




 1. Опис виконання кваліфікаційної роботи 

(Витяг з робочої програми “Магістерська робота”)       
         

   
Галузь знань, напрям 

Характеристика навчальної 
   

дисципліни  Найменування  підготовки, освітньо-         

 показників  кваліфікаційний 
денна форма 

   
заочна форма    

рівень 
   

   навчання     навчання          

          

   Галузь знань 
Нормативна    24, Сфера  

Кількість кредитів - 9 
       

  обслуговування       
         
           

          

   Спеціальність       

 Модулів – 4  242, Туризм Рік підготовки: 
   (шифр, назва)        
           

 Змістових модулів – 4  Спеціальність другий     другий 

 Курсова робота – не має  (професійне  Семестр 

 Загальна кількість годин -  спрямування) третій     третій 

 270     Лекції 
       

        

     Практичні, семінарські 
           

 
Тижневих годин для 

   270 год.     270 год. 
 

 

Освітньо- 
      

 

Лабораторні  денної форми навчання:  
  

кваліфікаційний 
      

 аудиторних        
 

 

рівень: магістр 
      

 

Самостійна робота  самостійної роботи  
    

 студента – 270          

       ІНДЗ: 

     Вид контролю: 

     Захист КР     Захист КР 

 

Примітка. 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 
для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання – 

 

2. Мета та завдання виконання кваліфікаційної роботи 

 

Мета вивчення виконання кваліфікаційної роботи – вирішення професійної проблеми, що 
ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладу, а 
також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо 
вдосконалення управління діяльністю організацій. 
 
Завдання: засвоєння загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і 
спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні та практичні основи туризмознавства; вміння 
відбирати, систематизувати та опрацьовувати інформацію у відповідності до цілей дослідження; 
вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління 
реальним досліджуваним об’єктом; вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки 
процесів та явищ у прикладній сфері.  
В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  
знати: загальнотеоретичнї, загальноекономічнї, професійно орієнтованї і спеціальнї дисципліни, які 
розкривають теоретичні та практичні основи туризмознавства;  
вміти: 



- проявити самостійність проведення дослідження, виконання розрахунків, виконання роботи 
на комп’ютері;  

- обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті; 

- оформляти роботу; 

- оформляти всі необхідні до захисту документи;  
- організовувати час виконання роботи і представити дослідження на кафедру в термін, 

передбачений графіком навчального процесу. 

 

3. Програма виконання магістерської роботи 

 

МОДУЛЬ І. Організаційний етап 
 
Проведення загальних організаційних зборів магістрантів. Розробка індивідуального графіка 
оформлення документів. Узгодження графіка з науковим керівником. Ознайомлення з 
вимогами, що висуваються до магістерських робіт; методами наукової роботи; технікою 
організації та гігієни праці. Затвердження теми роботи; підбір та вивчення джерел; 
планування дослідження. 

 

МОДУЛЬ ІІ. Дослідницька робота 
 
Систематичне вивчення літератури по темі, її критичне осмислення. Уточнення плану роботи, 
коректування його з керівником. Накопичення, збір та аналіз матеріалу за темою. Оформлення 
попередніх результатів роботи та висновків. 

 

МОДУЛЬ ІІІ. Написання тексту та оформлення магістерської роботи 
 
Зведення результатів дослідження. Складення плану, композиції, структури та обсягу роботи. 
Написання та оформлення тексту (таблиці, графіки, діаграми). Оформлення додатків, друк 
роботи, підготовка матеріалів до захисту. 

 

МОДУЛЬ ІV. Захист магістерської роботи 
 
Підготовка усного (7 хв.) та письмового звіту виступу. Ознайомлення з відгуком та рецензією 
на магістерську роботу. Захист магістерської роботи. 
 

 

4. Структура практики  
 

 № Найменування теми  Всього  Практичні  Самост.  ІНДЗ 

        , год  заняття, год  робота   

  Модуль 1. Організаційний етап         

 1. Проведення  загальних  організаційних 5 5 - - 

  зборів магістрантів           

 2. Оформлення  документації щодо місця 3 3 - - 

  отримання інформації          

 3. Розробка індивідуального графіку 3 3 - - 
  проведення досліджень          

 4. Ознайомлення з вимогами, що 2 2     

  висуваються  до магістерських робіт;       

