
висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 
з проведення акредитаційної експертизи з підготовки 

молодших спеціалістів напряму 6.140101 Готельно-ресторанна справа 
спеціальності 5.14010101 Ресторанне обслуговування (перелік - 2007 р.)

241 Готельно-ресторанна справа (перелік -  2015 р.)
Виноградівського державного коледжу 

Мукачівського державного університету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 
2001р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах» з урахуванням нових ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти від ЗО. 12.2015 р. №1187

згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 
акредитаційної експертизи» № 774-л від 21.05.2018 р., експертна комісія у 
складі:

голова комісії -  Новічкова Тамара Петрівна, доцент кафедри 
готельно-ресторанного бізнесу Одеської національної академії харчових 
технологій, кандидат технічних наук;

член комісії -  Лобур Микола Сергійович, заступник директора з 
навчальної роботи Коледжу ресторанного господарства Національного 
університету харчових технологій, кандидат педагогічних наук, доцент 
провели аналіз освітньої діяльності з підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст напряму 6.140101 Готельно- 
ресторанна справа спеціальності 5.14010102 Ресторанне обслуговування 
(перелік -  2007 р.), 241 Готельно-ресторанна справа (перелік -  2015 р.) 
безпосередньо у Виноградівському державному коледжі Мукачівського 
державного університету в період з 29.05.2018 р. по 31.01.2018 р.

Аналіз поданих матеріалів та експертна оцінка стану на місці дає 
підстави для таких висновків.

1. Загальна характеристика вищого навчального закладу та наявність 
оригіналів засновницьких документів

Повна назва вищого навчального закладу: Виноградівський державний 
коледж Мукачівського державного університету.

Юридична адреса: 90300, м. Виноградів, вул. Станційна, 28.
Загальна навчальна площа коледжу: до складу коледжу входять три 

навчальних корпуси, загальна площа яких складає 6183 м , навчальна -
5921м2.

Форма власності: державна
Відомча приналежність: Міністерство освіти і науки України.

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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Рівень акредитації ВНЗ в цілому: І-ІІ
Основні установчі документи, що визначають умови та зміст 

діяльності Виноградівського державного коледжу МДУ.
- Положення про Виноградівський державний коледж Мукачівського 

державного університету створений наказом Міністерства освіти і науки 
України №1046 від 20 листопада 2008 року зі змінами та доповненнями;

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2008 року 
№1046 «Про перейменування Виноградівського технологічного коледжу 
Мукачівського технологічного інституту»;

- Наказ Мукачівського державного університету від 26 листопада 
2008 року № 236-к «Про перейменування Виноградівського технологічного 
коледжу Мукачівського технологічного інституту»;

- Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Мукачівський 

державний університет;
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців України (ЄДРПОУ) Мукачівський державний 
університет;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань України (ЄДРПОУ) 
Виноградівський державний коледж Мукачівського державного 
університету;

- Санітарно-технічний паспорт Виноградівського державного коледжу 
Мукачівського державного університету;

Оригінали установчих документів засвідчуються та відповідають 
вимогам акредитації.

Виноградівський державний коледж є структурним підрозділом 
Мукачівського державного університету.

Керівником коледжу є директор Іваніга Йосип Йосипович.

Етапи розвитку навчального закладу
Коледж створено у місті Севлюші (сьогоднішній Виноградів) у 1923 

році, коли було створено коворобну школу, яка випускала, ковалів, токарів, 
слюсарів необхідних для тогодення.

В 1930 році почалось будівництво навчальних корпусів, так як потреба 
у збільшенні випуску фахівців зросла. На початку 40-х років навчальний 
заклад випускав висококваліфікованих слюсарів, які працювали в авіаційній 
промисловості.

10 вересня 1945 року існуючий навчальний заклад перейменовано в 
"Севлюшський електротехнічний комунальний технікум".

12 лютого 1946 року, згідно відношення Наркома комунального 
господарства УРСР № 019-13, технікум увійшов у підпорядкування 
Наркомату комунального господарства УРСР під назвою "Севлюшський 
житлово-комунальний технікум", який в кінці 40-х років був перейменований

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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у "Виноградівський політехнікум” Міністерства комунального господарства 
УРСР.

28 червня 1957 року Виноградівський політехнічний технікум передано 
у підпорядкування Станіславського економічно-адміністративного району, а 
14 січня 1963 року -  у підпорядкування Львівського раднаргоспу.

З січня 1966 року технікум підпорядковано Міненерго УРСР, червень 
1975 року -  Міненерго СРСР, 1991 рік -  Міненерго України.

Відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 1995 року 
№832/95 "Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні" та 

Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року № 526 "Про 
вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних закладів" було 
ліквідовано Мукачівський філіал технологічного університету "Поділля"
(м. Хмельницький).

Згідно вище названих документів (Указу Президента України, 
Постанови Кабінету Міністрів України та наказу Міністерства освіти 
України № 254 від 09.07.1997 року "Про реформування мережі вищих 
навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації, підпорядкованих Міністерству 
освіти України") було створено Мукачівський технологічний інститут.

Згідно наказу Міністерства освіти України від 19.08.1997 року 
№309 "Про створення структурних підрозділів Мукачівського 
технологічного інституту" було створено факультет підготовки молодших 
спеціалістів, м. Виноградів (ФПМС).

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2003 року 
№699 «Про реорганізацію факультету підготовки молодших спеціалістів 
Мукачівського технологічного інституту» факультет підготовки молодших 
спеціалістів м. Виноградів було реорганізовано у Виноградівський 
технологічний коледж Мукачівського технологічного інституту.

Згідно наказу № 1046 від 20 листопада 2008 року Міністерства освіти і 
науки України Виноградівський технологічний коледж Мукачівського 
технологічного інституту перейменовано у Виноградівський державний 
коледж Мукачівського державного університету.

За період існування навчального закладу було підготовлено більше 
10160 фахівців для народного господарства України.

Основною діяльністю Виноградівського державного коледжу 
Мукачівського державного університету є підготовка молодших спеціалістів 
за галузями знань, напрямами і спеціальностями, вказаними в таблиці 1.

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент ч Т. П. Новічкова
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Таблиця 1
Код та назва 

напряму 
підготовки

Код та назва 
спеціальності

Ліц.
обсяг

Код та
найменування

галузі

Код та
найменування

галузі

Ліц.
обсяг

перелік - 2007 року д.ф.н з.ф.н перелік - 2015 року д.ф.н з.ф.н

0507
Електротехніка

та
злектромеханіка

5.05070102 
Будівництво, 

монтаж і 
експлуатація 

ЛІДІЙ
електропередачі

зо - 14
Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

70 20

5.05070103
Електропостачання 40 20

0305
Економіка та 

підприємництво

5.03050801 
Фінанси і кредит зо 20

07
Управління та 

адміністрування

072
Фінанси, 

банківська 
справа та 

страхування

ЗО 20

1401
Сфера

обслуговування

5.14010102
Ресторанне

обслуговування
зо - 24

Сфера
обслуговування

241
Г отельно- 
ресторанна 

справа

ЗО -

5.14010301
Туристичне

обслуговування
зо - 242

Туризм 30 -

0502
Автоматика та 

управління

5.05020201 
Монтаж, 

обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 

технологічного 
виробництва

зо -
15

Автоматизація та 
приладобудування

151
Автоматизація 

та комп’ютерно- 
інтегровані 
технології

ЗО -

0505
Via ш инобуду ван 
ня та матеріало- 

обробка

5.05050210 ‘ 
Обслуговування 

та ремонт 
обладнання 
підприємств 

текстильної та 
легкої

промисловості

зо -
13

Механічна
інженерія

133
Г алузеве

машинобудування
зо -

0516
Текстильна та 

легка
промисловість

5.05160201
ПТвейне

виробництво
ЗО 15 18

Виробництво та 
технології

182
Технології

легкої
промисловості

60 ЗО5.05160202 
Виготовлення 

виробів із шкіри
зо 15

Всього: 280 70 Всього: 280 70

Напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр акредитований до завершення 
навчання.
Висновок: Загальна характеристика коледжу відповідає акредитаційним 
вимогам.
Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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2. Формування контингенту студентів

Прийом у коледжі здійснюється згідно Умов прийому на навчання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України та Правилами 
прийому до Виноградівського державного коледжу МДУ, які затверджені 
ректором Мукачівського державного університету та погоджені у 
встановленому порядку.

