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ВСТУП

Кваліфікаційна робота – це кваліфікаційне навчальнонаукове 
дослідження, яке виконується на завершальному етапі навчання студентів 
у навчальному закладі вищої освіти.

Магістр – освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 
освіти та присуджується навчальним закладом вищої освіти у результаті 
успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої 
програми.
 Кваліфікаційна робота магістра має продемонструвати вміння 
використовувати набуті теоретичні знання та практичні навички, логічно, 
на підставі сучасних наукових методів, викладати свої погляди за темою 
дослідження, робити обґрунтовані висновки, формулювати конкретні 
пропозиції та рекомендації.

Підготовка і захист кваліфікаційних дипломних робіт є заключним 
етапом засвоєння студентами освітньопрофесійних програм відповідних 
освітніх ступенів підготовки фахівця у навчальних закладах. Магістерська  
робота – це результат самостійного конкретного теоретичного, науково
практичного дослідження.

Базою для виконання наукової роботи є глибоке знання студента 
з певної проблеми, отримані в процесі самостійного вивчення й аналізу 
відповідної літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, 
періодичної літератури, наукових журналів зі спеціальних проблем, 
нормативних документів, а також публікацій з узагальнення досвіду 
практичної роботи).

Успішне проведення наукового дослідження та написання 
магістерської роботи залежить від багатьох чинників, серед яких 
найважливішим є чітка уява про основні вимоги, що ставляться до 
них. Ці вимоги стосуються насамперед наукового рівня робіт, їх змісту,  
структури, форми викладу матеріалу, а також їх оформлення.

Оцінюючи магістерські роботи, комісія враховує не лише якість 
самого наукового дослідження, його наукову новизну, вміння захистити 
сформульвані положення та висновки, а і його оформлення.

До захисту кваліфікаційних робіт допускаються студенти, які 
виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили виробничу 
практику, подали у встановлений кафедрою і деканатом термін 
кваліфікаційну роботу й позитивні відгуки на неї та склали державні 
іспити.



6

Ці навчальнометодичні рекомендації покликані допомогти сту
дентам в оформленні кваліфікаційної дипломної роботи. В їх основі є 
державні стандарти і нормативні матеріали, які стосуються оформлення 
рукописів наукових робіт. 

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи 
призначені для студентів кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики, 
що здійснюють навчання за освітньопрофесійними програмами 
підготовки магістрів напрямку 061 «Журналістика».
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РОЗДІЛ 1
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1.1. Загальні зауваження
До кваліфікаційних робіт висуваються такі основні вимоги:

•	 актуальність теми, відповідність її сучасному стану галузі науки та 
перспективам розвитку;

•	 вивчення й критичний аналіз монографічних і періодичних видань 
з теми;

•	 вивчення й характеристика історії досліджуваної проблеми та її 
сучасного стану;

•	 чітка характеристика предмета, мети й методів дослідження, опис 
та аналіз проведених автором експериментів;

•	 узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки та практичні 
рекомендації.
Студент, який виконує дипломну роботу, повинен, насамперед, озна

йомитись з вимогами до таких досліджень. Оскільки дипломні роботи 
повинні мати ознаки наукового дослідження, то, звичайно, особлива 
увага в них звертається на глибоке теоретичне висвітлення проблеми як  
у цілому, так і окремих її складових.

Написання кваліфікаційної роботи починається з визначення та 
висвітлення основного питання кожного розділу. Виклад змісту кожного 
питання повинен бути доказовим, науково арґументованим і поясненим 
(а не описовим і декларативним!). Теоретичні положення та висновки 
повинні ґрунтуватись на конкретних матеріалах реальної дійсності, факти 
і приклади повинні бути не випадковими, а типовими.

Правильна й логічна структура кваліфікаційної роботи – це запорука 
успіху розкриття теми. Проаналізований і систематизований матеріал 
викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів. 
Кожен розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ або параграф – 
окрему його частину.

Тему треба розкривати без пропуску логічних ланок, тому, починаючи 
працювати над розділом, слід зазначити його головну ідею, а також тезу 
кожного підрозділу. 

Думки повинні бути пов’язані між собою логічно. Увесь текст має 
підпорядковуватися головній ідеї. Один висновок не повинен суперечити 
іншому, навпаки підкріплювати його. Якщо висновки не будуть пов’язані 
між собою, текст втратить свою єдність. Крім того, слід дотримуватись 
послідовності доказів.
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У кваліфікаційній роботі слід прагнути дотримуватись прийнятої 
термінології, позначень, умовних скорочень і символів. Не рекомендується 
вживати штампи, вести виклад від першої особи: «На мою думку…», 
«Я спостерігав…», «Я вважаю…», навпаки – «Мені здається, «Ми 
отримуємо…», «Ми спостерігаємо…». Слід уникати в тексті частих 
повторень слів чи словосполучень.

Вміння письмово теоретично обґрунтовано подати матеріал 
свідчить про сформованість знань студента, їх систематизацію та свідоме 
засвоєння. Опанувавши методи наукового дослідження, студент може 
самостійно, логічно, послідовно, відповідно до зазначеної мети у письмо
вій формі розкрити питання щодо плану вибраної теми. Дипломна робота 
повинна бути написана гарною літературною мовою, без зловживань, 
транслітерованими з чужих мов, науковими термінами. 

1.2. Планування роботи
Підготовка кваліфікаційної роботи потребує виділення її певних 

етапів та визначення конкретних завдань, які необхідно розв’язати на 
кожному із них. Планування передбачає розподіл часу для написання 
роботи, дотримання визначених термінів та обсягів. 

Загалом послідовність виконання кваліфікаційної роботи може бути 
такою:

1. Підготовчий етап:
•	 вибір теми та її обґрунтування;
•	 об’єкт дослідження;
•	 предмет дослідження;
•	 мета дослідження;
•	 завдання дослідження;
•	 підбір літератури з теми дослідження;
•	 складання попереднього плану роботи й узгодження його з 

керівником;
•	 складання та затвердження науковим керівником та 

завідувачем кафедри індивідуального завдання на виконання 
магістерської роботи.

2. Робота над текстом:
•	 вивчення та конспектування літератури;
•	 виклад тексту роботи;
•	 висновки;
•	 написання вступу до роботи.
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3. Етап оформлення роботи:
•	 складання списку використаної літератури й джерел;
•	 оформлення додатків та ілюстративного матеріалу;
•	 літературне оформлення і редагування тексту;
•	 перевірка роботи науковим керівником, оформлення відгуку.

4.  Підготовка до захисту і захист наукової роботи:
•	 попередній захист кваліфікаційної роботи на випусковій 

кафедрі (за окремим графіком);
•	 представлення дипломної роботи на кафедру для реєстрації 

та зовнішнього рецензування (не пізніше 15 днів до першого 
засідання ДЕК);

•	 допуск деканом кваліфікаційної роботи до захисту на ДЕК;
•	 захист кваліфікаційної роботи на засіданні ДЕК.

 1.2.1. Вибір теми 
Тему дипломної роботи студент обирає самостійно із запропонова

ного кафедрою переліку. 
Студент обирає ту тему, яка найповніше відповідає його навчально

науковим інтересам і схильностям. Перевага надається темі, при розробці 
якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. 

Теми, які пропонує кафедра, переважно не збігаються із темами, які 
є у навчальній літературі. Такий підхід зорієнтований на стимулювання 
самостійного творчого наукового дослідження. До остаточного закріп
лення студентів за конкретними темами кафедра допускає зустрічні 
пропозиції студентів про внесення до тематики додаткових тем. У темі 
може бути вказано об’єкт, який досліджується, або за матеріалами якого 
виконувалася робота.

Разом з керівником необхідно визначити межі розкриття теми, 
основні питання, що будуть висвітлені в дослідженні.

Після остаточного узгодження теми кваліфікаційної роботи з 
науковим керівником, студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри, 
в якій зазначає назву теми і повну назву об’єкта дослідження. Заява є 
підставою для призначення наукового керівника. (Додаток А). 

Завершується підготовчий етап роботи над кваліфікаційною  
роботою оформленням завдання на її виконання. 

