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ВСТУП 

 

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, 

компетентної, здатної швидко адаптовуватися до динамічних умов діяльності 

особистості на основі удосконалення змісту й технологій навчання студента, 

збереження традиційних переваг університетської освіти та орієнтованості на 

сучасні потреби медіа-сфери.   

Підсумкова атестація орієнтована на виявленні програмних результатів 

навчання підготовки фахівців, спроможних усебічно досліджувати медіа-

ринок, генерувати та реалізовувати ідеї в медіа-галузі взаємодіяти із 

партнерами щодо випуску медіа-продукції, розуміти потреби цільових 

аудиторій, створювати якісний видавничий продукт. 

  Ця програма формулює вимоги до змісту та форм кваліфікаційних 

випробувань, які мають на меті визначення рівня теоретичної та практичної 

підготовки випускника рівня «бакалавр» за спеціальністю 061 Журналістика 

освітньої програми «Видавнича справа та редагування» до подальшої 

професійної діяльності, передбаченої освітньо-квалікаційною 

характеристикою бакалавра, що означає виявлення, вимірювання та 

оцінювання сформованих компетенцій. 

Випускник повинен засвідчити уміння застосовувати набуті знання на 

практиці, свою фактичну відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики бакалавра. 

 

 1. Загальні вимоги до атестації 

1.1. Атестація випускників за освітньою програмою «Видавнича справа 

та редагування» здійснюється за допомогою засобів об’єктивного контролю 

ступеня досягнення цілей освітньо-професійної підготовки. 

          1.2. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних 

компетенцій випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою бакалавра галузі знань 06 Журналістика за освітньою 
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програмою «Видавнича справа та редагування», з використанням 

загальнокомплексних методів комплексної діагностики: створення і захист 

кваліфікаційної роботи ( бакалаврського проєкту). 

1.3. Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби 

об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-

професійної підготовки, є змістовні модулі дисциплін (Додаток А). 

1.4. Атестація якості підготовки бакалавра за освітньою програмою 

«Видавнича справа та редагування» щодо встановлення фактичної 

відповідності рівня освітньої підгoтовки вимогам ОПП здійснюється після 

виконання студентами навчального плану у повному обсязі. Атестація 

проводиться Екзаменаційною комісією вищого навчального закладу з цього 

фаху. Голову ЕК затверджує Вчена рада Університету.  

1.5. На державну атестацію осіб, які навчаються у Київському університеті 

імені Бориса Грінченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за 

освітньою програмою «Видавнича справа та редагування» виносяться система 

компетенцій, що визначена в ОПП, та відповідні блоки змістових модулів, що 

складають нормативну частину змісту освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців. 

1.6. Нормативною формою атестації є захист кваліфікаційної роботи 

(бакалаврського проєкту). 

1.7. Діагностика якості підготовки фахівців здійснюється під час 

підсумкової атестації у терміни, що передбачені навчальним планом. 

 

2. Вимоги до змісту кваліфікаційних робіт (бакалаврських проєктів). 

Кваліфікаційна робота, повинна являти собою самостійну творчу 

роботу випускника, спеціально виготовлену для захисту. Самостійна творча 

робота є видавничим продуктом або проєктом видання (книги, газети, журналу, 

електронного видання, сайту тощо) у вигляді його макету. Видавничий продукт 

потребує супроводжувального документу, в якому зазначаються усі 
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найголовніші її параметри: актуальність, мета і завдання, стислий опис 

процесів підготовки того чи іншого продукту, використані технічні засоби, 

список літератури.  

Робота оформляється згідно з вимогами, які затверджує Вчена рада 

інституту, де готують фахівців із журналістики. 

Перед захистом бакалаврський проєкт рецензується викладачем іншої 

кафедри, або іншого профільного вузу, або видавцем-практиком.  

Найбільш підготовленим студентам кафедра може запропонувати 

розробку наукової теми, що стосується специфіки роботи кафедри. 

3.2. Перелік тем кваліфікаційних робіт із спеціальності визначається вищим 

закладом освіти до початку навчального року. Тематика кваліфікаційних робіт 

повинна бути безпосередньо пов’язана з узагальненим об’єктом діяльності 

фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Редакція назв тем 

кваліфікаційних робіт має бути конкретною і містити процедуру діяльності та 

продукт, що має бути отриманий. 

Студенти мають право запропонувати на розгляд власні теми 

кваліфікаційних робіт. 

