
МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА 

Факультет географії, історії та туризму 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                        На засіданні Вченої ради Міжнародного 

                                                         економіко-гуманітарного університету 

                                                         імені академіка Степана Дем’янчука 

                       Голова Вченої Ради 

____________проф. В. А. Дем’янчук 

Протокол №___від ________ 20__ року 

 

 

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ  

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  

за освітньо-професійною програмою «Туризм» 

зі спеціальності 242  Туризм  

в галузі знань 24 Сфера обслуговування 

  

 

 

 

 

Обговорено і затверджено на засіданні                             Розглянуто і схвалено на засіданні  

кафедри географії і туризму                                               навчально-методичної комісії 

Протокол №__ від _________ 20__ р.                                  Протокол №____ від _______ 20___р. 

 

_____________доц. Яроменко О.В.                                     _____________проф. Мединська Н.М. 

 

 

 

 

Рівне – 2023 



2 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ ………………………………………………………………………………. 3 

1. Вимоги до атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

. 4 

2. Вимоги до кваліфікаційної роботи ……………………………………………. 6 

3. Порядок оцінювання знань студентів на захисті кваліфікаційної роботи ….. 9 

4. Порядок присвоєння кваліфікації………………………………………………. 12 

4. Перелік нормативних документів …………… ……………………………….. 13 

 



3 

 

ВСТУП 

Програма атестації розроблена на основі Стандарту вищої освіти України зі 

спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти  (затвердженого та введеного в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.02.2022 р. №209), який унормовує та 

регламентує методики, призначені для кількісного та якісного оцінювання ступеня 

сформованості знань, умінь та навичок, професійної компетентності осіб, які 

здобувають рівень вищої освіти магістра зі спеціальності 242 «Туризм». 

Метою атестації є визначення рівня теоретичної та практичної підготовки 

випускника для майбутньої професійної діяльності; виявлення відповідності 

здобутих знань, набутих умінь і навичок вимогам стандарту; оцінювання рівня 

сформованості системи компетентностей магістра зі спеціальності 242 «Туризм» 

згідно з цілями і завданнями вищої освіти та вимогами ринку праці у визначеній 

сфері (галузі) діяльності. 

Програма атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

встановлює вимоги, які забезпечують: 

- визначення рівня сформованості професійної компетентності як результатів 

навчання (знань, розумінь, умінь); 

- уніфікацію змісту та форм атестації; 

- єдність процедур і методів діагностики. 

У Програмі використані посилання на такі нормативні документи: 

1. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій, затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341; 

2. Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів 

економічної діяльності», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 

11.10.2010 № 457 (із змінами і доповненнями); 

3. Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», 

затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327; 

4. Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 

Сфера обслуговування для другого (магістерського) рівня вищої освіти  

(затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.02.2022 р. №209); 

5. Освітня програма «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 

Сфера обслуговування для другого (магістерського) рівня вищої освіти  

(затверджена та введена в дію наказом ПВНЗ «Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» 29.04.2022 р. 

№031/42-ОД); 
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1. ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО 

(МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 242 «Туризм» здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Кваліфікаційна робота передбачає теоретичні та аналітичні узагальнення або 

розв’язання практичної задачі у сфері туризму і рекреації із застосуванням теорій та 

методів туризмознавства. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат. 

Під час державної атестації здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня зі спеціальності 242 Туризм в галузі знань 24 Сфера обслуговування 

демонструє такі компетентності: ЗК (загальні компетентності), СК 

(спеціальні (фахові) компетентності): 

ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів 

діяльності. 

ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-

термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, що 

формують науковий базис туризму та рекреації. 

СК2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження у 

сфері туризму та рекреації. 

СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, 

аналізувати та управляти туристичною інформацією. 

СК6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та 

геопросторового планування у сфері туризму та рекреації. 

Під час державної атестації здобувачі вищої освіти другого (магістерського) 

рівня зі спеціальності 242 Туризм в галузі знань 24 Сфера обслуговування повинні 

продемонструвати володіння такими програмними результатами навчання (РН): 

РН3. Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти 

дослідницької та інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у сфері 

туризму та рекреації. 

РН4. Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, 

проєктувати його стратегічний розвиток на засадах сталості. 

РН5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування 

туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його 

розвитку. 

РН6. Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, 

планувати результати їх стратегічного розвитку. 

РН12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та регіональну 

туристичну політику, вдосконалювати механізми управління туристичними 

дестинаціями на національному, регіональному та локальному рівнях. 
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Атестація здобувачів вищої освіти рівня вищої освіти магістр за освітньо-

професійною програмою «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» в галузі знань 24 

Сфера обслуговування здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) закладу вищої 

освіти з цього фаху, голова якої затверджується Вченою радою Приватного вищого 

навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем’янчука». 
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2. ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Кваліфікаційна робота є підсумковою роботою, яка дає змогу виявити рівень 

засвоєння здобувачем освіти теоретичних знань та практичної підготовки, здатність 

до самостійної роботи на посадах відповідно до узагальненого об’єкта діяльності. 

