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Вступ

Бакалаврський  творчо-кваліфікаційний  проект  є
завершальним етапом навчального процесу, під час якого
закріплюються  теоретичні  знання  та  практичні  навички
студентів,  набуті  протягом  чотирьох  років  навчання  на
спеціальності  “Журналістика”.  Згідно  з  Положенням про
організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних
закладах України бакалаврська робота виконується з метою
закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих
студентами за нормативний термін навчання з першого по
четвертий  курси,  та  їх  застосування  у  вирішенні
комплексного фахового завдання. 

Бакалаврський  проект  демонструє  фаховий  рівень
підготовки  студента,  носить  прикладний  характер  та
спрямований на вирішення конкретних завдань. Це творча,
самостійна  робота,  яка  має  на  меті  створення
оригінального  конкурентоспроможного  засобу  масової
інформації. Після успішного захисту випускної роботи, на
підставах  рішення  державної  екзаменаційної  комісії,
студенту присуджується академічний ступінь бакалавра.

Бакалаврський проект має показати загальний обсяг
знань  студента  із  загальнонаукових  та  спеціальних
дисциплін,  вміння  застосовувати  ці  знання,  а  також свій
практичний досвід у вирішенні поставлених задач, захист
бакалаврського творчо-кваліфікаційного проекту дозволяє
визначити рівень підготовленості студента до самостійної
праці за обраним напрямком. 

Метою  бакалаврського  творчо-кваліфікаційного
проекту є закріплення, поглиблення теоретичних знань та
практичних  навичок,  отриманих  під  час  вивчення
провідних  фахових  дисциплін:  “Журналістський  фах”,
“Журналістська  майстерність”,  “Художньо-публіцистичні
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жанри”,  “Технічні  засоби  й  основи  виготовлення  ЗМК”,
“Практикум з авторського редагування” та інших.

Творчо-кваліфікаційний проект має за мету розкрити
потенціал  студента,  набутий  у  процесі  навчання,  його
вміння  аналізувати  сучасний  інформаційний  простір
держави та тенденції його розвитку, самостійно розробити
концепцію нового ЗМІ та реалізувати її. 

Завдання  бакалаврського  творчо-кваліфікаційного
проекту:

 розширення,  закріплення  і  систематизацію
теоретичних  знань,  удосконалення  навичок  практичного
застосування  цих  знань  при  реалізації  конкретного
журналістського проекту;

 удосконалення навичок самостійного вивчення  та
аналізу джерельної бази з обраної тематики;

набуття досвіду аналізу і систематизації відомостей
про ринок ЗМІ (регіональний, всеукраїнський, світовий) з
метою  формування  концепції  нового  журналістського
проекту, що задовольняв би потреби потенційної аудиторії,
та прогнозування і формування стратегії його розвитку;

розвиток  професійних  умінь  і  навичок,  що
дозволяють  створювати  різножанрові  журналістські
текстові та зображальні матеріали, а також їх верстку чи
монтаж  оригінального,  цілісного,  композиційно
довершеного ЗМІ;

розроблення власної концепції презентації ЗМІ;

набуття  навичок  прилюдного  захисту  власних
творчих розробок. 

При  виконанні  творчо-кваліфікаційного  проекту
студент повинен:
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мати  власну  концепцію  оригінального  засобу
масової інформації; 

мати  уявлення  про  тенденції  та  перспективи
розвитку інформаційного простору регіону чи держави в
цілому;

мати  уявлення  про  принципи  розвитку  світової
системи ЗМІ;

знати  типологію  ЗМІ  та  жанрової  системи
журналістських творів;

вміти створювати власні журналістські матеріали у
відповідності до професійних стандартів;

володіти засобами макетування, верстки чи монтажу
при створенні ЗМІ.

Запропоновані  методичні  рекомендації  містять
загальні вимоги з організації самостійної роботи студента.
Мета  посібника  –  пояснити  завдання  творчо-
кваліфікаційного  бакалаврського  проекту,  визначити  його
структуру  та  зміст,  сформулювати  вимоги  до  тематики,
оформлення  та  процедури  захисту  перед  державною
екзаменаційною комісією. 

У  виданні  розглянуто  структуру  творчо-
кваліфікаційного проекту, викладено формальні вимоги до
його  підготовки,  зазначено  послідовність  виконання,
форму подання, визначено порядок керівництва роботою і
її  рецензування.  Методичні  вказівки  містять  список
літератури, рекомендованої для підготовки та оформлення
кваліфікаційної  роботи рівня “бакалавр”,  додатки (зразки
оформлення титульних сторінок, супровідної документації,
відгуків  та  рецензій).  Тож  методичні  вказівки  не  тільки
сприяють організації самостійної роботи під час виконання
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бакалаврського  проекту,  але  й  допомагають  правильно
оформити  його  результати  у  відповідності  до  чинних
стандартів та підвищити його якість, дотримуючись вимог
до уніфікації та стандартизації робіт такого типу. 