Коледж має досвід роботи формування контингенту студентів. Цьому 
сприяє системний підхід до організації профорієнтаційної роботи та 
підготовки молоді до вступу в навчальний заклад. Основними складовими 
формування контингенту студентів є;

- профорієнтаційна робота з випускниками загальноосвітніх шкіл 
регіону та сусідніх областей;

- укладання договорів з ПТУ;
- проведення дня вступника;
- активні просування власного навчального продукту на ринок освітніх 

послуг (теле і радіопередачі, публікації в пресі, в мережі Інтернет).
Ліцензований обсяг прийому студентів напряму 6.140101 Готельно- 

ресторанна справа спеціальності 5.14010102 Ресторанне обслуговування 
(перелік -  2007 р.), 241 Готельно-ресторанна справа (перелік -  2015 р.) 
складає 30 осіб денної форми навчання (згідно Відомості щодо здійснення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти, 2017 р.) Формування набору 
студентів здійснюється за рахунок державного бюджету, а також за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб (за контрактом). Дані наведені в таблиці 2.

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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Показники формування контингенту студентів 
напряму 6.140101 Готельно-ресторанна справа спеціальності

5.14010102 Ресторанне обслуговування (перелік -  2007 р.)
241 Готельно-ресторанна справа (перелік -  2015 р.)

Таблиця 2

№ Показник
Роки

з/п 2015/16 2016/17 2017/18
1 Ліцензований обсяг підготовки (денна та заочна 

форми навчання) зо ЗО зо

2 Прийнято на навчання, всього (осіб)
• денна форма 9 12 17

в т.ч. за державним замовленням: 3 10 9
• заочна форма - - -

в т.ч. за держзамовленням - - -
® що отримали свідоцтво з відзнакою: - - -

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

• таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію - - -

• зарахованих на пільгових умовах, з якими
укладені договори на підготовку

3 Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна форма 35 34 37
• заочна форма - - -

4 Конкурс абітурієнтів на місця державного
® денна форма 11,7 3,40 4Д1
• заочна форма - - -

5 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 
прийнятих на скорочений термін навчання на

• денну форму - - -
• заочну форму - - -

Виховна робота у Виноградівському державному коледжі 
Мукачівського державного університету проводиться на основі 
концептуальних положень Конституції України, нормативно-правових 
документів Міністерства освіти і науки України, Концепції національного 
виховання студентської молоді, досвіду роботи педагогічного колективу. 

Студенти коледжу приймали участь у:
- майстер-класі роботи сомельє під час Відкритої дегустації вин фестивалю 

виноградарів-виноробів «Угочанська лоза 2018»;
- конкурсі «Бармен -  шоу» фестивалю до Дня молоді;
- майстер-класі з тематичного сервірування столів та складання серветок в 

рамках фестивалю Дня молоді.
Висновок: Формування контингенту студентів проводиться

відповідно до встановлених вимог із дотриманням ліцензованого обсягу. 
Комісія підтверджує наявність комплексу документів із проведення

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент ^ ^  Новічкова
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профорієнтаційної роботи, який передбачає використання і застосування 
різних форм роботи по залученню на навчання в Коледж випускників шкіл 
та професійно-технічних навчальних закладів.

Комісія рекомендує посилити професійно-орієнтаційну роботу 
шляхом організації днів Коледжу у  школах.

Навчальний план розроблено на основі освітньо-професійної 
програми ГСВО МОНМС України 5.140101-11 (галузь знань 1401 Сфера 
обслуговування з напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа 
спеціальність 5.14010102 Ресторанне обслуговування) затвердженої наказом 
МОН України від 23.12.2013 р. №1809.

Основними напрямами організації навчального процесу є:
1) запровадження у навчально-виховну діяльність передового 

педагогічного досвіду, інноваційних технологій, сучасних форм і методів 
навчання;

2) постійне підвищення рівня психолого-педагогічної та методичної 
підготовки викладачів;

3) знайомство викладачів з сучасними досягненнями науки і техніки, 
технологій і креативними методиками навчання та виховання;

4) вивчення та поширення досвіду роботи кращих викладачів;
5) збір та систематизація методичних матеріалів;
6) налагодження і підтримка зв’язків з іншими навчальними закладами 

з метою обміну досвідом у навчально-виховній діяльності.
Планування навчальної роботи здійснюється згідно нормативних 

документів МОН України відповідно вимогам галузевих стандартів вищої 
освіти.

Навчальним планом передбачено вивчення циклів гуманітарної та 
соціально-економічної; математичної і природничо-наукової; професійної та 
практичної підготовки.

Підготовка фахівців - молодших спеціалістів напряму 6.140101 
Готельно-ресторанна справа спеціальності 5.14010102 Ресторанне 
обслуговування проводиться за освітньо-професійною програмою підготовки 
молодших спеціалістів, яка розроблена згідно галузевого стандарту вищої 
освіти.

3. Зміст підготовки фахівців

Навчальний план

Освітньо-професійна програма, варіативна компонентна

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент
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В акредитаційній справі приведена освітньо-професійна програма 
підготовки молодшого спеціаліста (ГСВО МОНМС України 5.140101-11), 
варіативна компонента та засоби діагностики якості вищої освіти напряму
6.140101 Готельно-ресторанна справа спеціальності 5.14010102 Ресторанне 
обслуговування (перелік-2007), затверджені 2013 р. та освітньо-професійна 
програма підготовки молодших спеціалістів, варіативна компонента та 
засоби діагностики якості вищої освіти спеціальності 241 Готельно- 
ресторанна справа (перелік-2015), затверджені 2017 р.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Освітньо-кваліфікаційна характеристика затверджена в 
установленому порядку згідно вимог чинного законодавства 2013 р.

4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Ознайомившись зі штатним розписом Виноградівського державного 
коледжу Мукачівського державного університету, особовими справами 
викладацького складу, наказами та документацією з питань підбору та 
розстановки кадрів, комісія дійшла висновку, що у Виноградівському 
державному коледжі Мукачівського державного університету працює 
кваліфікований склад викладачів, досвідчений методичний персонал.

Навчальний процес підготовки молодших спеціалістів напряму
6.140101 Готельно-ресторанна справа спеціальності 5.14010102 Ресторанне 
обслуговування (перелік -  2007 р.), 241 Готельно-ресторанна справа (перелік 
-2 0 1 5  р.). в коледжі забезпечують 21 штатних викладачів, з них вищої 
категорії -  13, першої категорії -  5, другої категорії -  1, спеціалістів -  2.

Частка педагогічних працівників з вищою категорією, які забезпечують 
викладання лекційних годин складає:

- соціально-гуманітарної підготовки -  72,26 %
- фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки -  68,47 %.
- професійної та практичної підготовки -  44,06 %.

Випускову циклову комісію професійної (фахової) підготовки молодших 
спеціалістів напряму 6.140101 Готельно-ресторанна справа спеціальності
5.14010102 Ресторанне обслуговування (перелік -  2007 р.), 241 Готельно- 
ресторанна справа (перелік -  2015р.). очолює викладач вищої категорії 
Якоб Л.Й.

