
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Київський національний торговельно-економічний
університет

Освітня програма 31895 Готельно-ресторанна справа

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Київський національний торговельно-економічний університет

Назва ВСП ЗВО Харківський торговельно-економічний коледж Київського
національного торговельно-економічного університету

ID освітньої програми в ЄДЕБО 31895

Назва ОП Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Cпеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Шуляр Роман Віталійович, Батрак Олена Анатоліївна, Тарасюк
Галина Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 01.06.2020 р. – 03.06.2020 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/ГРС_2c4b1d9f-dd5e-
47e3-b8f1-699444bd4820.pdf

Програма візиту експертної групи https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/Програма-виїзду-
експертної-групи-під-час-проведення-акредитаційної-експертизи-
ГРС.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» є актуальною. У її розвитку зацікавлені здобувачі вищої освіти,
роботодавці та інші стейкхолдери. Вона корелює із місією та стратегією Харківського торговельно-економічний
коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. ОП має забезпечення викладачами з
академічною кваліфікацією, а також можливості для залучення фахівців та експертів галузі готельно-ресторанного
бізнесу та інших видів практиків у сфері обслуговування, в більшості випадків це стосується саме регіонального
розвитку готельно-ресторанного сектору м. Харкова та Харківської області. Структура та зміст ОПП забезпечує
результати навчання відповідно до 7 кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій, її обсяг та освітні
компоненти відповідають вимогам чинного законодавства. ОПП чітко структурована, а освітні компоненти логічно
інтегрують із ПРН. Правила прийому на навчання чіткі і зрозумілі, не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО. Система оцінювання здобувачів, в цілому, є чіткою та зрозумілою,
контрольні заходи є валідними, заздалегідь доведеними до учасників освітнього процесу. Матеріально-технічна база
дозволяє досягти визначених ПРН. Внутрішня система забезпечення якості ЗВО є дієвою. Разом з тим експертами
встановлено низку складових освітньої діяльності за цією програмою, які потребують подальшого удосконалення.
Відповідно до цього сформовано рекомендації щодо поліпшення освітньої діяльності за ОПП, що акредитується. ОП
та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають критеріям Додатку до Положення про акредитацію
освітніх програм. Є недоліки за критеріями, які є суттєвими (рівень Е), але які можуть бути усунені і які визначені
другорядними (рівень В). Зазначений освітній процес на основі ОП має потенціал, що і стало базисом
консультаційного оцінювання експертної групи.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Існує відповідність цілей ОП і стратегічним напрямом розвитку Харківського торговельно-економічний коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету. Достатній рівень відповідності ОП Національній
рамці кваліфікацій, а також динамічний характер ОП в напрямку відповідності ОП нещодавно затвердженому
стандарту вищої освіти спеціальності за бакалаврським рівнем. Є наявність чітких і зрозумілих правил для вступу на
навчання, які враховують особливості ОП. Достатня прозорість основних документів і процедур, що забезпечують та
регулюють освітній процес. Готовність роботодавців долучатися до участі у навчальному процесі за ОП на
взаємовигідних з університетом умовах. Наявність сприятливого морально-психологічного клімату в ЗВО.
Забезпеченість потреб студентів ОП матеріально-технічною базою. Існування чітких процедур оцінювання знань
здобувачів, існування вибіркової частини ОП. Освітні компоненти ОПП сприяють формуванню soft skills здобувачів
освіти; оптимальне використання сучасних форм та методів навчання сприяє досягненню цілей та програмних
результатів навчання, дозволяють здійснювати студентоцентрований підхід та сприяють реалізації принципів
академічної свободи. Наявна чіткість, прозорість, доступність системи контрольних заходів для оцінювання
результатів навчання за освітньою програмою; залучення роботодавців до процесу перегляду ОП та інших процедур
забезпечення їх якості; здобувачі ОПП займають призові місця на Міжнародних професійних конкурсах.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Основні рекомендації експертної групи узагальнюються таким чином. Удосконалити проект ОП на предмет повної
відповідності вимогам Стандарту, в тому числі через процедуру його обговорення та розміщення на офіційному
сайті ЗВО. Слід усунути недоліки процедур удосконалення ОП щодо відсутності на обговоренні ОП студентів та їх
представників із самоврядування. Проект ОП, який перебуває на стадії узгодження та обговорення у ЗВО, наданий
ЕГ, відсутній на сайті ЗВО для обговорення. В перспективі ЗВО створити необхідні умови підготовки здобувачів
вищої освіти за дуальною формою освіти. Рекомендовано розробити для сайту схематичні правила для потенційних
вступників, що не будуть значно обтяжені текстовим супроводом. Рекомендовано впровадження програм
академічної мобільності студентів на практиці. Рекомендовано ХТЕК КНТЕУ підвищити рівень відповідності НПП
критеріям «академічної кваліфікації» та «професійної кваліфікації» за ОП «Готельно-ресторанна справа».
Впровадити процедуру конкурсного добору викладачів відповідно до п.11 ст.55. Закону України «Про вищу освіту».
Використовувати науковий та виробничий потенціал роботодавців до спільного виконання науково-дослідних робіт
за держзамовленням та на госпдоговірній основі, укладання договорів про співпрацю для розширення баз
виробничої практики та проходження стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників на
виробництві. Поширити практику проведення моніторингу оцінювання задоволеності НПП рівнем організації
освітнього процесу та роботи в ЗВО. Узагальнену інформацію розміщувати на офіційному сайті ХТЕК КНТЕУ. Це
стосується і оприлюднення результатів моніторингу вивчення думки роботодавців щодо якості освіти випускників,
результатів моніторингу оцінюваннями студентами якості освітнього процесу та рівня їх задоволеності навчанням в
ХТЕК КНТЕУ. Відсутнє і не застосовується у навчанні професійне або навчальне програмне забезпеченням за
спеціальністю (управління готелями, ресторанами, бронювання та логістика туризму тощо). Створення матеріально-
технічної бази для навчання має врахувати вимоги прийнятого відповідного стандарту вищої освіти за даною
спеціальністю, який вимагає викладання для здобувачів ступеня бакалавра іншого рівня матеріалу (виходячи із ЗК,
ФК та ПРН), аніж для здобувачів ОКР «Молодший спеціаліст» у даному ЗВО. Студентське самоврядування більш
активно повинно інтегруватися у вирішення конфліктів, анкетування студентів та участь в представницьких та
управлінських органах ЗВО. Рекомендується налагодити роботу відділу із практичної підготовки,
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працевлаштування вступників і міжнародного співробітництва. Щодо управління якістю, то у ЗВО бракує єдиного
центру відповідальності на зразок Центру якості освітніх послуг, відповідальність розділена між кількома
підрозділами. Положення про внутрішню систему якості освіти в ХТЕК КНТЕУ потребує перегляду та оновлення
виходячи із нових вимог до акредитації ОП.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Стратегічним документом ХТЕК КНТЕУ є Стратегія розвитку (на період до 2030 року) (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/01/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-2020-
2030.pdf). У 2018 році щодо ОП «Готельно-ресторанна справа» стандарт ВО підготовки бакалавра спеціальності
«Готельно-ресторанна справа» був відсутній, однак ЕГ визначає, що при розробці та оновленні гарант та робоча
група ОП керувалися Національною рамкою кваліфікацій та Положенням про розроблення та реалізацію освітніх
програм у ХТЕК КНТЕУ (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B
E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80_%D0%A5%D0%A2%D0%95%D0%9
A-%D0%9A%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A3-1-1.pdf) Пропозиції щодо вдосконалення структури ОП
обговорювались на засіданні робочої групи із запрошенням стейкхолдерів (протокол № 1 від 11.02.2019р.). Активна
участь стейкхолдерів призвела до уточнення та переосмислення компонентів ОП. Було залучено роботодавців: ПАТ
«Готель «Мир», ТОВ «Рояль-тайм» (шоу-ресторан «AltBier»). ЕГ було представлено проєкт ОП «Готельно-
ресторанна справа» 2020 року, що підтверджує цілеспрямований розвиток освіти у ЗВО в даній галузі. Цілі ОП
відповідають місії та стратегії ЗВО; в оновленні компонентів ОП безпосередньо приймають участь як здобувачі
вищої освіти так і стейкхолдери, що було підтверджено підчас проведення експертизи.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