Пропоновані  методичні  матеріали  призначені  для
студентів  –  випускників  освітньо-кваліфікаційного  рівня
“бакалавр”,  викладачів  і  наукових  працівників  кафедри,
залучених до керівництва чи рецензування кваліфікаційної
роботи,  а  також  для  членів  державної  екзаменаційної
комісії  із  захисту  кваліфікаційних  робіт  освітньо-
кваліфікаційного рівня “бакалавр”.
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1. Загальні положення

1.  Бакалаврський  творчо-кваліфікаційний  проект  –
кваліфікаційна робота, на підставі публічного захисту якої
рішенням  державної  екзаменаційної  комісії  студенту
видається  диплом  державного  зразка  про  отримання
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Бакалаврський  проект має  засвідчити  рівень
засвоєння  студентом  матеріалу  освітньо-професійної
програми  за  напрямом  підготовки  6.030301
“Журналістика”  та  оволодіння  знаннями  й  навичками,
одержаними  в  процесі  навчання,  а  також  уміння
застосовувати їх у практичній роботі.

2.  Бакалаврський  проект  має  творчий  характер,
практичне  спрямування  і  складається з  проекту
оригінального ЗМІ (у вигляді примірника друкованого ЗМІ,
сайту  інтернет-ЗМІ,  циклу  теле-  чи  радіопередач)  та
пояснювальної записки до нього.

3.  Бакалаврський  творчо-кваліфікаційний  проект  є
індивідуальним.  Колективне  створення  примірника  ЗМІ
не допускається.

4.  Усі  журналістські  матеріали,  уміщені в проекті
ЗМІ,  що  виноситься  на  захист,  мають  бути  створені
студентом самостійно. Передрук, плагіатування матеріалів
стороннього  авторства  неприпустиме.  Пояснювальна
записка до проекту ЗМІ також має створюватися студентом
самостійно,  у  відповідності  зі  змістовими та структурно-
композиційними особливостями видання, не допускається
підміна  її  реферуваннями  наукових  досліджень  чи
плагіатуванням сторонніх розробок.

5.  Тему бакалаврського проекту (вид і тип ЗМІ, його
тематику)  студент  може  обрати  самостійно,  керуючись
набутими  під  час  навчання  та  журналістських  практик
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навичками і консультуючись із керівником.
Тема  бакалаврського проекту має  бути конкретною,

чітко сформульованою, із вказівкою на тип ЗМІ, яке буде
подано  до  захисту.  Приклади  формулювання  тем:
“Розробка  творчого  проекту  журналу  про  вуличні  види
спорту”,  “Розробка  творчого  проекту  культурного
мережевого  видання  «Україна  театральна»”,  “Розробка
творчого проекту тревел-журналу «Невідома Україна»”.

Теми  творчих  бакалаврських  проектів
затверджуються на засіданні кафедри в жовтні. 

6.  Бакалаврський  проект  виконується  під
керівництвом  кваліфікованого  викладача  (доктора,
кандидата  наук,  як  виняток –  старшого викладача),  який
консультує  студента,  допомагає  скласти  план  роботи,
орієнтує у сучасних тенденціях розвитку ЗМІ та науковій
літературі з теми дослідження

7.  На  захист студентом  надається:  проект  ЗМІ  у
роздрукованому вигляді  (для пресових примірників)  чи у
вигляді  запису  на  диску  (для  інтернет-,  теле-  та  радіо-
проектів),  пояснювальна  записка  у  роздрукованому  й
переплетеному вигляді (про особливості оформлення див.
далі),  презентація  до  виступу на  захисті  в  електронному
вигляді (на диску).

8.  Захист бакалаврського  проекту  проводиться  на
відкритому  засіданні  Державної  екзаменаційної  комісії  і
має  на  меті  продемонструвати  відповідність  рівня
підготовки  випускника  вимогам  освітньо-кваліфікаційної
характеристики  фахівця  за  відповідним  напрямом
підготовки.
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2. Вимоги до творчої частини бакалаврської
роботи (проект засобу масової інформації)

Творчим проектом,  що  виноситься  на  захист,  може
бути  сигнальний  примірник  газети  чи  журналу,  запис
радіо- чи телепередачі, сайт. 

З огляду на те, що засоби масової інформації мають
свою специфіку залежно від каналу поширення інформації
та  особливостей  їх  створення,  вимоги  до  творчого
бакалаврського проекту залежать від обраного студентами
типу ЗМІ.

2.1. Друковане видання (газета чи журнал)

До  захисту  подається,  разом  із  супровідною
документацією  (пояснювальною  запискою,  файлами
презентації), 1 роздрукований примірник видання, а також
його макет в електронному вигляді на диску. 

