
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Обсяг роботи (для бакалаврів) становить – 50-70 сторінок.
Обсяг роботи (для магістрів) – 70-90 сторінок.
Nota bene: список використаних джерел і додатки до обсягу роботи

не зараховуються.
Вимоги до оформлення тексту роботи: шрифт – Times New Roman,

кегль шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве, верхнє й нижнє
– 20 мм, праве – 10 мм.

Номера сторінок знаходяться у верхньому правому куті.

СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Робота повинна мати такі структурні елементи:
- титульний аркуш;
- зміст;
- перелік умовних позначень (за наявності);
- основну частину, а саме вступ, розділи, висновки наприкінці

кожного розділу;
- висновки;
- список використаних джерел.
Nota bene: кожний структурний елемент починається з нової

сторінки.
 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Титульний аркуш (оформляється за встановленою формою).
Зміст повинен містити назви структурних елементів із зазначенням

нумерації та номерів їх початкових сторінок. Nota bene: нумерація
подається лише арабськими цифрами.

Перелік умовних позначень може складатися з термінів, скорочень,
символів тощо, які повторюються більше двох разів у роботі. 

Основна частина складається зі вступу, розділів з підрозділами та
висновків. Nota bene: кожен розділ закінчується висновками до розділу, який
бажано  виносити до змісту як ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І, ІІ… і який не
повинен повторюватись у висновках наприкінці роботи.

У ВСТУПІ подається загальна характеристика роботи у такій
послідовності:

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з
відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовується
актуальність теми і доцільність роботи для розвитку журналістики. Тут слід

показати місце даної роботи у загальній проблемі та визначити, що
саме у загальній проблемі є нерозв’язаним та відповідно на вирішення чого
спрямована робота.

Мета дослідження ставиться відповідно до теми дипломної роботи.
Nota bene: не слід формулювати мету як «дослідження...», «вивчення...»,
тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.



Реалізація мети дослідження передбачає розв’язання завдань,
необхідних для вирішення досягнення поставленої мети, кількість яких
становить близько 3-8 пунктів, що повинні починатися з початкової форми
дієслова.  

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну
ситуацію й обране для дослідження. Не слід називати об’єктом дослідження
конкретне підприємство, організацію, установу чи орган державної влади або
його підрозділ, на прикладі якого виконується робота, адже це є базою
дослідження. 

Предмет дослідження – конкретна задача, що міститься в межах
об'єкта дослідження. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового
процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Методи дослідження. Перераховують використані наукові методи та
змістовно визначають, що саме досліджувалось кожним методом.

Наукова новизна одержаних результатів. Зазначається відмінність
одержаних результатів від відомих раніше у формі «вперше одержано»,
«удосконалено», «дістало подальший розвиток».

Практичне значення одержаних результатів. Вказується, де саме
стануть в нагоді отримані результати дослідження.

Апробація отриманих результатів. Зазначається, на яких
конференціях, нарадах, симпозіумах оприлюднені результати досліджень.
Nota bene: є обов’  язковим   для магістрів, які претендують на  “Відмінно”.

Публікації. Вказується кількість наукових праць за наявності
(обов’язкових для магістрів), в яких опубліковані основні наукові результати
роботи.

Структура роботи завершує вступ переліком її структурних елементів
з зазначенням обсягу роботи та кількості найменувань у списку
використаних джерел.

Розділи роботи. Пропонується поділ на 2-3 розділи (перший з яких
зазвичай теоретичний) та підрозділи. За потребою підрозділи також можуть
мати свої підрозділи.

Висновки. У висновках не допускається цитування. Висновки повинні 
передусім відповісти на завдання, заявлені у ВСТУПІ. 

Список використаних джерел формується за алфавітом. Спочатку
йдуть джерела кирилицею, потім латиницею. Якщо нараховується більше 5
електронних джерел та відеоматеріалів, то вони можуть виноситись окремо з
підзаголовком ЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА, ВІДЕОМАТЕРІАЛИ.  Кількість
джерел: список має містити 25-30 позицій (з іноземними джерелами та
електронними посиланнями) для бакалавра та з розрахунку одне джерело на
сторінку (з розділів) для магістра.

Додатки. Обсяг додатків не повинен перевищувати обсяг самої роботи.