Протоколами засідань робочої групи ОП (н-д, протокол № 1 від 11.02.19 р.
(https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU або дододатки звіту)) засвідчено
участь стейкхолдерів у змінах змісту ОК ОП на 2019/2020 н.р., а саме: включення в ОП таких ОК: бізнес-
планування, фінанси, гроші та кредит, інтернет-технології в бізнесі, інжиніринг будівель, підприємницьке право,
івентивний менеджмент, комунікативний менеджмент, дизайн готелів та ресторанів
(https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU або додатки звіту) . Щодо якості та
повноти ОП надано рецензії стейкхолдерів, які представлені у відомостях про СО (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/03/%D0%93%D0%A0%D0%A1_2c4b1d9f-dd5e-47e3-b8f1-699444bd4820.pdf). На зустріч з ЕГ
було залучено: представників та керівництво ресторанів «Альтбір», «Мельница» та «Агдам», ГК «Баден-Баден», ГРК
«Берлога», АТ «Готель «Мир» та готелю «Аврора»; вони підтвердили, що співпраця та взаємовигідні відносини із
ЗВО постійно підтримуються, що студенти виховуються із необхідними компетенціями для тих видів діяльності, які
вони можуть їм запропонувати на даний час. Випускників ОС «бакалавр» зі спеціальності «241 Готельно-ресторанна
справа» в ХТЕК КНТЕУ ще не було, тому результати працевлаштування їх попереду. Представники студентського
самоврядування і здобувачі на зустрічах із ЕГ звернули увагу, що адміністрація ЗВО всебічно підтримує
працевлаштування та стажування студентів на вітчизняних та закордонних підприємствах (договори про співпрацю
https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU або додатки звіту). Отже, позиції та
потреби стейкхолдерів при формуванні цілей та результатів навчання ОП, а також під час планування графіку
практичної підготовки певною мірою враховуються.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.
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Під час формулювання цілей та ПРН, ОП фіксується дотримання тенденції розвитку спеціальності на ринку праці,
завдяки залученню стейкхолдерів до формування контексту ОП. У наповненні та фактичній реалізації ОП
прослідковується регіональний аспект, який полягає у врахуванні потреб основного роботодавця – готельні та
ресторанні заклади м. Харкова та області, що підтверджено на зустрічі ЕГ із роботодавців. Інтерв’ю засвідчили, що
ЗВО підтримує зв’язки із роботодавцями та проводить з ними певні консультації щодо особливостей надання
освітніх послуг. Здобувачі на зустрічі із ЕГ звернули увагу, що використання сучасних інформаційних,
комунікаційних і сервісних технологій їм надаються під час проходження практики на місцях практик у
роботодавців. Проте, лише окремі елементи цього знайшли своє відображення в результатах аналізу звітів
практики, які виконують здобувачі відповідно до програми виробничої практики
(https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU,
https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU). Зустріч ЕГ із адміністрацією ЗВО та
викладачами ОП показала, що викладачі порівнюють свою діяльність із діяльністю таких ЗВО як КНТЕУ, ХДУХТ
таких же підрозділів КНТЕУ як ХТЕК, а також враховують міжнародний досвід співпраці із Академією готельного
бізнесу і гастрономії (м. Познань), ЦВО факультету міжнародного туризму і готельного менеджменту (м.Будва,)
(https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU або додатки звіту).

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

У зв’язку з відсутністю затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на момент відкриття ОП у ХТЕК КНТЕУ, у визначенні програмних
результатів навчання розробники ОП врахували вимоги сьомого кваліфікаційного рівня Національної рамки
кваліфікацій, що передбачають набуття здобувачами вищої освіти компетентностей, достатніх для вирішення
складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності або в процесі навчання, що
передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов. Докази: Національна рамка класифікації (затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 р. № 1341 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 ). ОП у
цілому відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій для бакалаврського рівня, ОП відображено прозоро і
доступно на офіційному сайті ЗВО (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/2902.pdf)

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітня програма є актуальною для стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти, виконується вона в професійних
психолого-емоційних умовах. ОП динамічна, зміни програми, яка була вперше затверджена у 2018 році,
оприлюднено на офіційному сайті ХТЕК КНТЕУ (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/2902.pdf).
Процедура оновлення прозора, при оновленні в основному враховуються як тенденції розвитку ринку праці, потреби
регіону, так і окремих роботодавців, досвід аналогічних вітчизняних ОП, зокрема КНТЕУ.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

В розділі «Наші роботодавці» на офіційному сайті ХТЕК КНТЕУ недостатньо висвітлюються інформація про
роботодавців, результати співпраці з ними, не оприлюднюються загальні результати анкетування стейкхолдерів.
Надана рекомендація висвітлення такої співпраці, а також результатів проходження практики здобувачами вищої
освіти (та їх аналіз). В контексті реалізації ПРН при формуванні програми виробничої практики здобувачів, варто
більше враховувати регіональний аспект, розширити бази проходження практик здобувачами. Долучити до
програми практики елемент використання інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій на базах практик
та відповідний розділ в звіті про практику. Окрім наданої можливості здобувачам вищої освіти стейкхолдерами під
час проходження практики використовувати програмні продукти та ліцензійне програмне забезпечення
практичного спрямування за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа», ЗВО варто оновити такі програмні
продукти в лабораторіях ХТЕК КНТЕУ. Практично відсутність доказів урахування досвіду аналогічних іноземних
ОП. Рекомендації: залучити викладачів, що проходять стажування в іноземних ЗВО, до вивчення досвіду
структурування змісту аналогічної спеціальності, з метою втілення цього досвіду при визначенні змістовного
наповнення ОП 241 «Готельно-ресторанна справа». Окрім того, доцільним є оновлення договору про співпрацю з
Академією готельного бізнесу і гастрономії (м. Познань).

Рівень відповідності Критерію 1.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями. ОП та освітня діяльність
за цією програмою загалом відповідають Критерію 1 з недоліками, що не є суттєвими і не впливають на якість
освітнього процесу.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

ОП, яка була затверджена у 2018 році (із внесеними змінами у 2019 році), відповідає встановленим вимогам
чинного законодавства: обсяг ОП у кредитах ЄКТС 120, з них 25 % припадає на вивчення вибіркових компонент. У
2020 році згідно Стандарту вищої освіти України, затвердженого у 2020 році наказом Міністерства освіти і науки
України 04.03.2020 № 384, було введено у проекті ОП, поряд із кваліфікаційним іспитом написання та захист
випускової кваліфікаційної роботи бакалавра. Докази: (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/2902.pdf,
https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU
https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU або додатки до звіту).

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Аналіз ОП, базового НП 2018 року дозволяє констатувати структурованість програми, що акредитується.
Передумовою навчання за цією ОП є наявність ОС «молодший спеціаліст». Цикл обов’язкових ОК-81 кредитів ЄКТС
поділяється на: загальної (6 кредитів) та професійної підготовки (75 кредитів). Вибіркові ОК-30 кредитів також
поділяються на: загальної (18 кредитів), професійної підготовки (12 кредитів) (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/05/%D0%9D%D0%9F-
%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B
2%D1%80.pdf). Освітні компоненти взаємопов’язані чіткою логічною структурою, що візуалізовано в ОП структурно-
логічною схемою. На схемі відображено зв’язки ОК, їх логічну послідовність. Кожен програмний результат навчання
охоплений змістом програми. У ОП не продемонстровано, які саме ОК вільного вибору передбачає блок ВБ2 Друга
іноземна мова (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/2902.pdf). Проте, з інтерв’ю зі здобувачами освіти,
була отримана інформація щодо можливості вибору іноземних мов: французької, турецької чи німецької. Вибір
студентом навчальних дисциплін здійснюється відповідно до Положення ХТЕК КНТЕУhttps://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B
2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86_%D0%A5%D0%A2%D0%95%D0%9A-
%D0%9A%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A3.pdf

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Аналіз змісту ОП свідчить про відповідність предметній області спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».
Освітні компоненти у цілому відповідають спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Усі ПРН
забезпечуються освітніми компонентами, які включені до нормативної складової ОП (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/01/2902.pdf ). Інтерв’ю зі студентами показало, що у здобувачів є бажання вивчати крім
іноземної мови спеціальності (ОК5) і інші іноземні мови, які пропонуються студентам у блоці вибіркових дисциплін
(ВБ2), що пов’язано з професійною діяльністю, а також використання нових комп’ютерних програмних продуктів
під час освоєння дисциплін ОП, а не тільки на практиці в межах баз практик. Це дає додаткові можливості для
створення конкурентних переваг ОП на ринку освітніх послуг. Зустріч із роботодавцями висвітлила фінансові
труднощі для ЗВО щодо впровадження та оновлення ліцензійного програмного забезпечення, яке використовується
в готельно-ресторанному бізнесі. Стейкхолдери вказали не тільки на дорогоцінність програмних продуктів, а ще і на
їх специфічне сервісне обслуговування, в більшості випадків здійснення якого, потребує звернення в аутсорсингові
сервісні служби, що може бути незручним для ЗВО.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