Завдання є офіційним документом, що визначає конкретні етапи та 
хід виконання роботи, терміни попереднього захисту на кафедрі, надання 
відгуку та отримання рецензії.
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Кафедрально розробляється завдання, оформлюється на бланку 
встановленого зразка (Додаток Б.1, Додаток Б.2), підписується керівни
ком і виконавцем і затверджується завідувачем кафедри.

Завдання на виконання кваліфікаційних  робіт видають студентам 
не пізніше, ніж за три місяці до початку їх розробки.

1.2.2. Пошуки та вивчення літератури 
 Виконання завдань дослідження неможливе без ознайомлення 
з основними літературними (а, можливо, й архівними) джерелами з 
теми магістерської роботи. З метою повного їх виявлення необхідно 
використовувати різні джерела пошуку: бібліотека КНУКіМ, а також 
провідні наукові бібліотеки міста, бібліографічні посібники, прикнижкові 
та пристатейні списки літератури, виноски й посилання в підручниках, 
монографіях і словниках тощо, а також покажчики змісту річних 
комплектів спеціальних періодичних видань. Найповнішу інформацію 
можна отримати в Інтернеті .

1.2.3. Складання плану роботи
Після ознайомлення з літературою студент вже має сформовану 

думку про напрям свого дослідження і готовий до складання плану 
дослідження.         

Кваліфікаційна робота, зазвичай, має простий план, який включає: 
•	 вступ; 
•	 основну частину (3 розділи); 
•	 висновки; 
•	 список використаних джерел та літератури;
•	 додатки.

План кваліфікаційної роботи обов’язково повинен бути погоджений 
з науковим керівником ще до початку роботи над її текстом.
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РОЗДІЛ 2

ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕКСТУ

2.1. Структура кваліфікаційної роботи 
Структура кваліфікаційної роботи включає такі основні елементи: 

•	 титульний аркуш; 
•	 зміст; 
•	 за необхідності – перелік умовних позначень; 
•	 вступ; 
•	 основну частину; 
•	 висновки; 
•	 список використаних джерел та літератури;
•	 додатки.

2.2. Титульний аркуш
Він є основним елементом будьякої наукової роботи – курсової, 

дипломної чи дисертаційної. З титульного аркуша починається 
нумерація сторінок, хоча номер сторінки на ньому не проставляється.

Дані, які подають на титульному аркуші магістерських робіт, 
визначені державним стандартом (ГОСТ 7.4–77). Дотримання 
державних стандартів є обов’язковим. 

У кваліфікаційних роботах зазначають повну назву навчального 
закладу та його відомчу підпорядкованість, факультет, кафедру, на 
якій виконана робота, назву роботи, дані про студента та наукового 
керівника, місто та рік подання роботи до захисту. Скорочення в назві 
навчального закладу та назві роботи не допускаються. Вчене звання 
та науковий ступінь наукового керівника пишеться із скороченням 
перед прізвищем наукового керівника, наприклад: доцент, к.філос.н., 
Малевич Вікторія Вікторівна. Прізвище, ім’я та по батькові (П.І.Б.) 
наукового керівника та студента пишеться повністю. Зразки титульних 
аркушів (Додаток Д.1 та Додаток Д.2).

2.3. Зміст 
Зміст відповідає плану роботи і відображає всі її складові 

частини та структурні питання основного тексту. При цьому 
проти кожної його позиції вказуються відповідні сторінки роботи. 
Вказується лише номер початкової сторінки пункту плану.   
(Додаток Ж).
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РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНА І НАУКОВОВИРОБНИЧА
  ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ……………………………………8

1.1. Загальні вимоги щодо практики та її вимоги……………..8   
1.1.1. Організація проведення практики та підведення

її підсумків…………………………………….......................8
1.2. Наукововиробнича практика…...………….......................10

РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ 
І НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. 
АСПІРАНТУРА І ДОКТОРНАТУРА .................................... 13

При побудові Змісту використовується індексована система 
розділення структурних підрозділів, наприклад:

     1.1.
          1.1.1.

1.2.

     2.1.
          2.1.1.

2.4. Перелік умовних позначень
Якщо у роботі використано понад п’ять умовних позначень 

(абревіатур, символів, скорочень, які не є загальноприйнятими), то це 
зазначається на окремому аркуші, який розташовується перед текстом 
роботи.

Якщо до роботи додається перелік умовних позначень, то він 
розташовується перед вступом і відображається у змісті.

2.5. Вступ 
Вступ доцільно писати після того, як вже завершено основну 

частину магістерської роботи. У вступі обґрунтовується актуальність 
теми, що вивчається, її практичне значення; визначається об’єкт, предмет, 
мета і завдання дослідження; розкривається структура роботи, її основний 
зміст. Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він має 
зазначити це у вступі (3–5 сторінок тексту). 

 
Об’єкт дослідження – це частина матеріального світу, котра 

привернула увагу дослідника. Стосовно об’єкта дослідження студенту 
необхідно усвідомити: об’єкт дослідження – новий  чи традиційний. 
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Предмет дослідження – це розглянута у кваліфікаційній 
роботі сторона об’єкта дослідження та її досліджувані якості і галузь 
використання. Щодо предмета дослідження, то тут треба вирішити те 
саме питання: предмет дослідження є новим чи традиційним. 

Визначаючи об’єкт, треба знайти відповідь на запитання: що 
розглядається?  Інакше кажучи, об’єктом виступає те, що досліджується, 
а предметом – те, що в цьому об’єкті потребує наукового пояснення.

Мета дослідження – запланований результат. Результат має бути 
конструктивним, тобто спрямованим на вироблення суспільно корисного 
продукту з ліпшими, ніж було раніше, показниками якості або процесу її 
досягнення.

Поставленої мети досягти треба обов’язково. І неодмінно перевірити, 
чи відображено досягнення мети у висновках.

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити його 
завдання. 

Завдання дослідження можуть включати:
•	 вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної 

проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, 
явищ, процесів, подальше вдосконалення їх вивчення, принципів 
та умов застосування тощо);

•	 усебічне вивчення практики розв’язання даної проблеми, 
виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їхніх причин;

•	 обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної 
проблеми;

•	 експериментальна (за необхідності) перевірка запропонованої 
системи заходів щодо відповідності її критеріям оптимальності, 
тобто досягнення максимально важливих у відповідних умовах 
результатів розв’язання цієї проблеми за певних витрат часу й 
зусиль.

Актуальність теми подається шляхом критичного аналізу та 
порівняння з відомими розв’язаннями проблеми.

Обов’язково слід зазначити, які нові наукові положення (практичні 
рекомендації) запропоновані у дослідженні студентом особисто. Якщо 
студент виступав за результатами дослідження на студентських наукових 
конференціях чи має відповідні публікації, про це також слід написати у 
вступі.

Обов’язковою частиною вступу є огляд літератури з теми 
дослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи  
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(10–15 джерел). Огляд має бути систематизованим аналізом теоретичної, 
методичної й практичної новизни, значущості, переваг і недоліків 
проаналізованих робіт. 

2.6. Основна частина
Основна частина роботи складається з розділів, параграфів 

(підрозділів), пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової 
сторінки. Основному текстові кожного розділу може передувати передмова 
з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих 
методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки 
із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних 
результатів. 

У розділах основної частини подають: огляд літератури за темою і 
вибір напрямів досліджень; виклад загальної методики і основних методів 
досліджень; проведені теоретичні дослідження і розрахунки; аналіз і 
узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури студент відзначає основні етапи розвитку 
наукової думки зі своєї проблеми. Стисло, критично висвітлюючи 
публікації, студент повинен назвати ті проблеми, які потребують 
дослідження і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми.  
У першому розділі переважно обґрунтовують вибір теми роботи, наводять 
методи дослідження і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну 
методику дослідження, розкривають методи розрахунків, гіпотези, що 
розглядають. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно 
необхідності проводити дослідження у цій галузі. 

У наступних розділах викладають результати власних досліджень. 
Студент повинен давати оцінку повноти розв’язання визначених завдань, 
оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, показників), 
їх порівняння з аналогічними дослідженнями українських та зарубіжних 
авторів. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко 
визначеній темою роботи. 

Обсяг текстової частини має бути 100–110 сторінок друкованого 
тексту формату А4 (без урахування додатків і списку літератури).