В коледжі створені належні умови щодо науково-педагогічного 
зростання кадрів. Значна увага звертається на підвищення кваліфікації
молодих викладачів.

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється відповідно до 
індивідуальних планів, шляхом проходження стажування у ВНЗ України: 
Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний 
університет», Луцькому національному технічному університеті. Викладачі 
приймали участь у:
- науково-практичному семінарі на тему: «Шляхи підвищення

конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного
господарства» (кафедра готельно-ресторанної справи Мукачівського 
державного університету);

- науковому семінарі «Впровадження інноваційних технологій в роботу 
закладів ресторанного господарства» (кафедра готельно-ресторанної 
справи Мукачівського державного університету;

- Всеукраїнському науково-практичному семінарі інтернет-конференції 
«Туризм і рекреація»; наука, освіта, практика.
Направлення на стажування викладачів здійснюється за наказом ректора 

Мукачівського державного університету. Захист результатів стажування 
здійснюється на засіданнях циклових комісій Виноградівського державного 
коледжу Мукачівського державного університету з урахуванням їх 
практичного значення для покращення освітнього процесу. Циклові комісії 
приймають рішення про затвердження або відхилення звіту про стажування, 
а також дають рекомендації щодо усунення зауважень по стажуванню. 
Рішення циклових комісій враховується при атестації викладачів.

Викладачі коледжу працюють над підготовкою навчально-методичних 
розробок, методичних вказівок, написанням наукових статей. Статті 
викладачів:

- Роль логістики туризму як науково-практичного напрямку дослідження 
Т. Ю. Лужанська, М. В. Гобрей, С.М. Співак -  Науковий вісник 
Мукачівського державного університету;

-Роль та значення середньої ланки підготовки фахівців для розвитку 
рекреаційно-туристичної сфери регіону (на прикладі Виноградівського 
району Закарпатської області) К.Й.Кілінська, Й.Й.Іваніга, Чонка В.Й.,
Чонка СІ. журнал Index Copernicus, 2018 р.

- Статистичний аналіз динаміки розвитку санаторно-курортних та 
оздоровчих закладів Закарпатської області. Т. Ю. Лужанська, М. В. Гобрей, 
С.М. Співак -  Науковий вісник Мукачівського державного університету;

Педагогічний колектив систематично вивчає передовий педагогічний 
досвід з проблем організації самостійної роботи студентів, впровадження 
сучасних інноваційних технологій та інтернативних методів навчання, що 
забезпечує належний науковий і методичний рівень підготовки молодших 
спеціалістів.

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент
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Висновок: якісний склад педагогічних кадрів дозволяє здійснювати 
підготовку молодших спеціалістів відповідно до вимог навчального плану,

характеристики, сучасного виробництва. Кадрове забезпечення відповідає 
вимогам навчально-виховного процесу. Викладацький склад 
характеризується достатньо високим рівнем кваліфікації і забезпечує 
якісну підготовку фахівців зі спеціальності. Комісія рекомендує суттєво 
покращити роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації з 
науковими ступенями.

5. Матеріально-технічна база вищого навчального закладу

Матеріально-технічна база Виноградівського державного коледжу 
Мукачівського державного університету:
- головний корпус, двохповерхова будова 1930 року, що знаходиться на 

вул. Станційна, 28;
- навчальний корпус №2 будова 1933 року знаходиться на вул. Шевченка, 4;
- навчальний корпус №3 знаходиться на вул. Копанська, 63 а. Будова 

передана на баланс МТІ ФПМС в 2002 році відповідно до розпорядження 
Кабміну від 12.04.2002 року №204 та наказу Міністерства освіти і науки 
України від 22.04.2002 року №266;

- гуртожиток на 160 місць, будова 1963 р. знаходиться по вул. Перемоги, 6.
В навчальних корпусах загальною площею 6183 м2, розміщені 

33 кабінети, 9 лабораторій, 3 навчальні майстерні, навчальний полігон. Всі 
лабораторії і кабінети добре обладнані інструктивно-методичним та 
довідниковим матеріалом, технічними засобами навчання, обчислювальною 
технікою, приладами, інструментами, лабораторними меблями.

Для комп’ютеризації навчального процесу за 20 років у складі 
Мукачівського державного університету, в коледжі створені інформаційно- 
комп’ютерні лабораторії з сучасною комп’ютерною технікою. Один 
комп’ютерний клас побудований за технологією тонкого клієнта з 
протоколом обміну ІСА між комп’ютерами і працює під управлінням 
операційної системи WINDOWS - 2007.

Для забезпечення належних умов роботи коледжу лабораторії і 
кабінети обладнані сучасною комп’ютерною технікою, та підключені до 
міжнародної мережі internet.

Корпуси коледжу розміщенні на невеликій відстані один від одного, 
що забезпечує оптимальне проходження навчального процесу.

Відповідно Державному стандарту підготовки фахівців напряму
6.140101 Готельно-ресторанна справа спеціальності 5.14010102 Ресторанне 
обслуговування (перелік -  2007 р.), 241 Готельно-ресторанна справа (перелік
-  2015 р.). в коледжі функціонують навчальні-

освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова



• кабінети 
історії України;

-  української мови за професійним спрямуванням;
-  іноземних мов;
-  безпеки життєдіяльності та охорони праці;
-  соціально-гуманітарних дисциплін;
-  загальноекономічних дисциплін;
-  організації обслуговування;
-  технології приготування їжі

-  барної справи;
-  організації ресторанного обслуговування;
-  технології виробництва продукції (товарів, робіт, послуг);
-  устаткування;
-  інформатики та комп’ютерної техніки.
Фахові лабораторії забезпечені належним чином обладнанням та 

інвентарем.
В лабораторіях комп’ютерної та обчислювальної техніки, а також 

спеціалізованих лабораторіях студенти мають можливість користуватися 
програмним забезпеченням різного ступеня складності для навчального 
процесу та підвищення фахової спеціалізації.

Використовуються програми:
1. Програмний пакет фірми Microsoft, що надається вузам по програмі 

MSDN, зокрема Windows 2003, Windows 2007, Windows 2010, Turbo 
Pascal 7.0, MS Office , та інші програми.

2. Редактор математичних формул Microsoft EQUATION 3.0 математичні 
програми Math CAD 2000 Professional.

3. Програмні пакети AutoCad, Corol Draw та Adobe Photo Shop.
Використання зазначеного програмного забезпечення дає змогу 

готувати фахівців відповідно до сучасних вимог і потреб. Зокрема, вивчення 
пакету прикладних програм Microsoft Office допомагає студентам засвоїти 
основні прийоми роботи з комп’ютером.

Технологічне забезпечення навчального процесу здійснюється у 
вигляді застосування у навчальному процесі сучасних інноваційних 
технологій навчання, що формують необхідне інформаційне середовище, яке 
сприяє активній педагогічній взаємодії викладачів і студентів.

Виноградівський державний коледж Мукачівського державного 
університету приділяє велику увагу залученню студентів до самостійного 
пошуку, використовуючи при цьому різні форми і методи.

Загалом, матеріально-технічна база коледжу відповідає вимогам і 
забезпечує належну підготовку молодших спеціалістів.

лабораторії

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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Службові приміщення

У головному корпусі коледжу розміщені: адміністрація, кабінети 
директора та заступників, бухгалтерія, підрозділ з роботи з кадрами, та ін. 
Загальна площа яких становить -  251,9 м .

Приміщення для педагогічного персоналу

Приміщеннями для педагогічного персоналу є:
1. Навчально-методичний кабінет в якому розміщуються методичні 

посібники та розробки викладачів, а також є доступ до світової мережі 
Інтернет. Це дає можливість викладацькому складу отримувати 
кваліфіковану консультацію досвідчених колег, обмінюватись досвідом 
навчально-методичної роботи.