У ХТЕК КНТЕУ діє Положення про порядок та умови обрання студентами ХТЕК КНТЕУ дисциплін за вибором
(https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B
2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86_%D0%A5%D0%A2%D0%95%D0%9A-
%D0%9A%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A3.pdf) та Положення про індивідуальний навчальний план студента
ХТЕК КНТЕУ(https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8
%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-
%D0%A5%D0%A2%D0%95%D0%9A-%D0%9A%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A3-1.pdf. ІНПС складається на
кожний наступний навчальний рік у березні поточного року (за винятком першого курсу). Формування ІНПС
здійснюється на підставі навчального плану ОП з метою індивідуалізації навчального процесу на основі структурно-
логічної схеми підготовки фахівців. Виконання ІНПС здійснюється згідно із затвердженими графіком навчального
процесу, розкладами занять та проведення контрольних заходів. На зустрічі із ЕГ, здобувачі підтвердили
можливість формування індивідуальних освітніх траєкторій, і впевнені, що можуть впливати на обрану освітню
траєкторію.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти в ЗВО здійснюється відповідно до Положення про практику студентів
(https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B
F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%A5%D0%A2%D0%
95%D0%9A-%D0%9A%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A3-1-1.pdf). ОП та навчальний план передбачає практичну
підготовку здобувачів, яка включена до програми як окремий освітній компонент та здійснюється відповідно до
затвердженої програми виробничої практики (https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-
5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU або додатки до звіту). Роботодавці під час зустрічі із ЕГ засвідчили, що зміст
практичної підготовки дозволяє отримати здобувачам компетентності, необхідні для подальшої професійної
діяльності. Окрім того, зазначили про необхідні компетенції, які здобувають випускники ОП і які є конкурентними
на ринку праці м. Харкова та області. Серед них: знання іноземних мов, інтернет технологій в бізнесі, івентивного
менеджменту, основ реклами. Відмітили традиції проведення майстер-класів та доступність здобувачів освіти до
програмних продуктів на базах проходження практики. В цілому ОП відповідає зазначеним побажанням та вимогам
майбутніх роботодавців, а недостатність встановлення та використання найновіших програмних продуктів на
сучасних ПК, не є значним недоліком, а може стати поштовхом до оптимізації фінансових витрат ЗВО на придбання
та підтримку програмного забезпечення в даній галузі.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Відповідність цілям ОПП, щодо формування soft skills, здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу;
соціальна відповідальність; навички використання інформаційних та комунікативних технологій в ОП набувається
через вивчення ОК: менеджмент готелів і ресторанів, інтернет-технології в бізнесі, організація туризму, іміджологія.
Великий спектр дисциплін вільного вибору у каталозі, що пропонує ЗВО також сприяє набуттю таких навичок. Крім
того, м’які/гнучкі навички студенти ЗВО мають можливість отримати під час проходження практик, конференцій,
методичних семінарів, конкурсів, які регулярно (як показує офіційний сайт https://htek.com.ua/all_news)
відбуваються в ЗВО. Набуті soft skills сприятимуть подальшому професійному становленню випускника
спеціальності. Більшість інших освітніх компонент також мають окремі тематичні розділи, які дозволяють набути
певних соціальних компетенцій (soft skills). В ході інтерв’ювання студентів встановлено, що соціальні навички
здобуваються та реалізуються під час опанування дисциплін ОП, проходження практик та участі здобувачів у
численних заходах, які організуються кафедрою, наприклад зустрічей студентів з представниками бізнесу та
професіоналами-практиками, участь у конкурсах (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/05/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%A5%D0%A2%D0%95%D0%9A-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB..pdf?
fbclid=IwAR3rMHjJtCWIsbu5cLERIi2_TkRI4-JhT7k5y7AtHipVDxqemqY8kYO7e_M, https://htek.com.ua/korporativnij-
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imidzh-i-jogo-formuvannya-v-suchasnix-umovax-gospodaryuvannya/, https://htek.com.ua/bestcookfest-podillia-2019/та
інші).

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» на тепер відсутній.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонент (у кредитах ЄКТС) переважно реалістично відбиває
фактичне навантаження здобувачів, і у цілому є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів
навчання. На зустрічі ЕГ із студентами різних курсів, здобувачі вищої освіти підтвердили можливість під час
навчання за ОП набути необхідних компетенцій. Обсяг аудиторних робіт та самостійної роботи є достатніми для
опанування дисциплін. Здобувачі вищої освіти відмітили, що у ЗВО існують усі необхідні ресурси (бібліотечні,
методичні, соціально-побутові, інформаційні та ін.) для будь-якого впливання на обрану індивідуальну траєкторію.
Але зазначили, що можливість вчитися із новим програмним забезпеченням, а також опановувати різні іноземні
мови дала б їм більших переваг у конкурентному середовищі ринку праці у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

На даний момент акредитування ОП підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не передбачена.
Рекомендації: в перспективі ЗВО створити необхідні умови підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою
освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст освітньої програми має чітку структуру й відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. ОК,
включені до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання. Структура ОП передбачає: можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних
дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством; практичну підготовку здобувачів вищої освіти, що дозволяє
здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності; набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок soft skills.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

На момент акредитації ОП «Готельно-ресторанна справа» стандарт вищої освіти за спеціальністю був відсутній,
тому рекомендується удосконалити проект ОП на предмет повної відповідності вимогам Стандарту, в тому числі
через процедуру його обговорення та розміщення на офіційному сайті ЗВО. Рекомендовано узгодження інтересів у
навчанні студентів з боку стейкхолдерів та викладачів, наукової роботи та навчального процесу, підвищення
кваліфікації та розробка спільних проєктів через відкриття представництв кафедри на базах практик. В перспективі
ЗВО створити необхідні умови підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за усіма підкритеріями, враховуючи цілісний,
системний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв,
ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 2 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому на навчання є достатньою мірою структуровані, викладені чітко і зрозуміло, оприлюднені на
офіційному веб-сайті ХТЕК КНТЕУ (https://htek.com.ua/vstupnikam-pislya-cpto-ta-koledzhiv/). Правила не містять
ознак дискримінації для потенційних вступників на навчання за цією ОП.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Прийом вступників проводиться на конкурсні пропозиції, наведені у Правилах прийому до ХТЕК КНТЕУ.
Передумова вступу: наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Для вступу на навчання для
здобуття ступеня бакалавра за ОП «Готельно-ресторанна справа» відбувається фахове випробування у формі
екзамену з фаху (тестування) та з української мови (диктант). Для конкурсного відбору осіб при прийомі на
навчання використовується 200-бальна шкала оцінювання знань вступників (від 100 до 200 балів). Мінімальна сума
балів дорівняє 100 балам. У випадку одержання меншої кількості балів вступник до участі в наступних
випробуваннях не допускається. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші
показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну
пропозицію визначається ХТЕК КНТЕУ у межах ліцензованого обсягу (100 осіб). Екзамен з фаху враховує
особливості самої ОП. Під час експертизи на зустрічах практика застосування описаних правил прийому була
підтверджена.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Визнання результатів навчання вступників, отриманих в інших ЗВО регулюється Положенням про організацію
освітнього процесу в ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/3bf7Z6j). У розділах 15–17, в яких розглядаються питання про
переведення, поновлення здобувачів вищої освіти, яке передбачає зарахування кредитів відповідно до набутих
компетентностей, що зазначені в ОП. Для перезарахування обов’язковим є наявність у здобувача освіти академічної
довідки, в якій відображаються навчальні його досягнення освіти за 100-бальною шкалою оцінювання, і
зазначається кількість кредитів ЄКТС на всі види робіт. Питання визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО, у тому числі зарубіжних врегульоване Положенням про порядок реалізації права на академічну
мобільність у ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/3bfKbiB). Практика застосування вказаних правил на ОП «Готельно-
ресторанна справа» відсутня і це було підтверджено під час експертизи.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюються Положенням про порядок
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/2Spvukb). Під час
експертизи було виявлено, що обов’язковою умовою визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, є надання підтверджуючого сертифікату. Практики застосування правил визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті на ОП «Готельно-ресторанна справа» не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.
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Правила прийому на ОП «Готельно-ресторанна справа» є досить чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень. Особливістю вступу є фахове випробування, що і відображає особливість самої ОП,
адже навчання здійснюється на основі ступеня «молодший спеціаліст». Правила визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО (зокрема під час академічної мобільності), та отриманих у неформальній освіті регулюються
за допомогою чітких положень.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Рекомендовано розробити для сайту схематичні правила для потенційних вступників, що не будуть значно обтяжені
текстовим супроводом. Рекомендовано впровадження програм академічної мобільності студентів на практиці.
Процедури визнання результатів, здобутих в неформальній освіті, рекомендовано удосконалити, зокрема
переглянути можливість їх розширення і на вибіркові дисципліни та можливість перезарахування їх за окремими
темами/кредитами дисциплін.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Загалом освітня програма відповідає визначеному критерію. Зазначені рекомендації можна впровадити за короткий
термін, що значно покращить рівень ОП і закладу в цілому.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

У ЗВО ведеться належна робота із методичного забезпечення ОП для досягнення ПРН: формуються робочі
навчальні програми ОК, начальний процес забезпечується навчальною літературою та публікаціями, звертається
належна увага на практичну підготовку із залученням до викладання практиків у формі організування майстер-
класів та екскурсій, забезпечення студентоцентрованості навчання, зокрема, через участь студентів у конкурсах та
змаганнях зі спеціальності. Серед методів навчання-викладання заявлені: проблемний виклад матеріалу, дискусійне
обговорення питань, аналіз ситуацій, мультимедійні презентації, пояснення, розв’язання проблемних ситуацій,
робота зі статистичними звітами, розрахункові роботи, виконання індивідуальних письмових завдань, робота в
малих групах, рольова гра, аналіз нормативної документації, лекції, пояснення, коментар, вправи, індивідуальна
робота з інформаційними джерелами та інтернет-ресурсами, підготовка презентаційних проектів, виступи з
доповідями, ілюстрування, лекція-діалог, взаємонавчальні ситуації, ділова гра, робота в парах тощо, залежно від
ПРН, які передбачені ОК. Методи навчання обов’язкових ОК прописані лише у відомостях самооцінювання. У
робочих навчальних програмах ОК їх не зазначено, так само їх немає зазначено і для вибіркових ОК. Методи
навчання не описано у жодному офіційному нормативному документі ЗВО, що може ставити під сумнів їх практичне
використання, однак, наявна матеріально-технічна база та устаткування в аудиторіях є опосередкованим
підтвердженням певної уваги ЗВО до удосконалення цих методів та використання найкращих практик. Постає
питання логічності та доцільності викладання для здобувачів ступеня бакалавра матеріалу, який викладається для
здобувачів ОКР «Молодший спеціаліст» у даному ЗВО. Адже, майбутні бакалаврів готують за даною спеціальністю
не для того ж рівня розв’язання завдань, що і молодших спеціалістів, про що свідчить прийнятий відповідний
стандарт вищої освіти. Загалом у ЗВО освітній процес з підготовки бакалаврів здійснюється з 5 спеціальностей:
економіки; харчових технологій; маркетингу; готельно-ресторанної справи і менеджменту. Тому, це питання стоїть
досить гостро і системно стосовно підготовки фахівців, які здатні виконувати завдання рівня освіти бакалавра.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

