форма - - -

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 
прийнятих на скорочений термін навчання на
• денну форму - - -
• інші форми (вказати, за якою формою) - -

Голова експертної комісії Ю.Б. Забалдіна
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Таблиця 2.2

Динаміка змін контингенту студентів 
Спеціальність 5.14010301 «Туристичне обслуговування»

242 «Туризм»
___________ ______ (по денній формі навчання )________________________________

№
п/п

Назва показника 

Курс

Роки
01.10.2015рік 011.10.21)16 рік 01.10.2 )17 рік

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Кількість студентів у році на ку]їсах
1. Всього студентів на 

1.10. відповідного 
року

16 25 24 25 19 21 21 24 25 20 21 20

2. Кількість студентів, 
яких відраховано 
( всього ): 
в т.ч.
-  за невиконання 
навчального плану
- за порушення 
дисципліни
- у зв’язку 3 
переведенням до 
інших ВНЗ
- переведені на 
заочну форму 
навчання
- інші причини

4

1

3

1

1

1

1
3. Кількість студентів, 

які зараховані на 
старші курси 
( всього ) : 
в т.ч.
- переведених із 
інших ВНЗ
- поновлених на 
навчання
- переведено з іншої 
спеціальності

5

4

1

1

1

Висновок: комісія підтверджує наявність у коледжі плану
профорієнтаційної роботи, яким передбачено застосування різних форм роботи 
по залученню на навчання випускників шкіл. Фактична чисельність студентів 
коледжу відповідає ліцензованому обсягу. Зауважень з приводу оформлення 
журналів реєстрації заяв випускників та документації приймальної комісії з 
боку експертної комісії немає. Експертна комісія констатує, що рівень 
профорієнтаційної роботи у коледжі є достатнім для формування якісного 
контингенту студентів нового набору.

Голова експертної комісії
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Підготовка фахівців зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 
ведеться згідно галузевого стандарту вищої освіти - освітньо-кваліфікаційної 
характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) з освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю напряму 140103 
«Сфера обслуговування».

Навчальний план складено за типовою формою і включає нормативні 
дисципліни за вибором навчального закладу. Документ розглянуто і схвалено 
методичною радою коледжу Протоколом № 5 від 16.06.2015 р.

Робочі навчальні плани розробляються на кожний навчальний рік і 
затверджуються директором коледжу. Робота над навчальнимй планами ведеться з 
урахуванням сучасних вимог щодо організації навчального процесу, передбачених 
нормативно-інструктивними документами Міністерства освіти і науки України. 
Згідно з робочими навчальними планами викладачами коледжу розроблені робочі 
навчальні програми з кожної дисципліни, зміст та оформлення яких відповідає 
вимогам.

Навчальні програми вибіркових дисциплін складені викладачами циклової 
комісії, розглянуті та схвалені на засіданні циклової комісії і затверджені 
директором коледжу. Циклова комісія коригує зміни навчальних програм у зв'язку зі 
змінами в організації навчального процесу, виробництва, науки, які затверджуються 
заступником директора з навчальної роботи.

Графік навчального процесу достатньо обґрунтований. Предмети вивчаються у 
логічній послідовності, що сприяє реалізації міжпредметних зв'язків. Вивчення 
дисциплін фахового спрямування базується на знаннях, отриманих студентами під 
час вивчення фундаментальних дисциплін.

З кожної дисципліни, передбаченої навчальним планом, сформовані 
навчально-методичні комплекси, до складу яких входять: навчальна та робоча 
програми, методичні вказівки щодо виконання практичних та лабораторних робіт, 
плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні 
завдання, екзаменаційні білети та інші методичні документи.

У навчальному процесі широко застосовуються різні форми активізації 
навчальної діяльності студентів, зокрема, ділові ігри, проблемне навчання; заняття 
на виробництві, розгляд виробничих ситуацій з використанням відеофільмів та інше.

Для закріплення теоретичних знань студентами виконуються курсові роботи з 
дисциплін «Технологія та організація туристичної діяльності», «Туристичне 
країнознавство».

В навчальному закладі розроблено тематику курсових робіт, методичні 
рекомендації для їх виконання, наскрізні програми практик.

Виховна робота в коледжі проводиться згідно із концепцією виховної роботи, 
яка передбачає формування гармонійно розвиненої особистості і комплексний 
підхід до виховання студентів, та відповідає планам виховної роботи коледжу, 
планами відділення комп’ютерних технологій та економіки та планами кураторів 
груп.

Голова експертної комісії Ю.Б. Забалдіна



Стан навчально-методичного забезпечення в цілому відповідає державним 
вимогам щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст». Однак, слід продовжувати роботу з розробки методичних вказівок для 
самостійної роботи студентів.

Аналіз структури і змісту типових та робочих навчальних планів 
продемонстрував, що співвідношення нормативних дисциплін гуманітарної та 
соціально-економічної, природничо-наукової, професійно-практичної підготовки 
відповідає вимогам освітньо-професійної програми.

На основі навчальних програм в коледжі розроблені робочі навчальні 
програми, в яких конкретно відображено зміст тем лекційних, семінарських, 
практичних, лабораторних занять, самостійної роботи, форми вивчення матеріалу з 
розподілом навчальних годин. Зміст програм спрямовано «■ на сучасний рівень 
підготовки фахівців з урахуванням адаптації до змін соціально-економічного 
розвитку суспільства.

Робочі навчальні програми виконуються в повному обсязі.
Основну роботу з організації освітнього процесу за спеціальністю 5.14010301 

«Туристичне обслуговування», 242 «Туризм» проводить предметна (циклова) 
комісія «Туризму, іноземних мов».

Робота предметної (циклової) комісії в навчальному закладі орієнтована на 
досягнення загальної мети коледжу: забезпечення освітнього процесу сучасними 
педагогічними та інформаційними технологіями; набуття фахових компетенцій 
відповідно до стандартів вищої освіти; робота над організаційно-методичним 
забезпеченням освітнього процесу, спрямованого на підвищення рівня успішності та 
якості знань студентів, підготовку конкурентоспроможних фахівців на ринку праці.

Щороку на першому засіданні методичної ради голови предметних (циклових) 
комісій отримують рекомендації щодо напрямів роботи комісії на новий навчальний 
рік, які випливають з основної мети закладу, узгоджують методичне завдання року 
для кожної предметної (циклової) комісії та шляхи її вирішення, затверджують 
плани роботи.

Вся робота документально оформляється в планах роботи предметної 
(циклової) комісії за такими розділами:

Г  коротка довідка про предметну (циклову) комісію;
Г  плани засідань предметної (циклової) комісії;
Г  методичні та наукові семінари;
Г  методична та наукова робота;
Г  організаційна робота;
Г  підвищення професійного рівня педагогічних працівників.
Методична робота носить системний, цілеспрямований характер. У зв’язку з 

цим, на підставі аналізу роботи за попередній навчальний рік і з урахуванням 
завдань, що стоять перед предметною (цикловою) комісією, викладачі виробляють 
основні напрями роботи, формують завдання, над якими працюватимуть упродовж 
поточного освітнього року.

У 2017-2018 навчальному році предметна (циклова) комісія «Туризму, 
іноземних мов» працює над методичною проблемою: творчий підхід до методів 
інноваційного пошуку та інноваційної діяльності у освітньому процесі.
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Вся організаційна робота обговорюється на першому засіданні і включає:
• вироблення основних напрямів роботи та постановка методичних проблем;
• організація взаємовідвідування занять викладачами та складання 

відповідного графіка;
• узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду викладання 

дисциплін і виховання студентів;
• організація написання методичних розробок, методичних вказівок до 

виконання курсових робіт, рефератів, тощо;
• підготовка методичних матеріалів, їх рецензування та обговорення на 

засіданнях методичної ради коледжу;
• організація викладачів для участі в загальних навчально-методичних заходах;
• організація підвищення кваліфікації викладачів, проходження ними 

стажування в ВНЗ III, IV рівнів акредитації, або в центрах перепідготовки та на 
підприємствах різних форм власності;

• організація роботи з обдарованими студентами, надання їм індивідуальної 
допомоги в розширенні та поглибленні знань з фахових дисциплін;

• вивчення індивідуальних особливостей відстаючих студентів для визначення 
дидактичних методів усунення причин неуспішності студентів.

Поліпшенню навчання та успішності студентів сприяє творчий підхід до їх 
роботи, застосування новітніх технологій в освітньому процесі, вирішення 
проблемних ситуацій, індивідуальний підхід.

Комісія активно застосовує методи активного навчання. Викладачі предметної 
(циклової) комісії постійно проводять аналіз змісту навчальних програм, вносять до 
них зміни згідно діючого галузевого стандарту освіти, домагаючись логічності 
викладу змісту тем дисципліни, що вивчається, реалізації між предметних зв’язків. 
Розглядається інтеграція як система, що дає змогу виявити роль і місце кожної 
дисципліни, циклу, змісту, засобів, організаційних форм і методів навчання, засобів 
контролю тощо. Реалізація цього завдання предметною (цикловою) комісією 
забезпечується такими організаційними умовами:

■ узгодження навчальних планів і програм із навчально-методичною 
документацією;

■ ознайомлення викладачів зі змістом програм і підручників суміжних 
дисциплін;

■ виявлення ролі та місце кожної дисципліни в реалізації міжпредметних 
зв’язків та засобів контролю;

■ спільна методична робота викладачів шляхом взаємовідвідування занять.
У центрі уваги комісії -  індивідуальна робота викладачів зі студентами, 

зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, 
методики індивідуальних консультацій, активізація пізнавальної діяльності 
студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності та 
диференціація навчання з урахуванням психологічних особливостей кожної 
особистості.
Викладачі комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації 
не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування 
професійної майстерності, шляхів виховання громадянської позиції. Викладачі
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комісії успішно працюють над збагаченням форм роботи завдяки активному 
творчому пошуку, мудрому наставництву, взаємодопомозі, що сприяє зростанню 
педагогічної майстерності і впливає на якість освітнього процесу. Студенти беруть 
активну участь у конкурсах, інтерв’ю, вікторинах, брейн-рингах, дебатах, науково- 
практичних конференціях, тощо.

Експертна комісія перевірила виконання навчального плану за спеціальністю 
5.14010301 «Туристичне обслуговування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст», семестрову та поточну навчальну документацію, розклади 
занять, відомості екзаменів, заліків і відмічає, що навчальний план повністю 
виконується.