  методами  наукової роботи; технікою        

  організації та гігієни праці          

  Разом за модулем 1    13 13 - -  
  Модуль 2. Дослідницька робота        

 1. Вивчення літератури по темі, її критичне 30 30 - - 

  осмислення        

 2. Уточнення плану роботи, коректування 10 10 - - 

  його з керівником        

 3. Накопичення, збір та аналіз матеріалу за 50 50 - -  



 темою       

4. Оформлення попередніх результатів 50 50   

 роботи та висновків      

 Разом за модулем 2  140 140 - - 

 Модуль  3.  Написання  тексту  та     

 оформлення магістерської роботи     

1. Зведення результатів дослідження 20 20   

2. Складення плану, композиції, структури та 10 10   

 обсягу роботи       

3. Написання та оформлення тексту (таблиці, 50 50 - - 
 графіки, діаграми)      

4. Оформлення додатків, друк  роботи, 25 25   

 підготовка матеріалів до захисту     

 Разом за модулем 3  105 105   

 Модуль 4. Захист магістерської роботи     

1. Підготовка усного (7 хв.) та письмового 10 10 - - 
 звіту виступу. Ознайомлення з відгуком та     

 рецензією на магістерську роботу.     

2. Захист магістерської роботи. 2 2 - - 

 Разом за модулем 4  12 12 - - 

 УСЬОГО ГОДИН  270 270 - - 
 

 

5. Методи контролю 

 

Систематичність контролю реалізується в наступних видах: 
 
поточний контроль здійснюється для визначення рівня сформованості окремої навички або 
вміння, якості засвоєння певної порції навчального матеріалу; 
 
підсумковий контроль проводиться після закінчення роботи над темою, тематичним циклом, 
наприкінці певного етапу навчання; 
 
підсумковий контроль реалізується після виконання магістрантом усіх завдань відповідно до 
плану кваліфікаційної роботи.  
Кожний з видів контролю виконує усі функції, властиві контролю, але залежно від його 

виду та чи інша функція має особливе значення і виступає домінуючою. 
 

 

6. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
Оцінювання  кваліфікаційної  роботи  здійснюється  за  Європейською  системою 

 

трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС) – інструмента міжнародної інтеграції вищої 
 

освіти. Максимальний рейтинг кожного студента формується сукупним балом згідно 
 

широкого обсягу критеріїв і переводиться в оцінку за такою схемою: 
 

Шкала оцінювання кваліфікаційної роботи: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  



0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 



 

 

Оцінка кваліфікаційної роботи здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна оцінка за 

виконання кваліфікаційної роботи становить 70 балів, захисту - 30 балів. 
 

Кваліфікаційна робота оцінюється на «відмінно» (А, 90-100 балів), якщо випускник: 
 

- виконав роботу бездоганно, на високому науково-теоретичному рівні згідно власних 

досліджень. Робота містить елементи новизни, характеризується науковим і практичним 

значенням; 
 

- при захисті демонструє ґрунтовну теоретичну підготовку та практичні навички 

аналізу; 
 

- оволодів навичками науково-дослідницької роботи у доборі, систематизації 

фактичного матеріалу, його аналітичного опрацювання, творчого осмислення, 

систематичного викладу матеріалу та формулювання висновків; 
 

- виявив критичне ставлення до опрацьованих наукових джерел, ввів елементи наукової 

новизни, сформулював власні пропозиції та практичні рекомендації; 
 

- доповідь при захисті побудував логічно, послідовно, виклад невимушений, 

демонструє обізнаність з ключовими позиціями дослідження; 
 

- у роботі використав найновішу інформацію, добре орієнтується у сучасних 

напрацюваннях з теми дослідження; 
 

- скрупульозно, з дотриманням вимог нормативних документів оформив кваліфікаційну 

роботу; 
 

- на захисті продемонстрував глибокі знання з теми дослідження, відгук та рецензія 

позитивні, відповіді на запитання представників ДЕК аргументовані, переконливі і логічні; 
 

- до захисту представив публікацію. 
 

Оцінка «добре» (В, 81-89 балів) виставляється, якщо випускник: 
 

- виконав роботу на основі власних досліджень, на належному науково-теоретичному 

рівні володіє знаннями та практичними навичками, здатний до професійної діяльності; 
 

- тему загалом розкрив, робота характеризується практичним і науковим значенням, 

допущено окремі неточності непринципового характеру, а саме: дослідження 

характеризується описовим характером, є зауваження щодо неповноти використання 

інформаційних матеріалів або посилань на використані джерела; 



- оволодів навичками у доборі, систематизації, аналітичного опрацювання, творчого 

осмислення, систематичного викладу фактичного матеріалу, формулювання висновків, але 

припускається незначних порушень логічності й систематичності викладу інформації; 
 

- ввів окремі елементи наукової новизни, здатен проаналізувати наукову літературу з 

окресленої проблеми, сформулював власні висновки та рекомендації щодо практичного 

використання результатів роботи; 
 

- оформив кваліфікаційну роботу з дотриманням вимог стандартів, норм літературної 

мови, проте трапляються незначні орфографічні, пунктуаційні та стилістичні неточності; 
 

- на захисті продемонстрував ґрунтовні знання з теми дослідження, впевнено і по суті 

відповів на запитання представників комісії; 
 

- відгук та рецензія позитивні, а висловлені зауваження не принципові, їх виправлено; 
 

- логічно та послідовно побудував доповідь, її зміст відображає ключові положення 

дослідження, відповіді на запитання та зауваження представників державної комісії повні, 
 

аргументовані і переконливі. 
 