У робочих навчальних програмах ОК міститься практично уся необхідна для студентів та викладачів інформація,
окрім методів навчання. Окремі ОК не місять опису тем, лише їх назви. У декількох ОК не співпадають ПРН із тими,
які зазначені у відомостях із самооцінювання (далі - ВС) (таблиця із рекомендаціями додається). Наприклад, в
робочих навчальних програмах: ОК1 «Статистика» відсутні описи тем, опис методів навчання та викладання, не
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проглядається прив’язка до спеціальності; ОК2 Готельна справа (курсова) - силабус відсутній, надані лише
методичні вказівки до курсової роботи, методи викладання не відповідають особливостям ОК як курсової роботи у
ВС; ОК8 Інтернет-технології в бізнесі - не співпадають ПРН у ВС із силабусом ОК; ОК11 Управління дистрибуцією
послуг - назва ОК не відповідає змісту (немає готельного господарства відповідно до спеціальності), відтак заявлені
ФК щодо готельного господарства не можуть бути досягнуті; в описі ОК відсутні ПРН 7 та 17; ОК12 Моделювання
фінансово-господарської діяльності підприємства - у описі ОК відсутні ПРН 8 та 9, є додатковий 5, відсутні описи
тем, тому неможливо встановити відповідність теми і змісту ОК, зв'язок із моделюванням у назвах тем ОК не
проглядається (слабо пов’язаний) тощо. Силабуси ОК не надані ЕГ, хоча у відомостях самооцінювання ЗВО їх
анонсували, на сайті ЗВО доступні лише описи вибіркових ОК (https://dl.htek.com.ua/czyklovoyi-komisiyi-harchovyh-
tehnologij-ta-gotelno-restorannoyi-spravy/). Робочі навчальні програми для обов’язкових ОК містяться на порталі ЗВО
на персональних сторінках викладачів циклової комісії (наприклад: https://dl.htek.com.ua/toryanik-iryna-petrivna/).
Однак такий шлях пошуку інформації про ОК утруднює ознайомлення з ними потенційних вступників та іншими
стейхколдерами, які не мають доступу до порталу та ОК таким чином не пов’язано із ОП. Не усі сторінки викладачів
на сайті заповнені, робота із їх наповнення ще триває.

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Виходячи із додаткових матеріалів, наданих ЕГ, викладачами, які задіяні до викладання на ОП, ведеться
публікаційна робота, проте потребує посилення за тематикою ОК ОП. До публікаційної активності залучаються
студенти у внутрішніх та зовнішніх наукових заходах. Студенти ОП беруть участь у конференціях за профілем
спеціальності (https://htek.com.ua/naukovo-doslidna-robota-studentiv/). Ця робота знаходиться у стані
започаткування та також потребує посилення.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Відповідно до Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм у ХТЕК КНТЕУ
(https://htek.com.ua/dostup-do-publichno%d1%97-informaci%d1%97/. https://Bit.ly/3dGDk2x) у ЗВО ведеться робота із
щорічного оновлення ОК ОП. Зокрема робочі навчальні програми, які надані гарантом ОП для ЕГ, переглянуті та
затверджені у 2019 році перед вступом нових студентів на ОП. Серед публікацій викладачів, які представлені у
додаткових відомостях, є ті, які можуть підсилити як фахову так і педагогічну складову викладання.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Найбільш розвинутим напрямком міжнародної діяльності ЗВО є запрошення на майстер класи відомих фахівців
галузі з-за кордону (https://htek.com.ua/mizhnarodna-diyalnist/). Викладачі, задіяні на ОП пройшли стажування у
закладах освіти Словаччини (Скіндер Н. В., викладач І категорії) та Польщі (Маренич В. М., викладач вищої
категорії). Прикладів міжнародної мобільності серед студентів ще не було. Міжнародна діяльність ЗВО розвивається
за напрямом співпраці з іноземними освітніми установами та міжнародними організаціями та партнерство з
підприємствами готельно-ресторанної галузі.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

У ЗВО ведеться належна робота із забезпечення ОП відповідними методами навчання для досягнення ПРН а саме:
звертається належна увага на практичну підготовку із залученням до викладання практиків у формі організування
майстер-класів, навчання на базі підприємств та екскурсій. Особлива підтримка студентоцентрованості навчання
проявляється в участі студентів у багатьох конкурсах та змаганнях із готельно-ресторанної справи.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Методи навчання обов’язкових ОК прописані лише у відомостях самооцінювання, у робочих навчальних програмах
їх не зазначено, так само їх і для вибіркових ОК не зазначено у жодному офіційному нормативному документі ЗВО
(наприклад у робочих навчальних програмах). У робочих навчальних програмах ОК відсутні описи методів
навчання. Окремі ОК не місять опису тем, лише їх назви. У декількох ОК не співпадають ПРН із тими, які зазначені
у відомостях із самооцінювання. На сайті ЗВО доступні лише описи вибіркових ОК, бракує легкого та логічного
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доступу до силабусів обов’язкових ОК. Потребує посилення поєднання публікаційної активності студентів та їх
навчання. Потребує уваги питання змісту навчання для здобувачів рівня вищої освіти бакалавра, адже, майбутні
бакалаврів готують за даною спеціальністю не для того рівня виконання завдань як на ОКР «Молодший спеціаліст»,
про що свідчить прийнятий відповідний стандарт вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Достатній рівень відповідності за підкритеріями 4.1, 4.4, 4,5. Слабка відповідність за підкритеріями 4.2, 4.3.
Виходячи з релевантності викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в
генеруванні підсумкової оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 4 (з
незначними недоліками).

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів розкриваються у Положенні про оцінювання
результатів навчання (https://bit.ly/2Ouy5rW). Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів висвітлена в робочих програмах навчальних
дисциплін, силабусах. Про форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти
ознайомлюють на першому занятті кожної дисципліни. Результати оцінювання навчальних досягнень студентів
відповідають рівню їх компетентності; об’єму засвоєних знань, умінь, навичок з дисциплін. Форми контрольних
заходів з дисциплін відображено в ОП та навчальному плані. У більшості робочих навчальних програм ОК
зазначено, що здобувачі освіти частково оцінюються за відвідування лекцій, що не відповідає принципам
оцінювання рівня здобуття загальних та фахових компетенцій та досягнення програмних результатів навчання. На
зустрічі із фокус-групою викладачів ЕГ підтвердили про бажання переглянути цю практику на ОП.

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Відповідно до стандарту вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторана справа» (перший (бакалаврський)
рівень) атестація здобувачів здійснюється у формі атестаційного екзамену і публічного захисту кваліфікаційної
роботи. Проте в освітній програмі «Готельно-ресторанна справа» ХТЕК КНТЕУ форма атестації здобувачів вищої
освіти є лише складання кваліфікаційного екзамену. Під час онлайн-зустрічі з гарантом програми це було пояснено
тим, що на момент розробки ОП та подачі звіту самоаналізу стандарт вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-
ресторана справа» був відсутній.