Припускається  подання  на  захист  примірника
періодичного видання, роздрукованого у відмінний спосіб
від  запланованої  технології  тиражування  (наприклад,  у
чорно-білому варіанті, на папері іншого формату, на папері
іншої  якості,  інакше  зброшурованого  тощо),  якщо  точне
поліграфічне  відтворення  є  технічно  чи  економічно
заскладним.  Заплановані  особливості  друку  мають  бути
детально  висвітлені  й  аргументовані  у  пояснювальній
записці.

Електронний  макет  газети  чи  журналу  подається  у
форматі  PDF  та  у  форматі  програми,  засобами  якої
здійснювалась верстка видання. 

Студент  має  обрати  конкретний  тип  газети  чи
журналу з огляду на  Стандарт ДСТУ 3017, який дає чіткі
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положення  щодо  типологічної  класифікації  періодичних
видань.  Так,  наприклад,  виділяють  журнали  громадсько-
політичні,  наукові,  науково-популярні,  виробничо-
практичні,  популярні,  реферативні.  Але  при  визначенні
типу видання варто звернути увагу ще й на “такі аспекти у
класифікації  цього  виду  інформаційних  видань,  як
тематична спрямованість, читацька аудиторія, цільове при
значення, місце видання, характер інформації, видавничий
орган,  мова.  Але  на  перший  план  при  цьому  висувають
тематичну спрямованість і цільове призначення” [2; с. 164].

Формат видання. Формат друкованого періодичного
видання,  проект  якого  подається  до  захисту,  має
відповідати  вимогам  державного  стандарту.  Формати
періодичних  видань  регламентується  такими  галузевими
стандартами: 

1.  ДСТУ 4489―2004.  Видання  книжкові  та
журнальні. Вимоги до форматів (чинний від 2006  –  01  –
01); 

2.  СОУ  22.2-02477019-06:2006.  Журнали.  Технічні
умови (чинний від 2007 – 02 – 01);

3.  СОУ  22.2-02477019-03:2005.  Газети.  Технічні
умови (чинний від 2006 – 01 – 01).

Також,  як  зазначає  М.С Тимошик,  при  виборі
формату друкованого ЗМІ слід враховувати: обсяг видання;
вид  видання;  читацьке  призначення;  формат  паперу,  на
якому  друкуватиметься  наклад;  можливості  конкретної
друкарні [5].

Найпоширенішими форматами для газет є такі:

Формат 
паперу

Основні формати 
газет, мм

Похідні
формати газет, мм

Частка 1/2 1/4 1/8
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60 х 84 420 х 594 (А2) 297 х 420 (A3) 210 х297(А4)

80 х90 450 х 598 299 х 450 225 х 229

63 х 84 420 х 630 315 х420 210 х 315

6 0 x 8 4 420 х 598 299 х 420 210 х 299

60 х 84 420 х 578 289 х 420 210 х 289

84 х 110 420 х 550 275 х 420 210 х 275

70 х 108 350 х 540 270 х 350 175 х270

[6]
Найпоширенішими форматами журналів є такі:

Види журналу,обсяг Формат (см) і частка аркуша

Літературно-художній 
журнал:
- великого та 
середнього обсягу

- малого обсягу (16-56 
стор.)
Громадсько-
політичний журнал
Науково-популярний 
журнал:
- для широкого кола 
читачів

- для школярів 
середнього та 
старшого шкільного 
віку

84*108/16, 70*108/16, 70*100/16, 
70*90/16, 60*84/16, 60*90/16, 
84*108/32 
84*108/16, 70*100/16, 70*108/8, 
60*90/8
Те саме

70*100/16, 70*108/16, 84*108/16, 
84*108/32, допускається 60*90/8
60*90/8, 70*100/16, 84*108/32
70*100/16, 70*108/16, 84*108/16, 
84*108/32, допускається 60*90/8
84*108/16
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Популярний журнал

Виробничо-
практичний журнал:
- ілюстрований
- з незначною 
кількістю ілюстрацій
Науковий журнал:
- ілюстрований
- з незначною 
кількістю ілюстрацій

60*84/8, 60*90/8, 60*84/16, 
60*90/16, 70*100/16, 70*108/16

60*84/8, 60*90/8, 
84*108/1660*84/16, 60*90/16, 

70*100/16, 70*108/16
60*84/8, 60*90/8, 60*88/8

[4]

Для  зручності  створення  примірника  друкованого
ЗМІ  послуговуватимемось  форматами  системи  А,
насамперед,  традиційним  форматом  А4.  Припускаються
використання  нестандартних  форматів,  якщо  це
мотивується  призначенням  видання  й  аргументується  в
пояснювальній записці

Обсяг  видання.  Як  розмірна  характеристика
друкованого ЗМІ,  що подається на захист,  обсяг видання
визначатиметься  у  фізичних  друкованих  аркушах
(фізичний  друкований  аркуш  —  площа  поверхні  одного
боку паперового аркуша певного розміру, призначена для
нанесення  фарби  із  заздалегідь  виготовленої  друкованої
форми)  та  авторських  аркушах  з  метою  уніфікації
загального  обсягу  створених  студентом  журналістських
матеріалів.

