
висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення 

акредитаційної експертизи надання освітньої послуги у сфері вищої освіти 
у галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» 
за освітнім ступенем «бакалавр»

в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»

м. Івано-Франківськ 22 травня 2019 р.

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи з 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за 
освітнім ступенем «бакалавр» у ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» наказу Міністерства освіти і науки 
України від 7 травня 2019 р. № 433 - Л експертна комісія у складі:

Голова
комісії:

Член комісії:

Світайло Ніна 
Дмитрівна

Шпирало- 
Запоточна 
Лілія Романівна

кандидат філософських наук, 
доцент, завідувач кафедри 
психології, політології 
та соціокультурних технологій 
Сумського державного університету 
кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри менеджменту мистецтва 
Львівської національної академії 
мистецтв

у період з 20 травня 2019 року по 22 травня 2019 року розглянула подану 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності 
освітньої діяльності цього закладу вищої освіти державним вимогам щодо 
надання освітньої послуги у сфері вищої освіти у галузі знань 0201 
«Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр».

Перевірка проводилась за такими напрямами:
- достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки 

України навчальним закладом разом із заявою щодо первинної акредитації
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надання освітньої послуги у сфері вищої освіти;
- підтвердження відповідності показників діяльності ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
установленим законодавством вимогам щодо стану кадрового, навчально- 
методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних 
характеристик підготовки фахівців, забезпечення якості освітньої діяльності 
закладу вищої освіти.

На підставі вивчення кадрового, навчально-методичного, матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення та визначення рівня підготовки 
фахівців напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» комісія встановила наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» створений на базі Івано-Франківського 
державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника.

Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя 
Стефаника створений у 1950 році на базі Станіславського учительського 
інституту, заснованого у 1940 році, у 1971 році йому присвоїли ім’я 
видатного українського письменника Василя Стефаника. Указом Президента 
України від 26 серпня 1992 року Державний педагогічний інститут був 
перейменований на Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, а у 
2005 році йому надано статус національного (Указ Президента України від 28 
серпня 2004 року № 958; наказ МОН від 13 вересня 2004 року № 718.) 
Університет є закладом державної форми власності та підпорядковується 
Міністерству освіти і науки України.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції 
України, Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіти», та інших 
нормативних документів МОН України та Статуту ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника».

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» має IV рівень акредитації і виступає одним із престижних та 
авторитетних навчальних закладів України, де поєднуються кращі 
національно-історичні, культурні традиції українського народу з 
європейським стилем навчання на засадах Болонського процесу. Він є членом 
Євразійської асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, 
Консорціуму польських та українських університетів, Консорціуму 
університетів балтійського регіону та України.

Організаційна структура, види діяльності університету відповідають 
його Статутові і Концепції діяльності. Освітні послуги університет надає 
відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Університет готує 
фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст,
бакалавр, магістр за денною та заочною формами навчання.

Рішенням ДАК від 2 липня 2009 року (протокол № 79) університет
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визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV рівня 
(сертифікат про акредитацію дійсний до липня 2019 р. РД-ІУ № 098032).

Для забезпечення різнотематичних досліджень в університеті успішно 
функціонують Інститут українознавства, Науковий центр досліджень 
українського національно-визвольного руху ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», Інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень НАН України, науково-дослідний центр 
розвитку туризму імені Миколи Шкрібляка. Функціонують також підрозділи 
науково-педагогічного спрямування: Науково-дослідний центр»Педагогіка і 
психологія вищої школи» Інституту вищої освіти АПН України і ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та 
Науково-методичний центр «Українська етнопедагогіка і народознавство» 
АПН України і ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника». З метою вивчення інтеграційних процесів України у 
Європу створено Прикарпатський центр політичних та інтеграційних 
досліджень, Науковий інформаційно-аналітичний центр НАТО.

Університет підтримує зв’язки з багатьма закордонними науковими та 
навчальними закладами Австрії, Білорусі, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, 
Куби, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Словенії, 
СІНА, Туреччини, Франції, Чехії. Щорічно понад 100 викладачів, аспірантів 
та студентів університету проходять наукове стажування, підвищують 
кваліфікацію в університетських наукових центрах інших країн.

Концепцією розвитку університету на перспективу передбачено 
розвиток навчально-методичної бази, будівництво студентського гуртожитку 
та житлового будинку для викладачів. Проводиться підготовча робота з 
виготовлення технічної документації для спорудження нового приміщення 
наукової бібліотеки. Спільно з Республікою Польща планується будівництво 
Центру для проведення спільних зустрічей української та польської 
студентської молоді (с. Микуличин, на базі спортивно-оздоровчого комплексу 
«Смерічка»).

Належну фахову допомогу та координацію зусиль колективу 
університету у розробці перспектив розвитку надає Наглядова рада 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, що 
сформована з числа провідних вчених України, політичних, громадських і 
культурних діячів. Наглядову раду очолює заступник Міністра енергетики та 
вугільної промисловості України І.Б. Прокопів.

За період діяльності університетом підготовлено понад 100 тис. 
фахівців, які працюють в різних галузях господарства, як України, так і інших 
країн.

Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має у 
своєму складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують 
навчально-виховну роботу: 11 факультетів -  факультет іноземних мов, 
філософський факультет, факультет математики та інформатики, економічний 
факультет, фізико-технічний факультет, факультет фізичного виховання та 
спорту, педагогічний факультет, факультет філології, факультет історії,
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політології і міжнародних відносин, факультет природничих наук, факультет 
туризму; 4 інститути -  навчально-науковий юридичний інститут, навчально- 
науковий інститут мистецтв, Коломийський навчально-науковий інститут 
(м. Коломия), інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки; 
1 коледж -  Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», 89 кафедр, на яких працюють 973 
науково-педагогічних і 98 педагогічних працівників.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», ліцензії серії АЕ № 
636113 від 01.04. 2015 р. та Акту узгодження від 06.07.2016 університет 
здійснює підготовку фахівців за 71 спеціальністю, в т. ч. 58 -  другого 
магістерського рівня.

Загальна характеристика ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» наведена у табл. 1.

Таблиця 1.
№
з/п

Показник Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання
1 . Рівень акредитації ВНЗ IV

2.
Ліцензований обсяг прийому студентів (осіб) за:
- молодший спеціаліст 1430 -
- бакалавр 6545 3599
- спеціаліст - 20
- магістр 2030 1813

3.
Кількість студентів на всіх курсах навчання разом (осіб) 13298
на денній формі навчання 8759 -
на заочній формі навчання - 4539

4. Кількість навчальних груп (од.) 445 241
5. Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 

перепідготовка фахівців
-

6 . Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 
підвищення кваліфікації

-

7.

Кількість спеціальностей, зва якими здійснюється 
підготовка фахівців (од.) разом:

71

У т. ч. молодшого спеціаліста 7
бакалавра 64
магістра 58

8. Кількість навчальних інститутів 4
9. Кількість факультетів 11
10. Кількість підрозділів післядипломної освіти 1
11. Кількість філій та інших відокремлених підрозділів 1
12. Кількість вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів 

акредитації, що знаходяться у структурі факультету
1

13. Кількість кафедр (предметних комісій) 89
14. Кількість науково-дослідних інститутів -
15. Кількість науково-дослідних лабораторій -

16.
Кількість співробітників (всього) 1071
-в т. ч. науково-педагогічних 973
- педагогічних 98
-наукових 0
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Експертна комісія познайомилася з установчими та реєстраційними 
документами ПНУ.

Під час проведення перевірки було розглянуто такі документи:
• Статут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», погоджений конференцією трудового колективу від 29 
грудня 2015 року ( протокол № 4) та затверджений наказом Міністерства 
освіти і науки України №1137 від 23 вересня 2016 року;

• Довідка від 24.04.2008 року № 09-Д288 про внесення вищого 
навчального закладу до Державного реєстру навчальних закладів України;

• Довідка АА № 559000 від 14.05.2012 про включення до Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), 
ідентифікаційний код -  02125266;

• Свідоцтво А00 № 361874 про державну реєстрацію юридичної 
особи -  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», видане виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 
31.05.1993 р.

• Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань від 31.08.2016 №22200864;

• Довідка від 21.07.2016 № 002269 про присвоєння
ідентифікаційного номера в Єдиній Державній, Електронній Базі з питань 
освіти (ЄДБО) -  00341;

• Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» з загальним ліцензованим обсягом освітньої 
послуги 50 осіб денної форми навчання та 50 осіб заочної форми навчання 
(Протокол АКУ №116, від 28.05.2015, Наказ МОН №1415л від 10.06.2015.)

• Документи, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та 
громадянство керівника навчального закладу -  ректора Цепенди Ігоря 
Євгеновича, доктора політичних наук, професора: диплом про вищу освіту 
(ЖВ-І № 117804); диплом доктора наук (НД № 007446); атестат професора 
кафедри міжнародних відносин (12ПР № 006826); паспорт громадянина 
України (СЕ №503851).

Під час експертизи також було проаналізовано наступні документи:
• матеріали самоаналізу про кадрове, навчально-методичне, 

інформаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців 
вказаного напрямку підготовки;

• відомості про кількісний та якісний склад групи забезпечення 
надання освітньої послуги про кількісні та якісні показники матеріально- 
технічного забезпечення, інформаційне та інше ресурсне забезпечення.

• Усі копії документів в акредитацій справі відповідають 
оригіналам, законодавчим вимогам до них.

Висновок: експертною комісією встановлено, що оригінали усіх 
засновницьких документів, матеріали акредитаційної справи за
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переліком, обсягом та повнотою відповідають державним вимогам щодо 
акредитації надання освітньої послуги у  сфері вищої освіти у  галузі знань 
0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» у  закладах 
вищої освіти. Перевіркою встановлено, що структура і зміст 
акредитаційної справи відповідають вимогам Міністерства освіти і 
науки України та переліку документів, що додаються до заяви про 
акредитацію.

2. ДОСТОВІРНІСТЬ ФАКТИЧНОГО СТАНУ КАДРОВОГО, 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО, 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ 
УСТАНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГАМ

2.1. Відповідність кадрового забезпечення надання освітньої 
послуги у сфері вищої освіти у галузі знань 0201 «Культура» напряму 
підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за 
освітнім ступенем «бакалавр» Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти.

Підготовка фахівців сфері вищої освіти у галузі знань 0201 «Культура» 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за 
освітнім ступенем «бакалавр» здійснюють 22 науково-педагогічні працівники з 
11 кафедр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», 100% з яких працює за основним місцем роботи. Таблиця 2

Серед науково-педагогічних працівників 3 доктори наук, професори, 19 
кандидатів наук, доцентів. Випусковою є кафедра організації туризму та 
управління соціокультурною діяльністю ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника». Завідувач кафедри 
кандидат наук з державного управління, доцент Шикеринець Василь 
Васильович

Викладачі кафедри активно впроваджують інноваційні технології 
навчання та постійно працюють над підвищенням професійної майстерності 
та ділової кваліфікації.