3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Контрольні заходи регулюються Положення про організацію освітнього процесу студентів у ХТЕК КНТЕУ
(https://bit.ly/2OvsORa); Положенням про оцінювання результатів навчання студентів (https://bit.ly/2S5aVuK);
Положенням про організацію виконання та захисту курсових робіт (проєктів) (https://bit.ly/39dfJ6V); Положення
про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації (https://bit.ly/2SpYIzo); Положенням про
самостійну роботу студентів (https://bit.ly/2GZW9ik); Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю
знань здобувачів освіти (https://bit.ly/3bhyFDq), де визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних
заходів, які охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Контрольні заходи мають усну та
письмову форми, що дозволяє викладачу всебічно оцінити рівень знань здобувачів вищої освіти. Під час експертизи
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було встановлено, що студенство ознайомлено з правилами проведення контрольних заходів та їх оскарженням.
Проте конфліктних ситуацій та практики оскарження результатів не виникало.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в коледжі урегульовані в таких
документах: Статут Київського національного торговельно-економічного університету (https://bit.ly/2ursDzt),
Антикорупційна програма КНТЕУ (https://bit.ly/39bmq9t), Положення про ХТЕК КНТУ (https://bit.ly/2H0XYvo),
Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними працівниками та
здобувачами освіти ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/2vUr913), Положення про академічну доброчесність ХТЕК КНТЕУ
(https://bit.ly/2S3nJSa). Під час експертизи було встановлено, що студентство ознайомлено з академічною
доброчесністю в загальних рисах. Для виявлення плагіату в коледжі використовують відкриту програму Advego
Plagiatus (https://bit.ly/2S26zEB), а програми як UNICHEK (https://unicheck.com/education) та CompareSuite
(comparesuite.com), що були представлені у звіті самоаналізу, не мають документального підтвердження (тобто
договору з компаніями про співпрацю).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів ОП «Готельно-ресторана справа» є чіткими та
зрозумілими, заздалегідь ставляться до відома студентів. Відсутні випадки конфліктів інтересів та випадків
академічної недоброчесності. Процедура перескладання і оскарження результатів підсумкового контролю
регламентована нормативними документами коледжу. Випадків оскарження результатів екзаменів на ОП не було.
Всі необхідні документи висвітлені на сайті ХТЕКу.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Рекомендується відмовитися від практики, коли здобувачі освіти частково оцінюються за відвідування лекцій,
оскільки це не відповідає принципам оцінювання рівня здобуття загальних та фахових компетенцій та досягнення
результатів навчання студентами. Рекомендовано переглянути відповідність ОП до стандарту вищої освіти, зокрема
форми атестації здобувачів вищої освіти. Доцільним є розробка і впровадження практики підписання науково-
педагогічним персоналом та здобувачами освіти так званої декларації про академічну доброчесність. Рекомендовано
впровадження регулярних лекцій та/або інших видів заходів для здобувачів освіти з першого місяця навчання, де
будуть пояснюватися всі аспекти дотримання академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП «Готельно-ресторана справа» в загальній мірі відповідає критерію 5. Слід звернути більше уваги на
пропагування та створення умов для реалізації академічної доброчесності в межах коледжу та переглянути
відповідність ОП до стандарту вищої освіти.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.
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Узгодженістю із академічною кваліфікацією викладачів ОП «Готельно-ресторанна справа» має бути професійна
активність науково-педагогічних працівників згідно з чинними Ліцензійними умовами провадження освітньої
діяльності (п. 30), та впершу чергу добір викладачів, виходячи із визначених цілей ОП. Під час проведення
дистанційної експертизи, ЕГ була надана зведена таблиця відповідності академічної та/або професійної кваліфікації
викладачів тим навчальним дисциплінам, які вони забезпечують (https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-
5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU або додатки до звіту). Аналіз таблиці показав, що в більшості кваліфікація викладачів
за критерієм «академічної кваліфікації» в частині базової освіти або наукових ступенів, вчених звань дозволяє
досягти програмних цілей та результатів навчання. Кадровий склад представлений 1 доктором наук і 8 кандидатами
наук, 7 викладачами. Разом з тим слід відзначити, що в переважної більшості викладачів відсутні наукові публікації
(фахові статті за 5 останніх років), які стосуються ОК ОП «Готельно-ресторанна справа», зокрема Водолаженко О.В.,
Лисюк Г.М., Ніколаєнко-Ломаченко А.М., Резенкіна Н.О., Тетеріна Т.А., Торянік І.П., Скіндер Н.В. НПП такі як:
Руденко І.В., Болотова Т.М., Дюкарева Г.І., Жуков Є.В. мають праці, які є малодотичними до навчальних дисциплін,
які вони викладають або ж за періодом публікації до 2015 року. Железнякова Е.Ю. має праці, які перважно
стосуються математичного моделювання, та не повністю відповідають ОК «Моделювання фінансово-господарської
діяльності підприємства». Посилення кадрового складу потребує вибіркова дисципліна «Web дизайн» циклу
професійної підготовки. Окрім того, викладачі, задіяні до реалізації ОП, потребують проходження підвищення
кваліфікації за тематикою ОК, які вони викладають. Разом з тим, в переважній більшості за обсягом кредитів не
відповідають п. 23 Постанови КМУ №800 від 21.08.2019 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-
%D0%BF#Text). Це підтверджується наданими ЕГ свідоцтвами або довідками про підвищення кваліфікації
(https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU або додатки до звіту). Рекомендовано
також активніше брати участь у наукових конференція з проблем розвитку готельно-ресторанного бізнесу.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

В ХТЕК КНТЕУ діє Положення про порядок прийняття на роботу (https://htek.com.ua/storinka-viddilu-upravlinnya-
personalom/). Проте відсутня процедура конкурсного добору викладачів. Відповідно до Положення, прийом
працівників на роботу здійснюється на контрактній основі. У кінці навчального року (за 2 місяці до закінчення
терміну дії контракту) відділ кадрів повідомляє працівників, які працюють за контрактом, про строк закінчення дії
контракту, про що працівник засвідчує власним підписом у «Журналі реєстрації повідомлень про закінчення строку
дії контрактів ХТЕК КНТЕУ». На нараді у директора розглядається питання про продовження або розірвання
контракту з педагогічним працівником. На підставі виступів завідувачів відділень, циклових комісій, у яких
аналізується робота викладача протягом поточного навчального року за всіма видами діяльності, робиться висновок
про кваліфікаційний рівень педагогічного працівника, що є підставою для прийняття рішення про продовження або
розірвання контракту. У разі продовження контракту з педагогічним працівником, він може приступати до роботи з
1 вересня наступного навчального року. За результатами зустрічі з науково-педагогічними працівниками в питанні
щодо ознайомленістю з порядком прийняття на роботу, можна стверджувати, що НПП знають цю процедуру.
Документи по роботі з персоналом розміщено на сайті ХТЕК КНТЕУ за посиланням: https://htek.com.ua/storinka-
viddilu-upravlinnya-personalom/

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

За результатами зустрічі ЕГ з роботодавцями (представниками готельно-ресторанного бізнесу «Альтбір»,
«Мельница» та «Агдам», ГК «Баден-Баден», ГРК «Берлога», АТ «Готель «Мир» та готелю «Аврора») можна
стверджувати, що ЗВО активно залучає їх до організації та реалізації освітнього процесу за ОП. Роботодавці
відмітили співпрацю із ЗВО по реалізації ОП «Готельно-ресторанна справа», проте не на постійній основі, а через
проведення тематичних лекцій, практичних занять, зустрічей, круглих столів, майстер-класів, а також приймають
активну участь у забезпеченні виробничої практики студентів (https://htek.com.ua/mizhnarodna-diyalnist/,
https://htek.com.ua/praktika/, https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/05/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%A5%D0%A2%D0%95%D0%9A-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB..pdf?
fbclid=IwAR3rMHjJtCWIsbu5cLERIi2_TkRI4-JhT7k5y7AtHipVDxqemqY8kYO7e_M та ін.). Укладені з роботодавцями
договори про співпрацю (https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU або додатки
до звіту).

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

Спілкування з адміністрацією ЗВО, академічним персоналом, адміністративним персоналом, здобувачами та
роботодавцями підтвердило факти залучення роботодавців до аудиторних занять як у лабораторіях на базі ЗВО так і
підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Професіонали-практики в основному залучаються у форматі читання
окремих лекцій та практик на нерегулярній основі (інформація постійно розміщується на сайті ЗВО
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(https://htek.com.ua/koledzh/). Доказами цього є і прийом здобувачів освіти для проходження виробничої практики
на базі підприємств готельно-ресторанного бізнесу https://htek.com.ua/praktika/. Здобувачі вищої освіти ОП
«Готельно-ресторанна справа» позитивно відгукувались щодо залучення до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів сфери-готельно-ресторанного бізнесу, представників роботодавців під час зустрічі.