2. В корпусі № 2 розташовані навчальні майстерні: слюсарно-механічна, 
електромонтажна та зварювальний цех.

3. В корпусі №3 знаходяться лабораторії : «Навчальний ресторан, кухня, 
бар» «Організації ресторанного обслуговування», «Технології виробництва 
продукції», «Устаткування» для спеціальності 5.14010102 Ресторанне 
обслуговування.

4. У гуртожитку розташовані навчальні майстерні для отримання 
робітничих професій напрямів «Інженерна механіка» та «Технологія виробів 
легкої промисловості», бібліотека з читальним залом, що дозволяє якісно 
готуватися до навчальних занять за допомогою періодичної літератури.

В коледжі, відповідно напрямів підготовки фахівців за 
спеціальностями, 8 циклових комісій, обладнані кабінети і лабораторії 
загальноосвітніх предметів загальною площею 1068 м2, навчальні майстерні, 
навчальний полігон.

Приміщення для занять студентів

Для здійснення навчального процесу в коледжі обладнані аудиторії 
для проведення лекційних та практичних занять, лабораторії. При 
проведенні навчальних занять використовуються технічні засоби навчання, 
комп’ютерна техніка.

Соціальна інфраструктура

Коледж має гуртожиток для студентів (загальна площа 1912 м'), 
спортивний зал (площа 156 м2).

Міською радою м. Виноградів надано в безкоштовне користування 
стадіон «Пластмасовик».

Інформація про соціальну інфраструктуру коледжу представлена в 
акредитаційній справі.

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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Отже, вивчення стану та перспектив розвитку матеріально-технічної 
бази Виноградівського державного коледжу Мукачівського державного 
університету свідчить, що вона відповідає вимогам забезпечення потреби у 
підготовці фахівців.

Фонд бібліотеки складає більше 59 тис. примірників. За цільовим 
призначенням фонд поділяється на навчальну літературу (88,7 %), довідкову 
(5,2%), наукову (2,5%), суспільно-політичну (0,6%), художню (0,5%).

Коледж забезпечений періодичними фаховими виданнями
спеціальності 5.14010102 Ресторанне обслуговування: «Академия
гостеприимства», «Ресторанний і гостиничний бізнес», «РерстораторЬ», 
«Готельний бізнес».

Належна увага у коледжі приділяється інформаційному забезпеченню 
навального процесу, використанню комп’ютерної техніки та програмного 
забезпечення. Важливим джерелом інформаційного забезпечеїшя студентів і 
викладачів став Internet, відкритий доступ до Wi-Fi. Електронна баз 
навчальної літератури нараховує близько ЗО примірників. Студенти і 
викладачі коледжу мають можливість вільно користуватися базою 
електронної бібліотеки Мукачівського державного університету.

Працівники бібліотеки приділяють значну увагу комплектуванню 
фонду. Здійснюється постійне і безперервне інформаційне від стеження 
відомостей про нові видання навчальних, наукових, довідкових матеріалів за 
профілем спеціальностей.

З метою ефективного використання коштів, спрямованих на 
поповнення фонду проводиться кількісний і якісний аналіз забезпеченості 
навчальних дисциплін.

Бібліографічне забезпечення читацьких запитів забезпечує довідково- 
бібліографічний апарат бібліотеки. Постійно вдосконалюються абетковий і 
систематичний каталоги.

У зв’язку зі значним збільшенням обсягу самостійної роботи 
студентів особлива увага приділяється бібліотечно-інформаційній підготовці 
студентів. Це:

- бібліотечно-бібліографічні заняття зі студентами 1 курсу всіх форм 
навчання;

- для студентів старших курсів -  бібліографічний огляд проводиться 
відповідно вимогам фахових дисциплін, до прикладу, перед написанням 
першої курсової роботи -  «Ви пишете курсову роботу...», «Вимоги до 
оформлення дипломного проекту...» і т.д.

Приміщення бібліотеки Виноградівського державного коледжу 
розташоване в гуртожитку навчального закладу. При абонементі знаходиться 
книгосховище, читальний зал, що розрахований на 44 робочі місця. Загальна 
площа приміщень складає 104,7 м2.

Висновок: стан матеріально-технічного забезпечення Коледжу 
дозволяє здійснювати підготовку фахівців спеціальності 5.14010102

Бібліотека

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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Ресторанне обслуговування на рівні ліцензійних вимог до освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Необхідно продовжити 
роботу щодо накопичення бібліотечного фонду для повного забезпечення 
літературою дисциплін навчального плану та звернути увагу на 
розширення матеріально-технічної бази.

6. Навчально-методичне забезпечення та організація навчально-

У процесі експертизи підтверджена відповідність документів, 
передбачених навчально-методичним комплексом напряму 6.140101 
Г отельно-ресторанна справа спеціальності 5.14010102 Ресторанне 
обслуговування (перелік -  2007), 241 Готельно-ресторанна справа (перелік -  
2015):

- освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста;
- освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста;
- засоби діагностики;
- навчальний план;
- робочі програми дисциплін;
- плани семінарських, практичних, лабораторних занять, завдання для 

самостійної роботи студентів;
- контрольні заходи та критерії оцінок;
- методичне забезпечення підготовки курсових робіт та державної 

атестації;
- наявність пакетів комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки 

знань студентів;
- програма практик.

Аналіз навчальних програм циклових комісій засвідчує відповідність 
вимогам кваліфікаційної характеристики напряму, що акредитується, їх 
виконання забезпечує якісну підготовку фахівців з ресторанного 
обслуговування.

Всі дисципліни, що передбачені навчальним планом, мають розроблені 
програми. їх аналіз показав, що вони складені на підставі діючих державних 
стандартів з відповідним оновленням змісту освіти та врахуванням 
перспективних напрямів практичної діяльності майбутніх фахівців.

До кожної дисципліни, яка закріплена за цикловою комісією, 
розроблені, апробовані і використовуються комплекси навчально- 
методичного забезпечення, які вміщують:

- робочі програми навчальних дисциплін;
- графіки викладання дисциплін і контролю — ™ ■

виховного процесу

Робочі програми дисциплін

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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- плани та конспекти лекцій;
- інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи студентів;
- тести, завдання до поточного контролю, екзаменаційні білети до 

підсумкового контролю знань та вмінь.
На основі навчальних програм дисциплін і навчального плану 

викладачами коледжу перед початком відповідного семестру розробляються 
робочі навчальні програми, які відповідають нормативним документам.

Робочі програми навчальних дисциплін розглядаються на засіданнях 
відповідних циклових комісій і затверджуються заступником директора з 
навчальної роботи.

Плани семінарських, практичних, лабораторних занять.
Завдання для самостійної роботи студентів.

Згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст передбачено проведення 
семінарських, практичних і лабораторних занять. У робочих програмах 
викладачів, які затверджуються цикловими комісіями є графік їх проведення 
і тематика згідно лекційного курсу, що дозволяє контролювати поточний 
рівень підготовки і засвоєння програмного матеріалу. Згідно стандартів 
освіти, 30-50% програмного матеріалу навчальних дисциплін відводиться для 
самостійного вивчення студентами, що дозволяє поглибити рівень 
підготовки майбутніх випускників, розширити їх світогляд та навчити 
застосовувати набуті знання на практиці.

У Виноградівському державному коледжі Мукачівського державного 
університету розроблено Положення про організацію освітнього процесу 
схваленого педагогічною радою від 25.04.2016 р. (розділ б.п 6.10 Контрольні 
заходи) та Положення про порядок та методику проведення заліків і 
екзаменів схваленого навчально-методичною радою від 05.05.2016 р. Згідно 
Положень оцінювання знань студентів поділяється на поточний і 
підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 
лабораторних, семінарських занять, комбінованих уроків.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 
навчання студентів на окремих етапах. Він включає семестровий контроль 
(екзамен, залік) і державну атестацію студентів. Форми семестрового 
контролю визначаються робочою програмою навчальної дисципліни.