Кількісний склад групи забезпечення підготовки фахівців освітнього 
ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» становить -  5 осіб. Вона сформована науково- 
педагогічними працівниками, що працюють у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» за основним місцем 
роботи. Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене 
звання професора, складає 20 відсотків, що перевищує на 10 % вимоги 
Постанови № 347 КМУ від 10.05.2018 року «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187».
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Таблиця 2
Склад кафедр і характеристика науково-педагогічних працівників, 

які забезпечують напрям підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
_________________ ________ (Галузь знань 0201 «Культура»)_________________________

№
з/п Кафедри

Н
ау

ко
во

- 
пе

да
го

гі
чн

ий
 

ск
ла

д,
 о

сі
б/

 %

3 них працюють: Докторів наук, професорів Кандидатів наук, доцентів
за основним 

місцем роботи
за

сумісництвом
за основним 

місцем роботи
за

сумісництвом
за основним 

місцем роботи
за

сумісництвом

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

1.
Організації туризму та 
управління 
соціокультурною 
діяльністю (випускова)

5 / 22,7 5 100 0 0 0 100 0 0 5 100 0 0

2. Туризмознавства і 
краєзнавства 4/18,2 4 100 0 0 1 100 0 0 3 33 0 0

3. Г отельно-ресторанної та 
курортної справи 2/9,1 2 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0

4. Безпеки життєдіяльності 1/4,5 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
5. Іноземних мов і 

країнознавства 3/ 13,6 3 100 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0

6. Історії України 1/4,5 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0

7. Філософії, соціології та 
релігієзнавства 2/9,1 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0

8. Української мови 1/4,5 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0

9. Інформаційних
технологій 1/4,5 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0

10. Управління і бізнес- 
адміністрування 1/4,5 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0

11. Цивільного права 1/4,5 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0
Разом 22 /100 22 100 0 0 3 100 0 0 19 100 0 0
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Кількість членів групи забезпечення є достатньою. На одного члена 
групи забезпечення припадає не більше ЗО здобувачів вищої освіти всіх 
рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності.

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин із 
навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
становить 98,86% (1212 год.), з них за основним місцем роботи -  100% 
(1226 год.) , з яких доктори наук, професори -  17,3% (213 год.).

Загальна кількість лекційних годин для циклу дисциплін гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки з напряму підготовки 6.020106 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» становить 112 год. Частка 
науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин даного циклу 
становить 87,5% (98 год.), з них за основним місцем роботи -  100% (112шд.) , 
з яких доктори наук, професори -  12,5% (14 год.).

Загальна кількість лекційних годин для циклу дисциплін 
фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки з 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
становить 90 год. Частка науково-педагогічних працівників із науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 
годин даного циклу становить 100% (90 год.), з них за основним місцем 
роботи -  100 %, з яких доктори наук, професори — 31,1% (28 год.).

Загальна кількість лекційних годин для циклу дисциплін професійної 
та практичної підготовки з напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» становить 1024 год. Частка науково- 
педагогічних працівників із науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин даного циклу становить 100% 
(1024 год.), з них за основним місцем роботи -  100,0 % ( 1024 год.), з яких 
доктори наук, професори -  16,7 % (171 год.).

До складу випускової кафедри, задіяного на акредитованому напрямку 
підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 5 науково- 
педагогічних працівників, 100 % яких мають наукові ступені, та 3 з яких 
мають вчені звання.

На кафедрі діє перспективний план підвищення кваліфікації 
викладачів, який передбачає проходження підвищення кваліфікації або 
стажування максимум кожні 5 років. На момент підготовки акредитаційної 
справи підвищення кваліфікації та (або) стажування пройшли 100% 
викладачів кафедри за тематикою дисциплін, що викладають.

Показником плідної науково-дослідної роботи кафедри за час її 
існування є підготовка близько 25 навчальних посібників та близько 80 
статей і тез виступів на наукових конференціях.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців викладачами випускової 
кафедри видаються підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, 
методичні вказівки. Тільки за останні 5 років видано 4 монографії, 17
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навчальних посібників, 8 навчально-методичних вказівок. Окрім того, у 
навчальний процес впроваджено сучасні електронні навчальні підручники і 
посібники, дистанційна форма навчання.

Висновок. За підсумками експертизи документів і матеріалів, 
поданих ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», експертна комісія констатує, що кількісний та якісний 
склад науково-педагогічного персоналу відповідає Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним 
вимогам до акредитації. Експертна комісія констатує, що кадровий склад 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» дає можливість здійснювати надання освітньої послуги у  
сфері вищої освіти у  галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки
6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім 
ступенем «бакалавр» на належному рівні. Спрямованість наукових 
досліджень випускової кафедри організації туризму та управління 
соціокультурною діяльністю засвідчують достатній рівень надання 
освітньої послуги у  сфері вищої освіти у  галузі знань 0201 «Культура» 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
за освітнім ступенем «бакалавр».

Якісний склад викладачів випускової кафедри відповідає державним 
вимогам з акредитації і дозволяє в повному обсязі забезпечити підготовку 
фахівців напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр».

2.2. Відповідність навчально-методичного забезпечення надання 
освітньої послуги у сфері вищої освіти у галузі знань 0201 «Культура» 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
за освітнім ступенем «бакалавр» Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти.

Організація освітнього процесу у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» базується на основі 
Закону України «Про світу», Закону України «Про вищу освіту», інших 
нормативних документах, інших нормативних документах з питань, що 
стосуються вищої освіти, та регламентується Положенням «Про організацію 
освітнього процесу у Прикарпатському національному університеті» (наказ 
від 02.05.2018 № 214).

Підвищення ефективності надання освітніх послуг відбувається 
шляхом постійного удосконалення форм і методів навчання. Освітній процес 
відбувається з урахуванням принципів гуманізації, демократизації, 
неперервності, практичної спрямованості, адаптивності, осмислення змісту 
освіти. У структурі планування, управління і контролю за навчально- 
виховним процесом задіяні ректорат, деканати, кафедри.

Експертною комісією було перевірено достовірність та якість 
документів, що відображають зміст підготовки здобувачів вищої освіти
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напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності».
Надання освітньої послуги у сфері вищої освіти у галузі знань 0201 

«Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» визначається наступними 
документами, які погоджені в ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»:

- концепцією діяльності за освітньою послугою у сфері вищої освіти у 
галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»

- навчальним планом та робочим навчальним планом напряму 
підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім 
ступенем «бакалавр»;

- навчальними та робочими навчальними програмами навчальних 
дисциплін напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності».

Навчальний план передбачає 240 кредитів ЄКТС, терміном навчання 4 
роки. Він передбачає блок дисциплін гуманітарної та загальноекономічної 
підготовки (22,5%); блок дисциплін професійної підготовки (27,5%), блок 
вибіркових дисциплін (37,5%); блок практичної підготовки (12,5%).

Навчальний план затверджений Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 7 від 
30.06.2015 р.). Він визначає: перелік та обсяг навчальних дисциплін у 
кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення 
навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми 
підсумкового контролю.

Навчальний план включає комплекс нормативних дисциплін та 
дисциплін на вибір (закладу освіти та студента). Обсяг часу на вчення 
дисциплін навчального плану не перевищує встановлені МОН граничні 
показники навантаження студента. Співвідношення аудиторної та самостійної 
роботи студента дотримано в межах існуючих державних нормативів і 
зумовлене змістом дисциплін.

Структура навчального плану та структурно-логічна схема викладання 
загальних та професійних дисциплін з числа обов’язкових та вибіркових 
відображає особливості концепції організації освітнього процесу за даним 
напрямом підготовки у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника».

Пояснювальна записка до навчального плану включає компетентності, 
якими повинен оволодіти здобувач та програмні результати навчання з усіх 
навчальних дисциплін і практик. В ній зазначено профіль освітньої програми, 
перелік компонент та структурно-логічна схема, а також форма атестації 
здобувачів вищої освіти.

Навчально-методичне забезпечення дисципліни містить: програму, 
робочу програму, навчально-методичний комплекс матеріалів, що в свою 
чергу містить плани практичних (семінарських) занять, завдання для
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самостійної роботи студентів, питання, завдання та тести для поточного та 
підсумкового контролю, завдання для комплексної контрольної роботи, 
перелік рекомендованої літератури, глосарій, тощо.

Плани семінарських та практичних занять, завдання для самостійної 
роботи студентів та критерії оцінки їх знань, методичні матеріали до 
семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів розроблені 
та затверджені у встановленому порядку.

Експертною комісією перевірено навчально-методичний комплекс 
дисциплін та підтверджено, що для кожної дисципліни навчального плану 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
розроблені і затверджені робочі навчальні програми і відповідне навчально- 
методичне забезпечення, що відповідає ліцензійним вимогам.

Стан забезпечення навчально-методичними матеріалами дисципліни 
навчального плану напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент
соціокультурної діяльності» становить 100% з усіх навчальних дисциплін 
нормативної та варіативної складових навчального плану, розроблені 
навчально-методичні комплекси дисциплін (робоча програма, робоча 
навчальна програма, зміст лекційного курсу, методичні вказівки до 
практичних (семінарських) і лабораторних занять, методичні вказівки до 
практичних занять та виконання самостійної роботи, засоби діагностики і 
контролю навчальних досягнень студентів, переліки рекомендованої 
літератури та інформаційних джерел, тощо). Всі матеріали розміщено на 
освітньому порталі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника», які доступні з локальної мережі університету.

Навчальним планом напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» передбачено здійснення практичної підготовки 
студентів (виробнича практика), загальною тривалістю 6 тижнів (2 тижні в 6 
семестрі та 4 тижні у 7 семестрі). Кафедрою розроблені відповідні методичні 
рекомендації щодо проходження практик та передбачені бази практик і 
заключені договори на проходження студентами практик.

У нормативних документах та методичних матеріалах щодо організації 
практичної підготовки чітко визначено мету, зміст та структуру практики, 
комплекс завдань, які повинні вирішити студенти з метою опанування 
фаховими компетенціями.

Базами для проходження практик є широкий комплекс установ та 
організацій державної та приватної форми власності, що функціонують у 
соціокультурній сфері регіону: бібліотеки, музейні установи, рекламні 
агенції, реабілітаційні та культурно-розважальні центри м. Івано-Франківська 
та області.

Висновки: експертна комісія констатує, що навчально-методичне 
забезпечення та зміст підготовки надання освітньої послуги у  сфері 
вищої освіти у  галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем 
«бакалавр» за кількісними та змістовими показниками відповідає
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державним вимогам, потребам працедавців та здобувачів вищої освіти 
та регламентується відповідною документацією, затвердженою в 
установленому порядку.