Кваліфікаційна робота є одним із видів індивідуальних робіт здобувача вищої 

освіти, оригінальним, завершеним науковим дослідженням за освітньою програмою 

«Туризм» та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для 

публічного захисту. 

Мета виконання кваліфікаційної роботи – визначення рівня підготовленості 

студента до розв’язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до 

узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань 

і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання, для вирішення 

конкретних завдань щодо організації туристично-рекреаційної діяльності в межах 

окремого підприємства, певної території тощо. 

Студенти самостійно вибирають теми магістерського дослідження із 

запропонованого кафедрою переліку та погоджують їх з науковими керівниками. 

При бажанні студент може запропонувати власну тему магістерської роботи та 

погодити її з науковим керівником.  Списки наукових керівників магістерських 

робіт готує завідувач випускової кафедри географії і туризму. При цьому керувати 

магістерськими роботами можуть тільки наукові та науково-педагогічні працівники 

з науковим ступенем доктора і кандидата наук (доктора філософії), або вченим 

звання професора і доцента. Одночасно один науковий або науково-педагогічний 

працівник може керувати підготовкою та захистом не більше ніж 5 магістерських 

робіт.  

Орієнтовні теми магістерських робіт розробляються і затверджуються на 

засіданні випускової кафедри географії та туризму та погоджуються проректором з 

навчально-методичної роботи і проректором з наукової роботи до початку другого 

навчального року навчання студентів для здобуття ступеня вищої освіти магістр.  

Науковий керівник призначається за бажанням студента або ж за рішенням 

кафедри. Студент пише письмову заяву на закріплення теми кваліфікаційної роботи 

магістра. 

Завідувач випускової кафедри зобов’язаний підготувати проект наказу про 

затвердження тем магістерських робіт студентів та призначення їх наукових 

керівників, погодити його з проректором з навчально-методичної роботи, 

проректором з наукової роботи та подати на підпис ректору до 20 червня першого 

року навчання студентів для здобуття ступеня вищої освіти.  

Магістерська робота виконується студентами згідно виданого завдання на 

кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня вищої освіти магістра та календарного 

плану затвердженого науковим керівником 

Кваліфікаційна робота повинна відповідати таким вимогам і містити: 

- системний аналіз проблеми відповідно до предмета наукового дослідження; 
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- реальні обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення управлінської 

діяльності на досліджуваному об'єкті, актуальні для впровадження у практику 

суб'єктів господарювання; 

- елементи наукової новизни з предмета дослідження, 

- бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи. 

Виклад змісту кожного питання кваліфікаційної роботи має бути цілісним, 

логічним, доказовим і пояснювальним та науково аргументованим.  

Кваліфікаційна робота виконується на матеріалах реальних об’єктів - 

підприємств будь-якої форми власності та їх об’єднань, установ і організацій, які, як 

правило, є юридичними особами і мають самостійну звітність, а також на прикладі 

окремих територій чи регіонів. 

Тема кваліфікаційної роботи має відображати проблематику функціональних 

напрямів управлінської діяльності і конструюватися на основі виробничих функцій 

та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності 

магыстра. 

За структурою кваліфікаційна робота містить вступ, основну частину (розділи: 

теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний, кожний з яких 

складається не менш ніж з двох підрозділів), висновки, список використаних 

джерел, додатки. 

Вимоги щодо змісту, обсягів, оформлення кваліфікаційної роботи викладені у 

методичних вказівках: Кваліфікаційна робота: методичні рекомендації щодо 

підготовки до написання та  захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої 

освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» 

освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання. Упорядники: О. В. 

Яроменко, А. С. Романів. ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука». 

Рівне. 2022. 25 с. 

Процедурні вимоги щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи, 

оформлення супровідних документів та захисту на засіданні екзаменаційної комісії 

наведені у «Положенні щодо організації атестації здобувачів вищої освіти» ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука», Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних 

робіт на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» / Укладач В. І. Борейко. Рівне, 

2019. 33 с.  

Кваліфікаційна робота як метод оцінювання рівня якості підготовки має 

продемонструвати, що магістр, володіє системою спеціальних знань, які здобуті у 

процесі навчання та практичної підготовки; рівня новітніх досягнень науки у 

предметній області діяльності і є запорукою його наукового мислення та творчої 

професійної, науково-дослідницької та педагогічної діяльності, та вміє: 

- розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 
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- працювати з інформаційними джерелами (законодавчою і нормативною 

базою, науковою спеціальною літературою, у т.ч. іноземними мовами, матеріалами 

глобальних інформаційних мереж, даними статистичної і фінансової звітності); 

- викладати матеріал логічно та аргументовано; 

- використовувати новітні дидактичні технології і методи; 

- використовувати статистичні та математичні методи для аналізу проблем та 

обґрунтування управлінських рішень; 

- опановувати сучасні наукові методи для проведення теоретичних і 

емпіричних досліджень; 

- використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і 

обґрунтування рекомендацій з предмета дослідження; 

- генерувати та обґрунтовувати гіпотези, ідеї, пропозиції у предметній сфері 

наукових досліджень; 

- робити висновки щодо результатів проведених досліджень. 