Висновок: навчальний план підготовки фахівців спеціальності 5.14010301 
«Туристичне обслуговування» виконується у повному обсязі і дозволяє 
забезпечити якісну підготовку молодших спеціалістів з даного фаху. 
Необхідний комплект навчально-методичної документації і матеріалів є в 
наявності і відповідає вимогам вищої школи України. Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика та освітньо-професійна програма базуються на державних 
стандартах і вимогах щодо професійної і спеціальної підготовки відповідно до 
рівня «молодшого спеціаліста».

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

14

Організація навчального процесу в коледжі здійснюється на підставі 
нормативно-правових документів, які регламентують діяльність навчального 
закладу і доводяться через структурні підрозділи до кожного члена колективу.

В коледжі відпрацьована система планування освітнього процесу. Всі 
структурні підрозділи заздалегідь планують свою роботу. На їх основі формується 
загальний план коледжу, який розглядається на засіданні педагогічної і методичної 
ради, затверджується директором.

Графік навчального процесу зі спеціальності розроблений на основі робочого 
навчального плану. Аналіз свідчить, що графік навчального процесу стабільний і не 
змінюється протягом навчального року. Розклад навчальних занять складено з 
дотриманням методичних та нормативних умов стосовно викладання окремих 
дисциплін.

Навчальний процес здійснюється державною мовою і ведеться у таких 
формах: лекції, семінарські, практичні заняття, індивідуально-консультаційна та 
самостійна робота студентів над навчальним матеріалом, підготовка курсових робіт, 
контрольні заходи, практична підготовка.

Комісія відзначила, що самостійна робота студентів організовується згідно 
методичних рекомендацій та вказівок, якими регламентовано різні форми 
самостійної роботи, в тому числі і вказівки для виконання практичних робіт. З усіх 
дисциплін навчального плану є в наявності пакети матеріалів для проведення 
комплексних контрольних робіт затверджених в установленому порядку.

Педагогічна рада коледжу приділяє значну увагу питанням організації 
навчально-методичного забезпечення стану викладання, зокрема, досвіду 
впровадження новітніх комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, створенню
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електронних посібників, проблемам успішності студентів, питанням виховної 
роботи із студентами, роботі з батьками.

З дисциплін «Технологія та організація туристичної діяльності», «Туристичне 
країнознавство» виконуються курсові роботи. Студенти забезпечені методичними 
рекомендаціями до виконання роботи. Тематика курсових робіт щорічно 
оновлюється.

Керівниками курсових робіт складаються графіки виконання, в яких 
вказуються розділи і терміни виконання. Графіки розглядаються і схвалюються на 
засіданні циклових комісій, узгоджуються з завідувачем відділення комп’ютерних 
технологій та економіки і затверджуються заступником директора з навчальної 
роботи.

Зміст курсових робіт відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці 
фахівця зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування». Методичні 
рекомендації, розроблені викладачами, забезпечують логічну послідовність у 
виконанні роботи.

Згідно з навчальним планом студенти спеціальності 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування» проходять практичну підготовку. На основі Положення про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України предметною 
(цикловою) комісією «Туризму, іноземних мов» розроблено програми навчальних 
практик, які схвалено на засіданні предметної (циклової) комісії і затверджено 
директором коледжу у встановленому порядку. Програми навчальних практик 
відображають сукупність навчальних дисциплін та усіх видів практик з вказівкою 
термінів проведення відповідно до вимог ОШ1, ОКХ та навчального плану. Терміни 
проведення та послідовність практик визначається навчальним планом і графіком 
навчального процесу, що складається щорічно і затверджується директором 
коледжу. Студенти проходять такі види практик: навчальна практика «Вступ в 
спеціальність», навчальна практика «Туристична практика», навчальна практика з 
екскурсознавства, навчальна практика з іноземної мови, технологічна, 
переддипломна. Керівництво навчальними практиками (навчальна практика «Вступ 
в спеціальність», навчальна практика «Туристична практика», навчальна практика з 
екскурсознавства, навчальна практика з іноземної мови) здійснюється викладачами 
спецдисциплін на базі коледжу.

Практична підготовка студентів здійснюється відповідно «Наскрізної 
програми практик», затвердженої у 2015 році. На всі види практик, згідно 
навчального плану, розроблено робочі програми. Програми практики та завдання 
окремих видів практик відповідають змісту методичних рекомендацій, форм і 
методів контролю, вимогам до структури та змісту звітів.

Технологічна та переддипломна практики студентів проводиться, як правило, 
на місцях майбутнього працевлаштування. Вона є однією з важливих форм 
підготовки спеціалістів, а також загальним підсумком підготовки до державної 
атестації. За наявності вільних місць студенти зараховуються на штатні посади. 
Комісії був представлений перелік баз практики та угоди про проходження практики 
студентами. Технологічна та переддипломна практики проводяться на базах таких 
підприємств міста та області: ПП «Круїз 2000» м. Чернівці, ТК «Там де літо» 
м. Чернівці, ПП «СлаВатур» м. Чернівці, ФОП «Мавіді» м.Чернівці, ТА «Флеш тур»
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м.Чернівці, ТА «Прага тур» м.Чернівці, ПП «Квінс тревел» м.Чернівці, ТПП 
«Навколо світу» м.Чернівці, ПП «Сабо» м.Чернівці, ПП «Аєролюкс тревел» 
м. Чернівці, ТТА «Акорд плюс» м.Чернівці, МПП «Чернівці інтур ЛТД» м.Чернівці, 
ПП «Драпата М.» м.Чернівці. Комісія відзначає, що з базами практик коледж 
завчасно укладає угоди. Тривалість дії угод погоджується договірними сторонами. 
До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі предметної 
(циклової) комісії. Розподіл студентів на практику проводиться в коледжі з 
урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи 
після закінчення навчання. Разом із завданням на практику студент отримує 
індивідуальне завдання, про виконання якого він звітує після закінчення терміну 
практики. Експерти проаналізували усі звіти про проходження студентами 
переддипломної практики 2017 року випуску. Усі звіти оформлені належним чином 
та відповідно до вимог ДСТУ. Підсумки кожної практики обговорюються на 
засіданнях предметної (циклової) комісії, а загальні підсумки практики підводяться 
на педагогічних радах коледжу.

Методичне забезпечення переддипломної практики включає програму 
практики, зразки необхідних додатків та графік проходження практики, який 
затверджує керівник від бази практики.

Зміст звітів про практику відповідає вимогам затвердженої програми 
переддипломної практики і формується шляхом описання діяльності установи з 
додаванням підтверджуючих документів, звітної документації та відповідних 
розрахунків.

Державна атестація випускників здійснюється у формі державних екзаменів: з 
іноземної мови, комплексного державного екзамену з спеціальності. Присвоєння 
кваліфікації «агент з туристичного обслуговування» здійснює Державна 
екзаменаційна комісія.

Державний екзамен з англійської мови відповідно до рекомендацій освітньо- 
професійної програми включає завдання з наступних нормативних дисциплін циклу: 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова (фахова)»та 
«Іноземна мова (ділова)».

Програма вміщує вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь і навичок 
відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки студентів із цієї 
спеціальності; критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів; форму 
проведення екзамену; перелік засобів, що можуть використовувати студенти на 
екзамені у процесі підготовки; список рекомендованої літератури та Інтернет - 
джерел.

Державний екзамен з англійської мови складається із трьох завдань, 
спрямованих на перевірку знань аспектів мовленнєвої діяльності.

Перше завдання -  читання, переклад незнайомого тексту та відповіді на 
питання до нього. Головна мета даного завдання показати вміле володіння навичками 
- детальне розуміння змісту прочитаного тексту професійно-орієнтованого 
характеру. Цей вид завдання дає змогу показати наскільки вміло можуть студенти 
використовувати свої знання з володіння навичок функціонального читання та 
розуміння автентичних професійно-спрямованих текстів, висловлювати свої думки 
логічною послідовністю, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті
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професійних та життєвих ситуаціях.

Друге завдання -  фахово-ситуативне завдання. Метою даного завдання є 
показати наскільки розвинута мовна компетенція і стратегії, які необхідні в ситуаціях 
професійного спілкування, що у свою чергу сприяє підвищенню мобільності та 
конкурентоздатності майбутніх фахівців на ринку праці.

Третє завдання -  застосування у професійному мовленні фахової термінології. 
Метою даного завдання є використання лексичного матеріалу (термінології) у 
текстах професійно-орієнтованого характеру.

Комплексний державний екзамен за фахом включає завдання з наступних 
нормативних дисциплін циклу професійної підготовки: «Технологія та організація 
туристичної діяльності», «Основи менеджменту», «Туристичне країнознавство» та 
«Географія туризму України». і

Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об'єктивного 
контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки, є 
змістовні модулі, з яких складаються анотації дисциплін, наведені у «Освітньо- 
професійній програмі» підготовки молодшого спеціаліста за напрямом 
спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування».

Атестація якості підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 
5.14010301 «Туристичне обслуговування», щодо встановлення фактичної 
відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється після 
виконання студентами навчального плану у повному обсязі Державною 
екзаменаційною комісією (ДЕК) Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький індустріальний коледж» з цього фаху, голову якої затверджено 
директором коледжу.

Державний екзамен передбачає виконання комплексу кваліфікаційних завдань 
і є адекватною формою атестаційних випробувань щодо визначення рівня якості 
освітньої та професійної підготовки випускників Державного вищого навчального 
закладу «Чернівецький індустріальний коледж». На державну атестацію виноситься 
система умінь, що встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та 
типових задач діяльності.

Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок молодшого 
спеціаліста спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» ступеня 
сформованості їх професійних компетенцій є: теоретичні (тести закритого типу) та 
практичні завдання.

Розділи програми державного екзамену підготовлені на основі програм 
дисциплін, що увійшли до складу державного екзамену.

Комплексний державний екзамен складається з двох етапів:
1) тестова перевірка знань, що формують уміння студента орієнтуватися в 

основних питаннях майбутньої спеціальності;
2) письмове розв'язання практичних завдань, що дозволяє перевірити 

сформованість відповідних умінь та навичок.
Теоретичні знання студентів, під час державної атестації, перевіряються 

шляхом тестування в автоматизованому режимі за допомогою електронної системи 
програмованого опитування.
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професійних та життєвих ситуаціях.

Друге завдання -  фахово-ситуативне завдання. Метою даного завдання є 
показати наскільки розвинута мовна компетенція і стратегії, які необхідні в ситуаціях 
професійного спілкування, що у свою чергу сприяє підвищенню мобільності та 
конкурентоздатності майбутніх фахівців на ринку праці.

Третє завдання -  застосування у професійному мовленні фахової термінології. 
Метою даного завдання є використання лексичного матеріалу (термінології) у 
текстах професійно-орієнтованого характеру.