2.3. Відповідність матеріально-технічного забезпечення надання 
освітньої послуги у сфері вищої освіти у галузі знань 0201 «Культура» 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
за освітнім ступенем «бакалавр» Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти.

Для забезпечення освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» має навчальні, побутові, 
спортивні та інші приміщення, які відповідають санітарним нормам і 
правилам, державним будівельними нормам України та пожежним вимогам. 
Це підтверджується наявністю висновків Державної санітарно- 
епідеміологічної експертизи, відповідними дозволами станом на початок 
роботи у навчальних приміщеннях.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» має сучасну матеріальну та розвинену соціальну інфраструктуру. 
Основними складовими матеріально-технічної бази університету є 24 будівлі 
(22 з яких у м. Івано-Франківську та 2 за його межами (м. Коломия, м. Яремче 
(с. Микуличин) загальною площею 102767,41 м2 . Діє 5 гуртожитків площею 
26841,99 м2, у яких одночасно можуть проживати більше 2600 осіб, що 
забезпечує більше 3/4 студентів та аспірантів, які потребують житла. У 
2005 р. введено в дію 27-квартирний будинок для викладачів. В університеті 
функціонує комплекс студентських їдалень, що включає в себе 15 їдалень та 
кафе загальною площею 2713,48 м2 й становить 5 осіб на 1 посадкове місце.

Усі навчальні, адміністративні та житлові приміщення університету 
знаходяться у належному стані, який відповідає санітарно-гігієнічним і 
протипожежним вимогам, що підтверджується відповідними документами.

Для забезпечення друкування підручників, посібників, наукових праць 
викладачів, аспірантів, докторантів і студентів у 1994 р. засноване 
університетське видавництво «Плай».

У 2000 році введено у дію Будинок вчених (вул. Шевченка, 79), який 
став центром науки університету. Тут розміщується відділ аспірантури та 
докторантури, відділ інтелектуальної власності, читальний зал наукової 
літератури, архів, актова зала, конференц-зал та готельні номери для 
запрошених науковців. У Будинку вчених проходять всі засідання 
спеціалізованих вчених рад, захисти кандидатських та докторських 
дисертацій, засідання Вченої ради університету та наукових конференцій.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» є найбільшим навчальним закладом м. Івано-Франківськ та 
області. Станом на 01.04.2019 р. на 11 факультетах, в 4 інститутах та 1 
коледжі університету загалом навчається 13298 студент, з них 3 особи, що 
відносяться до категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями і
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маломобільних груп населення.
Університет веде роботу з вдосконалення та розвитку своєї 

інфраструктури, зокрема і щодо створення комфортних умов навчання для 
осіб, що відносяться до категорії маломобільних груп населення. Зокрема у 
навчальному корпусі № 3 (навчально-лабораторний корпус №  5), що 
знаходиться за адресою вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ у 2018 році 
було встановлено спеціальний ліфт, що дало можливість доступу для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями до 153 навчальних приміщень. Крім 
того, в університеті розроблено план-графік пристосування приміщень для 
осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп.

Безпосередньою базою для підготовки бакалаврів напряму підготовки
6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» слугують як приміщення 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є 
окреме приміщення факультету туризму загальною площею 12614,1 м2, в 
тому числі площі, що використовуються у навчальному процесі -  3545 м2. 
їхній санітарний стан відповідає державним санітарним та протипожежним 
вимогам. Загалом за студентами факультету туризму закріплено 17 аудиторій 
(2447,4 м ). Загальна площа, яка припадає на одного студента денної форми 
навчання (64 осіб денної форми навчання) напряму підготовки 6.020106 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» становить 55,39 м2, навчальна -  38 
м2.

Лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття 
проводяться в навчальних аудиторіях, навчальних і комп’ютерних 
лабораторіях, спеціалізованих кабінетах, а також на базах практики в 
культурно-дозвіллєвих закладах м. Івано-Франківська та області 
відповідно до укладених угод.

Санітарно-технічний стан будівель і споруд, що використовуються 
у навчальному процесі, є задовільними, про що свідчать матеріали СЕС 
та Пожежної інспекції. Умови експлуатації приміщень є задовільними. 
Оскільки приміщення, що використовуються у навчальному процесі, 
перебувають після реконструкції, потреби у її розширенні на даний 
момент немає. Навчальний процес повністю забезпечений навчальними 
площами, обладнанням, приладами, інструментами й матеріалами у 
відповідності до вимог робочих навчальних планів і програм навчальних 
дисциплін.

Для інформатизації навчального процесу в університеті створено і 
успішно функціонують Інформаційно-обчислювальний центр (ЮЦ), Центр 
дистанційного навчання та контролю знань (ЦДНКЗ), комп’ютерні комплекси 
факультетів, інститутів, навчально-консультаційних центрів. В університеті 
функціонує потужна локальна комп’ютерна мережа з виходом в Інтернет, яка 
об’єднує 1254 стаціонарних комп’ютери. Всі корпуси університету, а також 
відокремлені підрозділи підключені до мережі оптоволоконними та 
виділеними каналами зв’язку.

Навчальний процес забезпечують 1254 сучасних комп’ютерів, що 
об’єднані в 25 класів та 12 мультимедійних кабінетів. У складі ЮЦу
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функціонує вузол Інтернет, який сьогодні є одним з найбільших Інтернет- 
провайдерів у західному регіоні України.

До послуг студентів -  Інформаційно-обчислювальний відділ площею 
600 м2 зі 120 персональними комп’ютерами, спеціалізовані мультимедійні 
лекційні аудиторії площею 150 м2 на 100 місць та 100 м2 на 70 місць. У 
матеріально-технічному оснащенні факультету туризму відбулися також 
значні зміни: в окремому приміщенні обладнано комп’ютерні класи з 
сучасними комп’ютерами і підключенням до внутрішньо-університетської 
мережі та мережі Інтернет. Завдяки цьому значно зросла ефективність 
проведення лабораторних занять з використанням сучасних інформаційних 
технологій.

Висновки: експертна комісія констатує належний рівень
матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, навчальних 
лабораторій та кабінетів, що створює умови для фахової практичної 
підготовки та у  повному обсязі відповідає Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним 
вимогам до акредитації. Кількість навчальних аудиторій, а також 
наявних спеціалізованих лабораторій, які задіяні у  навчальному процесі, 
дозволяють забезпечити виконання графіку навчального процесу за 
розкладом занять у  повному обсязі.

2.4. Відповідність інформаційного забезпечення надання освітньої 
послуги у сфері вищої освіти у галузі знань 0201 «Культура» напряму 
підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за 
освітнім ступенем «бакалавр» Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти.

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів та 
студентів ПНУ є бібліотека університету, інші бібліотеки м. Івано- 
Франківська та області, а також електронні інформаційні ресурси.

Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки
6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» здійснюється за 
допомогою відповідного інформаційного забезпечення. Його основа -  це 
бібліотечні фонди університету, інших бібліотек м. Івано-Франківська, а 
також електронні засоби інформації. Бібліотека є окремо сформованим 
підрозділом ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», завданням якого є забезпечення відповідною літературою для 
навчальної та наукової діяльності університету, збереження бібліотечного 
фонду, а також надання доступу до місцевих, регіональних і світових 
інформаційних ресурсів

Бібліотечний фонд (станом на 01.12.2018 р.) складається з наукової, 
художньої, довідкової навчальної літератури й періодичних видань та 
нараховує 823781 примірників: в т. ч. 679617 книг, 55871 прим, періодичних
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видань, 7687 примірників електронних видань. У бібліотеці сконцентровані 
всі засоби для пошуку і представлення наукової інформації та надання 
доступу до неї: електронний каталог (ЕК), електронна бібліотека (ЕБ), 
повнотекстові власні та придбані бази даних, доступ до світових джерел 
інформації.

Відділ обслуговування користувачів є найбільшим підрозділом 
бібліотеки. До послуг читачів 14 читальних залів, 2 абонементи, 6 філіалів 
бібліотеки на 820 посадкових місць. Основним інформаційним центром у 
бібліотеці є довідково-бібліографічний відділ, де зібрано довідковий апарат 
бібліотеки (каталоги, картотеки, бібліографія), що дає повне уявлення про 
фонд бібліотеки і дозволяє читачам вибрати і замовити потрібну інформацію. 
Довідковий фонд відділу становить понад 6000 примірників.

Важливим підґрунтям формування обізнаності студентів з сучасної 
проблематики менеджменту соціокультурної діяльності та інших сфер є 
необхідна кількість передплачених бібліотекою ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» наукових періодичних 
видань. В університеті передплачується понад 50 періодичних видань, які 
використовуються при підготовці фахівців освітнього ступеня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» (2018 р. -  15 найменувань), на 
основі яких публікується «Прес-реліз статей фахового спрямування», який 
знаходиться у вільному доступі для студентів у читальній залі. Всі навчальні 
дисципліни забезпечені навчальними підручниками, посібниками, 
довідковою та іншою літературою в достатній кількості.

Наявність у приміщеннях ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» та на прилеглій території безкоштовний 
доступ до мережі Wi-Fi дає змогу користуватись у будь-якому місці та 
необмеженій кількості бажаючих.

Висновки: експертна комісія відзначає, що інформаційне
наповнення процесу забезпечення надання освітньої послуги у  сфері вищої 
освіти у  галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем 
«бакалавр є достатнім, задовольняє потребам навчання та відповідає 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти і 
Державним вимогам до акредитації.

2.5. Відповідність формування контингенту та якісних
характеристик знань здобувачів вищої освіти вищої освіти у галузі знань
0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент
соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» Державним

•••вимогам до акредитації.
Відповідно до Відомостей щодо надання освітньої послуги у сфері 

вищої освіти у галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр»
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ліцензований обсяг прийому абітурієнтів встановлено в обсязі 50 осіб денної 
форми навчання та 50 осіб заочної форми навчання.

Контингент студентів напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» формується з 
осіб, що мають середню шкільну освіту та є випускниками відповідних 
навчальних закладів як Івано-Франківської області, так й інших областей 
України.

Показники формування контингенту студентів наведено у таблиці 3.
Таблиця З

Показники формування контингенту студентів 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
____________імені Василя Стефаника»____________

№
з/п Показник Роки

2015 2016 2017 2018
Денна форма навчання

і. Ліцензований обсяг підготовки 50 50 50 50
2. Прийнято на навчання, в т.ч.: 20 17 16 18

-  за державним замовленням; 0 0 0 0
-  нагороджених медалями, або тих, що 

отримали диплом з відзнакою;
-  таких, які пройшли дострокову 

підготовку і профорієнтацію;
-  зарахованих на пільгових умовах; з 

якими укладені договори на 
підготовку

3. Подано заяв на одне місце 2,03 2,38 2,743 2,96
4. Конкурс абітурієнтів на місця державного 

замовлення . . . .