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

ХТЕК КНТЕУ сприяє професійному розвитку викладачів переважно через співпрацю з іншими організаціями та
відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних
працівників ХТЕК КНТЕУ (https://htek.com.ua/dostup-do-publichno%d1%97-informaci%d1%97/). Під час особистої
зустрічі ЕГ з науково-педагогічним складом було з’ясовано, що академічний персонал ознайомлений з
можливостями підвищення кваліфікації та стажування, що надає ЗВО. Аналіз договорів про співпрацю показав, що
на момент проведення експертизи чинними є договори та угоди про співпрацю з підприємствами готельно-
ресторанного бізнесу та іноземними навчальними закладами освіти
(https://drive.google.com/drive/folders/1IBJkiLcb-5UsLzmRBg3j2Ug3pRS4LvDU або додатки до звіту).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ХТЕК КНТЕУ діє система рейтингу викладачів, яка закріплена «Положенням про систему рейтингової оцінки
діяльності викладачів». З Положенням можна ознайомитись на сайті ЗВО за посиланням https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8
0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%A5%D0%A2%D0
%95%D0%9A_%D0%9A%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A3.pdf НПП ознайомлені з цим Положенням. Під час
зустрічі з викладачами залученими до реалізації ОП «Готельно-ресторанна справа» було підтверджено існування
системи мотивації працівників, про яку йдеться в додатку 2 Колективного договору (на 2017-2022 роки)
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%B3-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-2017-%D1%80.-3.pdf ).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Роботодавці беруть активну участь в оновленні ОП, навчального плану та проведенні лекційних та практичних
занять, надають бази практики для здобувачів та можливість проходження практичного стажування для НПП на
своїх підприємствах. Діє система рейтингової оцінки діяльності викладачів та відповідна система мотивації.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Рекомендовано ХТЕК КНТЕУ підвищити рівень відповідності НПП критеріям «академічної кваліфікації» та
«професійної кваліфікації» за ОП «Готельно-ресторанна справа». Зокрема, рівень публікаційної активності статей у
фахових виданнях, активізувати підготовку навчально-методичних, навчальних посібників та підручників за ОК ОП
«Готельно-ресторанна справа». Розробити графік підвищення кваліфікації працівників за навчальними
дисциплінами, що викладаються. Посилити роботу щодо участі в конференціях різного рівня з проблем готельно-
ресторанного бізнесу. Впровадити процедуру конкурсного добору викладачів відповідно до п.11 ст.55. Закону
України «Про вищу освіту». Добирати викладачів, виходячи із визначених цілей ОП та формування ПРН за ОК, які
викладаються за ОП. Використовувати науковий та виробничий потенціал роботодавців до спільного виконання
науково-дослідних робіт за держзамовленням та на госпдоговірній основі, укладання договорів про співпрацю для
розширення баз виробничої практики та проходження стажування педагогічних та науково-педагогічних
працівників на виробництві. Поширити практику проведення моніторингу оцінювання задоволеності НПП рівнем
організації освітнього процесу та роботи в ЗВО. Узагальнену інформацію розміщувати на офіційному сайті ХТЕК
КНТЕУ. Це стосується і оприлюднення результатів моніторингу вивчення думки роботодавців щодо якості освіти
випускників, результатів моніторингу оцінюваннями студентами якості освітнього процесу та рівня їх задоволеності
навчанням в ХТЕК КНТЕУ.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень E
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП «Готельно-ресторанна справа» має частковий рівень узгодженості із якісними характеристиками за
підкритеріями 6.3, 6.4, 6.5, відповідає підкритерію 6.6. Має часткову, але суттєву невідповідність за критерієм 6.1.
Невідповідність за підкритерієм 6.2. Отже, вважаємо, що освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна
справа» має часткову невідповідність Критерію 6 з недоліками, що можна усунути протягом року.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Проведений онлайн-огляд матеріально-технічної бази та ресурсів для забезпечення досягнення визначених ОП
цілей та програмних результатів навчання засвідчив наявність для ведення освітнього процесу спеціальних
кабінетів, обладнання, устаткування, необхідних для навчання за спеціальністю. Бібліотека наповнена фондами, які
відповідають потребам освітніх компонент ОП, наявний читальний зал, однак, наявність електронної бібліотеки та
електронної картотеки ЕГ не підтверджено. Устатковано та використовуються 5 комп’ютерних класів із загальною
кількістю комп’ютерів у 60 одиниць, наявні 2 аудиторії, які обладнані відповідно до потреб ОП інтерактивними
дошками, наявні аудиторії із мультимедійними проекторами. Спеціалізовані навчальні лабораторії обслуговування
в готельно-туристичних комплексах (хостел, апартаменти, VIP- номера), лабораторія-ресторан «Villa Cortez»,
лабораторія-ресторан «Napoleon» обладнані для потреб демонстрування професійної діяльності за спеціальністю.
Однак, щодо створення матеріально-технічної бази слід врахувати вимоги прийнятого відповідного стандарту вищої
освіти за даною спеціальністю, який вимагає викладання для здобувачів ступеня бакалавра іншого рівня матеріалу
(виходячи із ЗК, ФК та ПРН), аніж прийнятого у даному ЗВО для здобувачів ОКР «Молодший спеціаліст». Ідеться
перш за все про сучасне програмне забезпечення, яке використовується для управління сучасними готельно-
ресторанними комплексами, управління якістю, аналізування та обліку за даним напрямком тощо. На верхніх
поверхах будівлі коледжу над нижніми навчальними поверхами, міститься гуртожиток ЗВО на 150 місць. Кімнати
обладнані відповідно до потреб студентів, блочна система, 4 особи в одній кімнаті. У будівлі наявні ліфт та аварійні
сходи (пожежна драбина зовнішнього відкритого евакуаційного типу, яка потребують оновлення та ремонту). Для
потреб харчування для студентів передбачена кімната для обідів, доступні навчальні лабораторії. Окремого закладу
харчування на території ЗВО немає, його представники обґрунтовують недоцільність його створення, позиція
студентів щодо цього питання доволі пасивна, а у анкетуванні дане питання не піднімалося.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

До навчальної інфраструктури ЗВО належать безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів (зокрема WIFI),
необхідних для навчання та науково-педагогічної діяльності в межах ОП та умови для розвитку професійної
спрямованості здобувачів освіти (їх участі у міжнародних, всеукраїнських конференціях, конкурсах, різноманітних
формах позанавчальної роботи, майстер-класах тощо). Для виявлення додаткових потреб здобувачів освіти у
коледжі започатковано проведення опитування студентів щодо освітнього процесу, виробничих практик тощо. В
коледжі функціонує скринька довіри. Функціонує Рада студентського самоврядування, що сприяє задоволенню
потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, її діяльність регламентується відповідним положенням
(https://bit.ly/2uetZxy). Циклова комісія має окреме приміщення для викладачів, де розміщена необхідна
документація по ОП.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Протягом онлайн-демонстрації матеріально-технічної бази ЕГ пересвідчилась у наявності необхідної
інфраструктури для належних побутових та фізичних умов для здоров’я та навчання студентів. У приміщеннях та на
коридорах є пожежні крани та вогнегасники, вхід у приміщення коледжу вимагає бахіл для збереження чистоти.
Доступ у приміщення ЗВО для осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі обмежений, вхід
облаштований турнікетом. ЗВО вживає заходи для убезпечення здоров’я як викладачів, так і студентів.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.
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Освітня і організаційна підтримка ЗВО проявляється у достатньому матеріально-технічному та начально-
методичному забезпеченні (наявне навчальне середовище на порталі ЗВО); у інноваційних навчальних технологіях
та широкій практичній підготовці студентів; у можливостях участі у програмах академічної мобільності
(https://bit.ly/2UwmWKe), здійснювати навчання за індивідуальним планом (https://bit.ly/3h7yaPf) тощо. Підтримка
студентів працює організаційно за такою ієрархією: відділення – циклові комісії – куратори – старости академічних
груп – Рада студентського самоврядування. Інформаційна підтримка забезпечується через діяльність бібліотеки,
веб-сайту, WIFI у приміщення ЗВО. Оцінка якості підтримки здобувачів відбувається через зворотній зв’язок із
ними (щотижневі кураторські години, запровадження систематичних опитувань).

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Для забезпечення умов для осіб з інвалідністю в коледжі та на прилеглій території в наявності є пандуси з поручнем
перед центральним входом в будівлю для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, обладнана спеціальна
кабінка в туалеті загального користування, зона очікування та відпочинку для людей з обмеженими фізичними
можливостями, місця паркування автотранспорту осіб з обмеженими фізичними можливостями, візуальна
інформація та гучномовний зв’язок. Особи з інвалідністю мають дистанційний доступ до навчально-методичних
матеріалів з освітніх компонент ОП. Однак для доступу осіб із інвалідністю ліфт у будівлі ЗВО не пристосований,
сходи не обладнані додатковими засобами, відтак доступним є лише перший поверх даного приміщення.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій у ЗВО регулюються Положенням про політику і процедуру
вирішення конфліктних ситуацій у ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/2Ur83d7), Положенням про дотримання академічної
доброчесності педагогічних, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти ХТЕК КНТЕУ
(https://bit.ly/378Rm9a ) та Антикорупційною програмою ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/2UwzHW2) . У разі
виникнення конфліктної ситуації і розпорядженням директора створюється комісія із представників ради
студентського самоврядування, адміністрації, юрисконсульта тощо. З метою упередження таких випадків
проводиться інформування працівників та здобувачів вищої освіти при шляхи вирішення конфліктних ситуацій. На
зустрічі із фокус-групою студентів та самоврядування здобувачі освіти не змогли відповісти на запитання щодо
процедури вирішення конфліктів.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічна база та ресурси для ОП достатня для ведення освітнього процесу, наявні спеціальні кабінети
обладнанням, устаткування, необхідне для практичної підготовки та навчання за спеціальністю. До навчальної
інфраструктури ЗВО належать безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів (WIFI), необхідних для навчання та
науково-педагогічної діяльності в межах ОП та умови для розвитку професійної спрямованості здобувачів освіти (їх
участі у міжнародних, всеукраїнських конференціях, конкурсах, різноманітних формах позанавчальної роботи,
майстер-класах тощо). Наявна необхідна інфраструктура для належних побутових та фізичних умов для здоров’я та
навчання студентів. Освітня і організаційна підтримка ЗВО відбувається на достатньому рівні. Засоби для
інклюзивної освіти є у наявності. Існує належне нормативне забезпечення політика та процедури вирішення
конфліктних ситуацій у ЗВО.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Відсутнє і не застосовується у навчанні професійне або навчальне програмне забезпеченням за спеціальністю
(управління готелями, ресторанами, бронювання та логістика туризму тощо). Створення матеріально-технічної бази
для навчання має врахувати вимоги прийнятого відповідного стандарту вищої освіти за даною спеціальністю, який
вимагає викладання для здобувачів ступеня бакалавра іншого рівня матеріалу (виходячи із ЗК, ФК та ПРН), аніж для
здобувачів ОКР «Молодший спеціаліст» у даному ЗВО. Аварійні сходи (пожежна драбина зовнішнього відкритого
евакуаційного типу) потребують оновлення та ремонту. Викладачі здебільшого не мають особистих робочих місць у
приміщенні коледжу, приміщення циклової комісії не передбачає розміщення за столами та робочими місцями їх
усіх. Доцільно впроваджувати механізми психологічної підтримки студентів (наприклад – години роботи із
психологом). Рекомендується посилити інформування студентів про процедури вирішення конфліктних ситуацій.