Комплексний державний екзамен за фахом включає завдання з наступних 
нормативних дисциплін циклу професійної підготовки: «Технологія та організація 
туристичної діяльності», «Основи менеджменту», «Туристичне країнознавство» та 
«Географія туризму України». *

Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об'єктивного 
контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки, є 
змістовні модулі, з яких складаються анотації дисциплін, наведені у «Освітньо- 
професійній програмі» підготовки молодшого спеціаліста за напрямом 
спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування».

Атестація якості підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 
5.14010301 «Туристичне обслуговування», щодо встановлення фактичної 
відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється після 
виконання студентами навчального плану у повному обсязі Державною 
екзаменаційною комісією (ДЕК) Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький індустріальний коледж» з цього фаху, голову якої затверджено 
директором коледжу.

Державний екзамен передбачає виконання комплексу кваліфікаційних завдань 
і є адекватною формою атестаційних випробувань щодо визначення рівня якості 
освітньої та професійної підготовки випускників Державного вищого навчального 
закладу «Чернівецький індустріальний коледж». На державну атестацію виноситься 
система умінь, що встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та 
типових задач діяльності.

Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок молодшого 
спеціаліста спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» ступеня 
сформованості їх професійних компетенцій є: теоретичні (тести закритого типу) та 
практичні завдання.

Розділи програми державного екзамену підготовлені на основі програм 
дисциплін, що увійшли до складу державного екзамену.

Комплексний державний екзамен складається з двох етапів:
1) тестова перевірка знань, що формують уміння студента орієнтуватися в 

основних питаннях майбутньої спеціальності;
2) письмове розв'язання практичних завдань, що дозволяє перевірити 

сформованість відповідних умінь та навичок.
Теоретичні знання студентів, під час державної атестації, перевіряються 

шляхом тестування в автоматизованому режимі за допомогою електронної системи 
програмованого опитування.
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Під час комплексного державного екзамену студент повинен 
продемонструвати знання та виявити вміння, що складають комплекс необхідних 
(базових) компетенцій молодшого спеціаліста спеціальності 5.14010301 
«Туристичне обслуговування».

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» 
забезпечує дотримання правил і процедури проведення державного екзамену 
шляхом:

- уніфікації умов проведення, вимірювань, методик обробки результатів 
опитування та форм їхнього подання;

- інформаційно-консультаційної та психологічної підготовки студента до 
екзамену;

- дотримання критеріїв об’єктивного оцінювання. *
Для проведення державної атестації в коледжі розроблено Положення про 

державну атестацію, методичне забезпечення державного екзамену (пояснювальну 
записку, перелік теоретичних питань для підготовки до екзамену з відповідних 
дисциплін, перелік типових практичних задач, рекомендовану літературу і критерії 
оцінювання).

Викладачі перманентно працюють над вдосконаленням методичних 
комплексів, доповнюючи їх матеріалами досягнень науки, новими методичними 
розробками із застосуванням активних, інноваційних методів навчання.

Предметна (циклова) комісія «Туризму, іноземних мов» традиційно щорічно 
проводить тиждень спеціальності. Цей захід сприяє підвищенню рівня 
відповідальності кожного викладача комісії, згуртовує студентський та 
викладацький колективи. Викладачами проводяться відкриті заняття, зустрічі з 
випускниками, провідними спеціалістами, профорієнтаційні бесіди з науковцями 
ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації, студентські науково-практичні конференції. Ці заходи 
сприяють покращенню рівня викладання дисциплін, підвищенню і покращенню 
мотивації студентів щодо опанування свого фаху, підвищення рівня успішності, 
формуванню у них креативного мислення.

Стан програмного забезпечення освітнього процесу в коледжі та наявність 
пакетів прикладних програм, які використовуються для підготовки фахівців, 
наведені в акредитаційній справі. Слід зазначити, що забезпечення пакетами 
прикладних програм в основному відповідає вимогам щодо акредитації, але вимагає 
подальшого поповнення.

Комплексні контрольні роботи, які використовуються для контролю 
залишкових знань студентів при проведенні самоаналізу та з метою директорського 
контролю, складено з дотриманням усіх вимог щодо акредитації і дають змогу 
оцінити рівень знань та навичок студентів. Пакети завдань ККР розроблено зі всіх 
дисциплін навчального плану. Зауважень щодо їх змісту немає.

Аналіз якості перерахованих документів свідчить, що методичні матеріали з 
практичної підготовки спеціалістів забезпечують формування у студентів 
практичних навичок професійної діяльності з обраного фаху. (Табл. 3).

В освітньому процесі використовуються електронні посібники та прикладні 
комп'ютерні програми, хоча забезпечення ними ще потребує вдосконалення.
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Контроль за освітнім процесом здійснюється згідно з планами роботи 
педагогічної та методичної рад і планів роботи відділень. Матеріали контролю 
обговорюються на засіданні педагогічної та методичної рад і приймаються рішення 
щодо покращення освітньої роботи.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу, в академічних 
групах, у гуртожитку, у відповідності з Положенням про державний вищий заклад 
освіти та Положенням про студентське самоврядування у Державному вищому 
навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж», яке відповідає 
Примірному положенню про студентське самоврядування у вищих навчальних 
закладах України. Воно забезпечує захист прав та інтересів студентів і виконання 
ними обов'язків.

Висновок: експертна комісія відзначає, що стан організаційного та 
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу відповідає державним 
вимогам щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст».

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Педагогічний персонал, який здійснює підготовку спеціалістів за фахом 
5.14010301 «Туристичне обслуговування» складає 19 осіб.

Підбір педагогічних кадрів проводиться у відповідності до «Кодексу Законів 
про працю в Україні», наказу Міністерства освіти України «Про порядок наймання 
та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній 
власності» від 05.08.1993 р. № 293, нормативних та розпорядчих документів 
Міністерства освіти і науки України.

Підбір кадрів, зарахування на посади викладачів здійснюється на контрактній 
основі після конкурсного відбору. Колектив викладачів сформований відповідно до 
базової освіти.

Викладачі, які беруть участь у підготовці фахівців зі спеціальності 5.14010301 
«Туристичне обслуговування» мають такі кваліфікації:

• 12 викладачів з вищою категорією -  63,2 %
• 3 викладачі з першою категорією -  15,8 %
• 3 викладачі з другою категорією -  15,8 %
• 1 кандидат наук -  5,2%

Всі викладачі мають базову освіту, яка відповідає дисциплінам, що 
викладаються.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін 
навчального плану) складає:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 5,9 %, що на 5,9
% більше від нормативу;

Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні 
години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного
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циклу дисциплін навчального плану) складає:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 60,4%, що на 
35,4% більше від нормативу;

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 64,9 %, що на 
39,9% більше від нормативу;

Цикл професійної та практичної підготовки 45,3%, що на 20,3 % більше від 
нормативу;

В цілому частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями, 
вченими званнями та педагогічних працівників вищої категорії, які викладають 
лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин 
для кожного циклу дисциплін навчального плану) складає:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 66,3%, що на 41,3 
% більше від нормативу;

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 64,9 %, що на 
39,9% більше від нормативу;

Цикл професійної та практичної підготовки 45,3%, що на 20,3 % більше від 
нормативу;

До складу випускної предметної (циклової) комісії «Туризму, іноземних мов» 
входить 7 викладачів. Серед 7 викладачів цієї комісії три викладача мають вищу 
категорію (42,8%), першу категорію - два викладача (28,6% ), другу категорію - два 
викладача (28,6%)

Кількість викладачів, які мають педагогічний стаж
- менше 5 років -  1 (14,3%)
- від 5 до 10 років -  0 ( 0%)
- більше 10 років -  6 ( 85,7%)

Середній вік становить 39 років.
З 01.09.2014 р. комісію очолює викладач вищої категорії Столяр Наталія 

Василівна, яка працює в коледжі на постійній основі. Стаж роботи у вищих 
навчальних закладах 20 років. Столяр Н.В. постійно веде методичну та 
дослідницьку роботу, спрямовану на розроблення авторських методик викладання 
іноземних мов професійного спілкування, орієнтованих на фахівців туристичної 
сфери. У 2017 р. голова циклової комісії пройшла стажування на туристичному 
підприємстві «СлаВаТур», до програми якого увійшло вивчення інноваційних 
технологій створення та просування туристичного продукту.

Щорічно проводиться атестація педагогічних працівників відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Типове положення 
про атестацію педагогічних працівників» №1473 від 20 грудня 2011 року (зі 
змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 
2013року №1135), Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
«Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» № 48 
від 24.01.13р.

Документація з атестації оформляється згідно діючих вимог, у повному обсязі.
Відповідно до плану підвищення кваліфікації викладачі предметної (циклової) 

комісії проходять підвищення кваліфікації (стажування) у вищих навчальних
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закладах ІІІ-ІУ рівня акредитації, на підприємствах та інших науково-виробничих 
установах м. Чернівці, області та інших регіонів. Так, у період грудень-червень 
2017 р. чотири викладача кафедри пройшли професійне стажування на 
туристичному підприємстві «СлаВаТур». Результати підвищення кваліфікації 
використовуються в навчальному процесі: при підготовці лекцій на практичних та 
лабораторних заняттях та інше.

Документи, що підтверджують освіту, наукові ступені та вчені звання в наявності.