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих на скорочений 
термін навчання 4

Заочна форма навчання
1. Ліцензований обсяг підготовки 50 50 50 50
2. Прийнято на навчання 2 2 3 7

-  за державним замовленням; 0 0 0 0
-  нагороджених медалями, або тих, що 

отримали диплом з відзнакою; _ _

-  таких, які пройшли дострокову 
підготовку і профорієнтацію;

-  зарахованих на пільгових умовах; з 
якими укладені договори на 
підготовку

3. Подано заяв на одне місце од 0,14 0,34 0,19
4. Конкурс абітурієнтів на місця державного 

замовлення _ _ _

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих на скорочений 
термін навчання 1
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Згідно із Законом України «Про вищу освіту» особам, які закінчили 
повний курс із акредитованого напряму та успішно здали державну 
атестацію, видається диплом, встановленого Міністерством освіти і науки 
України, взірця.

Комплектування студентами університету здійснюється відповідно до 
Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених 
Міністерством освіти і науки України, Правил прийому до Державного 
вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» та Положення про Приймальну комісію 
Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника».

Організацію прийому вступників до університету здійснює приймальна 
комісія, склад якої затверджується наказом ректора, і яка діє відповідно до 
Положення про Приймальну комісію Державного вищого навчального 
закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника». Прийом на навчання відбувається на конкурсній основі.

Рішення про зарахування на навчання ухвалюється приймальною комісією 
та оформлюється відповідним протоколом. На підставі рішення приймальної 
комісії ректор видає наказ про зарахування на навчання до університету.

Станом на 01.04.2019 р. на 11 факультетах, в 4 інститутах та 1 коледжі 
університету загалом навчається 13298 студент, в т.ч. на освітньому ступені 
«бакалавр» -10004 особа.

В університеті якісно організовано профорієнтаційну роботу для 
прийому студентів на навчання: підготовлено інформаційні матеріали про 
освітню діяльність та умови прийому, розроблено мультимедійні 
презентаційні матеріали, які дають змогу відобразити інформацію про 
діяльність університету та його структурних підрозділів; щороку випусковою 
кафедрою організації туризму та управління соціокультурною діяльністю 
проводяться чисельні майстер-класи, конкурси-презентації освітніх 
можливостей, на яких випускники загальноосвітніх шкіл та коледжів 
знайомляться з особливостями та перевагами навчання на напрямі 
підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Основними формами профорієнтаційної роботи з майбутніми 
абітурієнтами є: цільові профорієнтаційні заходи у загальноосвітніх школах 
та навчально-виховних закладах ІІ-ІІІ ступенів; Дні факультету, Дні відкритих 
дверей для абітурієнтів; рекламна кампанія в засобах масової інформації та 
на телебаченні.

Майбутні абітурієнти мають змогу ознайомитися з інформацією про 
університет, факультет туризму, випускову кафедру організації туризму та 
управління соціокультурною діяльністю, а також поспілкуватися зі 
студентами у соціальних мережах, що функціонують на сайті університету.

Формування контингенту студентів, форми і методи профорієнтаційної 
роботи здійснюються у відповідності з чинним законодавством, 
нормативними вимогами та інструктивними листами Міністерства освіти і
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науки України та забезпечують якісний відбір молоді для навчання на 
факультеті.

Встановлено, що перевищень ліцензійного обсягу немає.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» проводить активну та послідовну політику формування 
контингенту студентів. Запорукою зростання кількості студентів є вдало 
проведена профорієнтаційна робота з майбутніми абітурієнтами, а також 
робота з підприємствами, організаціями; вивчення регіональних потреб у 
фахівцях, агітаційна робота, рекламна кампанія, інтенсифікація використання 
засобів масової інформації телебачення, Інтернет-ресурсів, у т. ч. соціальні 
мережі, Youtube та інші), електронних комунікацій, сайту ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та 
випускових кафедр тощо.

Показники контингенту студентів наведено в таблиці 4.
Таблиця 4

Контингент студентів напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» освітнього ступеня «бакалавр»

(станом на 01.04.2019 р.)

Напрям
підготовки

(Спеціальність)

ОКР
(Рівень
вищої
освіти)

Форма
навчання

Кількість студентів

Разом

У тому числі на курсах

І II
II

18т.
•

III IV

«Менеджмент
соціокультурної

діяльності»

Бакалавр Денна 68 17 14 4 13 20
Заочна 28 7 1 1 10 9
Всього: 96 24 15 5 23 29

Зарахування студентів на напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» відбувається на конкурсній основі за 
результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Висновки: експертна комісія встановила, що формування
контингенту здобувачів вищої освіти в ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» проводиться на 
належному рівні. Фактичний контингент студентів перебуває у  межах 
ліцензійного обсягу. Зміст форми і методи сприяють профорієнтаційної 
роботи, а також якісні і кількісні показники прийому абітурієнтів 
сприяють забезпеченню належного рівня надання освітньої послуги у  
сфері вищої освіти у  галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки
6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім 
ступенем «бакалавр».
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2.6. Відповідність змісту надання освітньої послуги у сфері вищої освіти у 
галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти.

Для забезпечення освітнього процесу на належному науковому та 
методичному рівнях, які мають відповідати сучасним вимогам до підготовки 
фахівців освітнього ступеня «бакалавр», розроблено повні комплекти 
необхідних навчально-методичних та організаційно-інструктивних 
матеріалів: навчальний план та пояснювальна записка до нього, робочі 
навчальні плани, графік навчального процесу.

Навчальний план за змістом відповідає вимогам Міністерства освіти і 
науки України та враховує співвідношення між циклами підготовки, 
нормативною і вибірковою частинами, відповідно до наказу Міністерства освіти 
і науки України від 31 липня 1998 р. № 285 та узгоджується з листом 
Міністерства освіти і науки України від 13.03.2015 р. № 1/9-126 «Щодо 
особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів 
у 2015/2016 навчальному році». Він передбачає логічний зв’язок між 
навчальними дисциплінами і послідовністю їх вивчення. Організація та 
планування навчального процесу здійснюється на основі розроблених 
робочих навчальних планів для кожного року набору.

Загалом, навчання фахівців напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» базується на ключових положеннях Болонського 
процесу: запровадження кредитної системи, контролю якості освіти,
розширення мобільності студентів, забезпечення працевлаштування 
випускників та орієнтацію на європейську систему вищої освіти.

Професійна підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.020106 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» здійснюється на основі 
науково-обґрунтованих теоретико-методологічних засадах, нової наукової 
парадигми в контексті Болонського процесу, вимог вітчизняного та 
зарубіжного ринку праці, потреб у реформуванні, демократизації та розвитку 
українського суспільства. Ця підготовка базується на основних принципах 
системності, цілісності, структурності, відповідності вимогам і потребам 
суспільства та держави, пріоритетності загальнолюдських цінностей, 
гуманізму, демократизму тощо.

На основі робочих навчальних планів розробляються навчальні 
програми робочі навчальні програми з дисциплін, забезпеченість якими 
складає 100 %.

Випусковою кафедрою та іншими кафедрами університету, що 
забезпечують викладання дисциплін напряму підготовки 6.020106 
«Менеджмент соціокультурної діяльності», розроблено навчально-методичні 
комплекси з дисциплін навчального плану. Вони охоплюють навчальні та 
робочі навчальні програми, плани семінарських занять, інструкції до 
лабораторних занять, методичні вказівки з організації самостійної роботи
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студентів, методичне забезпечення контролю знань студентів та ін.
Усі навчальні та робочі навчальні програми відповідають Концепції 

діяльності за заявленою освітньою послугою. У них враховано сучасний 
рівень розвитку в галузі гуманітарних наук і використовується передовий 
досвід провідних науковців. Зміст робочих програм передбачає 
систематичний контроль самостійної роботи студентів протягом всього 
періоду навчання. Робочі навчальні програми містять тематику лекційних і 
практичних занять із поділом їх на змістові модулі, критерії оцінювання 
навчальних досягнень студентів, узгоджені зі шкалою ЄКТС, в яких чітко 
сформульовано вимоги до рівня знань студентів та вказано умови, за яких 
студент отримує залік чи іспит.

У 2018році науково-педагогічними працівниками, що здійснюють 
підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» підготовлено і опубліковано навчально-методичний 
посібник «Менеджмент соціокультурної діяльності» (Самостійна робота 
студентів). За науковою редакцією професора Великочого В.С. та доцента 
Шикеринця В.В.

Для вивчення дисциплін варіативного циклу науково-педагогічними 
працівниками випускової кафедри опубліковано методичний посібник 
«Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму 
підготовки «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Державна атестація на присвоєння кваліфікації бакалавра здійснюється 
у формі державного іспиту. Для підсумкової атестації бакалаврів за напрямом 
підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» видано 
«Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для 
студентів за напрямом підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» (2015 р.).

Кафедрою розроблені пакети комплексних контрольних робіт для 
оцінки знань студентів за відповідними циклами підготовки. Завдання, 
представлені у пакетах ККР спрямовані як на оцінку засвоєних студентами 
теоретичних знань, так і на виявлення їх здатності вирішувати практичні 
завдання, представлені в кейсах, ситуаціях, задачах.

Державна атестація на присвоєння кваліфікації бакалавра здійснюється 
у формі державного іспиту.

Інноваційні підходи в організації навчального процесу, сучасні 
технології навчання за оновленим змістом освітніх програм, мотивація знань і 
вмінь дають змогу здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців, з 
конкурентними перевагами у фаховому володінні іноземними мовами та 
комп’ютерними інформаційними технологіями для ринку.

Навчальним планом підготовки бакалавра передбачено написання 
курсових робіт (проектів) з дисциплін: «Організація івентивних заходів» (З 
семестр), «Маркетинг в соціокультурній діяльності» (5 семестр), 
Менеджмент в соціокультурній діяльності (7 семестр) та дипломна робота (8 
семестр).

Випускники у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
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Василя Стефаника» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» володіють професійними комп’ютерними 
інформаційними технологіями, можуть вирішувати практичні задачі з 
допомогою пакету програм операційної системи «Ілпих». Це дає можливість 
інтенсифікувати навчальний процес через електронні ресурси, а випускникам 
-  успішно працевлаштовуватися за фахом.

Навчальним планом підготовки бакалавра передбачено виконання 
дипломної роботи (проекту) згідно до вимог теоретичної та практичної 
підготовки. Виконання дипломного проекту забезпечено відповідними 
методичними рекомендаціями, які передбачають тематику, структуру та 
вимоги до оформлення, список рекомендованої літератури. Запропонована 
тематика дипломних проектів дозволяє виявити засвоєні студентами знання з 
метою їх адекватної оцінки як сформованих фахівців з інформаційних 
технологій.

