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2. Анотація 

Дипломна робота – це індивідуальне завдання навчально-дослідницького характеру, 

яке студент виконує на завершальному етапі навчання за освітнім ступенем «магістр», і є 

однією з форм виявлення рівня теоретичних знань, їх застосовування в реалізації 

конкретних фахових завдань. Дипломна робота підтверджує рівень теоретичної, 

загальнонаукової та професійної підготовки автора, його вміння застосовувати одержані 

знання під час вирішення професійно-орієнтованих завдань і здатність до самостійної 

діяльності. 

Її виконання спрямоване не стільки на вирішення наукової проблеми, скільки 

повинне визначати вміння виконавця здійснювати науковий пошук, розпізнавати проблеми 

та вирішувати їх за допомогою відповідних методів та прийомів. 

Дипломна робота виконується на базі отриманих у процесі навчання і здобутих під 

час студентських наукових досліджень теоретичних знань, зібраного фактичного матеріалу 

з обраної теми. Майбутній випускник зобов'язаний у межах дипломної роботи подати з 

обраної проблематики власну оцінку знань, розроблених наукою, зробити загальні й  

конкретні висновки, запропонувати свої рекомендації. Предметом вивчення наукового 

дослідження має бути раніше недосліджуваний матеріал або неаналізована до цього 

діяльність практиків сфери журналістики. Дипломна робота є підсумком теоретичної і 

практичної підготовки в рамках нормативної складової освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів. 

 

3. Мета та цілі 

Метою підготовки і захисту дипломної роботи є виявлення вміння самостійно 

працювати з науковою та навчальною літературою, аналізувати наукові концепції та 

узагальнювати дані практики, формулювати власні висновки і пропозиції. Дипломна робота 

повинна бути самостійною творчою роботою випускника, спеціально підготовленою для 

захисту. Вона має засвідчити рівень професійної підготовки випускника, вміння 

застосовувати здобуті в навчальному закладі знання для розв’язання практичних завдань, 

наявність здобутих професійних компетенцій, здатність критично та креативно мислити, 

вміння аргументувати власні позиції щодо виконаної роботи. 

Основні завдання: 

‒ систематизація і поглиблення теоретичних знань з обраної проблеми; 

‒ формування науково-дослідницьких і професійних компетенцій; 
‒ закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з журналістики та їхнього 
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застосування при вирішенні конкретних наукових й інших завдань; 

‒ розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та 
експерименту, пов’язаних із темою роботи. 

 

4. Формат 

Стандартний курс (очний). 
 

5. Результати навчання 

Програмні компетентності навчання: здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; здатність планувати та управляти часом; навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел; здатність генерувати 

нові ідеї (креативність); здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність використовувати спеціалізовані 

концептуальні знання з соціальних комунікацій, набуті у процесі навчання та/або  

професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, у практичній, інноваційній діяльності 

та/або дослідницькій роботі; здатність критично осмислювати проблеми у професійній 

діяльності чи дослідницькій роботі на межі предметних галузей; здатність виконувати 

складні завдання і вирішувати складні проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної чи недостатньої інформації та суперечливих вимог; здатність  

проводити дослідницьку діяльність у галузі соціальних комунікацій; здатність зрозуміло і 

недвозначно доносити власні висновки, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, 

до фахівців і нефахівців; здатність приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах 

дослідницької діяльності, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

Очікувані результати навчання з дисципліни: аналізувати й узагальнювати 

результати досліджень і робити висновки; планувати час на проведення досліджень; 

використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення для вирішення професійних завдань чи дослідницької діяльності; 

проводити власні оригінальні наукові дослідження, які містять наукову новизну, мають 

важливе теоретичне та практичне значення, володіти методологією та методикою їх 

проведення; виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел; планувати 

дослідження у галузі соціальних комунікацій на замовлення; робити висновки про 

результативність досліджень; писати рецензію на наукову статтю; застосовувати 

спеціалізовані концептуальні новітні знання з соціальних комунікацій при плануванні 

наукової роботи; оцінювати проблемні питання професійної діяльності, застосовуючи знання 

з різних предметних галузей; здійснювати пошук необхідних знань для планування наукової 

роботи; проводити опитування аудиторії в рамках планованого наукового дослідження; 

писати наукову статтю за результатами дослідження; робити висновки про незавершеність 

дослідження і застосування нових підходів. 

 

6. Обсяг і ознаки 

Кількість кредитів: 6 кредитів ECTS: всього 180 год.: денна форма навчання – 180 

год. самостійної роботи. 

Найменування показників Характеристика навчального курсу 

денна форма навчання 

Освітня програма, 

спеціальність 

06 Журналістика, 

061 Журналістика 

за освітньо-професійною програмою Журналістика 

Рік навчання/ рік викладання Другий 
2020-2021 

Семестр вивчення третій 



нормативна/вибіркова нормативна 

Кількість кредитів ЄКТС 6 кредитів ЄКТС 

Загальний обсяг годин 180 год. 

Кількість годин навчальних 
занять 

- 

Лекційні заняття - 

Практичні заняття - 

Семінарські заняття - 

Лабораторні заняття - 

Самостійна та індивідуальна 

робота 

180 год. 

Форма підсумкового контролю захист дипломної роботи 
 

7. Пререквізити 

Передбачається наявність результатів навчання, здобутих у процесі засвоєння 

курсів: «Соціальні комунікації: теорія та історія соціальних комунікацій»; «Соціальні 

комунікації: прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика»; 

Соціальні комунікації: філософські основи науки із соціальних комунікацій»; «Наукова 

журналістика і комунікації»; «Проблеми сучасної медіагалузі»; «Методика наукових 

досліджень». 

