
Інформація щодо виконання рекомендацій акредитаційної експертизи 

ОП «Туризм» експертною групою Національного агентства із забезпечення  

якості вищої освіти 

 

Відповідно до результатів акредитаційної експертизи Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти  ОП «Туризм» (реєстраційний 

номер акредитаційної справи – 78, звіт роботи експертної групи від 6 грудня 

2019 р.) групою забезпечення спеціальності 242 Туризм, галузі знань 24 Сфера 

обслуговування кафедри туризму, соціально-економічної географії та 

краєзнавства проведено моніторинг  ОП «Туризм» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, були враховані рекомендації та пропозиції висловлені  

експертною групою. Інформація оновлена та була викладена на сайт 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького для громадського обговорення. 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми   

Переформування освітніх компонентів ОП «Туризм» таким чином, щоб:  

- напрямок фокусу (сільський (зелений), адаптивний та історико-

культурний туризм) розглядався у блоці обов’язкових, а не вибіркових 

дисциплін. У обов’язкові освітні компоненти освітньої програми перенесено 

дисципліни: «Організація сільського (зеленого) туризму», «Організація 

адаптивного туризму», «Організація історико-культурно туризму» з блоку 

вибіркових;  

- регіональний фокус ОП «Туризм» доповнено вивченням обов’язкового 

освітнього компоненту «Туристичні дестинації і регіональний розвиток 

туризму», вибіркового компоненту «Територіальна організація подієвого 

туризму» (http://geo.mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/Turyzm-

Magistr.pdf). 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 

Запроваджено в межах університету можливість вибору дисциплін з інших 

ОП (зокрема і тих, спеціальностей які напряму не пов’язані із спеціальністю 

здобувача освіти, що зазначено в навчальному плані). Вибір здійснюється через 

електронну систему на сайті ЦОДТ університету (http://www.dfn.mdpu.org.ua/ ).  

В програмних результатах навчання: 

- додано ПРН24 - вільне володіння українською мовою; 

- сформульовано ПРН10 - визначати сучасний стан туристичної 

інфраструктури та ступінь його придатності для розвитку галузі; 

- введено дисципліни економічного спрямування для ефективного 

забезпечення програмних результатів навчання:  

- з управлінням туристичного підприємства (ПРН14, ПРН4) введено в 

обов’язкові освітні компоненти «Управління кадрами туристичних 

підприємств», у вибіркові компоненти «Планування та реалізація проектів в 

туризмі», «Організація та управління виставково-ярмаркової діяльності в 

туризмі»; 
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- з проведенням досліджень туристичного ринку (ПРН12) введено в 

обов’язкові освітні компоненти дисципліну «Ринок туристичних послуг», у 

вибіркові компоненти «Географія сфери обслуговування». 

Прописано компетентності та ПРН виробничої практики (з фаху) у ОП як 

окремого ОК (http://geo.mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/Turyzm-

Magistr.pdf). 

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів 

навчання.  

В МДПУ розроблені, затверджені та наявні у вільному доступі на 

офіційному сайті ЗВО положення про визнання результатів неформальної 

освіти та академічної мобільності. Порядок та процедуру визнання результатів 

навчання, отриманих у процесі неформальної освіти прописано в Положенні 

ЗВО, ухваленому протоколом засідання Вченої ради №13 від 20.02.2020. 

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою  

З моменту акредитації на кафедрі: 

- надруковано 2 статті та 2 подано до друку у міжнародних наукових 

виданнях, які входять до баз даних Web of Science або Scopus; 

- надруковано 2 статті та розділ у колективній монографії у міжнародних 

закордонних виданнях. 

У силабуси дисциплін у списки використаних джерел додані іноземні 

видання. 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та 

академічна доброчесність 

Система оцінювання що застосовується в університеті цілком задовольняє 

вимоги викладачів та здобувачів вищої освіти. 

Критерій 6. Людські ресурси  

Надруковано 8 публікацій з дисциплін, які викладаються.  

Поновлено профілі викладачів у Google Scholar та Researchgate з метою 

поширення власних наукових здобутків.  

Критерій 9. Прозорість та публічність 

Проект ОП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти та 

таблицю пропозицій її зміни було оприлюднено протягом місяця для 

громадського обговорення на офіційному веб-сайті МДПУ імені Б. 

Хмельницького у відкритому доступі (http://geo.mdpu.org.ua/wp-

content/uploads/2020/05/Turyzm-Magistr.pdf), (http://geo.mdpu.org.ua/wp-

content/uploads/2020/06/OP-TURYZM.pdf) 

Після закінчення громадського обговорення ОП «Туризм» зі змінами 

затверджено на засіданні Вченої ради природничо-географічного факультету 

(протокол №10, від 25.05.2020 р.), Вченій раді МДПУ ім. Б. Хмельницького 

(протокол №17, від 28.05.2020 р.) та викладена на сайт кафедри туризму, 

соціально-економічної географії та краєзнавства.  
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