Перелік дисциплін навчального плану, їх тематичне наповнення формує 
професійні компетенції фахівців, належний рівень загальної та професійної 
компетентності.

Висновки: експертна комісія відзначає наявність усіх документів, у  
відповідності з якими здійснюється освітній процес, а також 
відповідність змісту навчальних планів підготовки студентів напряму 
підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
освітнього ступеня «бакалавр».

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»викладений у Положенні про організацію освітнього процесу у 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 
що схвалене на засіданні Вченої ради 30.06.2015 (протокол № 7), затверджене 
наказом від 24.07.2015 № 447 і розміщене на сайті університету.

Для побудови та реалізації ефективної внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» відповідно до 
«Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти», затверджено ряд заходів.

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти 
(02.03.2016, № 43-АГП) спрямоване на підтримку отримання об’єктивної 
інформації про якість освітнього процесу шляхом проведення як 
внутрішнього, так і зовнішнього контролів відповідно до завдань державної
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політики у галузі освіти, під час яких дається оцінка стану та результатів 
навчальної діяльності, рівню навчально-методичного, матеріально-технічного 
та кадрового забезпечення навчального процесу.

Зокрема, передбачено конкретні заходи, які спрямовані на:
-  удосконалення навчальних планів та програм;
-  підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і

забезпечення їх вмотивованості;
-  вдосконалення методів викладання і підвищення рівня об’єктивності

оцінювання;
-  удосконалення системи формування контингенту студентів;
-  встановлення зворотних зв’язків між учасниками освітнього процесу;
-  розширення присутності інституту в національних і міжнародних

програмах підготовки фахівців з вищою освітою;
-  удосконалення наявних інформаційних систем та забезпечення

публічності інформації.
Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя 

Стефаника» (протокол № 7 від ЗО червня 2015 р.) схвалено, а наказом ректора 
введено в дію (№ 447 від 24 липня 2015 р.) Положення про організацію 
освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього 
процесу в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», що передбачає:

1. Організацію освітнього процесу в університеті.
2. Розробку основних документів з організації освітнього процесу.
3. Особливості науково-методичного та організаційного забезпечення 

освітнього процесу.
Політика університету щодо формування контингенту студентів. 

Результати процесу відбору талановитої молоді на навчання в університет 
переважним чином залежать від:

-  профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл, гімназій, коледжів 
та ін.;

-  правил прийому до ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя 
Стефаника»;

-  наявності унікальних та актуальних програм підготовки абітурієнтів.
Профорієнтаційна діяльність. Керівництво університету забезпечує

координацію дій підрозділів та загальне інформаційно-ресурсне забезпечення 
вступної кампанії. Основна робота з профорієнтації потенційних вступників 
здійснюється на рівні випускових кафедр.

Формування умов доступу до освіти. Зоною особливої відповідальності 
університету є діяльність, спрямована на формування стратегії Міністерства 
освіти і науки України із забезпечення максимально можливого рівня 
ефективності, справедливості і прозорості процесу відбору студентів на 
навчання та недопущення недобросовісної конкуренції.

Планування прийому на навчання. До числа зобов’язань, які має ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» перед

Голова комісії: Н.Д. Світайло



науково-педагогічними працівниками, належать створення умов і 
можливостей для вдосконалення фахової майстерності, формування 
навчального навантаження у відповідності до норм колективного договору. 
Тому навчальним закладом передбачено розробку порядку формування 
планів набору на наступний навчальний рік, який би унеможливлював 
формування економічно необгрунтованих за чисельністю студентів груп (крім 
випадків, коли такий набір є критично важливим з точки зору інтересів 
навчального закладу).

Заходи, спрямовані на адаптацію студентів першого курсу до 
навчального процесу. Питання щодо адаптації студентів нового набору в 
університеті обговорюються на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів та 
університету. Зазначена робота в значній мірі сприяє збереженню 
студентського контингенту.

З огляду на це навчальним закладом запроваджено:
-  обов’язкові семінари для науково-педагогічних працівників, на яких 

покладаються функції кураторів груп;
-  програми залучення студентів старших курсів до надання допомоги 

студентам 1-го курсу для адаптації до умов навчання у ВНЗ, щорічне 
опитування студентів першого курсу для встановлення і вирішення 
проблем адаптації.
Контроль за кадровим забезпеченням. Система відбору науково- 

педагогічних працівників. Кадрова політики університету проводиться за 
напрямами:

-  правильний підбір і розстановка кадрів з урахуванням їх 
компетентності;

-  планування оновлення кадрів відповідно до стратегії розвитку 
університету;

-  створення сприятливих соціально-економічних умов для здійснення 
наукової та навчально-методичної діяльності викладачів;

-  мотивація творчої діяльності викладачів, їх стимулювання до 
підвищення педагогічної майстерності;

-  створення дієвої системи стажування та підвищення кваліфікації на 
діючих підприємствах, організаціях та установах різних форм 
власності, органах державного управління, провідних вищих 
навчальних закладів, наукових установах тощо;

-  створення об’єктивної системи рейтингового оцінювання діяльності 
науково-педагогічних працівників;

-  формування професійної та корпоративної культури персоналу 
університету;

-  підтримка на належному рівні морально-психологічного клімату у 
колективі;

-  застосування правильних способів заохочення працівників.
Заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників і забезпечення їх вмотивованості до розвитку культури якості:
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1. Вдосконалення наявних та запровадження нових критеріїв до осіб, 
залучених до викладацької роботи.

2. Визначення порядку допуску до читання лекцій викладачів, які не 
мають наукового ступеня та/або вченого звання.

3. Передбачення для осіб, що обираються (переобираються) на посади 
завідувачів кафедр, представлення на Вчену раду університету 
програми розвитку кафедри.

4. Розроблення та запровадження системи оцінювання ефективності 
роботи науково-педагогічних працівників.

5. Врахування оцінки ефективності роботи науково-педагогічного 
працівника при прийняті рішення про продовження його перебування 
на посаді, заохочення, накладання дисциплінарних стягнень, 
дострокове припинення трудових відносин тощо.

6. Розроблення процедури дострокового припинення трудових відносин 
із тими науково-педагогічними працівниками, які стабільно 
демонструють свою професійну нездатність як викладачі.

Заходи, спрямовані на вдосконалення фахової майстерності науково- 
педагогічних працівників. В університеті склалася певна система підвищення 
кваліфікації через курси при провідних вищих навчальних закладах, 
профільних установах і організаціях України, а також через активізацію 
науково-методичного семінару випускових кафедр..

Контроль за навчально-методичним забезпеченням. Зміст навчальних 
планів за напрямами і спеціальностями формується із урахуванням вимог 
нормативних документів Міністерства освіти і науки України, діючих 
складових галузевих стандартів вищої освіти, освітніх чи освітньо- 
професійних програм..

Варіативні компоненти освітньо-кваліфікаційних характеристик 
розроблені з урахуванням специфіки регіону використання фахівців і 
визначають назви керівних посад, які може займати бакалавр, спеціаліст, 
магістр з даного фаху, а також визначають перелік вмінь, які необхідні для 
виконання робіт на цих посадах. Варіативні частини освітніх (освітньо- 
професійних) програм містять перелік дисциплін і обсяги годин з них.

У варіативній компоненті «Засобів діагностики якості вищої освіти. 
Вимоги до державної атестації» сформовані вимоги до змісту 
кваліфікаційних завдань, орієнтованих на діагностику рівня опанування 
майбутніми фахівцями професійних знань, які визначені варіативною 
частиною освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Заплановані програмами підготовки результати навчання формуються 
за рахунок опанування дисциплін циклів загальної професійної підготовки. 
Кадровий потенціал університету дозволяє забезпечити на високому 
фаховому рівні викладання усіх без винятку навчальних дисциплін і 
сформувати необхідну методичну підтримку. Відповідальність за визначення 
відповідності змісту дисциплін профілю наукових інтересів кафедр 
покладено на Науково-методичну раду ДВНЗ «Прикарпатський університет
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імені Василя Стефаника». В університеті забезпечено неухильне дотримання 
принципу забезпечення викладання навчальних дисциплін профільними 
кафедрами при плануванні навчального процесу, а також обов’язкове 
погодження науково-педагогічним працівниками навчальних програм, 
робочих навчальних програми із завідувачами випускових кафедр з метою 
урахування специфічних потреб підготовки за напрямами та 
спеціальностями.

Контроль за матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності. 
Колектив ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника» 
працює над оновленням, поповненням матеріально-технічної бази. Створені 
нормальні умови для навчання та життєдіяльності студентів, викладачів та 
адміністративно-господарського персоналу. Оновлення та удосконалення 
матеріальної бази проводиться планомірно у відповідності до перспективного 
плану розвитку матеріально-технічної бази університету. Реалізація 
запланованих заходів спрямована на створення нових навчальних площ, 
переоснащення окремих навчальних кабінетів і лабораторій у відповідності 
до вимог навчальних планів і програм та у зв’язку із змінами, що 
відбуваються в структурі підготовки спеціалістів.

Велике значення має інформаційне забезпечення вищого навчального 
закладу -  система друкованих та електронних джерел інформації, а також 
технічних та організаційних засобів, що сприяють отриманню інформації. У 
бібліотеці ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника» 
створено можливості для пошуку необхідних матеріалів в мережі Іпїешеї, 
крім того, студенти можуть скористатися електронними посібниками, 
розробленими викладачами університету.

Створення потужної інформаційної бази навчального процесу дає змогу 
переходити на нові педагогічні технології. На сьогодні це є одним з головних 
завдань, над яким працює колектив.

1. На рівні кафедр розроблено та реалізується збалансована система 
заходів:

-  стимулювання та спонукання викладачів до впровадження 
мультимедійних технологій при викладанні навчальних дисциплін, як на 
лекційних заняттях, так і при проведенні лабораторних робіт (віртуальні 
лабораторії), забезпечивши при цьому оснащення необхідної кількості 
аудиторій мультимедійним обладнанням;

-  стимулювання, спонукання та контролю діяльності викладачів щодо 
послідовного зменшення репродуктивної складової викладання (завдяки 
розміщенню навчальних ресурсів в Інтернет) і збільшення вимогливості 
до роботи студентів у позааудиторний час (студент має приходити на 
лекційне чи лабораторне заняття, вже попередньо ознайомившись із 
матеріалом).

2. На рівні ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя 
Стефаника»:
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-  сприяння реалізації заходів кафедр, спрямованих на спонукання 
викладачів до удосконалення процесів викладання і навчання, 
враховуючи ефективність роботи викладачів при прийнятті відповідних 
кадрових рішень;

-  підтримки дій викладачів, спрямованих на підвищення вимогливості 
до самостійної роботи студентів;

-  забезпечення належного функціонування електронної бібліотеки та 
щорічної підписки на електронні фахові наукові журнали;

-  формування належного мультимедійного оснащення аудиторій і 
забезпечення його ефективного використання.
Контроль проведення навчальних занять та якості знань студентів. 