Сторінка 17



Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Достатній рівень відповідності за підкритеріями 7.1, 7.2, 7,4. Слабка відповідність за підкритеріями 7.3, 7.5 та 7.6.
Виходячи з релевантності викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в
генеруванні підсумкової оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 7 (з
незначними недоліками).

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

У ЗВО діє Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм у ХТЕК КНТЕУ (https://htek.com.ua/dostup-
do-publichno%d1%97-informaci%d1%97/. https://Bit.ly/3dGDk2x). У протоколі № 1 засідання робочої групи коледжу
за 11.02.2019 року зазначено, що відповідно до згаданого Положення присутні керівництво, викладачі та працедавці,
як стейкхолдери ОП. Однак відсутні студенти навіть серед запрошених на засідання, що суперечить п.2.2. (пп. 2.2.1,
2.2.5), п.3.6 Положення. Надана ЗВО ОП та її проект на 2020 рік не погоджені із здобувачами освіти та їх
самоврядуванням, що суперечить п. 3.7. Положення, погоджувальні листи в ОП відсутні, відсутні також підписи
представників студентства. Відповідно до наданих ЗВО матеріалів окрім ОП, яка затверджена 2018 року, та
відповідного їй навчального плану з терміном підготовки фахівців 1 рік і 10 місяців денної форми навчання у ЗВО
паралельно діє навчальний план із тривалістю підготовки 2 роки і 4 місяці заочної форми навчання. Окрім цього, у
2019 році за результатами виконання процедур перегляду ОП були внесені зміни у навчальний план для вступників
2019 року. Зокрема, зміни торкнулися заміни одного з ОК. Однак нової ОП у ЗВО не затверджували та зміни у діючу
ОП 2018 року не вносилися (нової редакції ОП ЗВО для ЕГ не надав). Таким чином, окремі процедури
удосконалення ОП діють, однак не налагоджені належним чином відповідно до внутрішніх нормативних документів
ЗВО. Для кожної ОП згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 2014 року розробляється один навчальний
план. Якщо існують два і більше навчальних плани із різними термінами навчання, тоді це зазначається в ОП,
будуються окремі структурно-логічні схеми та матриці відповідності. Інакше порушується траєкторія досягнення
ПРН та набуття компетентностей здобувачами освіти.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

У планах ЗВО передбачається, що позиція здобувачів освіти при перегляді та удосконаленні ОП буде братися до
уваги за результатами анкетування, однак до моменту експертизи таких пропозицій з боку студентів не враховано
(не надходило). Надані ЗВО для ЕГ взірці анкет для студентів не містять необхідних полів для подання інформації
щодо удосконалення ОП. Студентське самоврядування організоване та функціонує, однак їх діяльність пов’язана
більше із дозвіллям, творчістю, благодійністю та побутом студентів, вплив цих органів самоврядування на роботу
ЗВО та побудову ОП незначний. А саме: представники студентського самоврядування на фокус-групі не змогли
відповісти на питання щодо вирішення конфліктів, анкетування студентів та їх участь в представницьких та
управлінських органах у ЗВО. Здобувачі вищої освіти беруть лише опосередковану участь у процесі перегляду ОП.
Зокрема, у протоколі № 1 засідання робочої групи коледжу за 11.02.2019 року відсутні студенти навіть серед
запрошених. Інших фактів пропозицій від здобувачів щодо функціонування ОП, окрім збільшення частки
практичної підготовки, під час зустрічі із їх фокус-групою не виявлено.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Проведена зустріч із фокус-групою роботодавців ЗВО засвідчила їх високу активність, зацікавленість у якісній
підготовці фахівців-бакалаврів та їх присутність у навчальному процесі та процесах удосконалення ОП.
Представники роботодавців, Коваленко Сергій Васильович – генеральний директор сім’ї ресторанів «Альтбір»,
Масалітіна Ірина Олексіївна – керуючий рестораном «Мельница», Гридинська Олександра Григорівна – віце-
президент АТ «Готель «Мир», Моісєєв Андрій Олександрович – керуючий готелем «Аврора», чітко окреслили коло
можливих удосконалень ОП, свої очікування від першого випуску бакалаврів за даною спеціальністю та різницю із
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фахівцями ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Роботодавці позитивно
налаштовані та співпрацю із ЗВО та можливості працевлаштуванні випускників. Зокрема, у протоколі № 1 засідання
робочої групи коледжу за 11.02.2019 року підтверджено їх участь у удосконаленні ОП. На сайті ЗВО створено
сторінку із анкетою для роботодавців (https://htek.com.ua/nashi-robotodavci).

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Відповідно до наданої ЗВО організаційної структури управління у його структурі діє відділ із практичної підготовки,
працевлаштування вступників і міжнародного співробітництва. У коло завдань даного підрозділу входить робота із
випускниками щодо їх працевлаштування. Однак, робота відділу із практичної підготовки, працевлаштування
вступників і міжнародного співробітництва у ЗВО лише започатковується, поспілкуватися із керівником відділу
можливості у ЕГ не було. Випускників за даною ОП у ЗВО ще не було (первинна акредитація).

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977 у ЗВО відбулися
якісні зміни у нормативній базі. Розроблено нові та адаптовано діючі нормативні документи щодо освітньої
діяльності, зокрема: Положення про індивідуальний навчальний план студента, Положення про порядок реалізації
права на академічну мобільність , Положення про проведення практики студентів, Положення про порядок
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, Положення про апеляцію результатів
підсумкового контролю знань , Положення про оцінювання результатів навчання , Положення про академічну
доброчесність, Положення про політику і процедуру вирішення конфліктних ситуацій , Положення про раду
студентського самоврядування, Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм, Положення про
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників, Положення про
студентський науковий гурток, Положення про дисципліни за вибором, Типове положення про циклову комісію,
Інструкція до розробки силабусу навчальної дисципліни, Методичні рекомендації щодо реалізації
студентоцентрованого підходу в навчанні за освітніми програмами в тощо (https://htek.com.ua/dostup-do-
publichno%d1%97-informaci%d1%97/). Окрім цього, за результатами роботи робочої групи з ОП були внесені зміни у
навчальні плани у 2019 році, через рік після започаткування ОП. Експертній групі наданий проект ОП із
урахуванням стандарту вищої освіти за спеціальністю ОП, який затверджений у 2020 році. Однак, проект ОП, який
перебуває на стадії узгодження та обговорення у ЗВО, наданий ЕГ, відсутній на сайті ЗВО для обговорення.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

ОП проходить первинну акредитацію. Експертизи інших ОП у ЗВО досі ще не проводились. Однак із спілкування з
представниками керівництва ЗВО було відчутна їх підготовленість до акредитаційної експертизи із урахуванням
досвіду інших відокремлених підрозділів та материнської структури КНТЕУ.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

У ЗВО діє Положення про внутрішню систему якості освіти в ХТЕК КНТЕУ, прийняте у 2018 році. Відповідно до
нього у ЗВО сформовано елементи політики забезпечення якості освітніх послуг, які полягали у наступному:
переглядання ОП, навчання персоналу, забезпечення доброчесності, посилення практичної підготовки здобувачів
освіти, вимоги до забезпечення ресурсами, публічність та інформаційне забезпечення. Положення потребує
перегляду та оновлення виходячи із нових вимог до акредитації ОП, зокрема щодо роботи із стейкхолдерами,
формування та використання інформації щодо випускників та працевлаштування, поєднання навчання та
досліджень, увага до методів навчання та викладання тощо. На фокус-групі із керівництвом ЗВО та керівниками
підрозділів було встановлено, що окремого підрозділу, який відповідальний за якість освітньої діяльності у ЗВО
немає, а функції розподілені між науково-методичним відділом та навчальним відділом коледжу. У спілкуванні із
викладачами було встановлено їх обізнаність із вимогами до акредитації ОП, із метою експертизи ОП, було
продемонстровано бажання та цікавість до покращення якості навчання у ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Фокус-група роботодавців ЗВО засвідчила їх високу активність, зацікавленість у якісній підготовці фахівців-
бакалаврів та їх присутність у навчальному процесі та процесах удосконалення ОП. З липня 2019 р. у ЗВО відбулися
якісні зміни у нормативній базі, розроблено нові та адаптовано діючі нормативні документи щодо освітньої
діяльності. Основні елементи внутрішнього забезпечення якості у ЗВО задіяні та модеруються.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Слід усунути недоліки процедур удосконалення ОП щодо відсутності на обговоренні ОП студентів та їх
представників із самоврядування. Для кожної ОП розробляється один навчальний план, адже якщо існують два і
більше навчальних плани із різними термінами навчання, тоді це зазначається в ОП, будуються окремі структурно-
логічні схеми та матриці відповідності. Студентське самоврядування більш активно повинно інтегруватися у
вирішення конфліктів, анкетування студентів та участь в представницьких та управлінських органах ЗВО.
Рекомендується налагодити роботу відділу із практичної підготовки, працевлаштування вступників і міжнародного
співробітництва. Проект ОП, який перебуває на стадії узгодження та обговорення у ЗВО, наданий ЕГ, відсутній на
сайті ЗВО для обговорення. Щодо управління якістю, то у ЗВО бракує єдиного центру відповідальності на зразок
Центру якості освітніх послуг, відповідальність розділена між кількома підрозділами. Положення про внутрішню
систему якості освіти в ХТЕК КНТЕУ потребує перегляду та оновлення виходячи із нових вимог до акредитації ОП,
зокрема щодо роботи із стейкхолдерами, формування та використання інформації щодо випускників та
працевлаштування, поєднання навчання та досліджень, увага до методів навчання та викладання тощо.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 8.2, 8.3, 8.5 та недостатній
рівень узгодженості за підкритерієм 8.1, 8.4 та 8.7. Виходячи з релевантності викладеної інформації та
підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки, можна зробити
висновок щодо не достатньої відповідності ОП Критерію 8 (з недоліками, що можна усунути протягом року).

