
СИЛАБУС  

«Кваліфікаційна робота» 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Освітньо-професійна програма «Організація туристичного 

обслуговування» 

 

Рік навчання: І-II, Семестр: 1-3 

   Кількість кредитів: 14    Мова виконання: українська  

 
ОПИС  

 Кваліфікаційна робота є заключним етапом навчального процесу підготовки та є підсумком 

самостійного комплексного дослідження однієї з проблем професійної освіти, сфери 

організації туристичного обслуговування. Кваліфікаційна робота є важливою частиною 

навчального процесу, головне завдання якого – підготовка висококваліфікованих фахівців 

у сфері освіти та педагогіки, які отримали спеціальні вміння та знання, достатні для 

виконання завдань та обов’язків певного рівня професійної компетенції, що передбачені 

для магістра з професійної освіти освітньо-професійної програми «Організація 

туристичного обслуговування».  

  Написання кваліфікаційної роботи передбачає: 

− уміння здійснювати аналіз сучасних тенденцій розвитку професійної освіти, 

інформаційного забезпечення організації туристичного обслуговування; 

− знання поняттєво-термінологічного апарату та методології досліджень у фаховій сфері; 

− оволодіння навичками усного і писемного наукового мовлення; 

− набуття досвіду збирання і вивчення фактів, продукування наукових текстів. 

 

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№  

з /п 

Етап Результати підготовки Способи 

контролю 

1. Формулювання та 

затвердження теми 

наукового дослідження з 

урахуванням його 

актуальності, новизни, 

теоретичної значущості 

та інтересів магістранта 

Окреслення мети, завдань. Визначення 

мети й актуальності випускної роботи 

узгодження з 

науковим 

керівником 

2. Добір і вивчення 

літературних джерел, 

Формування робочого списку джерел 

для висвітлення теми з урахуванням 

обговорення з 

науковим 
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методичних матеріалів актуальних вимог до оформлення 

бібліографії 

керівником 

3. Розробка плану 

написання роботи 

Написання орієнтовного плану 

дослідження із зазначенням 

підрозділів і підпунктів 

узгодження з 

науковим 

керівником 

4. Збір, обробка та аналіз 

матеріалу відповідно до 

теми дослідження 

 

Зібраний для написання роботи 

матеріал, що відповідає темі, меті та 

завданням дослідження 

 

 

консультація з 

науковим 

керівником 

5. Написання й оформлення 

випускної роботи 

 

Робота на розділом 1. 

Робота на розділом 2. 

Робота на розділом 3. 

 

перевірка та 

коригування 

науковим 

керівником 

6. Редагування вступу Редагування вступної частини 

відповідно до результатів здійсненої 

роботи та використаних у дослідженні 

методів 

перевірка 

науковим 

керівником 

7. Робота над висновками Формулювання та редагування 

загальних висновків і висновків до 

структурних частин роботи  

узгодження з 

науковим 

керівником 

8. Упорядкування 

бібліографії та уніфікація 

оформлення всіх 

складників випускної 

роботи 

Складання списку використаної 

літератури відповідно до чинних 

стандартів. Оформлення 

бібліографічних посилань, перевірка 

дотримання всіх вимог, що 

висуваються до оформлення роботи 

перевірка 

науковим 

керівником  

9. Підготовка супровідної 

документації до захисту 

Заповнення декларації доброчесності, 

підготовка анотацій роботи 

українською та англійською мовами, 

заповнення бланку «завдання на 

випускну кваліфікаційну роботу», 

подання роботи на рецензування 

(науковому керівнику та зовнішнім 

фахівцям у сфері освіти, 

інформаційного забезпечення 

управління та електронного 

урядування) 

подання на 

перевірку 

науковому 

керівнику 
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10. Підготовка до захисту і 

захист кваліфікаційної 

роботи 

 

Підготовка тексту виступу на захисті 

випускної роботи, а також 

комп’ютерної презентації для 

супроводу наукової промови 

 

 

 

 

узгодження 

складників 

промови та 

презентації з 

науковим 

керівником 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Кваліфікаційна робота повинна відповідати встановленим вимогам.  

Вона має бути виконана автором самостійно на основі опрацьованого найновішого 

теоретичного, нормативно-правового, статистичного і практичного матеріалу, містити власні 

розробки, висновки і пропозиції, бути належно структурованою та технічно оформленою.  

На підставі вивчення виконаної кваліфікаційної роботи і захисту її основних положень 

екзаменаційна комісія оцінює рівень теоретичної і практичної підготовки випускника та 

приймає рішення про присвоєння здобувачеві ступеня вищої освіти магістра та кваліфікації з 

відповідної спеціальності. 

Політика щодо академічної доброчесності. Роботи механічно переписані з 

https://www.citethisforme.com/
http://_publicationethics.org/
http://www.integrity-ethics.com/
http://www.integrity-ethics.com/
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літературних та джерел, нормативних документів, неопрацьовані і неоформлені належним 

чином, а тим більше виконані шляхом компілювання та дослівного використання тексту, ідей 

інших авторів без посилання на використані джерела (плагіат) до захисту не допускаються. 

 

Шкала оцінювання студентів 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

складанням 

 
 