Контрольні заходи. Критерії оцінок

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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Основою визначення оцінок є вимоги до знань і вмінь студента які 
розроблені з навчальних дисциплін по чотирьохбальній шкалі.

У Виноградівському державному коледжі Мукачівського державного 
університету розроблено Положення про порядок та методику проведення 
заліків і екзаменів, яке затверджене директором коледжу.

Наявність пакетів комплексних контрольних робіт (ККР) 
для перевірки знань студентів

Якість підготовки фахівців визначається за результатами проведених 
контрольних залишкових знань при виконанні комплексних контрольних 
робіт (ККР) згідно затверджених графіків.

Практична підготовка студентів коледжу базується на «Положенні 
про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 
затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р.

Освітньо-професійною програмою та навчальними планами підготовки 
молодших спеціалістів напряму 6.140101 Готельно-ресторанна справа 
спеціальності 5.14010102 Ресторанне обслуговування (перелік -  2007), 241 
Готельно-ресторанна справа (перелік -  2015 р.) передбачено проведення 
наступних практик:
1. Навчальної у 4 семестрі, терміном 6 тижнів, у 5 семестрі 7 тижнів;
2. Виробничої у 6 семестрі (7 тижнів).

Базами для проведення виробничої практики є: Готельно-ресторанний 
комплекс «Сальве», Готельно-ресторанний комплекс «Виноградів», ресторан 
«Таш-Далі», Піцерія «Рагабіго», ресторан «Старий замок», Комплекс 
відпочинку «Континент», кафе «Подіум», кафе «Драф», Готельно- 
ресторанний комплекс «Чорна гора» та інші.

Викладачами випускової циклової комісії розроблено методичні 
вказівки та робочу програму проходження практики, які сприяють 
успішному її проведенню. У програмі визначаються конкретні рекомендації 
щодо видів і форм контролю рівня знань, умінь і навичок, яких студенти 
повинні набути на кожному робочому місці.

У процесі проходження практик студенти оформляють щоденник і звіт. 
По завершенню практик комісією виставляється диференційований залік.

Висновок: експертна комісія констатує, що стан навчально- 
методичного забезпечення та організація та навчально-виховного 
процесу у  Коледжі дозволяє проводить ’' овку спеціалістів за

Програми практики

№93.

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова



17

освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «молодший спеціаліст», 
використовуються сучасні технології навчання, ВУО-диски, можливості 
Інтернату, мультимедійні технології, що дозволяють формувати 
загальнонаукові та професійні компетенції.

7. Якість підготовки студентів

Експертною комісією було безпосередньо проведено ККР з навчальних 
дисциплін циклів: соціально-гуманітарної; фундаментальної, природничо- 
наукової та загальноекономічної, професійної підготовки за відповідним 
напрямом та спеціальністю.

Комплексні контрольні роботи виконували студенти двох навчальних 
груп: РО-21, РО-31.

Результати виконання ККР порівняно з результатами самоаналізу 
складають (таблиця 3):
- цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки: «Історія України» 

«Культурологія», - абсолютна успішність 100 % проти 100% (розбіжність
-  0 %), якісна успішність 55,00 % проти 61,91 % (розбіжність -  
6,91%);

- цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки: «Екологія», «Безпека життєдіяльності»,
- абсолютна успішність 100 % проти 100% (розбіжність -  0 %), якісна 
успішність 50,00 % проти 57,14 % (розбіжність -  7,14 % );

- цикл дисциплін професійної підготовки: «Технологія приготування їжі», 
«Барна справа» - абсолютна успішність 100% проти 100% (розбіжність -  
0 %), якісна успішність 50,00 % проти 56,25 % (розбіжність -  6,25 %).

Результати виконання студентами комплексних контрольних робіт 
відповідають критеріям та вимогам щодо підготовки молодших спеціалістів 
закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації.

З метою оцінки змісту і якості виконання курсових робіт експертами 
були перевірені і проаналізовані 100% курсових робіт (8 робіт), виконаних 
випускною групою. З них: на оцінку «відмінно» - 3 , на оцінку «добре» - 3, на 
оцінку «задовільно» - 2.

Завдання для курсових робіт розроблені викладачами випускової 
циклової комісії професійних дисциплін напряму 6.140101 Готельно- 
ресторанна справа спеціальності 5.14010102 Ресторанне обслуговування 
(перелік -  2007), 241 Готельно-ресторанна справа (перелік -  2015 р.) і 
повністю забезпечені навчально-методичними матеріалами. Створені 
методичні рекомендації для виконання курсових робіт та розроблена 
тематика:

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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1. Організація роботи в ресторанах з національними елементами 
обслуговування.

2. Обслуговування учасників ділових, культурних, громадських заходів
3. Організація обслуговування бенкету з частковим обслуговуванням 

офіціантами.
4. Обслуговування бенкет-коктейлю в закладі ресторанного 

господарства.
5. Обслуговування споживачів у барах, кафе, кав’ярнях.
6. Надання послуг харчування в номерах готеля.
7. Обслуговування харчуванням в курортних закладах.
8. Обслуговування бенкет-фуршету.
Під час виконання курсових робіт студенти використовують досвід, 

одержаний при проходженні навчальної та технологічної практик.
Виконання курсових робіт здійснюється за встановленим графіком, 

контролюється головою циклової комісії та завідувачем відділення.
Захист курсових робіт проходить у визначені терміни, згідно графіків 

захисту, що затверджуються заступником директора з навчальної роботи.
З метою аналізу практичної підготовки були перевірені і проаналізовані 

100% звітів з практики (8 робіт), виконаних випускною групою. З них: на 
оцінку «відмінно» - 4 , на оцінку «добре» - 3, на оцінку «задовільно» -1.

Експертна комісія перевірила пакет документів комплексного 
державного екзамену за фахом, що включає програму проведення, завдання 
(білети), протоколи проведення екзаменів, і відмічає, що завдання складені з 
урахуванням сучасних вимог, носять актуальний характер і дозволяють 
визначати здатність до професійної діяльності молодших спеціалістів.

Висновок: рівень підготовки молодших спеціалістів спеціальності
5.14010102 Ресторанне обслуговування відповідає акредитацій ним 
вимогам підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст».

8.0пис внутрішньої системи забезпечення якості освіти

У Виноградівському державному коледжі МДУ розроблена та 
впроваджена в навчальний процес Система управління якістю освіти (далі 
Система), розроблена відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ 
180 9001:2009.

Система управління якості в коледжі розроблена з урахуванням вимог 
ОПП та ОКХ та державної національної рамки кваліфікацій.

Результативність Системи коледжу постійно покращується відповідно 
до принципів менеджменту якості, встановленими ДСТУ 180 9001:2009:

- орієнтація на споживача продукції;
Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент
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- лідерство керівника;
- залучення працівників;
- процесний підхід до діяльності;
- системний підхід до менеджменту;
- постійне поліпшення результатів діяльності;
- прийняття рішень, заснованих на фактах;
- взаємовигідні відносини з постачальниками.

Для цього:
- визначені процеси, необхідні для Системи, які застосовуються в 

коледжі;
- визначена послідовність і взаємодія цих процесів;
- визначені показники, критерії та методи, необхідні для забезпечення 

результативності процесів;
- визначені ресурси та інформація для здійснення процесів;
- здійснюється моніторинг цих процесів;
- застосовуються різні заходи, що необхідні для досягнення 

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

повноваження їхніх керівників викладені в положеннях про підрозділи.
Директор коледжу здійснює загальне керівництво коледжем.
Процес визначення результативності Системи забезпечення якості в 

коледжі детально розглядається при проведенні моніторингу та аналізі 
процесів, процедури проведення внутрішнього аудиту, коригуванні 
запобіжних дій, а також процедури управління невідповідностями.