2.7. Висновки
Логічним завершенням кваліфікаційної роботи є висновки. Головна 

мета –  підведення підсумків виконаної роботи. Висновки подаються у 
вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже 
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важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. Основна вимога 
до заключної частини – не повторювати зміст вступу, основної частини 
роботи і висновків, зроблених у розділах.

2.8. Список використаних джерел та літератури
У список використаних джерел та літератури включаються тільки ті 

джерела та література, які були використані для підготовки роботи.
До джерел відносяться: закони, укази, маніфести та інші урядові 

акти, постанови, накази, міжнародні договори, меморандуми, пам’ятні 
записки, протоколи та інші архівні матеріали, дозволені до відкритого 
використання, досліджувані тексти.

До літератури відносяться: монографії, книги (неперіодичне 
видання обсягом від 48 стор і більше), брошури (неперіодичне видання 
обсягом від 5 до 48 стор), періодичні видання та газети. 

Список використаної літератури і джерел – елемент бібліографічного 
апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і 
наводиться в кінці роботи з нової сторінки за алфавітом авторів і назв 
робіт. Він повинен містити лише ті джерела, які студент використав при 
підготовці роботи і на які є посилання в тексті роботи. Саме з нього можна 
зробити висновок про ступінь ознайомлення студента з літературою з 
досліджуваної проблеми.
Зразки оформлення бібліографічних описів наведено у додатках  
(Додаток З).

Укладаючи список, необхідно дотримуватись вимог державного 
стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Бібліографічний запис – розгорнута бібліографічна характеристика 
видання (твору, документального джерела), в якій бібліографічний опис 
доповнений тими чи іншими елементами. До складу бібліографічного 
запису, крім бібліографічного опису, який є його основним елементом, 
входять також заголовок, анотація (реферат), класифікаційні індекси, 
предметні рубрики, довідки про додаткові бібліографічні записи, шифри 
зберігання документа, номер державної реєстрації та інші відомості про 
книгу, що дають змогу її ідентифікувати, розкрити склад і зміст з метою 
бібліографічного пошуку.

Бібліографічний опис – бібліографічні відомості про документ, 
призначені для ідентифікації та загальної характеристики документа й 
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подані за певними правилами, які встановлюють наповнення і порядок 
розташування зон та елементів.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим 
твором або виписують з каталогів і бібліотечних показників повністю 
без пропусків будь яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому 
можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Відомості про джерела, внесені до списку, необхідно давати 
відповідно до вимог міждержавних і державного стандартів з обов’язковим 
наведенням назв праць. 

Матеріали, взяті з Інтернету, повинні також мати повне 
презентування з вказівкою на Інтернетджерело і повним шляхом його 
пошуку [Електронний ресурс].

2.9. Додатки
До додатків доцільно включати складений або підібраний 

довідковий та допоміжний матеріал, що безпосередньо стосується 
теми кваліфікаційної роботи, але розміщення його в основному тексті 
є недоцільним (окремі первинні документи; аналітичні (розрахункові) 
таблиці; ілюстрації допоміжного характеру тощо).
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РОЗДІЛ 3
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДРУКУВАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Набір тексту кваліфікаційної роботи
Робота повинна бути оформлена відповідно до ГОСТ 7.3291, а дані 

таблиць і графіків повинні бути опрацьовані за допомогою пакету програм 
Microsoft Office.

Набір тексту здійснюється через 1,5 міжрядкових інтервали  
(29–30 рядків на сторінці), друк – на принтері з одного боку аркуша білого 
паперу формату А4 (210×297мм) чорним кольором з використанням 
шрифтів текстового редактора Word Times New Roman. Висота шрифту –  
14 мм. Поля: ліве – 25–30мм., праве – 10мм., верхнє і нижнє – 20мм., 
відступ абзацу – 12,5 мм.  

Текст має бути надрукований чисто й грамотно, друкарські помилки, 
описки чи графічні нечіткості, виявлені у процесі оформлення роботи, 
можна виправляти охайним підчищенням чи за допомогою коректора і 
нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (фрагменту малюнка) 
тим самим кольором, яким написаний текст (не більше трьох на одному 
аркуші).

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 
УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ/СКОРОЧЕНЬ» (якщо такий є), «ВСТУП», 
«РОЗДІЛ 1. Назва», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» (якщо такі є) друкують 
великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту  
(по центру) без крапки в кінці й без підкреслення. Не дозволяється у 
заголовку роботи переноси. Якщо заголовок великий, то його поділяють (за 
змістом) на кілька рядків. Сторінки, на яких знаходяться назви структурних 
частин не нумеруються, але вони входять до загальної кількості сторінок 
роботи.

Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом має 
бути не менше двох рядків. Не можна розміщувати заголовок у нижній 
частині сторінки, якщо після нього залишається лише один рядок тексту.

Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки. Текст 
розділів може складатись з підрозділів. Заголовки підрозділів друкуються 
маленькими літерами – напівжирним написом (крім першої великої) з 
абзацного відступу.  Крапка у кінці заголовка не ставиться, наприклад:
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 РОЗДІЛ 2.
НАУКА Й НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

В СУЧАСНОМУ СВІТІ

1.1. Виникнення та еволюція науки
……………. ……………………. …………….. ……………………… 

……………. …………………. ….. …….. …………… ……. …….. 
……………… ………………………………. . ……………….. ………… 
…………. ………. ….

 Якщо підрозділи містять пункти, то заголовки цих пунктів друкують 
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У кінці 
заголовка, надрукованого у підбір до тексту, крапка теж не ставиться. 
Назви розділів не повинні повторювати назву роботи, а назви підрозділів 
(параграфів) – збігатися з назвами розділів.

Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, то їх розділяють 
крапкою. Заголовки чи слова у них не підкреслюються і слова при переносах 
не розбиваються. Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) 
і подальшим текстом має дорівнювати одному міжрядковому інтервалу, а 
відстань між заголовком і останнім рядком попереднього тексту (для тих 
випадків, коли кінець одного і початок другого підрозділу розташовується 
на одній сторінці) – двом міжрядковим інтервалам.

До формулювань заголовків (назв) розділів і підрозділів (параграфів) 
курсових, дипломних (кваліфікаційних) робіт ставляться такі основні 
вимоги: стислість, чіткість і синтаксична різноманітність у побудові 
речень, з перевагою простих поширених; послідовне точне відбиття 
внутрішньої логіки змісту роботи.

При роботі необхідно звернути увагу і на розбивку тексту за 
абзацами. Кожен абзац має нести певну думку, виражену кількома фразами 
(реченнями).  Абзаци не повинні складатися з одного речення.

Абзац з літературної точки зору – це частина тексту, що представляє 
собою закінчений за змістом фрагмент твору, закінчення якого служить 
природною паузою для переходу до нової думки.

Абзацний відступ – це відстань (12.5мм.) від краю тексту до 
найближчого поля. Відступ зліва – це відстань від лівого краю тексту 
до лівого поля, а відступ праворуч – відстань від правого краю тексту 
до правого поля. Абзацний відступ використовують для обережного 
розміщення заголовків, приміток. 

Особливу увагу слід звертати на стиль мови викладу матеріалу, на 
повноту розкриття теми, на правильність оформлення роботи, що сприяє 
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розвитку необхідних навичок в оформленні досліджень з дотриманням 
певних норм. Не потрібно використовувати довгих, заплутаних речень. 
Не слід користуватись надто часто вживаними, мало інформаційними 
штампами. Слід намагатися викладати думки просто і образно.

3.2. Нумерація
Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. 
Нумерація має бути наскрізною, причому першою сторінкою є титульний 
аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться, другою – сторінка, що 
містить «ЗМІСТ», на ній також номер не ставиться, а наступна сторінка вже 
має номер – 3 і далі по порядку. Порядковий номер сторінки розміщується 
праворуч на верхньому полі сторінки. Рисунки і таблиці включаються 
у загальну нумерацію. Сторінки з додатками і списком літератури 
включаються у наскрізну нумерацію. Номер сторінки проставляється у 
правому верхньому кутку сторінки без будь яких знаків (крапки у кінці, 
виділення рисками, дужками тощо).