Висновок: якісний склад викладачів та їх педагогічний досвід 
відповідають акредитаційним вимогам щодо забезпечення підготовки 
молодших спеціалістів даної спеціальності.
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Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

22
Таблиця З

№
з/п

Найменування навчальної дисципліни 
згідно з навчальним планом

Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби

Навчального
контенту

Плани практик- 
них (семінар- 
ських)занять

Завдань для 
лаборатор
них робіт

Завдання для 
самостійної 

роботи 
студентів*

Питань, задач, 
завдань або 
кейсів для 

поточного та 
підсумкового 

контролю

Завдань для 
комплексної 
контрольної 

роботи

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1 Історія України + + немає потреби + + +

1.2 Основи філософських знань 
(релігієзнавство та філософія)

+ + немає потреби + + +

1.3 Основи правознавства + + немає потреби + + +

1.4 Соціологія + + немає потреби + + +
1.5 Культурологія + + немає потреби + + +

1.6 Іноземна мова( за професійним 
спрямуванням)

+ + немає потреби + + +

1.7 Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

+ + немає потреби + + +

1.8 Економічна теорія + + немає потреби + + +

1.9 Фізичне виховання + + немає потреби + + немає потреби
1.10 Етика і естетика + + немає потреби + + +
1.11 Християнська етика в українській 

культурі
+ + немає потреби + + +

2.1 Основи менеджменту + + немає потреби + + +
2.2 Вища математика + + немає потреби + + +

2.3 Інформатика і комп’ютерна техніка + + немає потреби + + +
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2.4 Бухгалтерський облік + + немає потреби + + +
2.5 Економіка підприємств + + немає потреби + + +
2.6 Основи психології + + немає потреби + + +
2.7 Основи екології + + немає потреби + + +
2.8 Основи маркетингу + + немає потреби + + +
2.9 Безпека життєдіяльності + + немає потреби + + +

2.10 Охорона праці + + немає потреби + + +
2.11 Охорона праці в галузі + + немає потреби + + +
3.1 Історія туризму + + немає потреби + + +
3.2 Правове регулювання в туристичній 

діяльності
+ + немає потреби + + +

3.3 Професійний етикет + + немає потреби + + +
3.4 Технологія та організація туристичної 

діяльності
+ + немає потреби + + +

3.5 Організація харчування туристів + + немає потреби + + +
3.6 Організація обслуговування туристів 

в готелях
+ + немає потреби + + +

3.7 Туристичне країнознавство + + немає потреби + + +
3.8 Організація транспортного 

обслуговування
+ + немає потреби + + +

3.9 Організація екскурсійного 
обслуговування

+ + немає потреби + + +

3.10 Безпека в галузі туризму + + немає потреби + + +
3.11 Ціноутворення в туризмі + + немає потреби + + + ■
3.12 Іноземна мова (ділова мова) + + немає потреби + + +
3.13 Іноземна мова (фахова) + + немає потреби + + +
3.14 Інформаційні системи і технології в 

туризмі
+ + немає потреби + + +

3.15 Географія туризму України + + немає потреби + + +
3.16 Основи музейної справи + + немає потреби + + +
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3.17 Спеціалізований туризм + + немає потреби + + +

3.18 Краєзнавство та історія мистецтв 
України

+ + немає потреби + + +

3.19 Екскурсознавство в туристичній 
компанії

+ + немає потреби + + +

3.20 Менеджмент в туризмі + + немає потреби + + +

4.1. Навчальна практика «Вступ в 
спеціальність»

+ + немає потреби + + немає потреби

4.2. Навчальна практика «з іноземної 
мови»

+ + немає потреби + + немає потреби

4.3 Навчальна практика «з 
екскурсознавства»

+ + немає потреби + + немає потреби

4.4 Туристична практика + + немає потреби + + немає потреби

4.5 Технологічна практика + + немає потреби 4 - + немає потреби
4:6 Переддипломна практика + + немає потреби + + немає потреби
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6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ

25

коледжу включає три навчальні
2

корпусиНавчально -  матеріальна база
навчальною площею -  4910 м2. Власна навчальна площа -  4910мГ Коледж має: один 
чотирьохповерховий гуртожиток загальною площею 3001м2 і житловою площею 
1367м , де проживають 191 студент; дві навчальні майстерні площею 377м , 
медичний пункт, дві котельні, два буфети на 142 посадкові місця, бібліотеку 
площею 106 м2 з загальним фондом 41740 томів та 3 читальних зали площею 205м2 
на 120 посадкових місць, створено on-line бібліотеку та електронну бібліотеку з 
підключенням до мережі Internet на 38 посадкових місць із загальною кількістю у 
електронних підручників та посібників 3339 одиниць. Всі споруди знаходяться в 
задовільному стані. Три навчальні корпуси та гуртожиток підключені мережі 
безпровідного доступу до мережі Internet технологією Wi-Fi.

Навчальна площа на одного студента складає більше 6,9 м ' Для організації 
навчального процесу, проведення практичних занять та виробничого навчання 
створено 41 навчальну аудиторію та 18 лабораторій, які передбачені навчальними 
планами. Коледж має 11 комп’ютерних класів на 250 робочих місць, виробництва 
менше 2 років є 30 комп’ютерів. Комісія відзначає, що всі кабінети (41), лабораторії 
та майстерні обладнані сучасним устаткуванням, технічними засобами навчання, 
навчальними меблями, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно- 
практичних робіт, у тому числі -  мультимедійними комплексами, до складу яких 
входять персональний комп’ютер, проектор, екран. Для виконання курсових та 
дипломних проектів виділяються кабінети. Балансова вартість закупленого за 
останні 3 роки обладнання для кабінетів, лабораторій та майстерень, складає 330,6 
тис. грн.

Упродовж останніх трьох років закуплено бібліотечні шафи виставкові -  2 
шт., кольорові телевізори -  2 шт., обладнання для комп’ютерних класів; 
струменевий принтер АЗ EPSON -  1 шт., копіювальний апарат CANON 2418 -  1 шт.; 
придбано для аудиторії «Хімія» меблі, столи та стільці; лазерний принтер А-3 -  1 
шт., лазерний принтер -  2 шт.; системних блоків -  15 шт., моніторів 19 -  1 шт., 
копіювальний апарат «Canon 2100» - 1шт., серверне обладнання для комп’ютерних 
класів -  2 к-ти . В коледжі створено чотири нових лабораторії з персональною 
обчислювальною технікою, для яких закуплено навчально-налагоджувальні стенди 
EV8031/AVR, мікропроцесорні регулятори та індикатори технологічні 
мікропроцесорні, блоки управління і блоки перетворень сигналів та комплектуючі 
пристрої до них фірми «Мікрол 2005», реконструйовано лабораторію 
«Електропостачання та електрообладнання». Збільшення аудиторного фонду за 
останні роки проводилось за рахунок перепланування окремих площ закладу з 
метою їх більш ефективного використання в навчально-виховному процесі.

У коледжі створено віртуальне туристичне підприємство, що займає окреме 
приміщення, обладнане відповідними меблями та комп’ютерною технікою, де 
студенти мають можливість відпрацювати на практиці отримані теоретичні знання з 
використанням сучасного програмного забезпечення, що використовується в 
діяльності туристичних підприємств.

, Гуртожиток, де проживають студенти, відповідає санітарно-технічним 
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нормам, забезпечений в достатній кількості меблями, необхідним устаткуванням 
та іншим обладнанням, що потребує часткового оновлення. Житлово-побутові 
умови задовільні.

Забезпеченість студентів та викладачів навчальною, нормативною і 
довідковою літературою складає: з гуманітарних і соціально-економічних дисциплін 
від 90 до 100%, з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін від 90 до 
100% в залежності від спеціальності. На одного студента денної форми навчання в 
середньому припадає 58,8 одиниць бібліотечного фонду. Поповнюється бібліотека 
літературою державної мови.

Щорічно в коледжі проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка 
наявного обладнання і матеріалів. Передача та списання морально та фізично 
застарілого обладнання проводиться спеціальною комісією, про що складається акт, 
який затверджується директором коледжу.

Матеріальна база коледжу постійно оновлюється. Наявність матеріально- 
технічної бази, рівень її стану та укомплектованість обладнанням та інвентарем 
дозволяє забезпечити нормальні умови праці співробітників і навчання студентів 
коледжу.

Висновок? Експертиза наявного матеріально-технічного стану, у тому 
числі соціальної інфраструктури, довела його відповідність потребам якісного 
навчання фахівців та забезпечує можливість ефективної організації 
навчального процесу та науково-дослідної роботи. Матеріально-технічне 
забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування» у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький 
індустріальний коледж» відповідає вимогам підготовки фахівців за І рівнем 
акредитації «молодший спеціаліст».

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Бібліотека та читальний зал забезпечені україномовними виданнями останніх 
років, електронними версіями підручників, періодичними виданнями, що дає 
можливість студентам підготуватися до занять, самостійно вивчити запланований 
матеріал.

Коледж має власну друкарню, що дає можливість оперативно надрукувати 
інструктивно-методичну літературу.

Весь аудиторний фонд навчального закладу під’єднано до мережі Internet по 
виділеній оптоволоконній лінії на швидкості до 100 Мбіт/с. Навчальні корпуси 
об’єднані в локальну мережу з пропускною здатністю 100 Мбіт/с.

У коледжі діє власна бібліотека загальною площею 106м2 та 3 читальних зали 
площею 205м2 на 120 посадкових місць. Загальний бібліотечний фонд становить 
41740 примірників. Також у коледжі створено on-line бібліотеку та електронну 
бібліотеку з підключенням до мережі Internet на 38 посадкових місць, портали якої 
створюють можливості вільного доступу до інформаційних джерел. Слід зазначити, 
що бібліотека забезпечена електронними підручниками в загальній кількості -  3339 
одиниць.

Забезпеченість студентів та викладачів навчальною, нормативною і 
довідковою літературою складає: з гуманітарних і соціально-економічних дисциплін 
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100%, з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін 100%. На одного 
студента денної форми навчання в середньому припадає 58,8 одиниць бібліотечного 
фонду. Поповнюється бібліотека літературою державною мовою.

Відомості про бібліотеку Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький індустріальний коледж» наведено у таблиці 4.
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Таблиця 4

Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, наявність
бібліотеки та обсяг її фондів

№
п/п

Найменування
бібліотеки

Площа
(кв.м)

Обсяг фондів 
навчальної, 

наукової 
літератури 

(примірників)

Наявність 
читального залу, 

його площа 
(кв.м), кількість 

посадкових місць

Примітка

1 Бібліотека
коледжу

106 м1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 41740 3 читальні зали 
площею 205 м2 на 

120 посадкових 
місць

On-line бібліотека та 
Електронна бібліотека з 

підключенням до 
мережі Internet на 38 

посадкових місць, 
загальна кількість у 

бібліотеці електронних 
підручників -  3339 

одиниць
В навчальному процесі по спеціальності 5.14010301 «Туристичне 

обслуговування» використовуються наступні пакети прикладних програм:
1. Пакет програм «Microsoft Office» -  стандартний пакет прикладних 

програм для роботи з текстом, таблицями, базами даних, рисунками, зображеннями.
2. «Adobe Photoshop» -  прикладна програма загального призначення для 

роботи з растровою графікою.
3. Програми «WinRAR» та «WimZip» -  програми-архіватори.
4. Мастер-Тур -  прикладна програма призначена для автоматизації діяльності 

туроператорів.
5. Само-Тур -  прикладна програма призначена для автоматизації діяльності 

туроператорів: опис і квота послуг, створення турпакетів, оформлення заявок.
6. Hotel-2000 — система призначена для готелів, складається з підсистем 

готельних функцій, автоматизації ресторанів і барів.
7. Диш-Пансион -  забезпечує автоматизацію основних операцій, які 

виконуються персоналом закладу відпочинку при обслуговуванні відпочиваючих.
8. KEI-Hotel -  комплексне рішення для автоматизації готелів будь-якого

розміру
9. ESET NOB32, AVG -  антивірусні програми.
10. «Тести 2016» - прикладна програма, яка дозволяє проводити перевірку 

знань студентів з будь-яких дисциплін.
11. Mozilla FireFox -  WEB-браузери.
12. MySQL -  програма для проектування та створення веб - баз даних.
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13. Microsoft FrontPage -  програма для автоматизованого створення веб- 
сторінок.