Висновок: внутрішня система забезпечення якості освіти відповідає 
вимогам підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст».

Зауваження, що були зроблені під час попередньої 
експертизи акредитаційної справи

За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів 
акредитаційної справи від 24 квітня 2018 р. №493-ас були виявлені недоліки, 
які експертна комісія МОН України перевірила безпосередньо на місці та 
зробила наступні висновки:

1. Звертаємо увагу, в навчальному плані на новий перспективний 2017 рік 
зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» обсяг одного кредиту 
ЄКТС -  36 годин стор 172, а згідно «Закону про вищу освіту» Ст.1 п.14 -  
обсяг одного кредиту ЄКТС становить ЗО годин.

Навчальним закладом розроблено навчальний план на 2018-2019 н.р. з 
урахуванням обсягу одного кредиту ЄКТС - ЗО годщр(додаток 1).
Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент / /  7. П. Новічкова
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2. Порушено кадрових вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності (додаток 12 п.6) в частині вимог до рівня наукової та професійної 
активності науково-педагогічних працівників -  Вучкан Г. Г. стор.241

Перевірка виявила неточності при наданні відомостей про рівень 
професійної активності науково-педагогічного працівника Вучкан Г.Г. 
Викладач здійснює керівництво студентським гуртком, організовує 
волонтерську діяльність студентів, (додаток 2).

3. Звернути увагу, та з’ясувати фахову відповідність голови випускової 
комісії Якоб Л.Й. для спеціальності, що акредитується стор. 252.

Згідно з додатком 12 п.7 до Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти (постанова КМУ від ЗО. 12.2015 №1187) експертна 
комісія засвідчує наявність випускової циклової комісії, яку очолює фахівець 
вищої категорії спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа Якоб Л.Й. 
Вона є визнаним професіоналом з досвідом управлінської та практичної 
роботи за фахом, закінчила Київський торгово-економічний інститут у 1985р. 
за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування», 
інженер-технолог, в 2017 році пройшла стажування в Луцькому НТУ з 
дисциплін «Організація ресторанного обслуговування», «Технологія 
ресторанного обслуговування», «Організація та технологія готельного 
обслуговування», «Етика ділового спілкування», працює в коледжі на посаді 
голови циклової комісії 3 роки, педагогічний стаж: складає 16 років.

4. Звернути увагу на наявність освітньої програми для підготовки 
молодшого спеціаліста з напряму 241 «Готельно-ресторанна справа».

Освітня програма для підготовки молодшого спеціаліста з напряму 
241 «Готельно-ресторанна справа» є в наявності.

Загальні висновки та пропозиції

Проведений аналіз свідчить, що у Виноградівському державному 
коледжі Мукачівського державного університету наявні всі нормативні 
документи, що забезпечують правові основи діяльності навчального закладу. 
Діяльність коледжу проводиться відповідно до вимог діючих нормативних 
актів і може забезпечувати необхідний рівень підготовки молодших 
спеціалістів за спеціальністю 5.14010102 Ресторанне обслуговування (перелік 
-  2007 р.), 241 Готельно-ресторанна справа (перелік -  2015 р.) Навчально- 
виховний процес забезпечений аудиторним фондом, адміністративними і 
допоміжними приміщеннями. Всі будівлі і споруди відповідають санітарно- 
технічним вимогам і забезпечують якісну підготовку фахівців спеціальності
5.14010102 Ресторанне обслуговування (перелік -  2007 р.), 241 Готельно- 
ресторанна справа (перелік -  2015р.):

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент
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1. Стан навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного 
забезпечення навчально-виховного процесу, концепція діяльності, соціальна 
інфраструктура відповідають заявленому рівню підготовки фахівців напряму 
6.140101 Готельно-ресторанна справа спеціальності 5.14010102 Ресторанне 
обслуговування, встановленим вимогам для закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 
акредитації.

2. Програма освітньої діяльності, навчальний план, рівень і якість знань, 
навичок і вмінь молодших спеціалістів відповідають вимогам кваліфікаційної 
характеристики підготовки фахівців закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 
акредитації.

3. Організація та технічне забезпечення навчально-виховного процесу 
відповідають вимогам до закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Разом з тим, експертна комісія вважає за необхідне висловити 
рекомендації, які не входять до складу обов’язкових, не впливають на загальне 
позитивне рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість 
підготовки фахівців:
- продовжити роботу колективу коледжу щодо використання наявних 

можливостей збільшення контингенту студентів;
- посилити профорієнтаційну роботу коледжу серед учнів загальноосвітніх 

шкіл та професійно-технічних закладів для проведення ефективної 
вступної кампанії;

- більш активно використовувати в навчальному процесі Інтернет-ресурси;
- удосконалювати навчально-методичні комплекси з професійно- 

орієнтованих дисциплін відповідно до сучасних вимог виробництва;
- поповнити бібліотеку коледжу новою фаховою навчальною літературою, 

нормативно-технічною документацією зі спеціальності; створити 
електронну бібліотеку на базі існуючого бібліотечного фонду;

- підвищити ефективність використання інноваційних технологій, 
комп’ютерних та мультимедійних систем у навчально-виховному процесі 
підготовки фахівців зазначеної спеціальності.

Експертна комісія констатує відповідність показників діяльності 
Виноградівського державного коледжу Мукачівського державного 
університету, які наведені в матеріалах самоаналізу, реальному стану речей, 
виявленому в результаті експертизи.

Виноградівський державний коледж Мукачівського державного 
університету може здійснювати освітню діяльність спеціальності 
5.14010102Ресторанне обслуговування (перелік -  2007 р.), 241 Готельно- 
ресторанна справа (перелік -  2015р.) за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова
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молодший спеціаліст з ліцензованим обсягом ЗО осіб (тридцять) осіб денної 
форми навчання.

Голова експертної комісії: Т. П. Новічкова,

Члени експертної комісії:

доцент кафедри готельно-ресторанного 
бізнесу Одеської національної академії 
харчових технологій, кандидат технічних 
наук / >

___Х х  _______________  М.С. Лобур,
заступник директора з навчальної роботи 
Коледжу ресторанного господарства 
Національного університету харчових 
технологій, кандидат педагогічних наук, 
доцент

Дата « 3/ » « 05~ » 2018 року

З експертними висновками ознайомлений: 

Ректор
Мукачівського державного університету

[ { 'ґ . >і ІРіїІІІ
Директор
Виноградівського державного колелй^іІІ^Д 
Мукачівського державного уніве

Т. Д. Щербан

. Ж. Іваніга
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки молодшого спеціаліста

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа 

Освітня програма Ресторанне обслуговування 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Денне відділення

Освітньо-кваліфікаційний рівень - 
молодший спеціаліст 
Кваліфікація- молодший спеціаліст 
з ресторанного обслуговування 
Адміністратор (господар) залу 
Термін навчання :
На базі : повної загальної середньої 
освіти -  1 рік 10 місяців 
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III. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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Семестри
1 1 2 1 3 1 4 1 5 Г~6

Кількість тижнів

17 24 15 16 12 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12 13 14 15 16 1 .17 18
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Українська мова' 4А 140 119 119 21 17 40 зо 32
2. Українська література 3 210 179 179 31 74 75 зо
3. Іноземна мова 3 160 136 136 24 34 72 зо
4. Світова література 2 104 89 89 15 34 55
5. Історія України ЗА 80 68 52 16 12 68
6, Всесвітня історія 2 104 89 71 18 15 34 55
7. Г ромадська освіта