Номер  розділу  ставиться  після  слова  «РОЗДІЛ»,  наприклад:  
«РОЗДІЛ 4.», а «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, 
СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ, СИМВОЛІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», 
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не нумеруються. 
Нумерація починається зі змісту.

Підрозділи нумеруються у межах розділу. Номер підрозділу 
складається із номера розділу та свого порядкового номера, розділених 
крапкою. У кінці також ставиться крапка, наприклад, 2.1. (перший 
підрозділ (параграф) другого розділу).

Пункти нумеруються арабськими цифрами у межах кожного 
підрозділу. Номер пункту має складатися із номера розділу, підрозділу і 
пункту (свого порядкового номера), розділених крапками. У кінці номера 
пункту також ставиться крапка, наприклад, 2.1.3. (третій пункт першого 
підрозділу другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. 
Пункт може не мати заголовка. Номери підрозділів і пунктів ставляться 
на їх початку, номер пункту – на початку першого рядка абзацу, яким 
розпочинається відповідний пункт. Цифра номера пункту не повинна 
виступати за межі абзацу.

Якщо пункти міститимуть підпункти, то їх нумерують у межах 
кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Таблиці й ілюстрації, розміщені на окремих сторінках, включають 
до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом Рис. і 
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нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, 
поданих у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і 
порядкового номера ілюстрацій, між якими ставлять крапку, наприклад, 
Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, назву і 
пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

3.3. Оформлення ілюстрацій (рисунків)
Текстові матеріали роботи можна супроводжувати додатковими 

матеріалами (рисунками, схемами, таблицями, графіками, діаграмами, 
плакатами, кресленнями, фотографіями тощо), необхідними для доведення 
положень, що висуваються, та обґрунтування зроблених висновків і 
запропонованих рекомендацій.

Ілюстрації, які виносяться на захист, можна навести в основній 
частині магістерської роботи або у додатках.

Ілюстративний матеріал для захисту роботи можна подавати 
за допомогою світлопроекційних і комп’ютерних засобів. Зміст 
ілюстративного матеріалу має досить повно відображати основні 
положення, які виносяться на захист.

При зображенні схем слід попередньо ретельно продумати 
композицію елементів відповідно до «логіки функціонування», що 
допомагає у сприйнятті схеми. Найменування, характеристики, значення 
елементів принципових схем бажано розміщувати на полі рисунка, 
використовувати загальноприйняті символи, позначення тощо.

Обов’язковою вимогою при оформленні графічної частини роботи 
(якщо така є) є виконання вимог Єдиної системи конструкторської 
документації (ЄСКД), але вони значно спрощуються порівняно з робочими 
кресленнями і схемами.

Ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, графіки тощо) 
називаються рисунками, які нумеруються послідовно у межах розділу або 
наскрізно (якщо рисунків не багато) арабськими цифрами. Якщо рисунків 
багато, то номер рисунка має складатися із номера розділу і порядкового 
номера рисунка, розділених крапкою, наприклад, Рис.1.2. (другий рисунок 
першого розділу), а далі йде назва рисунка. 

При посиланні на рисунок перший раз, необхідно вписувати його 
повний номер, наприклад, (рис.1.2.). Подальші посилання на рисунки 
виконуються разом із скороченим словом «дивись», наприклад, (див.
рис.1.2.). Рисунки мають розташовуватись одразу після посилання на них 
у тексті. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати 
на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі, тобто щоб для 
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вивчення цього рисунка сторінку можна було б повернути за годинниковою 
стрілкою. 
 Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються 
послідовно під рисунком.

3.4. Оформлення таблиць
Усі використовувані в тексті таблиці, схеми, графіки, діаграми повинні 

обов’язково мати відповідні коментарі і мають бути проаналізовані. Якщо 
такого аналізу немає, то наведені наочні засоби не тільки не зараховуються 
рецензентом в актив роботи, а й відносяться в пасив, через що оцінка 
знижується за невміння подати досліджуваний матеріал.

Кожна таблиця повинна мати назву (тематичний заголовок), яку 
розміщують над таблицею, друкують симетрично до тексту (по центру).

Таблиці у роботі нумеруються послідовно (за винятком таблиць, 
поданих у додатках) в межах розділу. Назву і слово «Таблиця» починають 
з великої літери, назву не підкреслюють. Напис «Таблиця» із зазначенням 
номеру, наприклад, Таблиця 2, розташовують над правим верхнім кутом 
таблиці (напівжирним курсивом); слово Таблиця за наявності тематичного 
заголовка пишуть над заголовком. Номер таблиці складається із номера 
розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, 
Таблиця 1.2. (друга таблиця першого розділу). При посиланні на таблицю 
вказують її повний номер, а слово «Таблиця» пишуть у скороченому 
вигляді, наприклад, (табл.1.2). Таблиця має бути компактною та наочною.

Якщо у роботі тільки одна таблиця, то її не нумерують і слово 
«Таблиця» не пишуть.

Таблиці потрібно розташовувати після першої згадки її у тексті 
так, щоб її зручно було розглядати без повороту або з поворотом за 
годинниковою стрілкою. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх 
необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення 
формі, тобто, щоб для вивчення таблиці сторінку можна було б повернути 
за годинниковою стрілкою.

При переносі таблиці на наступну сторінку нумерацію колонок 
необхідно повторити, а над нею розмістити слова «Продовження табл.» із 
зазначенням її номера, наприклад Продовження таблиці 1.2.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший 
аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною. 
Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати 
одну частину під іншою у межах одної сторінки. 

Заголовки граф таблиці пишуться з великої букви, підзаголовки  
граф – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком;  
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і з великої, якщо вони мають самостійне значення. Висота рядків повин на 
бути не меншою 8 мм. 

Якщо текст, який повторюється у графі таблиці і складається з 
одного слова, то його можна замінити лапками; якщо текст повторюється 
і складається з двох чи більше слів, то при першому повторенні його 
замінюють на слова «Те ж», а далі – лапками. Замість цифр, марок, знаків, 
букв, математичних символів лапки не допускаються. Якщо цифрові дані 
у якомусь рядку таблиці не наводяться, то у ньому ставиться прочерк.

Отже, усі наведені в таблицях і висновках дані мають бути 
достовірними, однорідними і такими, що їх можна зіставити. В основі їх 
групування можуть бути лише суттєві ознаки. У таблиці варто включати 
дані лише з авторитетних, надійних джерел.

3.5. Оформлення формул
Формула складається з умовних позначень, які називаються 

символами. При використанні формул потрібно дотримуватися певних 
технікоорфографічних правил.

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. 
Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 
формули у розділі, між якими ставиться крапка. Номер формули пишеться 
біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули (якщо формула 
велика, то на рівні нижнього рядка формули до якої він відноситься) 
в круглих дужках, наприклад (2.2) (друга формула другого розділу). 
Пояснення позначень символів чи числових коефіцієнтів наводиться 
безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони подані у 
формулі. Це пояснення подається з нового рядка, починаючи зі слова 
«де», двокрапка після якого не ставиться. Значення кожного символу чи 
числового коефіцієнта подається з нового рядка. Розмірність одного і того 
ж параметра у межах роботи має бути однаковою. При посиланні у тексті 
на формулу, необхідно подати її повний номер у дужках, наприклад, (у 
формулі 1.2).

Рівняння і формули виділяються від тексту вільними рядками. Вище 
і нижче кожної формули або після рівняння має бути залишено не менше 
одного вільного рядка.

3.6. Оформлення приміток
Якщо у тексті є необхідність у примітках, в яких вказують довідкові 

чи пояснювальні дані, то пишеться слово «Примітка» чи «Примітки». 
Якщо приміток на одному аркуші в одному пункті чи підпункті декілька, 
то після слова «Примітки» ставиться двокрапка і примітки нумеруються.
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Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» 
ставиться крапка.

3.7. Оформлення посилань
При написанні роботи студент повинен посилатися на джерела, 

матеріали або окремі результати, на ідеях і висновках яких розробляються 
проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячене дослідження. Такі 
посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність 
відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію 
про нього, допомагають з’ясувати його зміст. Посилатися слід на останні 
видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих 
випадках, коли наявний у них матеріал не входить до останнього видання.