Оцінка «добре» (С, 71-80 балів) виставляється, якщо випускник: 
 

- виконав роботу на належному науково-теоретичному рівні, самостійно, володіє 

практичними навичками і здатністю до професійної діяльності; 
 

- оволодів навичками науково-дослідницької роботи у доборі, систематизації 

фактичного матеріалу, його аналітичного опрацювання, творчого осмислення, викладу та 

формулювання висновків, але припускається незначних порушень логічності викладу 

матеріалу; 
 

- ввів елементи наукової новизни, однак недостатньо проаналізовано сучасні джерела з 

досліджуваної теми, проте сформулював власні пропозиції та рекомендації щодо 

практичного використання результатів роботи; 
 

- виконав роботу в описовому характері, елементи новизни чітко не окреслено, 

недостатньо використано інформаційні матеріали, а результати власних досліджень 

викладено нечітко, посилання на використані джерела не повні; 
 

- роботу оформив з дотриманням норм літературної мови, водночас допущено 

поодинокі орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки; 
 

- отримав відгук та рецензію із зауваженнями, які не виправлено у тексті роботи; 
 

- на захисті продемонстрував знання з теми дослідження, відповів на запитання 

представників комісії відповіді на запитання та зауваження представників комісії 
 

здебільшого правильні та аргументовані. 
 

Оцінка «задовільно» (D, 61-70 балів) виставляється, якщо студент: 
 

- виконав роботу на належному науково-теоретичному рівні, самостійно, набув 

практичні навички і здатність до професійної діяльності; 



- допущено недоліки змістовного характеру, а саме: мета сформульована нечітко, 

науковий аналіз проблеми представлений недостатньо, в основній частині надлишок 

елементів поверхового опису, некритичний аналіз опрацьованих документів і матеріалів, 

добір ілюстративних матеріалів не завжди вмотивований; 
 

- не достатньо переконливо обґрунтував рекомендації та пропозиції; 
 

- отримав рецензію та відгук із зауваженнями, які не виправлено у тексті роботи; 
 

- оволодів загальним навичками науково-дослідницької роботи у доборі, систематизації 

фактичного матеріалу, його аналітичної обробки, творчого осмислення, викладу матеріалу та 

формулювання висновків, але припускається незначних порушень логічності викладу 

матеріалу і некритичного ставлення до опрацьованих матеріалів; 
 

- припустився орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок при оформленні 

роботи; 
 

- на захисті доповідь зачитував, а не виголошував, відповіді на запитання невпевнені, 

комісія висловила істотні зауваження до оформлення роботи; 
 

- на захисті продемонстрував неглибокі знання з теми дослідження, не зумів по суті 
 

відповісти на окремі запитання представників комісії. 
 

Оцінка «достатньо» (Е, 61-70 балів) виставляється, якщо студент: 
 

- виконав роботу на низькому науково-теоретичному рівні, не зумів належно 

застосувати набуті теоретичні знання ‒ нечітко сформульована мета, визначено об’єкт та 

предмет дослідження, наукова новизна окресленої проблеми не відображена; 
 

- основні тези роботи розкрив, але недостатньо обґрунтовано, нечітко сформульовано 

висновки, пропозиції і рекомендації; 
 

- дослідна частина виявляє ознаки поверхового опису, без ґрунтовного аналізу, а 

матеріал власних досліджень представлений фрагментарно і не виявляє внутрішньої логіки; 
 

- добір ілюстративного матеріалу не завжди вмотивований, відсутні рекомендації щодо 

практичного використання результатів роботи; 
 

- припустився багатьох орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок; 
 

- у відгуку та рецензії висловлюються суттєві зауваження, не виправлені у тексті 

роботи; 
 

- доповідь прочитана за текстом, відповіді на запитання представників ДЕК неповні. Є 

зауваження щодо технічного оформлення роботи. 
 

- на захисті продемонстрував неглибокі знання з теми дослідження, не зумів по суті 
 

відповісти на більшість запитань членів комісії. 
 

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо студент: 
 

- представив роботу без обґрунтування актуальності, у дослідженні досить примітивна 

наукова основа, не обґрунтовано практичне значення роботи; 



 