Підготовлена студентом магістерська робота повинна бути подана завідувачу 

кафедри не пізніше ніж за 3 тижні до передбачуваної дати її захисту.   

Після отримання магістерської роботи завідувач кафедри повинен передати її 

на зовнішнє рецензування. Перелік можливих рецензентів повинен бути 

підготовлений кафедрою та затверджений деканом факультету за один місяць до 

передбачуваної дати захисту магістерських робіт.  

Рецензенти повинні надати студенту рецензію на магістерську роботу протягом 

3-х днів з дня її отримання.  

Попередній захист магістерських робіт проводиться на кафедрі не пізніше ніж 

за 10 днів до передбачуваної дати їх захисту.  

За 2 дні до захисту магістерської роботи студент повинен подати на кафедру 

зшиту магістерську роботу, завдання на її виконання, рецензію, направлення 

деканату з відгуком наукового керівника, роздатковий та ілюстраційний матеріали, а 

також документи, які підтверджують апробацію результатів магістерського 

дослідження.  

Апробація результатів наукового дослідження студента підтверджується 

копіями опублікованих статей, розділів, або підрозділів у монографіях, тез виступів 

на конференціях, сертифікатами учасника науково-практичних конференцій а також 

довідками підприємств, організацій та установ.  

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії. 
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3.  ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАХИСТІ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Наявність направлення деканату з зазначенням теми магістерської роботи та 

відгуком наукового керівника, а також відміткою про відсутність у студента 

заборгованості, оформленого завдання, відповідно оформленої i прошитої 

магістерської роботи, рецензії, допуску завідувача випускової кафедри, а також 

довідки про проходження перевірки роботи на плагіат є необхідною та достатньою 

умовою допуску студента до захисту магістерської роботи згідно розкладу.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації. Частка запозичень з інших літературних джерел, за умови 

правильного оформленого на них посилання не може перевищувати 40% основного 

тексту роботи. 

Магістерська робота друкується й подається до розгляду Екзаменаційною 

комісією в одному примірнику, з направлення деканату та рецензією визначеного 

кафедрою провідного науковця чи практика.   

До захисту магістерських робіт допускаються студенти, які виконали всі 

нормативні вимоги, що передбачені навчальним планом. Списки студентів, 

допущених до захисту магістерських робіт, подаються на розгляд екзаменаційної 

комісії деканатом факультету.   

Екзаменаційній комісії перед захистом магістерських робіт деканат факультету 

подає такі документи:   

– зведену відомість про виконання студентами навчального плану і про 

отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик;   

– рецензію на магістерську роботу спеціаліста відповідної кваліфікації і 

профілю.   

До розгляду ЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують 

наукову і практичну цінність виконаної роботи: друковані статті за темою роботи, 

документи, які підтверджують практичне впровадження роботи; макети, таблиці, 

діаграми, схеми тощо.   

Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії за участі не менш як 60 % її складу, з обов'язковою 

присутністю голови комісії або його заступника.   

Члени ЕК заздалегідь знайомляться зі змістом роботи. На захист можуть бути 

запрошені керівники підприємств, організацій, установ, на замовлення яких було 

здійснено наукове або науково-практичне дослідження.   

Оцінювання рівня якості підготовки магістра здійснюють члени 

екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, 

системи і шкали оцінювання. Об’єктом оцінювання якості підготовки магістра є 

сукупність знань, умінь навичок, набутих компетентностей, відтворених у процесі 

виконання і захисту кваліфікаційної роботи та вирішення комплексних 

кваліфікаційних завдань. 

Оцінювання рівня якості підготовки магістра здійснюється членами 
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екзаменаційної комісії на основі принципів: об’єктивності, індивідуальності, 

комплексності, етичності, диференційованого та компетентнісного підходу з 

урахуванням набутої системи типових універсальних і спеціальних професійних 

компетенцій. 

Рівень якості підготовки магістра визначається за комплексною системою 

оцінювання, яка передбачає поєднання Європейської кредитно-трансферної системи 

(ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FX», «F»), національної (за шкалою 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та системи ЗВО (за 100-бальною 

шкалою). 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Загальна кількість балів Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за шкалою 

ECTS 

90-100 5 «Відмінно» A 

82-89 4 «Добре» В 

74-81 4 «Добре» C 

64-73 3 «Задовільно» D 

60-63 3 «Задовільно» E 

35-59 2 «Незадовільно» FX 

0-34 2 «Незадовільно» F 

 

Рішення щодо підсумкового оцінювання приймається більшістю голосів членів 

екзаменаційної комісії за результатами публічного захисту з урахуванням висновків 

наукового керівника та рецензента. 