Якщо використовуються відомості із джерел документальної 
інформації чи з великою кількістю сторінок, то у посиланні необхідно 
точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, 
на яке дається посилання.

Посилання у тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим 
номером за переліком їх у списку літератури, виділивши двома квадратними 
дужками, наприклад,  …у працях [2–5]… чи [17, 20–25], [17, 25], [17]. 
Перелік джерел (список літератури), на яке є посилання в основній частині 
дипломної роботи, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. 

При посиланнях на ілюстрації, таблиці, формули, які розміщені у 
самій роботі автора, відповідно вказується: порядковий номер ілюстрації 
(наприклад, рис. 2.4); номер таблиці (наприклад, …в табл. 1.4); порядковий 
номер формули (наприклад, …у формулі (2.2)). При повторних посиланнях 
на ілюстрації та таблиці треба вказувати скорочено слово «дивись», 
наприклад, див. рис. 2.4.

3.8. Оформлення списку використаних джерел та літератури
До цього списку включаються усі використані джерела, які 

розташовуються за алфавітом.
Укладаючи список необхідно додержуватись вимог державного 

стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1;2006. Інформація про видання 
(монографії, підручники, довідники тощо) має включати: прізвище та 
ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, 
обсяг у сторінках. Ці дані друкуються у виданнях.

Кожен бібліографічний опис треба починати з нового рядка, 
літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів і назв праць, 
спочатку видання українською і російською мовами, потім – іноземною 
(мовою оригінала).
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Прізвище автора подається у називному відмінку. Якщо є два, три 
чи чотири автори, то їх прізвища з ініціалами подають у тій послідовності, 
у якій вони надруковані у книзі; перед прізвищем наступного автора 
ставлять кому. При наявності більше чотирьох авторів, вказують прізвища 
з ініціалами тільки перших трьох, а далі пишуть слова «та інші». Назву 
місця видання необхідно подати повністю у називному відмінку.

Дані про статтю із періодичного видання мають вказувати: прізвище 
та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії 
(якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінки, на яких 
розміщена стаття.

Заголовок статті подається у тому вигляді, як вказано у періодичному 
виданні. Назву серії пишуть після скороченого слова «сер». Номери 
сторінок, на яких розміщена стаття, розділяють рискою, наприклад,  
C.32–39.
 Усі елементи опису пишуться з малої літери крім перших слів кожної 
області та заголовків у всіх описах.
 Після заголовку вид матеріалу пишуть у квадратних дужках без 
пропусків і без скорочення: [Текст] чи [Тext], [Електронний ресурс]. У 
квадратних дужках пишуть усе, що запозичене з інших джерел або за 
даними аналізу матеріалу.
 Прізвище першого автора при опису одного автора повторюють 
в області відповідальності (за косою рискою), а при опису двох і трьох 
авторів прізвище першого автора пишуть перед заголовком та після косої 
риски пишуть усіх авторів.
 При наявності більше трьох авторів (за косою рискою) пишуть лише 
першого автора (за бажанням можна писати всіх авторів) та ін.: [та ін.]. У 
дисертації та авторефераті в області відповідальності пишуть повністю 
прізвище, ім’я та по батькові.
 У патентних документах в області відповідальності на відміну від 
інших документів пишуть спочатку прізвище, а потім ініціали.
 Знаки  ;  та : розділяють пробілами з обох боків. Реєстраційний номер 
книги (ISBN) пишуть, якщо він є. Відсутні пробіли в нумерації сторінок : 
8–10. У кінці опису ставиться крапка.

Список використаної літератури у магістерській роботі складається 
з 100110 бібліографічних записів джерел. 
 

3.9. Оформлення додатків
Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її 

сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку 
посилань у тексті роботи. 
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3.9.1. Призначення додатків
У додатках вміщують матеріал, який необхідний для повноти роботи, 

але включення його до основної частини може змінити впорядковане 
й логічне уявлення про роботу; не може бути послідовно розміщений в 
основній частині через великий обсяг або способи відтворення; може 
бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців 
у даній галузі. 

Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен 
мати заголовок, надрукований угорі малими буквами з першої великої 
симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 
малими буквами з першої великої друкується слово «Додаток …» і велика 
літера української абетки, наприклад «Додаток А», «Додаток Б». Додатки 
слід позначати послідовно відповідно до букв алфавіту, за винятком букв 
Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка може поділятись на розділи та підрозділи, 
які нумеруються у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним 
номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад,  
А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1. – підрозділ перший третього розділу 
додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули у додатках нумеруються у межах 
кожного додатка, наприклад: рис. А.1.2. – другий рисунок першого розділу 
додатка А; формула (В.1) – перша формула додатка В.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на 
титульному аркуші роботи під її назвою друкують великими буквами 
слово «ДОДАТКИ».

3.10. Палітурка 
Магістерські  роботи повинні мати палітурки. Їх опалітурюють 

лише у тверду коленкорову оправу.
Електронна копія кваліфікаційної роботи на електронному носії 

(CDR або CDRW) вкладається  у конверт формату А5 та прикріплюється 
до твердої палітурки  кваліфікаційної роботи. Також у конверт вкладається: 

•	 відгук наукового керівника на кваліфікаційної роботу; 
•	 рецензія на кваліфікаційної роботу;
•	 завдання на кваліфікаційної роботу;
•	 заява на дозвіл працювати за обраною темою.
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РОЗДІЛ 4
ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ

Й ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

4.1. Подання роботи до захисту
Кваліфікаційні роботи подаються науковому керівникові у визначені 

ним терміни. Кваліфікаційні роботи захищаються перед комісією, до 
якої входять викладачі кафедри відповідно до графіка, затвердженого 
кафедрою. 

4.2. Захист кваліфікаційної роботи
До захисту дипломних робіт ОС «Магістр» допускаються студен

ти, які виконали всі вимоги навчального плану, здали всі іспити і заліки, 
пройшли попередній захист на кафедрі. Рішення про допуск до захисту 
перед ДЕК приймає завідувач кафедри за умови наявності бакалаврської 
роботи (оформленої у відповідності з Методичними рекомендаціями) 
магістерської роботи, відгуку наукового керівника (Додаток В) та  
зовнішньої рецензії  (Додаток Г). Списки студентів, допущених до заСписки студентів, допущених до застудентів, допущених до за, допущених до за
хисту дипломних робіт, подаються в деканат факультету журналістики та 
міжнародних відносин не пізніше ніж за 5 днів до захисту.

Дата захисту магістерських робіт визначається графіком засідань 
Державної екзаменаційної комісії, що затверджується наказом ректора 
КНУКіМ і доводиться деканатом факультету журналістики до відома голів, 
членів ДЕК та студентів. Цим наказом, за поданням декана, призначаються 
секретарі комісії, які забезпечуватимуть відповідне документування її 
роботи.

Державній екзаменаційній комісії перед початком чергового 
засідання ДЕК подаються такі документи:

•	 деканатом факультету журналістики та міжнародних відносин – 
списки груп студентів, що виходитимуть на захист у відповідності з 
графіком засідань ДЕК; зведена відомість про виконання студентами 
навчального плану й отримані ними оцінки;

•	 кафедрою зв’язків з громадськістю та журналістики – завершені 
магістерські  роботи ОС «Магістр», відгуки наукових керівників та 
зовнішні рецензії на них.

Державній екзаменаційній комісії можуть бути подані також інші 
матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної 
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дипломної роботи (друковані статті студента або тези його доповідей на 
конференціях за темою роботи, документи, що вказують на її практичне 
застосування тощо).

Перед захистом студент зобов’язаний ознайомитися з відгуком 
наукового керівника і зовнішньою рецензією, проаналізувати їх та 
підготувати відповіді на зауваження.

Захист робіт ОС «Магістр» проводиться на відкритому засіданні 
Державної екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу 
при обов’язковій присутності голови комісії або його заступника.

Захист дипломної роботи розпочинається з доповіді її автора, в якій 
він в межах 15–20 хвилин повинен представити:

•	 актуальність обраної теми, мету та завдання, наукову новизну та 
практичну значимість роботи;

•	 структуру роботи, об’єкт дослідження, методи дослідження;
•	 зміст запропонованих заходів та пропозицій автора;
•	 основні висновки за результатами роботи. 

