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Сторінка курсу                          

Інформація про курс  Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 
  знання, обов’язкові для того, щоб вирішити професійні проблеми, що 
                     

  ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, а  

  також  практичного  застосування  теоретичних  знань  для  вирішення  

  конкретних завдань з вдосконалення управління діяльністю організацій  

  туристичного профілю. Тому, у курсі представлено як огляд концепцію 
                   

  методологічного аналізу, так і процесів та інструментів, які потрібні 
                  

  для вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом, вміння 
                   

  визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у  

  прикладній сфері.  
         

Коротка анотація  «Магістерська робота» є завершальною нормативною складовою з 
                

курсу  спеціальності  _Туризм_  для  освітньої  програми  Магістр,  яка 
               

  виконується в другому-третьому семестрі в обсязі 270 кредитів (за 
            

  Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
Мета та цілі курсу  Метою вивчення нормативної кваліфікаційної роботи «Магістерська 

         

  робота» є ознайомлення студентів із такими завданнями: 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 для  оволодіння сучасними підходами та 
    

  інструментами для їх вирішення. 

Література для  Основна література: 
вивчення дисципліни  1. Мальська М.П. Методологія та організація наукових досліджень. 

  Навч. посіб. / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк. – К.: Центр учбової 
  літератури, 2016. – 171 с. 

  2. Мальська М.П. Організація наукових досліджень. Навч. посіб. / М.П. 

  Мальська, І.Г. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 136 с. 

  3. Грабинський І.М. Курсові та дипломні роботи: методичні 

 рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення. / І.М. 

  Грабинський. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 44 с. 

  Додаткова література: 

  1. Баскаков А.Я. Методология научного исследования: учеб. пособ. / 



А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. – К. : МАУП, 2002. – 216 с. 
 

2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. / М.Т. 
Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с.  
3. Власов, К. П. Методы исследований и организация экспериментов 
[Текст] / К.П. Власов, А.А. Киселева. − Харьков: Гуманит. центр, 2002. 
− 256 с.  
4. Гаврилов Е. В. Технологія наукових досліджень і технічної 
творчості / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін. – К. : 
Знання України, 2007. – 318 с.  
5. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / І.М. 
Грищенко, О.М. Григоренко, В.А. Борисенко. – К.: Київ. нац. торг-екон. 
ун-т, 2001. – 186 с.  
6. Дудченко А. А. Основы научных исследований [Текст]: учеб. 
пособие / А.А. Дудченко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.  
7. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 
апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. . – К. : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2010. – 280 с.  
8. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / А.М. 
Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с.  
9. Квєтний Р.Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. 
Методи обчислень. Частина 1 : навч. посіб. / Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, 
О.Р. Бойко та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 191 с.  
10. Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. 
Методи обчислень. Частина 2 : навч. посіб. / Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, 
О.Р. Бойко та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 235 с.  
11. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 5-е 
вид. / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. – К. : Професіонал, 2008. – 240 с.  
12. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. 
Є. Юринець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. Інтернет-
джерела:  
1. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій. 
Бюллетень ВАК України, № 6, 2007 (зміни – № 3, 2008). [Електронний 
ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу : 
http://old.niss.gov.ua/Aspirant/vymog2.htm.  
2. Положення про підсумкову державну атестацію випускників вищих 
навчальних закладів в Україні (Наказ N 161 від 2.06.93 р. Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. за N 173 Про 
затвердження Положення про організацію навчального процесу у 
вищих навчальних закладах) [Електронний ресурс]. – Електронні дані.  
– Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93.  
3. Про вищу освіту. Закон України. [Електронний ресурс]. – Електронні 
дані. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  
4. Про практичну підготовку студентів [Електронний ресурс]. – 
Електронні дані. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ 
newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc.  
Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]. – 
Електронні дані. – Київ. Верховна Рада України. – Режим доступу: 
http:// zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12. 

Тривалість курсу  270 год.     
        

Обсяг курсу  270 год.     
      

Очікувані результати  Після завершення цього курсу студент буде :   

навчання знати: загальнотеоретичнї, загальноекономічнї, професійно  

  орієнтованї і спеціальнї дисципліни, які розкривають теоретичні та 

  практичні основи туризмознавства     



 вміти: 

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

 - обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення діяльності на 

 досліджуваному об’єкті; 

 - оформляти роботу; 

 - оформлмити всі необхідні до захисту документи; 

 -організовувати  час  виконання  роботи  і  представити 

 дослідження на кафедру в термін, передбачений графіком навчального 

 процесу. 

Ключові слова Кваліфікаційна робота, магістерська робота, дослідження, аналіз. 

Формат курсу Очний та заочний 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 
 розуміння тем  

Теми    Календарний план виконання кваліфікаційної роботи 

  №  Назва етапів виконання кваліфікаційної  Термін виконання  

  п.п.  роботи            етапів роботи  
              

  1.  Отримання завдання    До 1.10 першого р.н.  

  2.  Погодження плану роботи   До 15.11 першого 

              р.н.    

  3.  Виконання розділу І    До 1.03 першого р.н.  

  4.  Виконання розділу ІІ    До 1.06 другого р.н.  

  5.  Виконання розділу ІІІ    До 1.11 другого р.н.  

  6.  Подання кваліфікаційної  роботи на До 20.11 другого р.н.  

    кафедру               

  7.  Попередній  захист кваліфікаційної До 25.11 другого р.н.  

    роботи на кафедрі         

  8.  Рецензування кваліфікаційної роботи  До 1.12 другого р.н.  

  9.  Підготовка до публічного захисту До 10.12 другого р.н.  

    кваліфікаційної роботи на засідання ЕК      

Підсумковий  Захист кваліфікаційної роботи перед ЕК       

контроль, форма                   

Пререквізити  Для  вивчення  курсу  студенти  потребують  базових  знань  з 
  менеджменту, маркетингу, ресурсознавства, історії туризму, організації  

  ресторанного  господарства,  організації  готельного  господарства,  

  інформаційних  технологій  в  туризмі,  рекламно-інформаційної  

  діяльності  у  туризмі  дисциплін,  достатніх  для  сприйняття 
       

  категоріального  апарату  магістерської  роботи,  розуміння  джерел 

  магістерської роботи.             
          

Навчальні методи та  Презентація, доповідь, дискусія.        

техніки, які будуть                   

використовуватися під                   

час викладання курсу                   

Необхідне обладнання  Мультимедійний проектор, ноутбук, екран.       

Критерії оцінювання    Оцінювання   проводиться за 100-бальною шкалою. 
(окремо для кожного  Кваліфікаційна робота оцінюється на «відмінно» (А, 90-100 балів), 

виду навчальної якщо випускник:              

діяльності)   -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;  

- виконував роботу не самостійно, помітні ознаки плагіату; 
 

- сформулював мету та понятійний апарат дослідження нечітко, 
завдання дослідження не корелюються з метою, матеріал власних 
досліджень відсутній, результати аналізу видаються недостовірними;  

- зміст роботи не відповідає плану дослідження, не розкриває 

тему; 

- розділи роботи представив без логічного зв’язку; 

- не представив у роботі критичний огляд теоретичних джерел; 
 

- аналіз виконав поверхово, робота характеризується описовим та 
реферативним характером; 

 
- оформив роботу з порушенням вимог та обсягу виконання, не 

використав посилання;  

- отримав рецензію та відгук з суттєвими зауваженнями; 

- до захисту не підготував доповідь; 
 

відповідає на запитання представників ДЕК нечітко, відповіді неповні, 
необґрунтовані, у роботі не орієнтується.  