Автор кваліфікаційної роботи має продемонструвати вміння: логічно та 

аргументовано викладати матеріал; коректно використовувати статистичні, 

математичні та інші методи; проводити власні дослідження; володіння навичками 

узагальнення; формулювання висновків; працювати з інформаційними джерелами; 

ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи та напрями вирішення задачі, що 

досліджується. 

Критеріями оцінювання кваліфікаційної роботи є: чіткість, повнота та 

послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому, науковість 

стилю викладання, відсутність орфографічних і синтаксичних помилок, правильне 

оформлення роботи відповідно до стандартів. 



11 

 

 

№ 

п/п 

Критерії оцінювання Кількість 

балів 

1 

Представлення, структура, оформлення 

Титульний аркуш, відповідність теми та змісту, три розділи, 

висновки, список літератури, додатки. Оформлення наукових 

робіт: шрифт, інтервал, назви розділів, підрозділів 

0-10 

2 

 

 

Актуальність, мова та стиль 

Вступ: обґрунтування актуальності обраної теми, постановка 

мети і конкретних завдань, об’єкт, предмет, методи 

дослідження. Стиль, орфографія 

0-10 

3 

Теоретичне обґрунтування 

Якість проведеного аналізу літературних джерел за темою 

дослідження, посилання на літературу. Опис процесу та 

наявність дослідження. Наявність двох груп у дослідженні і 

відповідна їх назва, адекватність методів дослідження. 

Наявність статистичних методів. 

0-15 

4 

Результати дослідження 

Повнота розкриття теми роботи, послідовність та логічність 

викладу, проведення констатувального та формувального 

експерименту, оцінка отриманих результатів дослідження та їх 

обговорення, ілюстрації, таблиці. Оригінальний підхід до 

вирішення проблеми за темою дослідження 

0-30 

5 
Висновки 

Формулювання висновків, найважливіші практичні результати, 

відповідність їх завданням, обґрунтованість і достовірність 

0-10 

6 

Список використаних джерел 

Відповідність літературних джерел темі дослідження, 

оформлення літературних джерел згідно вимог, мінімальна 

кількість - 60 джерел, наявність 70% нової літератури (за 

останні 10 років) 

0-10 

7 

Змістовність доповіді та відповідей на запитання членів 

екзаменаційної комісії під час захисту.  
Наявність структурованої доповіді за темою дослідження. 

Повнота, логічність та послідовність відповідей на запитання 

членів екзаменаційної комісії 

0-15 
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Кваліфікаційна робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні 

літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази 

даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх 

обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж 

«задовільно». 

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, 

самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства / 

організації, на базі якого досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, 

зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо 

аргументованими, може бути оцінена на «добре». 

Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, 

використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель 

проблеми, проведено комплексні наукові дослідження, розрахунки і на їх основі – 

аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового 

дослідження опубліковано у наукових виданнях та/або матеріалах наукових 

конференцій, може бути оцінена на «відмінно». 

За результатами публічного захисту кваліфікаційної роботи екзаменаційна 

комісія більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи 

(враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, зміст доповіді, відповіді на 

запитання).  

 

4. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

За результатами успішного захисту кваліфікаційної роботи екзаменаційна 

комісія приймає рішення щодо присвоєння кваліфікації магістра з туризму і про 

видачу випускнику диплома державного зразка. 
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5. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

1. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт на 

здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» / Укладач В. І. Борейко. Рівне, 2019. 

33 с. URL: https://www.megu.edu.ua/sites/default/files/2021-07/Metod-rekom-

Mahisterskoi.pdf  

2. Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», 

затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327; 

3. Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів 

економічної діяльності», затверджений наказом Держспоживстандарту 

України від 11.10.2010 № 457 (із змінами і доповненнями); 

4. Освітня програма «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера 

обслуговування для другого (магістерського) рівня вищої освіти  (затверджена 

та введена в дію наказом ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука» 29.04.2022 р. №031/42-ОД); 

5. «Положення щодо організації атестації здобувачів вищої освіти» ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука». URL: http://surl.li/dkqmb  

6. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій, затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341; 

7. Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 

Сфера обслуговування для другого (магістерського) рівня вищої освіти  

(затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.02.2022 р. №209); 

 

 

https://www.megu.edu.ua/sites/default/files/2021-07/Metod-rekom-Mahisterskoi.pdf
https://www.megu.edu.ua/sites/default/files/2021-07/Metod-rekom-Mahisterskoi.pdf
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