Висновок: експертна комісія відмічає, що стан інформаційного 
забезпеченим освітнього процесу відповідає державним вимогам, щодо 
акредитації за освітньо-кваліфікацшним рівнем «молодшого спеціаліста».
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8. ОПИС ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

У Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний 
коледж» розроблена та впроваджена в навчальний процес Система управління 
якістю освіти (далі Система).

Система розроблена у відповідності до вимог міжнародного стандарту ДСТУ 
180 9001:2009.

Система управління якості в коледжі заснована на процесному підході та 
розроблена з урахуванням вимог ОПП, ОКХ, Засобів діагностики та з урахуванням 
вимог Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор 
професій» та Національного класифікатора професій ДК 009:2010 «Класифікація 
видів економічної діяльності».

Запровадження системи якості сприяє прийняттю процесного підходу в 
поліпшенні результативності та підвищенні задоволення замовником виконання 
його вимог.

Результативність Системи коледжу постійно покращується відповідно з 
принципами менеджменту якості, встановленими ДСТУ 180 9001:2009:

- орієнтація на споживача продукції;
- лідерство керівника;
- залучення працівників;
- процесний підхід до діяльності;
- системний підхід до менеджменту;
- постійне поліпшення результатів діяльності;
- прийняття рішень, заснованих на фактах;
- взаємовигідні відносини з постачальниками.
Для цього:
- визначені процеси, необхідні для Системи, які застосовуються в коледжі;
- визначено послідовність і взаємодію цих процесів;
- визначено показники, критерії та методи, необхідні для забезпечення 

результативності процесів;
- визначено ресурси та інформацію для здійснення процесів;
- здійснюється моніторинг, вимірювання та аналізування цих процесів;
- застосовуються різні заходи, необхідні для досягнення запланованих 

результатів і постійного поліпшення цих процесів.
Функції, завдання й взаємодія підрозділів коледжу, відповідальність і 

повноваження їхніх керівників викладені в Положеннях про підрозділи.
Директор коледжу здійснює загальне керівництво коледжем.
У безпосередньому підпорядкуванні директора знаходяться всі заступники 

директора, які організовують виконання завдань, що стоять перед коледжем, в тому
Ю.Б. Забалдіна
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числі і в Системі.

Підрозділи коледжу очолюють керівники підрозділів, які відповідають за 
реалізацію принципів та функціонування процесів Системи в підрозділах. 
Відповідальність і повноваження керівництва коледжу і підрозділів у сфері якості 
визначені в Положеннях про підрозділи та посадових інструкціях працівників.

Організація навчального процесу в коледжі здійснюється на підставі 
нормативно-правових документів, які регламентують діяльність навчального 
закладу та доводяться через структурні підрозділи до кожного члена колективу.

У коледжі відпрацьована система планування навчально-виховного процесу. 
Всі структурні підрозділи заздалегідь планують свою роботу. Загальні плани 
коледжу розглядаються на засіданні педагогічної та методичної ради, 
затверджуються директором. !<-

Педагогічна рада коледжу приділяє значну увагу питанням організації 
навчально-методичного забезпечення, стану викладання в коледжі, зокрема, досвіду 
впровадження новітніх комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, створенню 
електронних посібників, питанням успішності студентів, виховної роботи із 
студентами, роботі з батьками.

Методична робота носить системний, цілеспрямований характер. З метою її 
ефективності, на підставі аналізу роботи за попередній навчальний рік і з 
урахуванням завдань, що стоять перед предметними (цикловими) комісіями, 
викладачі виробляють основні напрями роботи, формують проблему, над якою 
працюватимуть протягом поточного навчального року.

У навчальному процесі широко застосовуються різні форми активізації 
навчальної діяльності студентів, зокрема, ділові ігри, проблемне навчання; заняття 
на виробництві, розгляд виробничих ситуацій з використанням відеофільмів та інше.

Викладачі систематично проводять аналіз змісту навчальних програм, вносять 
до них зміни згідно діючого галузевого стандарту освіти, домагаючись логічності 
викладу змісту тем дисципліни, що вивчається, реалізації міжпредметних зв’язків. 
Розглядається інтеграція як система, що дає змогу виявити роль і місце кожної 
дисципліни, циклу, змісту, засобів, організаційних форм і методів навчання, засобів 
контролю тощо.

У центрі уваги викладачів -  індивідуальна робота викладачів зі студентами, 
зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, 
методики індивідуальних консультацій.

Викладачами комісій постійно ведеться пошук нетрадиційних форм та методів 
організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи із студентами для 
формування професійної майстерності, шляхів виховання громадянської позиції. 
Чітко сплановані та якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні 
умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, 
сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань.

Для забезпечення якісного написання та оформлення курсових робіт 
(проектів), дипломних робіт (проектів), лабораторних та практичних робіт в коледжі 
розроблені єдині стандарти за напрямами: економічного, технічного та 
комп’ютерного спрямування, що дає можливість студентам вести документацію 
відповідно до вимог ЄСКД.
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Для забезпечення виконання процесу управління та моніторингу 

навчального процесу, розроблені структурно-логічні схеми спеціальностей, які 
забезпечують логічну послідовність виконання навчальних планів та дає можливість 
проводити діагностику якості вищої освіти молодшого спеціаліста. Предмети 
вивчаються у логічній послідовності, що сприяє реалізації міжпредметних зв'язків. 
Вивчення дисциплін фахового спрямування базується на знаннях, отриманих 
студентами під час вивчення фундаментальних дисциплін.

Загалом, зміст підготовки фахівців забезпечує дотримання співвідношення 
навчального часу між циклами підготовки, відповідність державним вимогам, 
потребам ринку праці та особистості, вирішення питань безперервності, наступності 
та ступеневості підготовки спеціалістів.

Процес визначення результативності Системи забезпечення якості в коледжі 
детально розглядається при проведенні моніторингу та виміру процесів, процедури 
проведення внутрішнього аудиту, корегуванні та запобіжні дії, а також процедури 
управління невідповідностями.

Моніторинг та вимірювання процесів проводяться з метою демонстрації 
здібностей процесів досягати запланованих результатів.

Вимірювання процесів здійснюється у відповідності з розробленою системою 
показників і критеріїв оцінки діяльності по процесу.

Результати оцінюються, порівнюються з встановленими значеннями критеріїв 
результативності і оформляються у вигляді звіту по динаміці показників і критеріїв 
оцінки результативності процесу.

На підставі аналізу динаміки результативності процесу вживаються заходи з 
коригування процесу, при необхідності по поліпшенню.

Відповідальним за моніторинг і вимірювання процесів є директор коледжу.
Моніторинг і виміри процесів використовуються при керуванні операціями, 

для оцінки процесів (у тому числі в процесі внутрішнього аудиту), для отримання 
даних, які можуть бути використані для поліпшення Системи.

Методи моніторингу в коледжі застосовуються для рішення наступних 
завдань:

а) встановлення ступеня задоволення вимог споживача;
б) удосконалення процесу освітньої діяльності;
в) удосконалення методів менеджменту;
г) удосконалення методів керування персоналом.
За результатами моніторингу визначаються й приймаються попереджуючі й 

коригувальні дії, які розглядаються і затверджуються педагогічною радою.
У коледжі відповідно до затверджених планів-графіків проводиться 

внутрішній аудит, щоб визначити, відповідність Системи:
а) запланованим заходам;
б) ефективності впровадження й підтримки;
в) постійного вдосконалення.
При проведенні внутрішнього аудиту підрозділу коледжу, оцінюються всі 

елементи Системи освітньої діяльності, їх відповідність вимогам, встановленим в 
нормативній документації коледжу, і інших керуючих органів. Також аудит може 
передбачати перевірку одного елемента Системи в усіх підрозділах, що беруть 
участь у його реалізації.
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Залучення студентів до забезпечення якості в коледжі відбувається згідно з 
Положенням оцінювання знань студентів Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький індустріальний коледж».

Для оцінки рівня викладання навчальних дисциплін передбачене анонімне 
анкетування студентів на останній лекції по кожній дисципліні для кожного 
викладача, при цьому акцент ставиться на необхідності відстеження не тільки рівня 
професійної підготовки викладача, а і його особистих якостей.

Колектив коледжу бачить свої завдання не тільки в тому, щоб надати молоді 
освіту і професію на високому рівні, але щоб сформувати у неї передумови до 
постійної, неперервної протягом усього життя освіти, отриманню нових 
спеціальностей і кваліфікацій. Молодому поколінню сучасних кваліфікованих 
спеціалістів необхідно надати базисні кваліфікації (освітні * компоненти, які не 
можна віднести ні до загальноосвітніх, ні до власно професіональних), тобто 
«наскрізні» уміння: користуватися комп’ютером, інформаційними базами і банками 
даних, уміннями презентації продукції, себе як високопрофесійних і 
конкурентноспроможних фахівців, використовувати іноземну мову тощо.

Оцінка якості освіти, вихованості й розвитку випускників -  це підсумок 
результативності тривалої, багаторічної роботи педагогічного колективу з 
студентами, яке дає можливість проаналізувати досягнення й недоліки у навчально- 
виховній роботі, прогнозувати поліпшення якості роботи з студентами -  майбутніми 
випускниками.

Висновок: Експертна комісія констатує, що Державний вищий 
навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» проводить активну 
політику у сфері якості вищої освіти з метою підвищення рівня підготовки 
випускників, удосконалення процесів управління діяльністю закладу освіти.

9. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ

Експертна комісія перевірила показники успішності останньої перед 
акредитацією екзаменаційної сесії студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування», 
провела порівняння результатів самоаналізу та проведених під час роботи комісії 
ККР.
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9.1 Показники успішності та контрольні вимірювання залишкових знань
студентів

Якість підготовки фахівців зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування» визначалась за результатами оцінки виконання контрольних 
завдань, розроблених у відповідності з вимогами освітньо-професійної програми і 
освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Експертами проведені контрольні вимірювання залишкових знань студентів з 
наступних циклів:

- Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  Історія України, 
Культурологія, Українська мова (за професійним спрямуванням);

- Цикл математичної та природничо-наукової підготовки -  Інформатика та 
комп’ютерна техніка, Вища математика, Основи менеджменту;
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- Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки -  Історія туризму,

Технологія та організація туристичної діяльності. Іноземна мова (ділова).
Контрольні вимірювання залишкових знань проводились згідно із 

затвердженим графіком.
Комплексні контрольні роботи розроблено згідно з програмами дисциплін, 

затверджені і погоджені у встановленому порядку, містять теоретичну частину і 
практичні завдання, за допомогою яких може бути проведена комплексна перевірка 
знань підготовки студентів до майбутньої практичної діяльності.