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентуються такими локальними нормативними актами, як: 1)
Положення про ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/31FPljH); 2) Правила внутрішнього розпорядку ХТЕК КНТЕУ
(https://bit.ly/3843CJ5); 3) Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ХТЕК КНТЕУ на 2017–
2022 роки (https://bit.ly/2OwTWPQ); 4) Положення про організацію освітнього процесу в ХТЕК КНТЕУ
(https://bit.ly/2OA38mu); 5) інші нормативні документи, що забезпечують освітній процес (https://bit.ly/2vSEB5r).
Всі необхідні документи знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті коледжу. Правила та процедури в них
висвітлені чітко і зрозуміло.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На сайті ХТЕК КНТЕУ оприлюднено освітню програму «Готельно-ресторанна справа». Самого проєкту виявлено не
було. Але на сайті у розділі «Наші роботодавці» прикріплено Анкету для стейкхолдерів, за якої роботодавці можуть
залишити свої рекомендації щодо удосконалення ОП (https://bit.ly/387lxi0).
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3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

На сайті коледжу оприлюднено ОП «Готельно-ресторанна справа» та її навчальний план (https://bit.ly/31x0FhC).
Проте відповідно до отриманих протоколів за додатковими запитами (Протокол №1 засідання робочої групи ОПП
«Готельно-ресторанна справа» від 11 лютого 2019р. та Протокол №7 засідання циклової комісії туризму, готельно-
ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін від 25 лютого 2019р.) були виявлені внесення змін до ОП
«Готельно-ресторанна справа», які не були висвітлені на сайті коледжу.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу,
є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми, що було визначено у ході
експертизи на зустрічах з адміністрацією, здобувачами вищої освіти, НПП. Загалом інформація є у вільному доступі,
діяльність коледжу висвітлюється на сайті.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Відсутність публікації проєкту ОП на сайті ЗВО з метою одержання зауважень та пропозицій та відсутність
публікацій щодо внесених змін в ОП. Рекомендовано систематично після обговорення ОП або отримання анкет від
стейкхолдерів (роботодавців, здобувачів вищої освіти) висвітлювати результати обговорення або анкетування на
сайті коледжу.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями та належним чином
представлена на офіційному сайті ХТЕК КНТЕУ. Зазначені недоліки є несуттєвими, але впровадження рекомендацій
слугуватиме покращенням загального рівня діяльності коледжу у рамках публічності.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

не застосовується

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

не застосовується

3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).
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не застосовується

4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.

не застосовується

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

Особливістю ОП є акцент на отримання знань та вмінь щодо розвитку готельно-ресторанного бізнесу та підвищення
якості освіти із пошуком нових можливостей та побажань роботодавців. Спілкування із викладачами, студентами та
роботодавцями підтверджує їх лояльність та налаштованість на співпрацю і розвиток ХТЕК КНТЕУ та можливість і
бажання розвитку ОП. Окрім того, експертна група констатує, що проведення акредитаційної експертизи відбулося
при чіткому дотриманні відповідного Положення про акредитацію, методичних вказівок Національного агентства
та регламенту взаємодії із ЗВО. Акредитаційна експертиза із використанням технічних засобів відеозв’язку, зокрема
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програми zoom реалізована при дотриманні погодженої сторонами Експертна група звертає увагу на дотримання
атмосфери доброзичливості та взаємної поваги під час акредитаційного процесу між усіма задіяними сторонами.
Після проведення відповідних дискусій експертна група впевнилася, що в ЗВО сформувалося повне розуміння щодо
тлумачення усіх без винятку Критеріїв оцінювання якості вищої освіти, що в подальшому буде враховано
представниками ЗВО у майбутній акредитації освітніх програм.

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

Критерій 5 . Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність

B

Критерій 6. Людські ресурси E

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми E

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Силабус ГС.pdf Tf3rPDng7kuK+srUaOiuLMHegqrFlr6243MkN1F+p
3Y=

Додаток Зведена таблиця відповідності
педагогічних працівників ХТЕК

КНТЕУ.pdf

nmujgQdQVKxARlbOOR/wQ2lEy/iaGswjHICeLH6r
oAo=

Додаток Зведена таблиця стажування
педагогічних працівників ХТЕК

КНТЕУ.pdf

ecDGShHKT13dOY0Yf20ezaPJs3KNlVFYepEK90x2
Umw=

Додаток Навчальний план 2019.pdf kgE1y+LUxPTeV5PHiomBm65hsjebfVEp0r7pClos8T
o=

Додаток Силабус Іноземна мова.pdf fK/YOPAUM5KTauk534n0fe6meCSgfAd+/t9seidHP
nE=

Додаток Силабус ІТ.pdf r0p0VzkncBbmRZ4ygEGUvYwxK3IGjApw0sT2lvJrb
q8=

Додаток Силабус Менеджмент готелів
та ресторанів.pdf

hhNC2hgn3ghT0LWN28MygSFVW+VPynO0ohOKl9
It7vY=

Додаток Силабус Моделювання
ФГДП.pdf

MrmUuB5nhq+Ha0gGUmHubbTY9CUeGXMqtCAR
X/E1fh8=
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Додаток Силабус Організація
туризму.pdf

NPW05nb51kcBdXCTgH1rl4DcJTMD7jVBSIrUMqQ
bJfA=

Додаток Договори про співпрацю
вітчизняні та закордонні.pdf

wuj0WP+VWNEAW1ffTsjOsPcroX1Ik/9m+3xQPqLd
O+E=

Додаток Проект ОПП 241 Бакалавр 240
кредитів 2020.pdf

YNBJjXj3b7i0p9pczdfCCt0AWpx+KdmM9w8E7iqfF
mQ=

Додаток Оргструктура ХТЕК.pdf FdcfByJZ2lpsWfv18dMbcUOc/J4MUuj2Mz7jswgLM
Qo=

Додаток Протокол 1, Робоча група ОПП
241.pdf

HoDfCNkBkzEWtuDTgmL6/XYlfROBXP/citI0zuDY
dOk=

Додаток Протокол ЦК від 04.10.2019.pdf 5H42wPKQGXH36kyNMx6Uka7YlyZheRgZlmfm4F
XsIQg=

Додаток Протокол ЦК від 25.04.2019.
pdf.pdf

NXv8zty2ehhVei1iiaQPcugcJWiGTImF9mrBvWxhuN
Q=

Додаток Програма виробничої
практики.pdf

Oo26J1kOTpP1nG8jSruQMapsjRq4yMU9fk4/oaucBg
M=

Додаток Силабус ЗЕД.pdf mxQCIobehDS3RFOTE0jK/uvVWjP0vRS2I7hEZZ5/
k4c=

Додаток Силабус Іміджологія.pdf LmtEYsbDs7DBKiA5BH9jVpM52oSkVFNHBXsy35O
hUTI=

Додаток Силабус Інжиніринг
будівель.pdf

2HTDzEXm45gQ+qVWfA5isN6Jo5gG9ttRJYm4cOxe
hI4=

Додаток Силабус РС.pdf yNBLDXH+1Qmgjz+d918P93ewHMJE8UW0VT0cin
2R688=

Додаток Силабус Статистика.pdf FBi7JE2wvQBHxj1BzTbOXDiLSFXtK+ljBxV6i86RX
TQ=

Додаток Силабус Управління
дистрибуцією послуг.pdf

T/MjQcXkArs1k88mVqMGNS2QmlrXjeMGt8PJBAbi
JtU=

Додаток Ресторанна справа курсова
МР.pdf

NrFipmA6dlz4HZl6nRL3W8FR0fY3jhGZoTE4kAsq
KQE=

Додаток Практика Наказ.pdf ET5qhY7nyBnirb0eWZOfWLt/XELAcYiG8fO1Cdcpv
Xg=

Додаток договори про обладнання і
програмне забезпечення.pdf

A+HDPH5fIJyc/xwaeJa0lP9zzf0/mn7B46wx6QDoW
vA=

Додаток Звіт з практики Тупчієнко
РОСБ-1-18.pdf

Xrcx+9xkBiA9y6PEDbPOYDK/sqRWctANvlEBtuYGv
jY=

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.
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Керівник експертної групи

Тарасюк Галина Миколаївна

Члени експертної групи

Шуляр Роман Віталійович

Батрак Олена Анатоліївна
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