Мінімальний обсяг газетного видання — 16 фізичних
друкованих аркушів формату А4. Журнального видання —
24 фізичних друкованих аркушів (з огляду на особливості
верстки, оскільки у журнальних виданнях значну частину
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шпальти займають ілюстрації та великі заголовки). 
Відповідно,  кількість  фізичних  друкованих  аркушів

змінюється,  якщо  використовується  інший  формат
(наприклад, газета має 8 аркушів формату А3 чи 32 аркуші
формату А5).

Обсяг  створених  студентом  журналістських
матеріалів має відповідати 1 авторському аркушеві (40 000
друкованих знаків прозаїчного тексту, враховуючи цифри,
розділові знаки, проміжки між словами).

Вимоги до журналістських матеріалів. Усі тексти,
вміщені у періодичному виданні, що подається на захист,
мають бути написані студентом самостійно. 

Частина ілюстративного матеріалу, опублікованого у
виданні,  має  бути  створена  студентом  самостійно,
припускається  часткове  використання  фотографій  чи
малюнків  інших  авторів  із  обов язковим  зазначенням  уʼ
пояснювальній записці відомостей про авторів.

Дозволяється  розміщення  у  друкованому  ЗМІ
рекламних  матеріалів  невласного  авторства.  Однак  їх
кількість  не  має  перевищувати  1/10  у  газеті  та  1/6  у
журналі,  а  доцільність  розміщення  обґрунтовуватися  у
пояснювальній записці з огляду на читацьку аудиторію та
прогнозовану видавничу стратегію поширення видання.

Жанрова палітра видання має бути різноманітною.
Оскільки  творчий  бакалаврський  проект  є  наочним
підсумком опанування студентом низки курсів з теорії  та
методики  журналістської  діяльності,  студент  має
продемонструвати  свої  уміння  і  навички  створення  усієї
жанрової парадигми журналістських творів. З огляду на це
примірник  періодичного  ЗМІ  має  містити  твори
інформаційної,  аналітичної  та  художньо-публіцистичної
групи жанрів. Однак їх кількісне співвіднесення може бути
різним,  залежно  від  типу  видання  за  тематикою  та
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читацькою  аудиторією.  У  разі,  якщо  студент  обґрунтує
доцільність значного превалювання творів однієї жанрової
групи  над  іншими,  такий  дисбаланс  вважається
припустимим.

Усі  матеріали,  уміщені  в  номері  періодичного
видання,  яке  подається  на  захист,  мають  бути
хронологічно  й  тематично  узгодженими.
Неприпустимим  є  вміщення  в  одному  номері  видання
матеріалів,  написаних  у  різний  час  (наприклад,  тексти,
створені у різні роки, твори про зимові та про літні події:
про  підготовку  до  Нового року  і  свято  Перемоги  тощо),
якщо це не зумовлено періодичністю виходу видання й не
обґрунтовано  у  пояснювальній  записці.  При  цьому
тематика номера ЗМІ не прив язана до періоду захисту, вінʼ
може  бути  датованим  будь-яким  числом  і  місяцем
поточного  навчального  року  (тобто  можливі  варіанти
присвячення  подіям  осіннього,  зимового,  весняного  і
літнього періоду).

Студент може використовувати систему псевдонімів,
щоб не підписувати усі матеріали номера своїм прізвищем.
Усі  обрані  ним  псевдоніми  мають  бути  зазначені  в
пояснювальній записці.

Особливості оформлення. З огляду на те, що під час
навчання студенти оволоділи знаннями про основи верстки
й  гармонійну  композицію  видання,  оформлення
примірника  друкованого  ЗМІ,  що  виноситься  на  захист,
також оцінюється. 

Використані при верстці видання шрифти, інтервали,
кількість колонок, роздільні засоби, ілюстрації мають бути
зумовлені  характером  видання,  його  розмірними
характеристиками  та  тематикою,  а  їх  доцільність
обґрунтована у пояснювальній записці.