Важливим чинником в навчальному процесі є запровадження системного 
контролю за навчальним процесом та рівнем знань студентів.

Передбачено наступні контролюючі заходи: за організаційною роботою 
підрозділів навчально-виховного процесу; за виконанням навчальних планів і 
програм; за якістю проведення занять, виробничих практик; за плановою, 
звітною, обліковою, навчальною документацією; за навчальною діяльністю 
студентів та якістю знань; за станом наукової, методичної, виховної, 
спортивно-масової роботи; за роботою викладачів-початківців; за
профорієнтаційною роботою.

Результати контролю обговорюються на Вченій раді, Науково- 
методичній раді, ректораті, засіданнях кафедр, на оперативних
нарадах,засіданнях органів студентського самоврядування, студентських 
зборах тощо.

Посилення практичної підготовки студентів. Важливим чинником, який 
сприяє формуванню вміння застосовувати набуті теоретичні знання у 
практичній діяльності, а відтак сприяє набуттю студентами професійних 
навиків, є практична підготовка на робочому місці. Недооцінка ролі 
стажування (насамперед в провідних вітчизняних і закордонних профільних 
закладах) на конкретному робочому місці ще під час навчання часто має 
наслідки невміння творчо застосувати отримані знання у практичній 
діяльності, що ускладнює процес адаптації випускників на виробництві, 
знижує якість їхньої роботи і навіть погіршує їхні можливості щодо 
працевлаштування та кар’єрного зростання. Враховуючи важливість 
практичної підготовки, до планування виробничих практик, узгодження їх 
обсягів, термінів проходження тощо залучаються провідні науково- 
педагогічні працівники, інколи, -  потенційні роботодавці.

Організація контролю знань студентів. Оцінювання студентів як один з 
найважливіших елементів вищої освіти, який має значний вплив на майбутню 
кар’єру студентів, необхідно здійснювати на високому професійному рівні. 
Оцінювання також дає важливу інформацію про ефективність викладання та 
самостійну роботу студентів.

З метою подальшого підвищення об’єктивності оцінювання 
університетом передбачено:

1. Удосконалення положень про оцінювання знань студентів.
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2. Удосконалення методичних розробок з оцінювання знань студентів за 
конкретними спеціальностями (та/або видами навчальної роботи студента) -  
розробка специфічних форматів застосовуваних методів оцінювання.

3. Удосконалення системи оцінювання студентів, що навчаються за 
заочною формою навчання, шляхом запровадження обов’язкового виконання 
спеціально розроблених тестових завдань та інших елементів дистанційного 
навчання як методу реалізації компетентнісного підходу.

Працевлаштування випускників. Працевлаштування випускників ДВНЗ 
«Прикарпатський університет імені Василя Стефаника» проводиться згідно 
чинного законодавства. В навчальному закладі функціонує структурний 
підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. За 
сприяння підрозділу працевлаштування постійно оновлюється та 
накопичується банк роботодавців, укладаються договори з підприємствами та 
організаціями на предмет проходження виробничих практик з можливістю 
подальшого працевлаштування випускників, проводяться регулярні екскурсії 
на сучасні підприємства різних форм власності, організовуються зустрічі 
роботодавців зі студентами. У ДВНЗ «Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника» налагоджена робота з випускниками також через 
кураторів груп, керівників підприємств.

Інформаційні системи та публічність інформації. Оцінка якості освіти, 
вихованості й розвитку випускників -  це підсумок результативності тривалої, 
багаторічної роботи науково-педагогічного колективу зі студентами, яка дає 
можливість проаналізувати досягнення й недоліки у навчально-виховній 
роботі, прогнозувати поліпшення якості роботи з студентами -  майбутніми 
випускниками. Серед заходів чільне місце посідає моніторинг якості освіти 
на проміжних ступенях навчання як з боку членів управлінської ланки, так і з 
боку викладачів, які мають можливість відстежувати якість результатів 
навчання на кожному занятті тривалий період часу.

Для того, аби зусилля, спрямовані на авторизацію ДВНЗ 
«Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», розвиток і 
вдосконалення програм підготовки, забезпечення якості викладацького 
складу, якості навчання та забезпечували належне місце на національному 
рівні:
1. Усі структурні підрозділи сформували та регулярно оновлюють кілька 

мовні сайти, де розташована установча документація, плани роботи 
кафедри та паспорту кафедри, розподіл навчального навантаження, 
тематика курсових робіт і дипломних магістерських проектів, програмові 
вимоги до державного екзамену та до вступних випробувань, тестові 
завдання, інформаційні пакети ЄКТС, фотогалерея тощо.

2. Випускова кафедра та університет постійно беруть участь у різних 
культурно-освітніх професійно-зорієнтованих заходах, наукових 
конференціях з подальшим висвітленням матеріалів і результатів в пресі і 
засобах масової інформації.

3. Здійснюється оприлюднення звітів про самооцінку структурних 
підрозділів і навчальних програм тощо.

Голова комісії: Н.Д. Світайло



Рівень підготовки фахівців оцінено на підставі результатів виконання 
здобувачем вищої освіти комплексних контрольних робіт (ККР), результатів 
екзаменаційної сесії, а також експертизи звітів з виробничої практики, курсових 
та дипломних робіт.
У період роботи експертної комісії відповідно до графіку проведення ККР, 
затвердженого деканом факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський університет 
імені Василя Стефаника» ( таблиця 5), було проведено виконання ККР за такими 
дисциплінами: з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  
«Історія світових цивілізацій», з циклу фундаментальної та природничо-наукової 
підготовки -  «Менеджмент», з циклу професійної та практичної підготовки -  
«Організація анімаційної діяльності» та «Атракційний туризм».

До виконання ККР залучено студентів 4 курсу напряму підготовки
6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Кожний комплекс ККР 
включав ЗО варіантів завдань. Кожен з варіантів ККР складався з 10 тестових 
завдань, теоретичного питання та проблемного завдання.

Завдання ККР відповідають змісту навчальних і робочих програм 
відповідних дисциплін.

Кожна ККР виконувалась впродовж 2 академічних годин. Результати 
написання ККР оцінювалися відповідно до розроблених критеріїв.

Результати виконання експертних контрольних робіт студентами напряму 
підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» представлено у 
таблицы 6.

Абсолютна успішність за результатами виконання ККР студентами 
денної форми напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» складає 100,0 %, якість -  61,3%, середній бал - 3,66.

Ці показники для окремих циклів навчальних дисциплін складають: 
з гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 

абсолютна успішність -  100%; якісна успішність -  60%; середній бал -  3,6;
- з фундаментальної та природничо-наукової підготовки: 

абсолютна успішність -  100%; якісна успішність -  60.%; середній бал -  3,65;
з професійної та практичної підготовки: 

абсолютна успішність -  100%; якісна успішність -  62,5%; середній бал -  3,7;
Порівняльна відомість результатів експертних комплексних 

контрольних робіт з результатами самоаналізу перевірки знань студентів 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
представлена у таблиці 7.

Голова комісії: Н.Д. Світайло



Таблиця 5
«Погоджено» 
Голова комісії

-7*?^ Світайло Н.Д.
Декан
націо:

«Затверджую»
зму ДВНЗ « Прикарпатський 
ет ім. В. Стефаника 

проф. Великочий В.С .

Графік проведення експертних контрольних робіт студентами напрямуліід готовки 6.020106 «Менеджмент
соціокультурної діяльності»

Дисципліна Група Кількість
студентів

Дата проведення 
контрольних робіт

№
аудиторії час Провів

(ПІП) Експерт
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія світових 
цивілізацій МСД-41 20 20.05.2019 р. 315 10.00-11.20 Проф .Великочий 

В.С.
Доц. Світайло 

Н.Д
/  ТТжжж^тт ІЦ И К Л  і] МІ^Диїтж^ІІ. 1 и Л І ж І ї и і  1 м  жж|̂ 1ж1 ї ї /  ІЧЛІІМІІ ИІ/Дж VI і  и и і і і і *

Менеджмент. МСД-41 20 20.05.2019 р. 315 13.30 -14.50 доц. Орлова В.В. Доц. Шпирало- 
Запоточна Л.Р.

3. Цикл професійної та практичної підготовки

Організація
анімаційної
діяльності.

МСД-41 20

21.05.2019 р.

315

10.00-11.20 Доц.Вичівський
П.П.

Доц. Світайло 
Н.Д

Атракційний туризм МСД-41 20 22.05.2019 р.
,  ^ _______

315 10.00-11.20 Доц. Маланюк 
Т.З.

Доц. Шпирало- 
Запоточна Л.Р.

Завідувач кафедри організації туризму та 
управління соціокультурною діяльністю Шикеринець В.В.

Голова комісії: Н.Д. Світайло



Результати виконання експертних контрольних робіт студентами 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Таблиця 6

№
з/п
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4. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.
Історія світових цивілізацій 4 20 20 100 - - 12 60 8 40 - - 100 60 3,6

Всього за циклом 4 1111■ i i ! 100 - - 12 60 8 40 - І1І1ІІ11!І И І 1 60 3,6
2. Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки.

2. Менеджмент 4 20 20 100 1 5 11 55 8 40 -  ■ - 100 60 3,65
Всього за циклом 4 20 20 100 11111 5 1111 55 8 40 - - 100 60 3,65

3. Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

3. Організація анімаційної діяльності. 4 20 20 100 3 15 10 50 7 35 - - 100 65 3,8

4.
Атракційний туризм 4 20 20 100 “ - 12 60 8 40 - - 100 60 3,6

Всього за циклом 4 40 40 100 3 7,5 22 55 15 37,5 - - 100 62,5 3,7
-Всього -  :: А .1 .** - ІМ М И 100 > 4 56Д 5 , 3 1 - т $ _ д о о 613 ? 3,66

Голова комісії: Н.Д. Світайло



Таблиця 7
Порівняльна відомість

результатів експертних комплексних контрольних робіт 
з результатами самоаналізу перевірки знань студентів 

напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
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1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки _

Історія  світових цивіл ізац ій М СД-41 20 100 65 3,65 100 60 3,6 _ -5,0 -0,05

Разом по циклу: МСД-41 20 100 65 3,65 100 60 3,6 • - -5,0 -0,05

2. Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки -

М енедж м ент М СД-41 20 100 65 3,75 100 60 3,65 - -5,0 -0,1

Разом по циклу: МСД-41 20 100 65 3,75 100 60 3,65 - -5,0 -0,1

3 . Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки -

Організація анімаційної діяльності.
М СД-41 20 100 75 3,9 100 65 3,8 - -10 -0,1

Атракційний туризм
М СД-41 20 100 65 3,7 100 60 3,6 - -5,0 -0,1

Разом по циклу: МСД-41 20 100 70 3,8 100 62,5 3,7 - -7,5 -0,1

ВСЬОГО МСД-41 20 100 67,5 3,75 100 61,3 3,66 - -6,2 -0,09

"-РПАГолова комісії: Н.Д. Світайло



Наведені показники успішності студентів характеризують достатній 
рівень фахової підготовки і дотримання вимог акредитації. Розбіжності 
результатів між самоаналізом і результатами виконання ККР проведених у 
період роботи експертної комісії знаходиться в межах допустимого.