При виконанні комплексних контрольних робіт всі студенти виконали 
поставлені перед ними завдання.

Аналіз комплексних контрольних робіт показав, що студенти виявили достатні 
теоретичні знання з вказаних дисциплін і вміння розв’язувати конкретні практичні 
задачі.

Перевірка показала, що рівень знань відповідає встановленим критеріям щодо 
успішності та якості знань студентів. За підсумками експертної оцінки абсолютна 
успішність виконання ККР складає 99,4 %, якість 54,53% і середній бал 3,59, тобто 
відхилення від оцінок самоаналізу -0,05 (табл.5).

Зведену відомість результатів виконання ККР та результатів самоаналізу 
наведено в додатку А.

9»2о Якість виконаним курсових проектів
Курсові роботи розробляються студентами згідно з тематикою і відповідають 

вимогам підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування».

Експертами проаналізовано якість виконання курсових робіт з дисциплін 
«Технологія та організація туристичної діяльності», «Туристичне країнознавство».

Тематика курсових проектів складається з 30 тем відповідно до вимог 
вказаних дисциплін.

Експертами встановлено, що якість виконання курсових робіт, їх тематика та 
обсяг відповідають вимогам навчального плану і програм дисциплін, а також 
кваліфікаційному напрямку підготовки фахівців.

Контроль за виконанням курсових робіт здійснюється головою циклової 
комісії, завідувачем відділення, кураторами навчальних груп.

Результати захисту курсової роботи "Технологія та організація туристичної
діяльності: 
на «5»- 9 робіт; 
на «4»- 6 робіт; 
на «З»- 5 робіт.
Абсолютний показник успішності - 100%, якість знань - 1 5 % .
Результати захисту курсової роботи «Туристичне країнознавство»: 
на «5»- 6 робіт; 
на «4»- 11 робіт; 
на «З»- 7 робіт.
Абсолютний показник успішності - 100%, якість знань -  70,8 %.

Комісією було проведено експертизу 43% курсових робіт з дисциплін 
«Технологія та організація туристичної діяльності», «Туристичне обслуговування» з 
метою визначення розбіжності між оцінками викладачів та експертами. Відомість 
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результатів перевірки експертами курсових робіт, виконаних молодшими 
спеціалістами спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» з метою 
визначення розбіжності між оцінками викладачів та експертами подано у додатку Б.

При виконанні курсових робіт окремими студентами допущені помилки в 
оформленні текстової частини та окремих таблиць.

9.3 Якість звітів з практики
В навчальному плані спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 

передбачено такі види практики:
Навчальна практика «Вступ в спеціальність» (1 тиждень, 4 семестр),
Навчальна практика з іноземної мови (1 тиждень, 5 семестр),
Навчальна практика з екскурсознавства (1 тиждень, 6 семестр),
Туристична практика (4 тижні, 4 семестр), 1
Технологічна практика ( 6 тижнів, 6 семестр),
Переддипломна практика (4 тижні, 7 семестр)
Головними базами практики є: ПП «Круїз 2000» м. Чернівці, ТК «Там де літо» 

м. Чернівці, ПП «Слата тур» м. Чернівці, ФОП «Мавіді» м.Чернівці, ТА «Флеш тур» 
м.Чернівці, ТА «Прага тур» м.Чернівці, ПП «Квінс тревел» м.Чернівці, ТИП 
«Навколо світу» м.Чернівці, ПП «Сабо» м.Чернівці, 1111 «Аєролюкс тревел» 
м. Чернівці, ТТА «Акорд плюс» м.Чернівці, МІДІ «Чернівці інтур ЛТД» м.Чернівці, 
ПП «Драпата М.» м.Чернівці. з якими укладено двосторонні угоди на проведення 
переддипломної практики, передбаченої робочими навчальними планами.

Керівництво практикою здійснюється за системою «коледж-підприємство». 
Керівники практики від коледжу регулярно (на підставі графіку) відвідують бази 
практики, підтримують тісний зв'язок з керівниками практики, надають їм 
методичну допомогу з питань виробничого навчання студентів.

Розроблена та затверджена «Наскрізна програма практики», яка розрахована 
на весь період навчання і забезпечує взаємозв'язок усіх видів практик, передбачаючи 
безперервність формування і розвиток у студентів професійних навичок.

Програмою передбачений перелік завдань, поставлена мета практики, 
відмічено зміст навчальної інформації, види робіт, знання та навички, якими 
повинен володіти студент, сформульовані вимоги до складання звіту.

Абсолютний показник успішності при виконанні студентами всіх видів 
практики становить 100%. Якісний показник коливається в межах від 79,2% до 
100%.

Експертами перевірено 19 звітів з технологічної та переддипломної практик. 
Відомість результатів перевірки експертами звітів з переддипломної практики 
спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» з метою визначення 
розбіжності між оцінками викладачів та експертами подано у додатку В.

Перевірка комісією звітів про практику показала об'єктивність оцінки 
викладачами звітів з практики студентів, розбіжність в оцінках відсутня.
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Таблиця 5

Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт та результатів самоаналізу______
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3 циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1 Історія України ТД-21 19 19 100 100 57,8 3,57 ОТ-21 21 21 100 100 57,1 3,6 - +0,7 -0,03

2
У країнська мова (за професійним 
спрямуванням)

ОТ-41 19 19 100 100 52,6 3,57 ОТ-31 20 20 100 100 55 3,6 - -2,4 -0,03

3 Культурологія ОТ-31 20 20 100 100 55 3,55 ОТ-21 21 21 100 100 57,1 3,6 - -2,1 -0,05

Всього по циклу 58 58 100 100 55,1 3,56 62 62 100 100 56,4 3,6 - -1,3 -0,04

3 циклу дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки

1
Інформатика та ком п’ютерна 
техніка

ТД-21 19 19 100 94,7 52,6 3,63 ОТ-21 21 21 100 95,2 52,4 3,7 -0,5 +0,2 -0,07

2 В ищ а математика ОТ-41 19 19 100 100 52,6 3,57 ОТ-31 20 20 100 100 55 3,6 - -2,4 -0,03

3 О снови менеджменту ОТ-31 20 20 100 100 55 3,55 ОТ-31 20 20 100 100 55 3,6 - - -0,05

Всього по циклу 58 58 100 98,2 53,4 3,58 61 61 100 98,4 54,1 3,63 -0,2 -0,7 -0,05
3 циклу дисциплін професійної та практичної підготовки

1
Технологія та організація 
туристичної діяльності

ОТ-31 20 20 100 100 55 3,65 ОТ-31 20 20 100 100 55 3,7 - - -0,05

2 Історія туризму ТД-21 19 19 100 100 57,8 3,57 ОТ-21 21 21 100 100 57,1 3,7 - +0,7 -0,13

3 Іноземна мова (ділова) ОТ-41 19 19 100 100 52,6 3,68 ОТ-31 20 20 100 100 55 3,7 - -2 ,4 -0,02

Всього по циклу 58 58 100 100 55,1 3,63 61 61 100 100 55,7 3,7 - -0,6 -0,07

Разом за спеціальністю 58 58 100 99,4 54,53 3,59 61 61 100 99,5 55,4 3,64 -од -0,87 -0,05
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9.4 Якість державної підсумкової атестації студентів

Підсумкова державна атестація молодшого спеціаліста за останні роки 
включала державний екзамен з іноземної мови та комплексний державний екзамен з 
спеціальності.

Результати державної підсумкової атестації студентів в 2016-2017 
навчальному році склали: Державний екзамен з англійської мови абсолютна 
успішність - 100%, якість знань -  70,8%; Комплексний державний екзамен з 
спеціальності абсолютна успішність - 100%, якість знань -  70,8%.

Для проведення державної атестації розроблене методичне забезпечення 
державного екзамену, яке включає наступне: пояснювальну записку, перелік 
теоретичних питань для підготовки до екзамену з відповідних дисциплін, перелік 
типових практичних задач, рекомендовану літературу і критерії оцінювання.

Державний екзамен з англійської мови складається із трьох завдань, 
спрямованих на перевірку знань аспектів мовленнєвої діяльності.

Перше завдання -  читання, переклад незнайомого тексту та відповіді на 
питання до нього. Головна мета даного завдання показати вміле володіння навичками 
-  детальне розуміння змісту прочитаного тексту професійно-орієнтованого 
характеру. Цей вид завдання дає змогу показати наскільки вміло можуть студенти 
використовувати свої знання з володіння навичок функціонального читання та 
розуміння автентичних професійно-спрямованих текстів, висловлювати свої думки 
логічною послідовністю, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті 
професійних та життєвих ситуаціях.

Друге завдання -  фахово-ситуативне завдання. Метою даного завдання є 
показати наскільки розвинута мовна компетенція і стратегії, які необхідні в ситуаціях 
професійного спілкування, що у свою чергу сприяє підвищенню мобільності та 
конкурентоздатності майбутніх фахівців на ринку праці.

Третє завдання -  застосування у професійному мовленні фахової термінології. 
Метою даного завдання є використання лексичного матеріалу (термінології) у 
текстах професійно-орієнтованого характеру.

Комплексний державний екзамен складається з двох етапів:
1. Тестова перевірка знань, що формують уміння студента орієнтуватися в 

основних питаннях майбутньої спеціальності.
Теоретичні знання студентів, під час державної атестації, перевіряються 

шляхом тестування в автоматизованому режимі за допомогою електронної системи 
програмованого опитування.

2. Письмове розв'язання практичних завдань, що дозволяє перевірити 
сформованість відповідних умінь та навичок.

Висновок: на підставі аналізу результатів проведення контрольних 
вимірювань залишкових знань студентів, якості курсових робіт, якості звітів 
практичної підготовки та державної підсумкової атестації експертна комісія 
відзначає, що якість підготовки фахівців відповідає державним вимогам щодо 
підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування». Студенти мають достатній рівень гуманітарних, 
фундаментальних і фахових знань, що відповідає акредитаційним вимогам і 
забезпечує якість підготовки фахівців на рівні державних вимог.