При створенні примірника друкованого видання, що
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виноситься  на  захист,  студент  має  пам ятати,  щоʼ
“гармонійно  цілісна,  добре  організована  композиція
відзначається  пропорційністю,  композиційною
зрівноваженістю,  стильовою  єдністю  форми  елементів
тощо.  Внаслідок  певного  добору  і  взаємодії  різних
композиційних  засобів  та  елементів  композиція  може
виглядати  динамічною  чи  статичною,  яскравою  чи
спокійною,  різною  чи  одноманітною”  [3;  с.  91].  При
створенні  композиції  видання студент  має  творчо  й
доречно  використати  такі  базові  її  ознаки,  як  пропорції,
масштаб, симетрію та асиметрію, контраст і нюанс, метр і
ритм.  “Усі  побудови,  що  ґрунтуються  на  асиметрії  чи
осьовій симетрії та використовують ламану конфігурацію
матеріалів,  діагональне  розміщення  ілюстрацій  і  тексту,
тонових і кольорових акцентів, — динамічні. Композиція, в
основі  якої  лежить  площинна  симетрія  чи  метричний
повтор,  вирізняється  статичністю.  Від  цього  ж  залежать
яскравість,  ефектність  чи,  навпаки,  спокійний  тон
композиції. Яскраве оформлення досягається в основному
з допомогою використання сильних контрастних елементів
—  великих,  жирних  заголовків,  лінійок,  численних
ілюстрацій,  виворіток,  кольорових  плям  тощо.
Застосування  ж  малоконтрастних  елементів  забезпечує
спокійний  тон  композиції,  що  підкреслює  діловий,
функціональний характер оформлення” [3; с. 92].

Розмір  шрифту має  бути  співмірний  формату
видання  та  важливості  текстів,  що  обов язковоʼ
обґрунтовується  студентом  у  пояснювальній  записці.  Як
зазначав Іванов В. Ф., “у структурі графічного оформлення
газети велику роль відіграє правильний вибір титульних і
текстових шрифтів. їхні величина й малюнок вказують на
значущість того чи іншого матеріалу. Якщо говорити про
текстові  шрифти,  то  для  кожної  газети  найбільш
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раціональним є вживання двох основних гарнітур і кількох
додаткових.  Щодо  титульних,  цілком  достатньо  мати  в
ужитку три основні гарнітури” [3; с. 129]. 

Ілюстрації мають  відповідати  текстові
журналістського матеріалу, розташовуватись гармонійно на
шпальті та мати певне естетичне значення (по можливості
дотримання  правил  побудови  гармонійної  композиції
тощо).  Фотографії  повинні  бути  достатньої  якості  для
поліграфічного  відтворення,  їхнє  розрішення  має
становити  не  менше  300  dpi,  а  тоновий  діапазон  бути
достатнім,  щоб  уникнути  втрат  деталей  у  затемнених  та
пересвітлених  ділянках  зображення.  Як  недолік
розглядаються  грубі  спотворення  зображення  через
неправильне кадрування (наприклад, обрізані по суглобах
кінцівки,  приховування  важливих  деталей),  через
порушення  пропорцій  зображення  (“стиснуті”  чи
“розтягнуті”  зображення,  помітна  пікселізація
зображення), через сильні порушення балансу білого.

Помилкою  вважається  неправильне  розташування
ілюстрацій (герої дивляться “зі шпальти”, неврівноважене
скупчення фотографій). 

Для  журнального  видання  варто  створити  анонс
наступного випуску, описавши, які матеріали можуть бути
опубліковані у наступному номері, щоб довести, що це ЗМІ
має перспективу подальшого видання.

Вихідні відомості (адреса типографії, свідоцтво про
реєстрацію видання, наклад тощо) заповнюються довільно.

Особливості оцінювання проекту
На  захисті  оцінюється  актуальність,  новизна

журналістського задуму,  продуманість концепції  видання,
якість журналістських текстів, композиційна довершеність
видання,  доцільне  використання  зображальних  засобів
впливу, загальна правильність верстки.
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2.2. Теле- чи радіопередача

До  захисту  подається,  разом  із  супровідною
документацією  (пояснювальною  запискою,  файлами
презентації), запис теле- чи радіопередачі, а також тексти
їх сценаріїв.

Обсяг роботи
На  захист  телепередачі  подається  5  сценаріїв

випусків  й на 1 з  них повністю відзнятий і  змонтований
запис передачі, хронометраж якого 15 хвилин. 

На  захист  радіопроекту  подається  8  сценаріїв,  3  з
яких записано, хронометражем по 10 хвилин кожен.

Вимоги до журналістських матеріалів
Усі  сценарії  теле-  чи  радіопередачі  мають  бути

написані  студентом  самостійно.  Дозволяється
використання  музичного  супроводу,  заставок  чи  реклами
невласного  авторства,  із  обов язковим  зазначенням  уʼ
пояснювальній  записці  прізвищ  авторів  використаного
супровідного матеріалу. Технічні процедури виготовлення
передачі (монтаж, обробка запису) можуть бути виконані з
допомогою  фахівців,  що  потребує  обов язковогоʼ
зазначення у пояснювальній записці

На захист виноситься аналітико-публіцистична теле-
чи радіопередача. Студент має обрати конкретний жанр та
тематичну спрямованість передачі, підготувати сценарії до
декількох  випусків  цієї  програми,  доводячи
перспективність проекту, актуальність тематики та ширину
охоплення  нею  актуальних  питань  сучасності,  а  також
підготувати  на  захист  готовий  (один  чи  декілька  для
радіопередач) випуск, враховуючи технічні можливості. 