Під час доповіді потрібно використовувати демонстраційні 
матеріали (таблиці, схеми, графіки тощо).

Після доповіді студент відповідає на питання членів ДЕК, які 
ставляться з метою визначення рівня його професійної підготовки. Далі 
оприлюднюються відгуки керівника та зовнішнього рецензента, після 
чого студенту надається слово для відповіді на їх зауваження.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо 
зазначається думка членів ДЕК про практичну цінність роботи і 
рекомендації щодо випускника.

Загальний час захисту кваліфікаційної роботи, як правило, не 
повинен перевищувати 20 хвилин.

Оцінюючи дипломну роботу ДЕК керується критеріями наведеними 
в таблиці.

При оцінюванні доповіді студента насамперед звертають увагу на 
те, наскільки вільно і впевнено доповідач володіє матеріалом своєї роботи, 
сучасною термінологією, демонструє і пояснює ілюстративний матеріал 
до роботи (якщо він є).

Доповідач повинен правильно розподілити час, що йому відведений 
для доповіді, присвячуючи переважну частину часу аналізу одержаних 
результатів, висновкам і пропозиціям, не зупиняючись на другорядних 
питаннях. На запитання присутніх доповідач повинен давати чіткі 
відповіді по суті, бути впевненим у своїх знаннях. 
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На підставі результатів захисту кваліфікаційної роботи, відгуку 
наукового керівника та висновків рецензента Державна екзаменаційна 
комісія приймає мотивоване рішення стосовно кожного студента щодо 
оцінки його дипломної роботи. Рішення ДЕК щодо оцінки знань, виявлених 
при підготовці та захисті кваліфікаційної роботи, а також присвоєння 
студенту освітнього ступеня «Магістр» та видачі йому відповідного 
державного документа про освіту (диплома) приймається на закритому 
засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які 
брали участь у засіданні. При розходженні оцінок членів комісії голос голови  
є вирішальним. 

4.3. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи 
Оцінюється кваліфікаційна робота членами комісії після її захисту 

студентом у балах і за національною шкалою оцінок. Загальна кількість 
балів включає оцінки змісту роботи (до 70 балів) та захисту (до 30 балів) 
Таблиця 1.
 При оцінюванні кваліфікаційної роботи враховується низка 
складових, зокрема: 

Таблиця 1.

Критерії оцінювання Кількість 
балів

1. Визначення мети і завдань роботи. 5 балів
2. Формулювання об’єкта та предмета дослідження. 5 балів
3. Відповідність структурних розділів визначеній темі. 10 балів
4. Чітксть, повнота та послідовність розкриття кожного 

питання плану.
10 балів

5. Аргументованість висновків і обґрунтування 
пропозицій.

10 балів

6. Науковість стилю викладу інформації. 5 балів
7. Дотримання граматичних і стилістичних норм і правил. 5 балів
8. Відповідність вимогам щодо оформлення роботи (при 

значних відхиленнях від встановлених вимог робота 
може бути взагалі не допущена до захисту або це 
суттєво вплине на загальну оцінку).

10 балів

9. Наявність посилань відповідно до державних стандартів 
оформлення роботи.

5 балів

10. Дотримання правил оформлення використаних джерел. 5 балів
11. РАЗОМ 70 балів
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При оцінюванні захисту кваліфікаційної роботи враховується низка 
складових, зокрема Таблиця 2:

Таблиця 2.

Критерії оцінювання Кількість 
балів

1. Вміння студента лаконічно, грамотно та аргументовано 
викладати матеріал.

10 балів

2. Знання тексту (оперування термінами, цифрами). 10 балів
3. Вміння чітко відповідати на поставлені запитання членів 

комісії.
10 балів

4. РАЗОМ 30 балів
 
Підсумкову, диференційовану за стобальною шкалою оцінки захисту 

дипломної роботи визначає ДЕК згідно з Таблицею 3.
Таблиця 3.

Підсумковий 
рейтинговий бал Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Традиційна 
екзаменаційна 

оцінка
90 <= RD =100 A –    Відмінно Відмінно
84 <= RD <= 90 B –   Дуже добре Добре
74 <= RD <= 83 C –   Добре Добре
66 <= RD <= 73 D –   Задовільно

Задовільно61 <= RD <= 65 E –   Достатньо (задовольняє         
мінімальні критерії)

21 <= RD < 60 FХ – Незадовільно Незадовільно

RD < 20 F –   Незадовільно (з обов’язковим 
повторним курсом) Не допущено

Відмінно 
Кваліфікаційна робота є бездоганною в усіх відношеннях: 

•	 актуальність теми та відповідність викладеного в роботі матеріалу 
темі дослідження;

•	 теоретичний, методичний рівень роботи загалом та її практичне 
значення;

•	 базування аналітичної частини роботи на фактичних матеріалах 
діяльності підприємств, роботи установ та організацій;

•	 вміння автора глибоко дослідити практичні ситуації, провести 
всебічний аналіз недоліків на конкретних прикладах, уникаючи 
висновків і пропозицій загального характеру;
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•	 вміння автора стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і 
результати дослідження, застосовуючи сучасну термінологію, 
уникати загальних слів, мовних штампів, стилістичних і граматичних 
помилок, бездоказових тверджень, повторень, дослівного 
переписування літературних джерел, невиправданого збільшення 
обсягів роботи за рахунок другорядних матеріалів;

•	 використання чинних законодавчонормативних актів, новітніх 
наукових публікацій, актуального статистичного матеріалу;

•	 творчий підхід виконавця роботи, наявність новаторських підходів 
до вирішення досліджуваної проблеми;

•	 наявність творчих здобутків у вигляді конкретних рекомендацій, 
пропозицій стосовно усунення окремих недоліків в роботі 
відповідного підприємства (установи, організації);

•	 загальне оформлення роботи (відповідність вимогам щодо 
оформлення, обсягу роботу, акуратності та грамотності тощо).

•	 новизни, має практичне значення, доповідь логічна і стисла, 
проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, 
відповіді на запитання членів ДЕК правильні і стислі;

•	 студент має опубліковані наукові праці.

 Добре
Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки 

непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений 
аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не представлені, 
недостатньо використані інформаційні джерела підприємства (організації), 
на базі якого проводилося дослідження, мають місце окремі зауваження 
в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді 
на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в 
межах вимог.

Задовільно 
Тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки 

змістовного характеру, нечітко сформульована мета роботи, теоретичний 
розділ має характер запозичення, у розрахунковій частині переважають 
елементи описовості, інформаційні матеріали не завжди ілюструють 
висновки, пропозиції, що містяться в третьому розділі, недостатньо 
обґрунтовані, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь 
зроблена без використання презентації, не всі відповіді на запитання членів 
ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної 
роботи.
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Незадовільно 
Нечітко сформульована мета роботи та завдання дослідження. 

Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних 
вітчизняних та зарубіжних літературних джерел. Аналіз виконаний 
поверхово або взагалі відсутній. Заходи, що пропонуються, не випливають з 
аналізу, носять декларативний характер. Оформлення роботи не відповідає 
вимогам, наведених у рекомендаціях. Відсутні матеріали презентації. 
Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

Кваліфікаційна робота до захисту не допускається, якщо вона 
представлена керівникові на перевірку або на будьякий подальший 
етап проходження з порушенням термінів, встановлених регламентом, 
написана на тему, яка не затверджена наказом по КНУКіМ, виконана із 
суттєвими запозиченнями інформаційного матеріалу, оформлення роботи 
не відповідає вимогам, зміст роботи не розкрито.

Результати захисту кваліфікаційних робіт оголошуються в день 
захисту після оформлення протоколів ДЕК. Секретар комісії веде протокол 
захисту, заносить оцінку до відомості, яка підписується головою і членами 
ДЕК та зберігається в КНУКіМ.

Якщо студент не з’явився на засідання ДЕК для захисту роботи, 
то в протоколі комісії зазначається, що він є не атестованим у зв’язку з 
неявкою на засідання комісії.

Студенти, які не захистили роботу, не мають права на отримання 
диплома ОС  «Магістр».  Таким студентам видається довідка про 
проходження навчання за програмою підготовки ОС «Магістр» – «Зв’язки 
з громадськістю і реклама».