Голова експертної комісії / Ю.Б. Забалдіна
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10. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА 

ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 7 лютого 2013 року 
№ 272л, на підставі Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р.,
№978,експертна комісія МОН в період з 12 по 14 лютого 2013 року розглянула 
матеріали та провела перевірку на місці діяльності Державного вищого навчального 
закладу «Чернівецький індустріальний коледж», щодо підготовки молодших 
спеціалістів за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування».

Згідно висновків експертної комісії щодо акредитації4 підготовки молодших 
спеціалістів з напряму 140103«Туризм » спеціальності 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування» експертна комісія звернула увагу на такі питання:

- продовжувати використовувати Інтернет-ресурси для навчально- 
методичного забезпечення, профорієнтаційної, виховної роботи;

-постійно проводити оновлення забезпечення та розширення використання 
інтерактивного і мультимедійного обладнання під час викладання дисциплін 
передбачених навчальним планом;

-вдосконалювати пакети прикладних програм для проведення лабораторно- 
практичних занять;

- інформаційне забезпечення навчального процесу спрямувати на 
вдосконалення та розширення електронних версій методичних матеріалів за 
спеціальністю.

Всі зауваження прийняті до уваги та згідно із розробленими заходами 
усунені:

У процесі викладання дисциплін для спеціальності «Туристичне 
обслуговування» застосовуються нові інформаційні технології. Широко 
налагоджуються міжпредметні зв’язки (проведення бінарних занять),постійно 
оновлюються бази програмного забезпечення,що використовуються як основні так і 
допоміжні для поглиблення знань та навичок безпосередньо у освітньому процесі. 
Коледж активно розглядає альтернативні проекти, наприклад https://coursera.org/ та 
https://www.futureleam.com/, де можна безкоштовно поглибити власні знання за 
допомогою безкоштовних курсів в кращих навчальних закладах світу.

У І корпусі коледжу функціонує лінгафонний кабінет з англійської мови, де 
викладачі іноземних мов широко використовують програми та диски з вивчення та 
удосконалення навичок читання, письма, усного мовлення та аудіювання.

Впроваджено в освітній процес коледжу такі автоматизовані інформаційні 
системи (АІС): - «Облік та аналіз успішності студентів»; - «Конференція»; - «Тести 
2016»; - «Архів документів викладача»; - «Облік практик студентів на
підприємствах»; - «Архів форм документів Чернівецького індустріального 
коледжу».

Постійно поновлюються бази мультимедійних презентацій, створено on-line 
бібліотеку та електронну бібліотеку з підключенням до мережі Internet на 38 
посадкових місць із загальною кількістю електронних підручників та посібників
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3339 одиниць. Електронна бібліотека коледжу постійно оновлюється 
методичними розробками викладачів коледжу, що забезпечують проведення 
лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, самостійне вивчення з 
дисциплін спеціальності «Туристичне обслуговування» з урахуванням сучасного 
розвитку у туристичній сфері.

Було створено сайт дистанційного навчання, що забезпечує студентів 
завданнями, методичними матеріалами та засобами контролю їх виконання, реалізує 
двосторонній зв'язок між викладачами та студентами під час навчання.

Оновлено банк прикладних програм для проведення лабораторно- 
практичних занять, а саме: Пакет MS Office, Архіватори (WinRar, ZIP), Антивірусні 
програми( AVG, Dr.Web, ESETNOD32,SimpleAntivirus, Український Національний 
Антивірус), Браузери (Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer), 
ABBYY FineReader, Pragma, Promt, Play Ruta. Для занять у лінгафонному кабінеті у 
своїй роботі викладачі використовують наступні програми: Oxford Exam Excellence; 
CD Oxford University Press; Grammar for Business. CD Cambridge University Press; 
Longman Exam Coach. Interactive Exam Practice; New Headway .Intermediate. CD; 
Oxford Practice Grammar. CD Oxford University Press; TOEFL. CD-ROM; О.П. Биконя 
«Ділові усні та писемні переговори англійською мовою» CD; Headway . Video. DVD; 
Real Life. Pearson Longman; Grammar in Use. Intermediate. CD. Oxford, Dubicka I., 
M.O’Keffe «English for International Tourism» (pre-int.), Longman, CD, Grant D., Me 
Larty R., Business Basics, Oxford,CD.

11. ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО БУЛИ ЗРОБЛЕНІ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДНЬОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ ПОДАНИХ ДО МОН АКРЕДИТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

37

і. Порушено вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в 
частині -  не вказано інформацію щодо наукової та професійної активності науково- 
педагогічних працівників відповідно до, згідно Додатку 12, п.5 в таблиці якісний 
склад науково - педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 
табл. 4.1. стор. 252 (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.).

Вказаний недолік про відсутність інформації в примітках таблиці щодо 
наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників усунено. У 
примітках таблиці про якісний склад науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують навчальний процес (табл. 4.1.), подано повну інформацію про кожного 
викладача: наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, видання 
навчальних посібників, рекомендованих МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади та методичною радою коледжу; керівництво студентами, які 
зайняли призові місця у II -  III етапах Всеукраїнських студентських олімпіад та 
інше. Викладачі ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» беруть активну 
участь у науково-практичних та міжвузівських конференціях, семінарах, тренінгах.

У примітках таблиці про якісний склад науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують навчальний процес ці дані не занесено помилково.

Експертною комісією безпосередньо на місці засвідчена наявність вичерпної 
інформації щодо наукової та професійної активності кожного викладача, що бере 
участь у підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності 5.14010301 «Туристичне
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обслуговування» (додаток Д)

2. Порушено вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
відсутні зведені відомості щодо відповідності кадрового забезпечення кадровим 
Додаток 12 (Постанова КМУ № 1187 від 30Л2.2015 р.).

Фактично кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями набирають чинності з 01 вересня 
2017 року. У зазначений період кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 
здійснюється відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 13 червня 2012 року №689.

Зведені відомості щодо відповідності кадрового забезпечення кадровому 
Додатку 12 (Постанова КМУ №1187 від 30.12.2015 р.) взято до відома. Зауваження 
усунуте.

Коледж повністю забезпечений викладацьким складом, адміністративно- 
управлінським персоналом відповідно до штатного розпису. Всі викладачі 
забезпечують викладання дисциплін відповідно до своєї кваліфікації та 
спеціальності.

До висновків долучено зведену відомість щодо відповідності кадрового 
забезпечення кадровим вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
(додаток Ж).

3. Порушено вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
(п.10 додаток 4.3, 13) в частині забезпеченості мультимедійним обладнанням стор. 
5.4. стор. 279 для одночасного використання в навчальних аудиторіях (30%).

Коледж має 41 навчальну аудиторію та 18 лабораторій, які обладнані 
відповідно до сучасних вимог. Навчальні аудиторії облаштовані стаціонарними 
мультимедійними пристроями, відеопроекторами, комп’ютерною технікою, 
телевізійним обладнанням. У контексті роботи над розділом 5. Відомості про 
кількісні та якісні показники матеріально -  технічного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти є розбіжності у написанні понять «мультимедійне 
обладнання» та «відеокомплекс». Укладач, вживаючи поняття «відеокомплекс», мав 
на увазі укомплектування кабінету мультимедійним проектором і телевізійною 
технікою.

У ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» на заняттях 
використовуються технічні засоби навчання -  відеокомплекси із застосуванням 
мультимедійних технологій. З огляду на викладене, було б доцільним вважати 
відеокомплекс мультимедійним обладнанням та взяти до уваги під час обчислень 
одночасного використання мультимедійного обладнання в навчальних аудиторіях. 
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в 
навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) складає 100 %.

4 . Звернути увагу на відповідність кваліфікації голови циклової комісії для 
спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» Столяр Н.В., яка за 
спеціальністю філолог.

Згідно з додатком 12 п.7 до Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти (постанова КМУ від 30.12.2015 р. №1187) експертна
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комісія засвідчує наявність випускової циклової комісії «Туризму, іноземних 
мов», яку очолює Столяр Н.В., яка за спеціальністю філолог-германіст, викладач 
англійської мови та літератури.

Випускова циклова комісія «Туризму, іноземних мов» складається із фахової 
підкомісії іноземних мов та фахової підкомісій спецдисциплін з туризму.

Професійно-туристична діяльність, пов’язана з використанням іноземної мови 
для вирішення різноманітних завдань, охоплює спілкування з іноземними 
клієнтами; налагодження контактів із туристичними агенціями за кордоном; ведення 
переговорів, маркетинг іноземного ринку, рекламні тури, взаємодію з 
авіакомпаніями, контакти з приймаючою стороною; представлення фірми на 
міжнародних виставках, презентаціях, конференціях тощо; ознайомлення зі 
спеціальною документацією (угодами, патентами, планами тощо); письмове ведення 
необхідної фахово-ділової документації, заповнення бланків та інших видів 
документів; роботу з діловою кореспонденцією, читання фахової літератури, що 
потребує високих знань іноземних мов. Рівень володіння іноземними мовами 
менеджерів туризму є одним із головних після фахових знань. Мова йде про 
вивчення англійської мови із фаховою термінологією та специфікою на рівні 
професійно-орієнтованого спілкування висококваліфікованих фахівців, що 
працюють у сфері туризму. Таким чином, отримання навичок професійно- 
орієнтованого спілкування забезпечує комунікативну компетентність працівників, 
зайнятих у різних сферах ринку туристських послуг.

Навчальним планом, Освітньо-професійною програмою, Освітньо- 
кваліфікаційною характеристикою спеціальності 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування» передбачено вивчення іноземної мови на рівні з дисциплінами 
фахового спрямування, на що відводиться 864 години.

Засобами діагностики спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» 
є державний екзамен з іноземної мови та комплексний екзамен із спеціальності.

Фахову підкомісію спецдисциплін з туризму очолює Тирон І.І., магістр з 
туризмознавства. Тирон І.І. займає посаду методиста коледжу. Методична робота в 
коледжі - це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на 
підвищення результативності освітнього процесу, досягнення оптимальних результатів 
у підготовці фахівців. В обов’язки методиста входить координація та контроль за 
роботою голів циклових комісій. Столяр Н.В. працює на посаді голови циклової 
комісії 4 роки, має педагогічний стаж 20 років. Столяр Н.В. та Тирон І.І. тісно 
співпрацюють у науковому, професійному напрямку, щодо забезпечення фахової 
підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування».

Враховуючи вищезазначене доцільним було призначення головою випускової 
циклової комісії Столяр Н.В., яка за спеціальністю філолог-германіст, викладач 
англійської мови та літератури.