Навчальним планом надання освітньої послуги у сфері вищої освіти у 
галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» передбачено виконання курсових робіт. 
Тематика курсових робіт розроблена викладачами кафедри організації 
туризму та управління соціокультурною діяльністю та затверджена у 
відповідному порядку.

Експертною комісією вибірково розглянуто 10% курсових робіт, 
виконаних студентами IV курсу напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності». Середній бал за результатами захисту складає 
3,75. За результатами перевірки експертом середня оцінка становить 3,5. 
Розбіжність між результатами захисту і результатами перевірки експертом 
становить близько 0,25 бала. В окремих курсових роботах не в повному 
обсязі представлені статистичні матеріали, одночасно можна відмітити, що 
практична частина курсових робіт свідчить про високу теоретичну 
підготовку студентів з фахових дисциплін^ таблиця 8)

Таблиця 8.
Порівняльний аналіз якісних показників перевірки виконання 

курсових робіт студентів IV курсу напряму підготовки
6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

№
з/п

Прізвище, 
ініціали 
студента

Оцінк
а

Оцінка за 
результата 

ми
перевірки
експертів

Відхиленн
я

Зауваження

1. Павловський
Д.Д.

4 4 0 “

2. Федорів Т.М. 4 4 0 -

3. Тарабаса Н.Ю. 4 3 -1 План роботи не 
повною мірою 
розкриває тему 
дослідження.

4. Шишола В.М. 3 3 0 -

Середній
показник

3,75 3,5 -0,25

Для розвитку та закріплення практичних компетенцій майбутніх 
фахівців навчальним планом передбачено проведення двох виробничих

Голова комісії Н.Д. Світайло



практик на підприємствах соціокультурного сервісу м. Івано-Франківська та 
області.

Експертною комісією вибірково було перевірено 20% звітів з 
навчальної практики. Середній бал за результатами захисту склав 4 бали. За 
результатами перевірки експертами оцінка складає 4. Розбіжність між 
результатами захисту і результатами перевірки немає, (таблиця 9).

Таблиця 9.
Порівняльний аналіз якісних показників перевірки виконання звітів 

виробничої практики студентів IV курсу напряму підготовки
6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

№
з/п

Прізвище, 
ініціали 
студента

Оцінк
а

Оцінка за 
результата 

ми
перевірки
експертів

Відхиленн
я

Зауваження

1 . Гаврилів С.В. 5 5 0 -
2. Г иляка Я. О 3 3 0 -
3. Дедерчук У.М. 4 4 0 -

4. Міліянчук В.Т. 4 4 0 -

Експертна комісія відзначає високо фаховий ґрунтовний підхід до 
оцінювання звітів виробничої практики. Загалом організація проведення 
практик повною мірою відповідає встановленим вимогам.

Аналіз звітів свідчить, що вони виконані згідно з вимогами наскрізної 
програми практики.

Висновки: експертна комісія на підставі результатів самоаналізу 
та результатів проведення контрольних замірів знань під час 
акредитаційної експертизи зазначає, що здобувачі мають належну 
теоретичну підготовку та вміють застосовувати теоретичні знання 
при вирішенні конкретних практичних завдань; якість підготовки 
випускників напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» відповідає нормативним вимогам до акредитації.

'У х  ^Голова комісії: Н.Д. Світайло



РОЗДІЛ 4. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

Надання освітньої послуги у сфері вищої освіти у галузі знань 0201 
«Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» акредитується вперше. За період 
надання освітньої послуги зауваження (приписи) контролюючих органів 
відсутні.

Зауваження, що були зроблені під час попередньої 
експертизи акредитаційної справи

Експертній комісії МОН, що проводить первинну акредитаційну 
експертизу з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти напряму 
підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 
0201 «Культура» за освітнім ступенем «бакалавр» у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» доручено з’ясувати 
питання за результатами попередньої експертизи поданих матеріалів 
акредитаційної справи:

Таблиця 10.
Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи 

поданих до МОН акредитаційних матеріалів

№
з/п

Зауваження Результати перевірки

1. Звертаємо увагу на відсутність 
в матеріалах акредитаційної 
справи перспективного плану 
підвищення кваліфікації 
викладачів. З’ясувати та 
відобразити в експертних 
висновках.

К.п.н., доц.Маланюк Т.З. Захистив 
кандидатську дисертацію в Уманському 
державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини, 
1.07.2015 р. Чергове стажування буде 
здійснюватись відповідно до 
перспективного плану підвищення 
кваліфікації викладачів ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 
у 2019-20220 н.р. у Тернопільському 
національному економічному 
університеті на кафедрі 
документознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства.
(Додаток 1)

2. Звертаємо увагу на те, що в 
матеріалах в таблиці 4.9. в 
частині 1.2. приведені 
недостовірні дані. Порушено 
п.2.4. Наказ МОН молодь спорт

Підготовку фахівців освітнього ступеня 
«бакалавр» з напряму підготовки 
6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» забезпечують викладачі, які 
протягом останніх п’яти років пройшли
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№
з/п

Зауваження Результати перевірки

України від 13 
червня 2012 року № 689. 
З’ясувати та відобразити в 
експертних висновках.

підвищення кваліфікації. Довідка про 
наукове стажування доц. Мендели І .Я. в 
Національному університеті харчових 
технологій з 01.10.2018 року по 
01.03.2019 року знаходиться у відділі 
кадрів. Копія подана у додатку 2.
Доц. Приймак Л.Б. пройшла 
стажування з 25.04.2018 року по 
29.06.2018 року у Івано-Франківському 
національному технічному університеті 
нафти і газу. (Додаток 3).

3. Звертаємо увагу на те, що в 
акредитаційній справі відсутні 
обґрунтовані відомості про 
забезпечення навчального 
процесу мультимедійним 
обладнанням, що є порушенням 
п.34 Постанови КМ України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187(зі 
змінами та доповненнями від 10 
травня 2018р.). З’ясувати та 
відобразити в експертних 
висновках.

Для підготовки фахівців освітнього 
ступеня бакалавр напряму підготовки 
6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» використовується ряд 
аудиторій які забезпечені 
мультимедійним обладнанням ( 
відсоток аудиторій, які забезпечені 
мультимедійним обладнанням, 
становить 52,9%). Перелік, назва, марка 
мультимедійного обладнання 
відображено у додатку 4

Експертна комісія констатує, що усі зауваження та недоліки, 
виявленні при попередній експертизі акредитаційної справи, усунені.

Загальні висновки та пропозиції.

За результатами проведеної акредитаційної експертизи з надання 
освітньої послуги у сфері вищої освіти у галузі знань 0201 «Культура» 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за 
освітнім ступенем «бакалавр» в ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» на підставі наказу Міністерства освіти 
і науки України № 433- л від 7 травня 2019 року в період з 20 травня по 22 
травня 2019 року відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», «Положення про експертну комісію та проведення
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акредитаційної експертизи», затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України, експертна комісія констатує:

• Інформація про ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника», подана до Міністерства освіти і науки України 
разом зі заявою про акредитацію надання освітньої послуги у сфері вищої 
освіти у галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» 
є достовірною і відповідає стану справ в університеті:

• Стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного
забезпечення надання освітньої послуги у сфері вищої освіти у галузі знань 
0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент
соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» відповідає 
встановленим вимогам, що забезпечує державну гарантію якості освіти.

• Кадровий склад викладачів, який здійснює цільову підготовку 
фахівців за освітнім ступенем «бакалавр», його наукова та педагогічна 
кваліфікація забезпечує навчальний процес на рівні вимог Положення про 
акредитацію.

• За змістом підготовка фахівців у сфері вищої освіти у галузі знань
0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент
соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» відповідає 
державним вимогам.

• Рівень організації навчального процесу знань студентів з 
гуманітарної, фундаментальної та професійної підготовки відповідає вимогам 
щодо акредитації надання освітньої послуги у сфері вищої освіти у галузі 
знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр».

• Навчально-виховна робота зі студентами напряму підготовки
6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем 
«бакалавр» відзначається різноманітністю форм, методів і спрямована на 
формування високоморального громадянина і фахівця.

Разом із тим експертна комісія вважає за необхідне висловити
••• • и  орекомендації, які не впливають на загальний позитивний висновок, але 

сприятимуть удосконаленню освітньої діяльності університету. Для цього 
слід звернути увагу адміністрації ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», на необхідність:

• продовжувати удосконалювати систему внутрішнього контролю 
за якістю навчального процесу;

• продовжити вдосконалення використання новітніх 
інформаційних технологій в освітньому процесі шляхом оновлення 
комп’ютерів і новітніх ліцензійних програм, що відповідає пріоритетним 
напрямам розвитку освіти у сфері інформаційних технологій;

• розширити форми співпраці з підприємствами, організаціями, 
установами для проходження виробничих практик та працевлаштування 
випускників;
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• оновлювати тематику курсових робіт і змісту практики студентів 
відповідно до реальних практичних потреб соціокультурної сфери;

• активізувати профорієнтаційну роботу педколективу
університету для забезпечення ліцензованих обсягів прийому.

Висновок: Експертна комісія вважає, що кадрове, матеріально- 
технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, а також 
якість надання освітньої послуги у сфері вищої освіти у  галузі знань 0201 
«Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» відповідає встановленим вимогам до підготовки фахівців за 
освітнім ступенем «бакалавр» та забезпечує державну гарантію якості 
освіти.

На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і 
науки України зробила висновок про можливість акредитації надання 
освітньої послуги у  сфері вищої освіти у  галузі знань 0201 «Культура» 
напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
за освітнім ступенем «бакалавр» у ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» з ліцензованим обсягом 50 осіб 
денної та 50 осіб заочної форм.