Характерними  рисами аналітико-публіцистичної
передачі мають бути: пояснення причин і наслідків події чи
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явища (чому так сталося, що треба чекати і чого бажано
уникнути у тому чи іншому процесі тощо);  журналіст має
глибоко  й  компетентно  проникнути  в  суть  події,  явища,
критично  осмислити  зміст,  спрогнозувати  наслідки;
вживання  публіцистичного  стилю,  що  дозволяє
інтерпретувати  актуальні  повідомлення  на  суспільно-
політичну,  соціально-економічну,  науково-культурну,
спортивну  тематику  тощо;  поєднання  об'єктивності,
правдивості  з  авторськими  оцінками  (за  допомогою
інтонації, прямого звернення до думок і почуттів слухачів
чи глядачів).

Помилкою вважається неврахування специфіки теле-
та  радіомовлення  при  створенні  передач,  сліпе
наслідування жанрових форм періодичної  преси.  Студент
має  створити  оригінальний  інформаційний  продукт,
призначений саме для теле- чи радіоефіру, що володів би
усіма необхідними для цього ознаками, зокрема:

“1. Документальне усне мовлення...
2.  Акустичне відображенням події  і  місця дії,  роль,

яку відіграє у  журналістському  описі  події  звукова
характеристика.

3.  Ілюзія участі,  яка  створюється  з  допомогою
технічних засобів, журналістських прийомів і справляє ...
сильний психологічний вплив.

4.  Психологічна напруга  й емоційне  звучання,  що
досягається за допомогою монтажу, багатим інтонаційним
забарвленням усної мови та музичним оформленням” [1; c.
116].

Особливості оцінювання проекту
На  захисті  оцінюється  актуальність,  новизна

журналістського  задуму,  соціальне  значення  роботи,
правильність  написання  сценарію,  композиційна
довершеність передачі, доцільне використання звукових та
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зображальних  засобів  впливу,  риторична  майстерність,
якість роботи в кадрі (для тележурналістів).

Якість  запису  (його  технічні  параметри,  наявність
шумів  чи  поміх,  рівень  чіткості  кадру)  на  оцінку  за
бакалаврський проект не впливають. 

2.3. Інтернет-сайт

До  захисту  подаються,  разом  із  супровідною
документацією  (пояснювальною  запискою,  файлами
презентації),  усі  тексти  розміщених  на  сайті
журналістських  матеріалів,  а  також  скріншоти  сайту  в
роздрукованому та електронному вигляді на диску.

Обсяг виконаної роботи:
На  захист  подається  мінімум  20  журналістських

різножанрових текстів, розміщених на сайті.
Загальний обсяг їх має становити 1 авторський аркуш

(40 000 друкованих знаків прозаїчного тексту, враховуючи
цифри, розділові знаки, проміжки між словами).

Вимоги  до  журналістських  матеріалів.  Усі  тексти,
вміщені  на  сайті,  що  подається  на  захист,  мають  бути
написані студентом самостійно. 

Частина ілюстративного матеріалу, оприлюдненого на
сайті,  має  бути  створена  студентом  самостійно.  Однак
припускається використання фотографій, малюнків, відео-
та аудіозаписів інших авторів з обов язковим зазначенням уʼ
пояснювальній  записці  відомостей  про  авторів.  Також
дозволяється  розміщення  на  сайті  рекламних  матеріалів
невласного  авторства.  Однак  їх  доцільність  розміщення
обґрунтовуватися  у  пояснювальній  записці  з  огляду  на
аудиторію та прогнозовану економічну стратегію розвитку
сайту.  Самостійна  технічна  реалізація  сайту  не
вимагається, вона може здійснюватися іншими фахівцями,
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що зазначається у пояснювальній записці.
Жанрова палітра творів, поданих до захисту, має бути

різноманітною.  На  сайті  має  бути  розміщено  твори
інформаційної,  аналітичної  та  художньо-публіцистичної
групи  жанрів.  Їх  кількісне  співвідношення  може  бути
довільним.  У  разі,  якщо  студент  обґрунтує  доцільність
превалювання  творів  однієї  жанрової  групи над  іншими,
такий дисбаланс вважається припустимим.

Усі матеріали, розміщені на сайті, який подається на
захист,  мають  бути  хронологічно  й  тематично
узгодженими.  Студент  має  показати  перспективність
функціонування  сайту,  продемонструвати  його
оновлюваність,  актуальність  тематики  та  ширину
охоплення важливих питань сучасності.