Завдання на кваліфікаційну роботу відображає систему компетенцій, що 

визначені в ОПП. Завдання та тематика кваліфікаційних робіт повинні бути 

своєчасно доведені до студентів. 

Бакалаврський проєкт виконується під керівництвом кваліфікованого 

викладача, який консультує студента, допомагає розробити концепцію проєкту, 

скласти план роботи та скерувати етапи проекту. Тематика бакалаврських робіт 

розробляється щорічно випусковими кафедрами й уточнюється в процесі 

індивідуальної роботи зі студентами. Обираючи тему, студент керується 

певними професійними інтересами чи опирається на набутий практичний 

досвід. Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії.  
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Орієнтовна тематика бакалаврських проєктів: 

1. Розроблення електронного мультимедійного видання 

2. Розроблення та промоція веб-сайту  

3. Корпоративне видання: розроблення концепції, підготовка матеріалів, 

верстання 

4. Енциклопедія: розроблення концепції, підготовка матеріалів і макетування 

5. Створення інтерактивної електронної книги 

6. Антологія: упорядкування, макетування, верстання 

7. Малоформатне книжкове видання: підготовка до друку 

8. Створення концепції арт-видання 

9. Редакційно-видавнича підготовка до друку навчального видання 

10. Розроблення лендінг сторінки видавництва 

11. Підготовка до друку журнального видання 

12. Редакційно-видавнича підготовка до друку офіційного видання 

13. Альманах: упорядкування, макетування, підготовка до друку 

14. Підготовка до друку газетного видання 

15. Редакційно-видавнича підготовка періодичного видання 

16. Редакційно-видавнича підготовка пакету акцедентної продукції 

17. Редакційно-видавнича підготовка книжкового видання 

18. Довідник: упорядкування, макетування, верстання 

19. Розроблення електронного ресурсу для промоції новодруків 

20. Книжка для дітей молодшого шкільного віку: упорядкування та макетування 

21. Підготовка презентаційно-іміджевого видання про рідний край 

22. Електронне видання для дозвілля: розроблення концепції, підготовка 

текстового та ілюстративного матеріалу, макетування 

23. Розроблення видання для дозвілля 

24. Розроблення концепції образотворчого подарункового видання 

25. Створення онлайн-платформи із залученням нових форматів подачі 

інформації 
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Складові бакалаврського проєкту 

Кваліфікаційна робота складається з двох частин та додатків.  

У першій частині кваліфікаційної роботи пропонується анотація 

видавничого продукту, яка містить бібліографічний опис.  

У другій частині кваліфікаційної роботи пропонується 

супроводжувальний документ ― ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ, в якому 

зазначаються усі найголовніші параметри видавничого продукту: актуальність, 

мета і завдання, стислий опис процесів підготовки того чи іншого продукту, 

використані технічні засоби, список джерел тощо. Обсяг документа 

«ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ» складає 20-25 сторінок (1 д. а. (40 000 

знаків)).  

Cтруктура ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ:  

Вступ  

Актуальність проєкту. Вказуються особливості запропонованого 

проєкту, його відмінність від подібних проєктів, новизна проєкту, сфера 

застосування. 

Мета проєкту. Формулюють бажаний результат кваліфікаційної роботи. 

Мета проєкту ― це запланований результат, який саме продукт буде вироблено 

або покращено показники існуючого. 

Завдання проєкту. Завдання ― це конкретні кроки студента для 

досягнення мети. Завдання слід формулювати відповідно до мети.  

Розділ 1. Теоретичне та економічне обґрунтування проекту 

1.1. Дослідження ринку та особливості аудиторії проекту 

Методи дослідження ринку та аудиторії проекту. Це може бути описовий 

метод, опитування, аналіз, синтез, моделювання.  

1.2. Фінансові умови реалізації проекту 

Проводяться розрахунки економічної ефективності проекту (за яких умов 

проєкт принесе прибуток). 

Розділ 2. Технічні характеристики та дизайн видавничого продукту 
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2.1. Загальні характеристики макету видання 

У цьому підрозділі обґрунтовується назва, розглядається специфіка етапу 

планування, технічні і програмні засоби (необхідні для втілення проєкту); 

стандарти (насамперед видавничі).  

2.2. Завершальний етап редакційної підготовки видання 

Розглядається особливості верстки та редагування видання.  