Голова комісії:
кандидат філософських наук, 
доцент, завідувач кафедри 
психології, політології
та соціокультурних технологій х  ^
Сумського державного університету Н.Д. Світайло

Член комісії:
кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри менеджменту 
мистецтва Львівської національно
академії мистецтв _ Л.Р.Шпирало-Запоточна

З експертними висновками ознайомлений
Ректор ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», 
доктор політичних наук, професор (  .
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РОЗДІЛ 5. ДЕКЛАРУВАННЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЛІЦЕНЗІЙНИХ
УМОВ

Порівняльна таблиця відповідності досягнутого рівня • •• • • • • ••• освітньої діяльності критеріям і вимогам акредитації
до підготовки бакалаврів у ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника» за напрямом підготовки 6.020106
«Менеджмент соціокультурної діяльності»

№ з/п Показники

Норматив
(за

відповідни 
м освітнім 
ступенем)

Фактичн
0

Відхилення 
показників 
графи 4 від 
показників 

графи 3
1 2 3 4 5

Якісна характеристика підготовки фахівців
1. 1. Умови забезпечення державної гарантії 

якості вищої освіти

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

100 100,0

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

100 100,0 -

1.3. 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, %

100 100,0

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

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

2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

2. 2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 60,0 +10,0

2.1.

.

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

Голова комісії: Н.Д. Світайло



2.1.1. 2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100,0 +10,0

2.1.2. 2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), %

50 60,0 +10,0

2.2. 2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:

2.2.1. 2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10,0

2.2.2. 2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), %

50 62,5 +12,5

3. Організація наукової роботи

3.1. 3.1. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів

- + -

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

+

Голова комісії:
кандидат філософських наук, 
доцент, завідувач кафедри 
психології, політології 
та соціокультурних технологій
Сумського державного /  „
університету , 'р г у' Н.Д. Світайло

Член комісії:
кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри менеджменту 
мистецтва Львівської 
національної 
академії мистецтв Л.Р.Шпирало-Запоточна

З експертними висновками ознайомлений:
Ректор ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», 
доктор політичних наук, 
професор І.Є.Цепенда

Голова комісії г Н.Д. Світайло



Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
Ліцензійним умовам надання освітньої послуги у сфері вищої освіти у 

галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр»

№  з/п Показники

Норматив (за 
відповідним 

освітнім 
ступенем)

Фактично

Відхилення 
показників 
графи 3 від 
показників 

графи 2
1 2 3 4 5

Дотримання ліцензійних умов
і. Загальні вимоги

и . Концепція діяльності за заявленим 
напрямом (спеціальністю)

+ + —

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна 
форма навчання/заочна форма 
навчання)

50/50 20/9 -

2. Кадрове забезпечення підготовки 
фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально- 
гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

75,0 87,5 +12,5

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним 
місцем праці

50,0 100 +50,0

2.2. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

75,0 100,0 +25,0

2.2 у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним 
місцем роботи

50,0 100,0 +50,0

з них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук, 
професорів дозволяється прирівнювати 
двох кандидатів наук, доцентів, які 
мають стаж безперервної роботи в 
даному навчальному закладі не менше 
10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників або

10,0
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навчальних посібників або монографій, 
до одного доктора наук або професора)

2.3. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових 
дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

75,0 93,7 +18,7

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним 
місцем роботи

50,0

з них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук, 
професорів дозволяється прирівнювати 
двох кандидатів наук, доцентів, які 
мають стаж безперервної роботи в 
даному навчальному закладі не менше 
10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників або 
навчальних посібників або монографій, 
до одного доктора наук або професора)

10,0

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

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ + —

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної науково- 
педагогічної спеціальності:

+ +

доктор наук або професор + + -
кандидат наук, доцент — - -

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних програм (у % від 
потреби)

100,0 100,0

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком 
(у % від потреби)

70,0 75,0 +5,0

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць 
на 100 студентів

12,0 34,0 +22,0

3.4. Кількість робочих комп'ютерних місць на 
100 студентів (для сеціальностей, які 
належать до галузей знань 0103 «Фізичне 
виховання, спорт і здоров'я людини», 0202

+ +

‘ 1/: ґ ' 'Голова комісії: Н.Д. Світайло



«Мистецтво», крім спеціальності 
«Дизайн»)

3 .5 . Наявність пунктів харчування + 4- -

3 .6 . Наявність спортивного залу + 4- -

3 .7 . Наявність стадіону або спортивного 
майданчику

+ + —

3 .8 Наявність медичного пункту 4- -

4. Н авчально-м етодичне забезпечення

4 .1 . Наявність освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця ( у т.ч. 
варіативної компоненти)

+ +

4 .2 . Наявність освітньо-професійної 
програми підготовки фахівця ( у т.ч. 
варіативної компоненти)

+ 4-

4 .3 . Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому 
порядку

4- +

4 .4 . Наявність навчально-методичного 
забезпечення для кожної навчальної 
дисципліни навчального плану (%):

4 .4 .1 . Навчальних і робочих навчальних 
програм дисциплін

100,0 100,0 —

4 .4 .2 . Планів семінарських, практичних 
занять, завдань для лабораторних робіт

100,0 100,0 —

4 .4 .3 . Методичних вказівок і тематик 
контрольних, курсових робіт (проектів)

100,0 100,0 —

4 .5 . Наявність пакетів контрольних завдань 
для перевірки знань з дисциплін 
соціально-гуманітарної, 
фундаментальної та фахової підготовки 
(% від потреби)

100,0 100,0

4 .6 . Забезпеченість програмами всіх видів 
практик (% від потреби)

100,0 100,0 —

4 .7 . Наявність методичних вказівок щодо 
виконання дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів

+ 4-

4 .8 . Дидактичне забезпечення самостійної 
роботи студентів (у т.ч. 3 
використанням інформаційних 
технологій (% від потреби)

100,0 100,0

4 .9 . Наявність критеріїв оцінювання знань і 
вмінь студентів

4- + —

5. Інф орм аційне забезпечення

5 .1 . Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, наявними у 
власній бібліотеці (% від потреби)

100,0 100,0

5 .2 . Співвідношення посадкових місць у 
власних читальних залах до загальної 
чисельності студентів (% від потреби)

5 6,7 +1,7

5 .3 . Забезпеченість читальних залів 
фаховими періодичними виданнями

4 61 +57

Голова комісії: . - - Н.Д. Світайло



5.4. Можливість доступу викладачів і 
студентів до Інтернету як джерела 
інформації:
наявність обладнаних лабораторій 
наявність каналів доступу + +

+ + —

Висновки: експертна комісія констатує, що стан забезпечення ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у  
галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» відповідає 
нормативним показникам та має певні якісні перевищення нормативних 
вимог Ліцензійних умова надання освітньої послуги у  сфері вищої освіти.

Голова комісії:
кандидат філософських наук, 
доцент, завідувач кафедри 
психології, політології
та соціокультурних технологій . ^
Сумського державного університету У  Н.Д. Світайло

Член комісії:
кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри менеджменту 
мистецтва Львівської 
національної 
академії мистецтв Л.Р.Шпирало-Запоточна

З експертними висновками ознайомлений:
Ректор ДВНЗ «Прикарпатський 
Національний університет 
імені Василя Стефаника», 
доктор політичних наук, професор І.Є.Цепенда

Голова комісії: Н.Д. Світайло



Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад 

Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника

Ministry o f Education and Science o f Ukraine 
Public Higher Education Institution 

Vasyl Stefanyk
Precarpathian National University

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 
76018, Україна 

тел.: (+380-342) 75-23-51 
факс: (+380-3422) 53-15-74 

e-mail: inst@pu.if.ua

57 Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk,
76018, Ukraine 

tel.: (+380-342) 75-23-51 
fax: (+380-3422) 53-15-74 

e-mail: inst@pu.if.ua
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на№ від

ДОВІДКА

Видана доценту кафедри організації туризму та управління 
соціокультурною діяльністю, кандидату педагогічних наук Маланюку Тарасу 
Зіновійовичу про те, що чергове наукове стажування він буде проходити у 
Тернопільському національному економічному університеті на кафедрі 
документознавства, інформаційної діяльності та українознавства у період з 
20.01.2020р. по 26.06.2020 р. та з 21.09. 2020 р. по 23.10. 2020 р. відповідно 
до перспективного плану підвищення кваліфікації викладачів ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Прорек А. В. Загороднюк

mailto:inst@pu.if.ua
mailto:inst@pu.if.ua


ДОВІДКА

^с с с ітс х  2

Видана Менделі Ірині Ярославівни

доиенту кафедри готельно-ресторанної та курортної справи 
Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника

про те, щ о вона впродовж  з 01 . 10.2018  по 01 . 03.2019  року

п р о й ш ла  наукове стажування 
(без в ідр иву від ви р о бн и ц тва ) 

на кафедрі готе льн о -р е сто р а н н о ї справи 

ф а к ульте ту  готе льн о-р е сто р а н н ого  та ту р и с ти ч н о го  бізнесу 

Н а ц іо н а ль н о го  ун ів е р си те ту харчових те х н о ло гій

за програмою :

«Економіка підприємства»

«Бізнес планування підприємств готельного та

курортного господарства»

«Стратегічний менеджмент і маркетингу.

Декан факультету 
готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу В.Ф. До
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, тел./факс (0342) 54-71-39, тел. (0342) 54-72-66 

E-mail: admin@nung.edu.ua, код ЄДРПОУ 02070855

№M,jU>/£ № Г П
На №___________ від____________

г и

ДОВІДКА

х-

Видана Приймак Лілії Богданівні, доценту кафедри іноземних мов і 

країнознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» про те, що Вона пройшла стажування при кафедрі філології та 

перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу з 25.04.2018 р. до 29.06.2018 р. і виконала індивідуальний план стажування 

в повному обсязі.

Консультантом стажування була призначена завідувач кафедри філології 

та перекладу проф. Когут О. В.

mailto:admin@nung.edu.ua


Додаток 4

На зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи 
акредитаційної справи стосовно відсутності обгрунтованих відомостей про 
забезпечення навчального процесу мультимедійним обладнанням.

Перелік мультимедійного обладнання, яке використовується для забезпечення 
навчального процесу підготовки фахівців напряму підготовки 6.020106 

«Менеджмент соціокультурної діяльності»

№
п/п

№
аудиторії

Назва мультимедійного 
обладнання

Марка мультимедійного 
обладнання

1. 326 Медіапроцесор Asus G60
2. 336 Акустична система 50 Вт СА-2150
3. 336 Г рафопроектор ЗМ-1750
4. 330 Проектор мультимедійний 

Acer
Р5280

5. 324 Ноутбук Asus К501Е
6. 309 Ноутбук Asus К501Е
7. 336 Медіапроцесор HP 250 G2
8. 332 Медіапроцесор HP 250 G2
9. 309 Медіапроцесор HP 250 G2
10. 336 Проектор мультимедійний 

ViewSonic
PJD 5126

11. 338 Мультимедійна дошка 
Panasonic

12. 338 Проектор мультимедійний 
BENQ

МХ501

13. 301 Телевізор Panasonic TX-P42U10E
14. 331 Телевізор Vega KV-29LS40K
15. 315 Проектор мультимедійний 

Epson
Н842В

16.
іі

329 Проектор мультимедійний 
NEC

V260G

В.С. Великочий