Особливості оцінювання проекту
Оцінюється  актуальність  концепції  сайту,  якість

написаних  студентом  журналістських  матеріалів,
доречність  дібраних  ілюстрацій,  відео-,  аудіоматеріалів,
гармонійність  структури  сайту,  зрозумілість  та  зручність
користування для відвідувачів.

Технічна реалізація сайту не береться до оцінки.
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3. Пояснювальна записка до бакалаврського
проекту

Пояснювальна записка до бакалаврського проекту  –
це теоретичне  обґрунтування  змістових  та  структурно-
композиційних  особливостей  ЗМІ,  що  виноситься  на
захист.

Для  створення  якісного  творчого  проекту
друкованого  чи  електронного  засобу  масової  інформації
студент  має,  по-перше,  вивчити  сучасний інформаційний
ринок регіону та держави в цілому, проаналізувати існуючі
аналоги майбутнього ЗМІ, їх переваги та недоліки,  а по-
друге,  розглянути  теоретичні  засади  створення  обраного
типу  ЗМІ,  особливості  його  функціонування  в
інформаційному  просторі  та  ті  вимоги,  що  висуваються
журналістикознавцями  до  таких  видань.  Результати
формування  та  аналізу  теоретичної  бази  бакалаврського
проекту  мають  бути  висвітлені  у  пояснювальній  записці
разом з докладним описом та детальним обґрунтуванням
специфічних рис змісту й форми проекту ЗМІ.

Однак  слід  наголосити  на  тому,  що  пояснювальна
записка  до  творчого  проекту  ЗМІ  є  конкретним
дослідженням,  присвяченим  особливостям  саме  того
видання,  що  виноситься  на  захист.  Неприпустимим  є
загальнотеоретичний  характер  пояснювальної  записки,
опис  типологічних  особливостей  ЗМІ,  реферування
журналістикознавчих досліджень на споріднену тематику. 

Загальними  вимогами  до  викладу  матеріалу  у
пояснювальній  записці  є  чіткість  побудови,  логічна
послідовність,  переконлива  аргументація,  точність  у
визначеннях,  конкретність  у  викладенні  результатів
роботи, обґрунтування висновків та рекомендацій.
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3.1. Зміст і структура пояснювальної записки

Пояснювальна  записка  висвітлює  й  аналізує
теоретичне  підґрунтя  створення  та  основні  типологічні,
змістові, жанрові та структурно-композиційні особливості
проекту ЗМІ, що виноситься на захист. 

Структура  пояснювальної  записки  є  типовою  і  має
містити такі обов’язкові складові:

Титульний аркуш
Зміст
Вступ
Розділ І. Теоретичні засади
Розділ ІІ. Специфікація продукту
2.1.  Обґрунтування  інформаційного  проекту  на
основі  аналізу інформаційного ринку;  відмінності
пропонованого  продукту  від  вже  існуючих
продуктів 
2.2. Структура 
2.3. Жанрова палітра
2.4.  Зображальний  матеріал  та  особливості

оформлення (для  друкованих  та  інтернет-проектів)  /
Музичний супровід (для теле-, радіо-проектів, інтернет-
сайтів)

2.5. Авторська ідея
2.6. Особливості аудиторії
Розділ  ІІІ  Технічні  і  програмні  засоби,  необхідні

для втілення проекту
Інформаційний проект
Висновки
Література

Титульний  аркуш оформлюється  відповідно  до
затвердженого Міністерством освіти і науки України зразка
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(див. Додаток А).
Зміст  містить  перелік  усіх  структурних  складових

пояснювальної  записки  із  обов’язковим  зазначенням
сторінок їх розташування.

3.2. Вступ

Вступ містить системні складові актуальності вибору
теми,  мету  бакалаврського  проекту,  завдання  проекту,
об’єкт та предмет дослідження.

Перша  частина  вступу  містить  загальну
характеристику  актуальності  вибору  теми  відповідно  до
сучасного  стану  інформаційного  простору  та  потреб
обраної потенційної аудиторії. Студент зазначає, чому його
тема  дипломного  бакалаврського  проекту  є  актуальною
журналістською  роботою,  мотивуючи  це  відсутністю  чи
браком аналогічних ЗМІ на ринку держави. Відповідно до
поставленої задачі (теми кваліфікаційної роботи), студент
визначає  та  описує  ті  питання  актуальності,  які  стають
важливими при розробці бакалаврського проекту.

Метою роботи  є  створення  певного  ЗМІ
(обов’язкова конкретизація його типу, тематики тощо) із
використовуючи  теоретичні  знання  з  журналістського
фаху на практиці.