Правознавство -
Економіка {економічна теорія) -
Людина і світ 2 34 29 23 6 5 29

8. Художня культура (культурологія) і -

9. Математика 4А 280 245 245 35 85 83 45 32
10. Фізика 2 140 119 85 34 21 51 68
11. " Астрономія 2 34 ЗО 28 2 4 зо
12. Біологія 2 122 104 54 50 18 34 70
13. Географія 1 52 45 37 8 7 45
14. Хімія 2 70 60 ЗО ЗО 10 17 43
15 Екологія -
16. Інформатика 2 80 68 32 36 12 17 51
17. Фізична культура 4 160 136 136 24 51 55 зо
18. Захист Вітчизни 2 70 60 60 10 17 43
19. Технології (технологія приготування їжі) -

Всього: 1840 1576 412 1164 264 510 83 7 165 64
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

І. ЦИКЛ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Історія України ЗА 45 1,5 ЗО 22 8 15 зо
2. Українська мова за професійним спрямуванням 5 45 1,5 36 2 34 9 36
3. Культурологія 1 45 1,5 34 26 8 11 34
4. Основи філософських знань 3 45 1,5 зо 22 8 15 зо
5. Іноземна мова за професійним спрямуванням 5 180 6,0 140 140 40 60 32 48
6. Правознавство 2 45 1,5 27 23 4 18 27
7. Економічна теорія 4 45 1,5 32 24 8 13 32
8 . Соціологія 6 45 1.5 28 20 8 17 28
9. Фізичне виховання 5 135 4,5 142 142 /23 32/32 24/24

Всього: 630 21,0 499 139 360 138 34 27 120/
23

96/
32

108/
24 28



10 и 12 13 14 15 16 17 18

II. Ц И К Л  Ф У Н Д А М Е Н Т А Л Ь ІІО Ї, П Р И Р О Д Н И Ч О -Н А У К О В О Ї ТА З А Г А Л Ь Н О Е К О Н О М ІЧ Н О Ї П ІД Г О Т О В К И

10. Вища математика 5 90 3,0 60 40 20 зо 60
11. Інформатика та комп’ютерна техніка 4 90 3,0 62 12 50 28 ЗО 32
12. Безпека життєдіяльності 1 45 1,5 34 16 18 11 34
13. Економіка підприємства 5 60 2,0 48 28 20 12 48
14. Екологія 1 45 1,5 34 26 8 11 34

Всього: 330 11,0 238 122 116 92 68 ЗО 32 108
III. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

15. Основи охорони праці 3 45 1,5 ЗО 16 14 15 зо
16. Бухгалтерський облік 6 45 1,5 28 14 14 17 28
17. Організація обслуговування 6 6 270 9,0 170 80 90 100 80 48 42
18. Технологія приготування їжі 3 90 3,0 60 ЗО зо зо 60
19. Організація виробництва 4 90 3.0 64 36 28 26 64
20. Устаткування 5 90 3,0 60 20 40 зо 60
21. Основи менеджменту 6 90 3,0 70 42 28 20 70
22. Основи маркетингу 4 45 1.5 32 18 14 13 - 32
23. Гігієна та санітарія 6 60 2,0 42 20 22 18 42
24. Діловодство 4 45 1,5 32 16 16 13 32
25. Барна справа 4 45 1,5 32 16 16 13 32
26. Управління якістю продукції та послуг 4 60 2,0 48 24 24 12 48
27. Навчальна практика 4 90 3,0
28. Виробнича практика 6 315 10,5

Всього: 1380 46,0 668 332 336 307 90 288 108 182
Разом нормативної част иш : 2808 78,0 1405 593 812 917 102 27 240/

23
416/
32

324/
24 210

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
І. ЦИКЛ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

29. Етика ділового спілкування 3 45 1.5 зо 16 14 15 зо
ЗО. Іноземна мова за професійним спрямуванням (друга) 4 45 1,5 32 32 13 32

Всього: 90 3,0 62 16 46 28 ЗО 32
II. ЬЩКЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВО  

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
І ТА

31. Харчова хімія 3 60 2,0 45 25 20 15 45
32. Ціноутворення 6 60 2,0 42 зо 12 18 42
33. Основи рекламно-інформаційної роботи 6 45 1,5 28 20 8 17 28

Інформатика та комп’ютерна техніка 45 1,5 32 6 26 13 32
Всього: 210 7,0 147 81 66 63 45 32 70

III. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙ\НОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
34. Основи роботи сомельє 5 60 2,0 36 18 18 24 36
35. Організація міжнародного та дипломатичного обслуговування 6 45 1,5 28 14 14 17 28
36. Товарознавство харчових продуктів 3 45 1.5 зо 16 14 15 зо
37. Охорона праці в галузі 6 45 1.5 28 14 14 17 28
38. Етнічні кухні 6 45 1,5 28 14 14 17 28
39. Захист прав споживачів 6 45 1,5 28 20 8 17 28

Організація обслуговування 45 1.5 28 8 20 17 28
Навчальна практика 4.5 315 10.5
Екзаменаційна сесія 315 10,5



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16 17 18
Всього: 960 32,0 206 104 102 124 ЗО 36 140

Разом варіативної частини: і 260 42,0 415 201 214 215 105 64 36 210
Всього підготовки молодш их спеціалістів: 3600 120,0 1820 794 1026 752 102 27 345/

23
480/
32

360/
24 420

Всього разом із загальноосвітньою підготовкою: 6160 612 86
4

510/
23

544/
32

360/
24 420

Гранично допустиме навантаження студента 36 36 34 34 ЗО ЗО
Всього: 36 36 34/2 34/2 30/2 ЗО

Дисциплін, що вивчаються 16 16 14 ІЗ 8 11
Курсових робіт(проектів) 1

Екзаменів 4 4 4 4

IV. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
№
з/п Назва практики Семестр Тижні

1 Навчальна практика 4 6
5 оО

2 Виробнича практика б 7
Всього 16

V. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
№
з/п Назва дисципліни Семестр

Державна підсумкова атестація загальноосвітньої підготовки
1 Історія України 3
2 Українська мова 4
3 Математика 4

Комплексний державний екзамен
1 Організація обслуговування
2 Основи менеджменту
3 Гігієна і санітарія
4 Управління якістю продукції та послуг

и

5 Охорона праці в галузі
6 Захист прав споживачів

VI. ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ЛАБОРАТОРІЙ, КАБІНЕТІВ
№
з/п Найменування

1 2
Лабораторії:

1 організації ресторанного обслуговування;
2 технології виробництва продукції (товарів, робіт, послуг);
3 устаткування;
4 інформатики та комп’ютерної техніки



1 2
Кабінети:

1 історії України;
2 української мови за професійним спрямуванням;
3 іноземних мов;
4 безпеки життєдіяльності та охорони праці;
5 соціально-гуманітарних дисциплін;
6 загальноекономічних дисциплін;
7 організації обслуговування;
8 технології приготування їжі
9 спортзал

VII. ПОЯСНЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

1. Навчальний план розроблено на основі проекту освітньо-професійної програми ДСВО, рекомендованого НМК Міністерства освіти і науки України 
(галузь знань 24 Сфера обслуговування).

2. Години на виконання курсової роботи з дисципліни «Організація обслуговування» (20 год.) враховані в самостійній роботі студентів при вивченні 
названої дисципл і н и.
Фактичні години на виконання курсової роботи передбачається встановити згідно наказу Міністерства освіти і науки України №450 від 07.08.2002 р.

3. З дисципліни «Фізичне виховання» передбачається дві години на тиждень обов’язкових занять (чисельник в навчальному плані), крім останнього 
семестру; ще дві години (знаменник в навчальному плані) можна планувати за рахунок вільного часу студента (заняття в секціях, факультативні 
заняття).