Голова випускової циклової комісії Столяр Н.В. є професіоналом з досвідом 
практичної роботи за фахом, закінчила у 1996 році Чернівецький державний 
університет за спеціальністю «Романо-германська філологія» (кваліфікація за 
дипломом -  філолог-германіст, викладач англійської мови та літератури, викладач 
німецької мови). Проходила стажування в Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича, на кафедрі теорії і практики перекладу 
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факультету іноземних мов з дисциплін «Англійська мова (за професійним 
спрямуванням)», «Іноземна мова (ділова)».

Наталя Василівна -  укладач у співавторстві навчально-методичного посібника 
«Improve your business writing», рекомендованого Вченою радою ПВНЗ 
«Буковинський Університет»; учасник міжнародного наукового проекту FutureLeam 
від Відкритого Університету (Велика Британія); член журі III етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з англійської мови; укладач навчально-наочного посібника 
«The compelling power of audiovisual media» для студентів спеціальності 5.14010301 
«Туристичне обслуговування». Брала участь у міжвузівському засіданні круглого 
столу на тему «Значення англійської мови для майбутніх фахівців у сфері 
інформаційних технологій» (Чернівці, 18.05.2016 р.); у міжвузівському засіданні 
круглого столу на тему «Інформаційні системи і технології 2016»(доповідь на тему: 
«Інформаційні технології в туризмі» - Чернівці, 23.11.2016 р.).

5. Звернути увагу на відповідність кваліфікації, а саме Вергілес Л.О., 
Столяр Н.В., Константинова Ж.Г., Федько І.В. якісного складу випускової циклової 
комісії для спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» табл.4.3. стр.325

Викладачі випускової циклової комісії постійно підвищують свій професійний 
рівень і проходять підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах 
України.

Вергілес Л.О. -  викладач вищої категорії, закінчила Чернівецький державний 
університет, за спеціальністю філологія, англійська мова та література, кваліфікація 
за дипломом -  філолог, викладач англійської мови та літератури, вчитель німецької 
мови, в 1998 році.(диплом РН № 10603971 від 24.06.1998р.) Проходила стажування в 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, на кафедрі 
комунікативної лінгвістики та перекладу, факультету іноземних мов з дисципліни 
«Іноземна мова (фахова)». Довідка № 2/13-1038 від 07.04.2016 року. Викладає 
дисципліну «Іноземна мова (фахова)».

Столяр Н.В. -  викладач вищої категорії, закінчила Чернівецький державний 
університет, за спеціальністю «Романо-германська філологія», кваліфікація за 
дипломом -  філолог-германіст. Викладач англійської мови та літератури. Викладач 
німецької мови, в 1996 році, (диплом ЛАВЕ № 003409 від 23.06.1996р.) Проходила 
стажування в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, 
на кафедрі теорії і практики перекладу факультету іноземних мов, з дисциплін 
«Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова (ділова)». 
Довідка стажування від 04.04.2014р. № 2/13-1062. Викладає дисципліни «Іноземна 
мова (ділова)», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Федько І.В. -  викладач першої категорії, закінчила Чернівецький промислово- 
економічний технікум за спеціальністю «Організація обслуговування в готелях і 
туристичних комплексах», кваліфікація за дипломом технік-організатор, у 2001 році 
(диплом РН№14319777 від 06.03.2001р) та Чернівецький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного університету за 
спеціальністю менеджмент організацій, кваліфікація за дипломом спеціаліст з 
менеджменту організацій (диплом РН № 23899228 від 10.06.2004). Проходила 
стажування у Полтавському університеті економіки і торгівлі, Міжгалузевий 
інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу «Новітні
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інноваційні технології у вищій школі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 
12СГТВ 134496, №513 від 02.10.2015р. Викладач дисципліни «Менеджмент в 
туризмі», «Організація транспортного обслуговування», «Технологія та організація 
туристичної діяльності», «Основи менеджменту»; «Організація харчування 
туристів».

Константинова Ж.Г. -  викладач вищої категорії, закінчила Чернівецький 
державний університет ім. Ю.Федьковича, спеціальність: географія, кваліфікація за 
дипломом географ, викладач (диплом ЖВ-І № 125374 від 10.06.1983р.) та 
Чернівецький державний університет, спеціальність: практична психологія, 
кваліфікація за дипломом практичний психолог, консультант (диплом ДСК № 
000474 від 30.06.1994 р.) . Проходила стажування у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича., кафедра психології факультету педагогіки, 
психології та соціальної роботи. Довідка № 2/13-939 від 29.03.2016 року та на 
кафедрі географії та менеджменту туризму географічного факультету. Довідка 
№ 2/13-1019 від 02.04.2014 року. Викладач дисципліни «Туристичне
країнознавство», «Краєзнавство та історія мистецтв України », «Географія туризму 
України», «Туристичне країнознавство», «Основи психології», «Професійний 
етикет».

У 2017 р. викладачі Вергілес Л.О., Столяр Н.В., Константинова Ж.Г., 
Федько І.В. пройшли стажування на туристичному підприємстві «СлаВаТур», 
довідки про яке наведено у додатках.

Підсумки виконання плану підвищення кваліфікації з розглядом методичних і 
наукових розробок викладачів, виконаних в процесі підвищення кваліфікації, 
затверджуються методичною радою коледжу.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновки:
Викладачі випускової циклової комісії мають дипломи вищої освіти. Один раз 

в п’ять років відповідно існуючим планам кожен викладач підвищує свій 
професійний рівень і проходять стажування.

Таким чином, склад педагогічного персоналу випускової циклової комісії, 
наукова діяльність, її результативність та ефективність в цілому відповідають 
вимогам щодо державної акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст».

Копії дипломів, довідок про проходження стажування, свідоцтва про 
підвищення кваліфікації додаються (Додаток 3)

6. Звертаємо увагу, зазначена кількість кредитів (91) в пояснювальній записці 
стор. 280 до навчального плану не відповідають до п.п. 14 п.1 Ст.1 Закон України 
«Про вищу освіту»

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» 
І рівня акредитації, здійснює діяльність на підставі безстрокової ліцензії 
Міністерства освіти і науки України -  наказ МОНУ від 20.01.2017 року №12-л.

В акредитаційній справі подані освітньо-професійна програма, освітньо- 
кваліфікаційна характеристика спеціальності 5.14010301 «Туристичне 
обслуговування» (Галузевий стандарт вищої освіти України 2015р.), навчальні 
плани підготовки молодшого спеціаліста даної спеціальності затверджені 2015 та 
2016 рр., а також навчальним закладом розроблені освітньо-професійна програма,

Ю.Б. Забалдіна
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варіативна компонента, засоби діагностики якості вищої освіти, затверджені
2016 р.

Керуючись вимогами, листа МОН України №1/9-126 від 13.03.2015 р. «ТТТодо 
особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 
2015/2016 навчальному році» та листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
№21.1/10-1467 від 13.07.2017 р. «Про навчальні плани і програми підготовки 
молодших спеціалістів у 2017/2018 н.р.» ВНЗ може використовувати навчальні 
плани для здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста без змін.

Експертній комісії представлено навчальний план спеціальності 242 «Туризм», 
затвердженого Педагогічною радою від 22.01.2018 року Протокол №4, із 
урахуванням вимог п.п. 14 п.1 Ст.1 Закон України «Про вищу освіту». Навчальний 
план даної спеціальності складений у відповідності до Освітньої програми для 
спеціальності 242 «Туризм», затвердженого Педагогічною радою коледжу від 
22.01.2018 року Протокол №4, містить цикл дисциплін для здобуття повної 
загальної середньої освіти та цикл дисциплін підготовки молодшого спеціаліста. 
Нормативний термін навчання щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» з одночасним здобуттями повної загальної середньої освіти 
становить 3 роки 6 місяців. Термін навчання щодо циклу дисциплін для підготовки 
молодшого спеціаліста становить 2 роки 6 місяців загальна кількість кредитів ЕСТ8 
становить 150 кредитів.

Навчальний план містити відомості про галузь знань, спеціальність, освітньо- 
кваліфікаційний рівень, кваліфікацію, нормативний термін навчання, графік 
освітнього процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, блок обов’язкових 
навчальних дисциплін (навчальні курси, практики із вказаними кредитами ЄКТС і 
навчальними годинами), дані про кількість і форми семестрового контролю, 
атестації в екзаменаційній комісії, загальний бюджет навчального часу за весь 
нормативний термін навчання та його поділ на аудиторний навчальний час та час, 
відведений на самостійну навчальну роботу, а також поділ бюджету аудиторного 
навчального часу за окремими формами занять з кожної навчальної дисципліни та за 
весь термін навчання загалом.

Навчальний план, освітня програма, варіативна компонента та засоби 
діагностики якості вищої освіти додаються (Додаток І).

На підставі експертизи матеріалів з акредитації, представлених Державним 
вищим навчальним закладом «Чернівецький індустріальний коледж» та вивчення 
реального стану справ на місці, з метою подальшого вдосконалення навчального 
процесу, експертна комісія вважає за необхідне рекомендувати керівництву 
Державного вищого навчального закладу ’’Чернівецький індустріальний коледж” 
врахувати та реалізувати наступне:

- систематично поповнювати бібліотечний фонд іншомовними виданнями 
туристичної тематики та роботу зі створення електронних версій методичного 
забезпечення навчальних дисциплін;

- забезпечити організацію стажування викладачів дисциплін професійного

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
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спрямування на провідних туристичних підприємствах м. Чернівці та області на 
регулярній основі;

- поновлювати банк прикладних програм, що використовуються в практиці 
туристичних підприємств, для проведення лабораторно-практичних занять.

На підставі вивчення матеріалів самоаналізу з акредитування та експертної 
перевірки стану освітньої діяльності та готовності Державного вищого навчального 
закладу «Чернівецький індустріальний коледж» щодо підготовки фахівців 
спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» експертна комісія робить 
висновок про те, що в цілому організація та проведення освітнього процесу, 
методичної роботи, якісний склад педагогічного персоналу випускової предметної 
(циклової) комісії, залучених до підготовки молодших спеціалістів, а також стан 
навчальної та матеріально-технічної бази є такими, що відповідають діючим 
державним критеріям та акредитаційним вимогам щодо підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Експертна комісія пропонує прийняти позитивне рішення щодо акредитації 
освітньої діяльності за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування» в 
Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький індустріальний коледж» в 
обсязі 25 осіб денної форми навчання.

Голова експертної комісії
доцент кафедри туризму та рекреації 
Київського національного торг''-'лг” —

Член експертної комісії 
голова циклової комісії туристичного та 
готельного обслуговування Свалявського 
технічного коледжу Національного 
університету харчових технологій

економічного університету, 
економічних наук

М.М. Станкович
«15» лютого 2018року

«З експертними висновками ознайомлений»

Директор коледжу В.Я. Чернівчан
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