Кваліфікаційна робота після захисту передається в архів Київського 
національного університету культури і мистецтв.

Рішення комісії є остаточним.
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         Додаток А
«Дозволяю»        В. о. зав. кафедри зв’язків з громадськістю 
 В. о. зав.каф. зв’язків з громадськістю і    і журналістики доктору педагогічних наук
журналістики______________________    професору Поплавському М.М.

                        проф.. Поплавський М.М,   

         студента (ки) ________курсу, групи ________ 
«______»___________________ 20___ р.    _____________________ форми навчання 
         Напрям підготовки: ______________________ 
                                                                                 ________________________________________
          _______________________________________
             (П.І.Б.)

                     Освітній ступінь «Магістр»
                                                                                   

Заява

Прошу дозволити виконання кваліфікаційної роботи на здобуття 
освітнього ступеня «Магістр» на тему:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

«_____»_____________ 20___ р.                        ____________________________
                                                                                        (підпис студента)

Погоджено:
Науковий керівник:                     

____________________________           

         (_____________________) 

«_____»_____________ 20___ р.        
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Додаток Б.1

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ 

КАФЕДРА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ І ЖУРНАЛІСТИКИ

Розглянуто та схвалено на засіданні
кафедри зв’язків з громадськістю
і журналістики 
Протокол  № ____ від  ____________ р.
В. о зав. кафедри доктор педагогічних наук,
проф. М.М.Поплавський _____________

ЗАВДАННЯ
  на кваліфікаційну роботу

на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

студенту гр. ________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
затверджена  наказом  по  КНУКіМ   № ______ від «______» _____  20_____ р.

2. Керівником роботи призначено ____________________________________________
                                                                                                                             (науковий ступінь, вчене звання, прізвище ім’я, по батькові)

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи: 
Мета роботи ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Об’єкт дослідження_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предмет дослідження _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Зміст текстової частини __________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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5. Перелік графічного матеріалу _____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Календарний план виконання кваліфікаційної роботи:

Назва етапів кваліфікаційної роботи на здобуття 
освітнього  ступеня «Магістр» 

/денна форма навчання/

Строк виконання 
етапів роботи

За планом Фактично
1. Вибір наукового керівника та затвердження теми до 1 жовтня
2. Отримання завдання на проведення дослідження з 1 жовтня
3. Підготовка плану виконання кваліфікаційної роботи і 

затвердження його керівником
до 15 

листопада
4. Підготовка й узгодження розширеного плану

проспекту роботи (І розділ)
до

1 грудня
5. Підготовка чорнового варіанту для першого читання 

керівником (ІІ розділ)
до

20 березня
6. Усунення зауважень, урахування рекомендацій 

керівника, подання чорнового варіанту для другого 
читання (ІІІ розділ)

до
1 квітня

7. Урахування рекомендацій керівника, проведення 
додаткових досліджень, підготовка варіанта роботи 
до написання відзиву

до
15 квітня

8. Написання відгуку керівником, його доповідь 
завідувачу кафедри щодо завершення роботи

до
1 травня

9. Доопрацювання  роботи з урахуванням рекомендацій 
керівника. Чистове оформлення роботи, подання для 
підготовки рецензії

згідно  
з графіком

10. Подання роботи, відгуку і рецензії керівнику
за тиждень
до початку 

роботи ДЕК

Завдання видав керівник _________________    «____»___________20___ р.
                                (підпис)

Завдання одержав студент _________________    «____»___________20___ р.
                                                      (підпис) 
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Додаток Б.2

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ 

КАФЕДРА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ І ЖУРНАЛІСТИКИ

Розглянуто та схвалено на засіданні
кафедри зв’язків з громадськістю
і журналістики
Протокол  № ____ від  ____________ р.
В. о зав. кафедри доктор педагогічних наук,  

проф. М.М.Поплавський _____________

ЗАВДАННЯ
  на кваліфікаційну роботу

на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

студенту гр. ______________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

затверджена  наказом  по  КНУКіМ   № ______ від «_____» __________20___ р.

2. Керівником роботи призначено ____________________________________________
                                                                                                     (науковий ступінь, вчене звання, прізвище ім’я, по батькові)

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи: 
Мета роботи ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Об’єкт дослідження ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предмет дослідження ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Зміст текстової частини __________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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5. Перелік графічного матеріалу _____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Календарний план виконання кваліфікаційної роботи:

Назва етапів кваліфікаційної роботи на здобуття 
на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

/заочна форма навчання/

Строк виконання етапів 
роботи

За планом Фактично
1. Вибір наукового керівника та затвердження теми до 15 вересня

2. Отримання завдання на проведення дослідження з 15 вересня

3. Підготовка плану виконання кваліфікаційної 
роботи і затвердження його керівником

до 
1 жовтня

4. Підготовка й узгодження розширеного плану
проспекту роботи (І розділ)

до
1 листопада

5. Підготовка чорнового варіанту для першого 
читання керівником (ІІ розділ)

до
1 грудня

6. Усунення зауважень, урахування рекомендацій 
керівника, подання чорнового варіанту для другого 
читання (ІІІ розділ)

до
1 лютого

7. Урахування рекомендацій керівника, проведення 
додаткових досліджень, підготовка варіанта роботи 
до написання відзиву

до
20 лютого

8. Написання відгуку керівником, його доповідь 
завідувачу кафедри щодо завершення роботи

до
14 березня

9. Доопрацювання роботи з урахуванням 
рекомендацій керівника. Чистове оформлення 
роботи, подання для підготовки рецензії

згідно  
з графіком

10. Подання роботи, відгуку і рецензії керівнику за тиждень
до початку 

роботи ДЕК

Завдання видав керівник _________________
                   (підпис)
«____»___________20___ р.

Завдання одержав студент _________________  
                                                       (підпис) «____»___________20___ р. 
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 Додаток В
ВІДГУК

керівника на кваліфікаційну роботу студента
на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

_________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Група:  _____________ Напрям підготовки ____________________________________
                                             
На тему: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Актуальність теми: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Позитивні сторони роботи: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Недоліки в роботі: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Цінність теоретичних висновків та практичних рекомендацій: ____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Загальна оцінка кваліфікаційної роботи та рекомендація щодо допуску її до захисту в 
ДЕК: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Науковий керівник: __________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові, наук. ступінь., вчене звання, посада)

_________________  «____»___________20___ р.
            (підпис) 
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 Додаток Г
РЕЦЕНЗІЯ

 на  кваліфікаційну роботу студента 
для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ 
КАФЕДРИ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ І ЖУРНАЛІСТИКИ 

_________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Група:  ____________________ Напрям підготовки: _____________________________                                       
1. Актуальність теми: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Позитивні сторони роботи: _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Недоліки в роботі:_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Можливість практичного застосування результатів дослідження ________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Загальний відгук про кваліфікаційну роботу (допустити або не допустити до захисту, 
оцінка, рекомендації про можливість подальшої роботи випускника на відповідних 
посадах)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Рецензент: __________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові, наук. ступінь., вчене звання, посада)

__________________________                   «______» ____________ 20___ р.
           (підпис, печатка)
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 Додаток Д.1

МІНІСТЕР СТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ
  КАФЕДРА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ І ЖУРНАЛІСТИКИ

      

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

на тему:

Національний менталітет в рекламі

«Допускається до захисту»
В. о. завідувача кафедри 
зв’язків з громадськістю іжурналістики
проф. М.М. Поплавський ___________
                                                                                       (підпис)

«_______» ______________ 20 _____ р.
Оцінка з урахуванням усного 
захисту___________________________
__________________________________
Члени комісії: ______________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

студента(ки) групи:        ПР –12        
        денної          форми навчання
Напрям підготовки:       061      
 Журналістика 

      Дуденко Євгенії Михайлівни        
                   (П.І.Б. студента)

Науковий керівник: д.політ.н., проф.  
          Петрова Лариса Олегівна           
                                   (П.І.Б. керівника)  

«______»________________20 ____ р.   