4. Державна підсумкова атестація з загальноосвітнього предмета «Історія України» суміщається з екзаменом на другому курсі з дисципліни «Історія 
України».

5. Розподіл годин на семінарські та практичні заняття орієнтовний. Циклові комісії зі згоди адміністрації можуть їх перерозподіляти між цими видами 
занять.

Никорчук ЯЛ. 

(0-031-43)-2-15-89

Й.Й.Іваніга



Додаток 2

Якісний склад педагогічного персоналу, 
який забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня -  молодшого спеціаліста 
напряму 6.140101 Готельно-ресторанна справа 

спеціальності 5.14010102 Ресторанне обслуговування

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача

Примітка*

1 2 3
1. Вучкан до пункту №14

Галина 1 .Методичні вказівки до організації самостійної
Григорівна роботи з дисципліни «Технологія приготування їжі»/ укл. Г.Г.Вучкан - 

Виноградів: ВДК МДУ -  2017 р.
-  10 ст.
2.Методичні вказівки з підготовки до семінарських занять з дисципліни 
«Технологія приготування їжі»/ укл. Г.Г.Вучкан - Виноградів: ВДК МДУ -  
2017 р.
-  15 ст.
3 .Методичні вказівки із проведення лабораторних занять з дисципліни 
«Технологія приготування їжі»/ укл. Г.Г.Вучкан - Виноградів: ВДК МДУ -  
2017 р.
-18 ст.
до пункту №16
1 .керівництво постійно діючим студентським гуртком «Кулінарне мистецтво» 
КЗ Виноградівський МБК 
до пункту №17
волонтерська діяльність у громадському благодійному фонді «Виноградів»

Голова комісії,
кандидат технічних наук, доцент Т. П. Новічкова

Директор Й. Й. Іваніга



Зведена відомість результатів комплексних контрольних робіт 
з гуманітарних, фундаментальних, та фахових дисциплін 

спеціальності 6.140101 Готельно-ресторанна справа спеціальності 5.14010102 Ресторанне обслуговування 
Виноградівського державного коледжу Мукачівського державного університету

Таблиця З

№
з/п Дисципліна Група
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цикл соціально-гуманітарної підготовки

1 Історія України РО -31 8 8 100 2 2 4 - 3,75 100 50,00 3,88 100,0 62,50
2 Культурологія РО -21 12 12 100 1 6 5 - 3,67 100 58,33 3,69 100,0 61,54

Разом по циклу 20 20 100 3 8 9 - 3,7 100 55,00 3,76 100,0 61,91
Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

3 Безпека життєдіяльності РО -31 8 8 100 2 2 4 - 3,75 100 50,00 3,88 100,0 62,50
4 Екологія РО -21 12 12 100 1 5 6 - 3,58 100 50,00 3,62 100,0 53,85

Разом по циклу 20 20 100 3 7 10 - 3,65 100 50,00 3,71 100,0 57,14
Цикл професійної підготовки

5 Технологія приготування їжі РО -31 8 8 100 1 3 4 - 3,63 100 50,00 3,88 100,0 62,50
6 Варна справа РО -31 8 8 100 2 2 4 - 3,75 100 50,00 3,88 100,0 50,00

Разом по циклу 16 16 100 3 5 8 - 3,69 100 50,00 3,88 100,0 56,25

Директор Й. Й. Іваніга



Порівняльна таблиця
дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, 

навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти з напряму 6.140101 Готельно-ресторанна справа 

спеціальності 5.14010102 Ресторанне обслуговування (перелік-2007 р.),
241 Готельно-ресторанна справа (перелік-2015 р.)

(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року
№1187)

Найменування показника (нормативу) Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
КАДРОВІ ВИМОГИ

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти + +

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти, 
тимчасової робочої групи (проектної групи) 3 
науково-педагогічних працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів вищої 
освіти за певною спеціальністю

три особи, 
з них одна 
особа, що 

має
науковий 

ступінь або 
вчене 
звання

- -

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю + - -

2) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи 
не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням стажу педагогічної 
роботи)

+ +

4.Проведення лекцій з навчальних дисциплін 
науково-педагогічними (науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним планом 
кількості годин):

- - -

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 
6 вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням педагогічних працівників, які мають 
вищу категорію)

25 44,06 +19,06

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене 
звання професора - - -

3) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене 
звання - / 1 - -

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент______ Т. П. Новічкова



2

1 2 3 4
5.Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним планом 
кількості годин):

- - -

1) дослідницької, управлінської, інноваційної або 
творчої роботи за фахом - - -

2) практичної роботи за фахом 10 44,06 +34,06
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення наукового 
керівництва курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними (науковими) працівниками, 
рівень наукової та професійної активності кожного з 
яких засвідчується виконанням за останні п’ять років 
не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток

підпункти
1-19

пункту 5 
примітки

підпункти
1-19

пункту 5 
примітки

-

7.Наявність випускової кафедри із спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та вченим 
званням - - -

2) з науковим ступенем та вченим званням - - -
3) з науковим ступенем або вченим званням + - -
8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними працівниками та/або наказів 
про прийняття їх на роботу

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1 Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів (кв.метрів на 
одну особу для фактичного контингенту студентів та 
заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами)

2,4 9,5 +7,1

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

10 10 -

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, в тому числі читального залу + +
2) пунктів харчування + +
3) актового чи концертного залу + +
4) спортивного залу + +
5) стадіону або спортивних майданчиків + +
6) медичного пункту + +
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (у % від потреби) 70 100 +30

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для виконання 
навчальних планів

+ + -

Г олова комісії, кандидат технічних наук, доцент ши _Т . П. Новічкова



з
1 2 3 4

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1 Наявність опису освітньої програми + +
2. Наявність навчального плану та пояснювальної 
записки до нього + +

3.Наявність робочої програми з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану + + -

4.Наявність комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + -

5.Наявність програми практичної підготовки, робочих 
програм практик + + -

б.Забезпеченість студентів навчальними матеріалами 
з кожної навчальної дисципліни навчального плану + + -

7.Наявність методичних матеріалів для проведення 
атестації здобувачів + + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі 
в електронному вигляді

2 4 +2

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 
наукових видань англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю

- -

3.Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 
якому розміщена основна інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня діяльність, навчальні структурні 
підрозділи, перелік навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація)

+ + -

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, 
який містить навчально-методичні матеріали з 
навчальних дисциплін навчального плану, в тому 
числі в системі дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

ЗО зо

Якісні характеристики підготовки фахівців у сфері вищої освіти
1.Умови забезпечення державної гарантії вищої 
освіти
1.1.Виконання навчального плану за показниками: 
перелік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 -

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

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

100 100 -

Голова комісії, кандидат технічних наук, доцент______ л ____________ Т. П. Новічкова
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1 2 3 4
2.Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше:
2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
- якісно виконані контрольні завдання (оцінки 5 і 4), % 50 55,00 +5,00
2.2.Рівень знань студентів з математичної та 
природничо-наукової підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
- якісно виконані контрольні завдання (оцінки 5 і 4), % 50 50,00 +0,00
2.3.Рівень знань студентів з професійної та 
практичної підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
- якісно виконані контрольні завдання, (оцінки 5 і 4), % 50 50,00 0,00
3.Організація наукової роботи
3.1.Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів та результатів їх діяльності - - -

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

- - -

Голова експертної комісії:____________ \Ж  ^  і_____ Г. П. Новічкова,
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
Одеської національної академії харчових 
технологій, кандидат технічних наук

Члени експертної комісії: ___________________ М.С. Лобур,
заступник директора з навчальної роботи Коледжу 
ресторанного господарства Національного 
університету харчових технологій, кандидат 
педагогічних наук, доцент
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