Розділ 3. Просування видання на ринку 

3.1. Шляхи розповсюдження видання 

Аналізуються умови впровадження (вказати бажані умови та канали 

поширення).  

3.2. Розробка концепції промоції видання.  

Студент пропонує низку промозаходів та доводить їх ефективність. 

Список використаних джерел (20–25 джерел). Список джерел подають в 

алфавітному порядку.  

3. Організація діагностики якості підготовки 

4.1. Порядок створення і робота екзаменаційної комісії. 

Екзаменаційна комісія створюється щорічно для проведення атестації – 

комплексних екзаменів і захисту бакалаврських робіт та діє протягом 

календарного року як єдина для денної, заочної форм навчання з кожної 

спеціальності.  

До складу комісії входять викладачі випускових та профільних кафедр, 

провідні фахівці. Персональний склад ЕК затверджується ректором не пізніше 

ніж за місяць до початку роботи. 

Графік роботи комісії затверджується ректором.  

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ЕК за 

участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови.  

Регламент засідань ЕК встановлює її голова. 

Рішення ЕК про оцінку бакалаврської роботи, а також про присвоєння 

випускнику освітнього рівня та кваліфікації, видачу йому документа про освіту 
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і кваліфікацію приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. Голос 

голови ЕК є вирішальним при однаковій кількості голосів.  

Засідання ЕК протоколюються. У протоколи вносяться: 

 оцінки захисту кваліфикаційної роботи; 

 запитання до випускника з боку членів та голови ЕК; 

 окремі думки членів ЕК; 

 здобуті освітній рівень і кваліфікація; 

 назва документа про освіту і кваліфікацію (з відзнакою чи без відзнаки), 

який видається випускнику; 

 інші відомості. 

Протоколи підписують голова та члени ЕК, які брали участь у засіданні.  

У випадках, коли захист бакалаврської роботи визначається 

незадовільним, ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист 

ту саму роботу з доопрацюванням, чи зобов’язаний опрацювати нову тему, 

визначену випусковою кафедрою. 

Студент, який не захистив бакалаврську роботу, допускається до 

повторного захисту не менше ніж через рік протягом трьох років. 

Після закінчення роботи ЕК голова складає звіт та подає його до 

навчального відділу. У звіті аналізується актуальність тематики, якість 

виконання кваліфікаційних робіт, уміння випускників застосовувати знання 

при вирішенні виробничих проблемних ситуацій, недоліки в підготовці, 

рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу. 

Звіти голів ЕК і результати комплексної атестації обговорюються на 

засіданні кафедри видавничої справи та Вченої ради Інституту журналістики. 

 

4. Критерії оцінювання якості підготовки  

.1. Показник якості вищої освіти – кількісна характеристика якості особистості 

випускника вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних 

умов його навчання та сфери майбутньої соціальної діяльності. 
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 Відповідно до прийнятої у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка системи оцінювання досягнень студентів критеріально-

орієнтованим еталоном якості вищої освіти є 100-бальна шкала.  

Узгоджена між членами ЕК оцінка студента за комплексний екзамен 

заноситься до протоколу ЕК. 

Рейтингова оцінка Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки A 90 

– 100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

 

Рейтин
гова 

оцінка 

Оцінка за 
стобальною 

шкалою 

Показник якості вищої освіти / 
Якість особистості випускника 

1 2 3 

А 90 - 100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками . 

Студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний 

використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Студент має 

системні, дієві знання, виявляє творчі здібності, вміє ставити та 

вирішувати проблемні питання, виявляти особисте ставлення до 

них. 

B 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок. 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в дещо змінених від стандартних ситуаціях, намагається 

аналізувати та систематизувати інформацію, застосовувати 

загальновідомі докази у власній аргументації. 

C 75-81 

балів 

Добре – загалом добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності. 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально допустимий рівень знань (умінь). 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно – незадовільний рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання екзамену за умови належного 

самостійного доопрацювання. 
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4.2. Оцінювання виконання бакалаврської роботи 

Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт, які забезпечують максимальну 

оцінку: 

 об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням 

сучасних джерел інформації; 

 актуальність; 

 оригінальність технічних, технологічних, організаційних 

управлінських рішень; 

 практичне значення результатів; 

 обґрунтування рішень та пропозицій відповідними розрахунками; 

 повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова 

схема, рішення, оцінка рішення); 

 всебічність оцінки впливу результатів; 

 органічний зв'язок пояснювальної записки з практичною частиною; 

 наявність посилань на джерела інформації; 

 відсутність дублювання, описового матеріалу, стереотипних рішень, 

що не впливають на суть та висвітлення отриманих результатів; 

 використання прикладних пакетів комп’ютерних програм; 

 використання чинних стандартів; 

 загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність 

викладу матеріалу; 

 якість оформлення; 

 самостійність виконання. 