Київ 2020
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             Додаток Д.2

МІНІСТЕР СТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ 
   КАФЕДРА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ І ЖУРНАЛІСТИКИ

      

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

на тему:

Національний менталітет в рекламі

«Допускається до захисту»
В. о. завідувача кафедри 
зв’язків з громадськістю іжурналістики
проф. М.М. Поплавський ___________
                                                                                       (підпис)

«_______» ______________ 20 _____ р.
Оцінка з урахуванням усного 
захисту__________________________
_________________________________
Члени комісії:_____________________
_________________________________
_________________________________
______________________________

студента(ки) групи:  __ПР –112_____
_______заочної_     форми навчання
Напрям підготовки: 061___
_Журналістика__

___Гашинської Оксани Сергіївни___
                   (П.І.Б. студента)

Науковий керівник:  д.політ.н., проф..
Петрова Лариса Олегівна______
                                   (П.І.Б. керівника)  

«______»________________20 ____ р.

Київ 2020
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Додаток Ж
ЗМІСТ
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Додаток З
В Україні діють два затверджені Національні стандарти, що 

відповідають за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі.
1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної 
та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. 
офіц. – [Чинний від 20070701]. – Київ : Держспоживстандарт України, 
2007. – 47 с. 

Це регламентуючий документ для оформлення бібліографічних 
списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових 
роботах тощо.
2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт 
України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 20160701]. – Київ 
: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. 

Цей стандарт є регламентуючим документом для оформлення 
бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у 
наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, 
правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. 
Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і 
неопублікованих документах незалежно від носія інформації. «Список 
використаної літератури» (як частини довідкового апарату) наводять у 
формі бібліографічного запису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Приклади бібліографічних записів ( ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

Книги

Однотомний документ

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. –  
Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік 
патристики ІV–V ст. ; № 14). – Переклад за вид.: Patrologiae cursus completus. 
Series Graeca I-CLXI (Paris : J.P.Migne, 1857–66). – Бібліогр. в підрядк. прим. – 
ISBN 966874487Х (в опр.).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму 
в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; 
НАН України, Ін-т математики. – К. : Інт математики, 2006. – 111 с. – 
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(Математика та її застосування) (Праці / Інт математики НАН України ; т. 59). –  
Бібліогр.: с. 97–106 (93 назви) та в підрядк. прим. – ISBN 9660239645.

3. Матюх Н. Д. Що дорожче сріблазолота = That is more expensive than silver and 
gold : [розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду] / Наталія Дмитрівна 
Матюх ; [ред. рада: Цюпко С. В. (голова) та ін.]. – К. : Асамблея діл. кіл : Інт 
соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. : іл., портр. – (Ювеліри України ; т. 1). –  
ISBN 9669658101 (в опр.).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196,  
[1] с. : портр. – (Першотвір = Individual). – ISBN 9666631784.

Два автори

5. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, 
спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : КиєвоМогилян. акад., 2005. – 397, 
[1] с. : іл., портр. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; 
вип. 1). – Бібліогр. в кінці розд. та в тексті. – ISBN 9665183389 (в опр.).

6. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ;  
Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. – К. : Прецедент, 2006. 
– 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання 
кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю ; вип. 11). – ISBN 966806237Х.

7. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композицій
них матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк,  
П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту 
освіти. – Львів : Растр7, 2007. – 375 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 358–362. –  
ISBN 9789662004014 (в опр.).

Три автори

8. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний 
кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон  
Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес 
Букс, 2007. – XLIII, 265 с. : ил. – Предм. указ.: с. 263–265. – Библиогр. в конце гл. –  
ISBN 9789664150207 (в пер.).

Чотири автори

9. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва /  
[ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; 
Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. – К. : НДІ 
«Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. : табл. – (Бібліотека спеціаліста 
АПК. Економічні нормативи). – Бібліогр.: с. 106. – ISBN 966780397Х.

10. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для 
учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач,  
М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. : іл., табл. – (ПТО: 
Професійнотехнічна освіта). – Бібліогр.: с. 472–473. – ISBN 9668081587  
(в опр.).
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П’ять і більше авторів

11. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и 
др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. –  
510 с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 504–510. – 
ISBN 9668324334Х: (в пер.).

12. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників 
соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова
Фаворська та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. – К. : Укр. інт соц. дослідж., 2005. – 115 
с. : іл., табл. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн. ; 
кн. 13). – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 84–85 та в підрядк. 
прим. – ІSBN 9668435109.

Без автора

13. Історія СвятоМихайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. –  
К. : ГраніТ, 2007. – 119 с. : іл., табл., портр. – (Грані світу). –  
ISBN 9789662923735.

14. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., 
пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. – Бібліогр. в прим. в 
кінці розд. – ISBN 978966349045Х.

15. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці 
кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. 
– К. : ГраніТ, 2007. – 190, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 9789662923766.

16. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems of Typological 
and Quantitative Lexicology : [зб. наук. пр. / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – 
Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в 
кінці ст. – ISBN 9789665688976.

Багатотомний документ

17. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яре
менко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 
архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – 

К. : Нац. бка України ім. В. І. Вернадського, 2007–    . – (Джерела з історії 
науки в Україні). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 9789660242548. 
Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 346–370 (2046 назв). – 
Імен. покажч.: с. 529–554. – Геогр. покажч.: с. 555–565. – ISBN 978966024256
5 (в опр.).

18. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., 
Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «ЛеонормСтандарт», 
2005–    . – (Серия «Нормативная база предприятия»). – ISBN 9667961451. 
Т. 1. – 2005. – 277 с. – ІSBN 966796146Х.

19. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса 
Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006–    . – (Сочинения : в 8 кн., ISBN 9663185481 ; кн. 4). 
Ч. 1 : Старый двор (Та Одесса). – 2006. – 369, [1] с.: портр. – ISBN 9663185627 
(в пер.).
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20. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. /  
Н. П. Кучерявенко. – Х. Право, 2002– . – ISBN 966957546Х. Т. 4: Косвенные 
налоги. – 2007. – 534 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ІSBN 9668467914  
(в пер.).

21. Реабілітовані історією. Миколаївська область / обл. редкол.: Гаркуша О.М. (голова) 
[та ін.]. – К. : Світогляд ; Миколаїв : [б. в.], 2006– . – (Науководокументальна серія 
книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) та ін.).  
Кн. 3. – 2007. – 655 с.: іл., портр. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в тексті. –  
ІSBN 97896688370601 (в опр.).

22. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бонда
ренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац. техн. ун-т України «Київ. 
політехн. ін-т». – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с. : іл.

Матеріали конференцій, з’їздів

23. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового 
комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь 
України і аграрна реформа»], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / Мво аграр. політики, 
Харків. держ. аграр. унт ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. – Х. : 
Харків. держ. аграр. унт ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. : іл., табл. – Бібліогр. 
в кінці доп. – ISBN 9667392317.

24. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. 
міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Інт статистики, обліку та 
аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. : іл., табл. – ISBN 9668059085.

25. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 
6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Інт 
пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000). – Текст парал.: 
укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці доп. 

26. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of 
mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. – 
Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. : іл., табл. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. 
в кінці ст. – ISBN 9667056813.

27. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами 
міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / Мво освіти і науки України, 
Держ податк. адмін. України [та ін.] ; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.)  
[та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. – Текст: укр., рос. – 
Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 9667257606.

Препринти

28. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов 
нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, 
управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – Х. : ННЦ 
ХФТИ, 2006. – 19 с. : ил., табл. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр 
«Харьков. физ.техн. инт» ; ХФТИ 20064). – Библиогр.: с. 18–19 (23 назв.).
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29. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів 
гаммаметодами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : 
Інт пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. : іл., табл. – (Препринт / 
НАН України, Інт пробл. безпеки АЕС ; 061). – Бібліогр.: с. 8. 

Словники

30. Географія : словник-довідник / [авт.уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 
175, [1] с. : табл. – Алф. покажч. ст.: с. 166–175. – ISBN 9789662011050.

31. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з 
орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. 
ун-т. – К. : Європ. унт, 2007. – 57 с. : табл. – ISBN 9663010908.

32. Українськонімецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches 
Wцrterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 
2007. – 219 с. – ISBN 9668387236.

33. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.упоряд. М. Марченко]. – 2ге вид. – 
К. : К.І.С., 2006. – 138 с. : іл., табл. – ISBN 9668039971.

Атласи

34. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розв. 
згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко 
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