 

8. Політика 

При роботі з джерелами і написанні дипломної роботи студент повинен дотримуватись 

норм академічної доброчесності, уникати несумлінних запозичень і чітко відокремлювати 

власні результати від отриманих попередниками і знайдених у джерелах. 

Роботи, переписані з літературних джерел, нормативних документів, неопрацьовані та 

неоформлені належним чином, виконані шляхом запозичення ідей інших авторів без 

посилання на використані джерела, до захисту не допускаються. Плагіат є підставою для 

незадовільної оцінки. 

Повторний захист дипломної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється. 

Якщо студент не з’явився на засідання екзаменаційної комісії з поважної причини, що 

підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата захисту 

під час роботи комісії. 

Унікальність роботи має перевищувати 85%. 

 

9. Система оцінювання та вимоги 

Дипломна робота має продемонструвати вміння автора працювати з літературою, 

логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати методи соціально-

комунікаційних та інших наук для аналізу проблем, послуговуватися сучасними методами 

наукового дослідження, проведення експериментів, навичками формування власних 

узагальнень та висновків. Основними критеріями оцінювання є: 

  зовнішнє оформлення; 
  актуальність дослідження, його значення; 
  змістовність та повнота розкриття теми; 
  виконання поставлених завдань; 
  знання відповідного теоретичного матеріалу і вміння використовувати його на 

практиці; 

  логічність висновків; 
  результати апробації та впровадження основних положень та висновків; 
  наявність достатньої кількості належно оформлених посилань на використані 

джерела; 

  достатньо повний список сучасної літератури з обраної проблеми (теми); 



  якість виступу випускника на захисті дипломної роботи; 
  правильність та повнота відповідей на запитання членів ЕК; 
  оцінка роботи керівником та рецензентом. 
 Отже, загальна оцінка захисту дипломної роботи формується з оцінки роботи як 

закінченої кваліфікаційної праці, доповіді студента, оцінки його роботи 

керівником/консультантом та відповідей на додаткові запитання. Рішення щодо підсумкової 

оцінки ухвалюється більшістю голосів членів екзаменаційної комісії за результатами 

публічного захисту з урахуванням висновків наукового керівника та рецензента. 

 Дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і 

відповідати таким вимогам: 

  має містити науковий аналіз предмета дослідження; 
  має містити результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз 

проблем у галузі соціальних комунікацій; 

  має містити обґрунтовані реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів 
професійної діяльності відповідно до предмета дослідження; 

  має бути належно оформленою та мати всі необхідні супровідні документи. 
Критерії оцінювання дипломної роботи 

 Оцінка «відмінно» (90-100 балів). Повне виконання всіх вимог щодо написання і 

оформлення роботи; стислість і логічність промови студента, в якій відображені основні 

положення роботи; повні та вичерпні відповіді студента на запитання і зауваження, 

демонстрування високого рівня теоретичної, наукової та практичної підготовки. 

 Оцінка «дуже добре» (82-89). Наявність несуттєвих помилок в оформленні роботи, у 

виступі та відповідях студента, що не впливають на зміст роботи. 

 Оцінка «добре» (75-81). Студент допустив помилки як у дипломній роботі, так і в 

підготовленій доповіді, однак їх рівень суттєво не впливає та не спотворює представлені 

положення на захисті; в стилістиці викладу є окремі помилки, що не є принциповим. 

 Оцінка «задовільно» (60-74). Суттєві недоліки в теоретичній і практичній частинах 

роботи, відсутність прикладів і достатньої аргументованості у відповідях автора. Автор 

роботи виявив невпевненість під час дискусії, відповідей на питання. Дипломна робота за 

багатьма параметрами не відповідає вимогам щодо її рівня виконання чи оформлення, 

переважно є компіляцією. 

 Оцінка «незадовільно» (1-59). Дипломна робота за багатьма параметрами не 

відповідає вимогам щодо її рівня виконання чи оформлення і вимагає доопрацювання, а її 

автор не володіє фактичним матеріалом і має низький рівень теоретичної підготовки. Під час 

захисту студент поводиться невпевнено, матеріалами власної роботи володіє слабо, на 

поставлені питання відповідає не в повному обсязі, допускає суттєві помилки. Представлені 

матеріали на захист не відповідають вимогам до написання і захисту дипломних робіт. 

Студент не в змозі захистити власну дипломну роботу. Дипломна робота є плагіатом. 

 

Рейтингова оцінка 

Рейтингова 

оцінка з 

навчальної 

дисципліни 

Оцінка за шкалою ЕСТS Екзаменаційна 

оцінка за 

національною 

шкалою 

Національна 

залікова оцінка 

90-100  А (відмінно)  

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

відмінно  

 

зараховано 

82-89 В (дуже добре)  

(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

добре 

75-81 С (добре)  

(в цілому правильне 

виконання з певною кількістю 



суттєвих помилок) 

67-74 D (задовільно)  

(непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

задовільно 

60-66 Е (достатньо)  

(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

35-59 FX (незадовільно) 

 (з можливістю повторного 

складання) 

 

 

 

незадовільно 

 

 

не зараховано 

 

 
1-34 F (незадовільно) 

(з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

10. Перелік основної літератури: 

1. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: ДСТУ 

8302:2015 / Нац. стандарт України. Вид. офіц. Введ. з 01.07.2016. Київ : 

УкрНДНЦ, 2016. 16 с. (Інформація та документація). 
2. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. Київ : Центр учбової 

літератури, 2011. 144 с. 

3. Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт (проєктів) 

студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка [Електронний ресурс] / уклад. Л. М. Воєвідко, В. В. Кобильник ; [наук. 

ред. С. А. Копилов]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський  

національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD-

ROM) ; 12 см. 

4. Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука : підручник. Суми : Університетська 
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