Відповідно до прийнятої у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка системи оцінювання досягнень студентів критеріально-

орієнтованим еталоном якості вищої освіти є 100-бальна шкала.  

За цією шкалою максимальна оцінка за якість видавничого проекту 

складає 40 балів, обґрунтування проекту – 20 балів і захист кваліфікаційної 

роботи – 40 балів.   
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Оцінювання кваліфікаційної роботи  

I.  Кваліфікаційна робота – 60 балів: 

1.1. Якість інформаційного продукту (проекту) – 35 балів: 

1) якісний контент – 20 балів; 

2) практична цінність та оригінальність проекту – 15 балів. 

1.2. Обґрунтування проекту – 25 балів: 

1) актуальності теми проекту – 5 балів; 

2) дослідження ринку – 10 балів; 

3) концепція промоції продукту – 10 балів. 

II.  Захист кваліфікаційної роботи – 40 балів: 

1) вміння студента презентувати основні результати роботи – 20 балів; 

2) відповіді на запитання (чіткість формулювання та відповідність 

запитанню) – 20 балів. 

Разом: 100 балів. 

Узгоджена між членами ЕК оцінка студента за захист КР заноситься до 

протоколу ЕК. 

5.Методичне забезпечення підсумкової атестації 

Методичні матеріали мають забезпечити самостійну роботу студента з 

підготовки до захисту бакалаврського проєкту. 

Методичні матеріали розробляються випускаючою кафедрою, 

розглядаються і затверджуються вченою радою інституту. 

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи підготовки студента до 

написання бакалаврських робіт подаються за такою структурою: 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Характеристика, мета і завдання бакалаврського прєкту . 

1.2. Основні етапи підготовки та виконання кваліфікаційної роботи 

бакалаврає  

ІІ. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАЛАВРА . 

2.1. Вибір теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника . 

2.2. Структура кваліфікаційної роботи. 

2.3. Вимоги до обгрунтування проекту. 

 

IІІ. ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА  

3.1. Загальні вимоги . 

3.2. Цитування та посилання на використані джерела . 

 

ІV. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА . 

4.1. Допуск до захисту . 



 
 

 

 12 

4.2. Порядок захисту кваліфікаційної роботи бакалавра . 

4.3. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи бакалавра . 

 

6. Документи про освіту та кваліфікацію 

Здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра, які успішно пройшли 

атестацію, отримують диплом про здобуття відповідного рівня вищої освіти за 

відповідною освітньою програмою та кваліфікацію бакалавра журналістики. 

Студентам, які відповідають наведеним нижче вимогам, видається диплом 

з відзнакою: 

− всі оцінки з курсових робіт / проектів та практик, з яких робочим 

навчальним планом передбачено оцінювання дорівнюють «А» за рейтинговою 

шкалою оцінювання (значення оцінки - «відмінно»);  

− відсоток підсумкових оцінок «А» за рейтинговою шкалою оцінювання 

(значення оцінки - «відмінно»), з усіх навчальних дисциплін, з яких робочим 

навчальним планом передбачено оцінювання, складає не менше ніж 75%, з 

інших навчальних дисциплін оцінка дорівнює «В» за рейтинговою шкалою 

оцінювання (значення оцінки - «дуже добре»);  

− студент захистив дипломну, магістерську роботу / проект, склав 

випускні екзамени на оцінку «А» за рейтинговою шкалою оцінювання 

(значення оцінки - «відмінно»).  

Перескладання студентами оцінок для підвищення результатів навчання 

не дозволяється. Отримання студентом незадовільної оцінки на одному з 

випускних екзаменів не позбавляє його права продовжувати проходити 

наступні етапи Атестації. Студент, який не захистив випускну роботу / проект, 

або не склав випускний екзамен, або не з’явився на захист (випускний екзамен) 

без поважних причин, відраховується з університету як такий, що не пройшов 

Атестації.  

Отже, університет на підставі рішення Екзаменаційної комісії присуджує 

особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, 

відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію. 
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