Завдання роботи визначається в залежності від мети
проектування  та  корелює  зі  змістом  основної  частини
пояснювальної записки. Серед завдань можуть бути такі:

 проаналізувати сучасний медіапростір Луганщини та
України;

 розробити  макет  журнального  чи  газетного
видання  /сценарій  радіо-  чи  телепередачі  /
структуру сайту;
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 створити  відповідні  за  змістом  та  формою
журналістські матеріали для видання;

 дібрати  ілюстративне  чи  музичне  оформлення,  що
відповідає змісту видання чи передачі.

Об’єкт  дослідження –  це  процес  або  явище,  що
породжує  проблемну  ситуацію,  обрану для вивчення. Це
те,  на  що  спрямована  пізнавальна  діяльність  студента
(оригінал-макет  друкованого  видання,  сценарій  і  запис
передачі тощо).

 Предмет – міститься в межах об’єкта. Це власне те,
що  вивчається  й досліджується студентом. Ним  будуть
виступати,  наприклад,  особливості  створення  друкованих
чи електронних ЗМІ, проблеми та перспективи втілення в
життя цього видання, а також актуальність його матеріалів
та відмінність від уже представлених на ринку.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового
процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.
В  об’єкті  виділяється  та  його  частина,  яка  є  предметом
дослідження.  Саме  на  нього  спрямована  основна  увага
студента,  оскільки  предмет  дослідження  визначає  тему
кваліфікаційної  роботи,  яка  визначається  на  титульному
аркуші як її назва. 

Апробація бакалаврського  проекту  може
здійснюватися  у  вигляді  виступів  на  конференціях,
публікації  статей  у  наукових  студентських  виданнях.
Наявність  апробації  є  обов’язковою  для  бакалаврських
робіт, що претендують на високу оцінку, оскільки засвідчує
сумлінне  ставлення  студента  до  виконання  творчого
проекту, ґрунтовність осмислення теоретичних засад його
реалізації, дотримання термінів виконання проекту тощо. 

Структура роботи –  творчий проект складається із
двох  частин:  теоретичної,  у  якій  обґрунтовується
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необхідність створення якісного ЗМІ, а також практичного
додатку  –  макету  періодичного  видання,  запису  та
сценаріїв радіо- чи телепередач, сайту.

Обсяг вступу – 2-3 сторінки.

3.3. Основна частина роботи

Розділ  І.  Теоретичні  засади. Розділ  присвячений
аналізу  й  узагальненню  теоретичних  засад  створення
обраного для бакалаврського проекту виду й типу ЗМІ, тим
вимогам, які висуваються дослідниками до видань такого
типу,  журналістикознавчим  розвідкам  щодо  їх
типологічних особливостей та еволюції традиційних видів
ЗМІ  у  сучасному  інформаційному  просторі  під  впливом
вимог аудиторії.

Головна  вимога  до  змісту  цього  розділу,  як  і  до
пояснювальної  записки  в  цілому  – самостійність  і
послідовність у викладі. Не можна механічно переписувати
текст  з  наукової  літератури.  Осмислюючи  погляди
науковців  на  об’єкт  та  предмет  власного  дослідження,
потрібно формулювати думки своїми словами, стилістично
і науково грамотно, ілюструючи власні тези доцільними і
лаконічними  цитатами  з  доробку  журналістикознавців.
Дослівне  запозичення  чужого  тексту,  яке  не
супроводжується посиланням на джерело, є плагіатом. 

Розділ  ІІ.  Специфікація  продукту. У  розділі
доцільно  зосередитися  на  обґрунтуванні  актуальності
пропонованого  бакалаврського  проекту:  загальна
характеристика видань такого типу (вид, тематика, коло
адресатів  тощо);  місце  пропонованого  проекту  серед
подібних видань у сучасному інформаційному просторі;
переваги  проекту  та  перспективи  його  комерційної
реалізації  а  також  докладний  опис  типологічних,
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жанрових,  композиційних  особливостей  проекту  ЗМІ,
що виноситься на захист.

Можна  порадити  розпочинати  роботу  над  цим
розділом  пояснювальної  записки  після  формування
концепції  ЗМІ  та  окреслення  його  структури,  написання
журналістських матеріалів, щоб уникнути неконкретності
й недоречної загальності викладу.

2.1.  Обґрунтування інформаційного проекту на
основі  аналізу  інформаційного  ринку;  відмінності
пропонованого продукту від вже існуючих продуктів.
Підрозділ має бути присвячено оглядові інформаційного
ринку  регіону  та  України  в  цілому,  розглядові
аналогічних  засобів  масової  інформації  та  потреб  і
очікувань  читачів  (глядачів,  слухачів).  Слід  приділити
увагу  аналізові  типових  рис,  переваг  і  недоліків  уже
існуючих журналістських проектів з метою формування
концепції  власного  ЗМІ,  що  б  стало  якісною  їх
альтернативою, позбавленою виокремлених негативних
рис, та задовольнило потреби потенційної аудиторії.

Важливим  є  обґрунтування  оригінальності
власного  журналістського  проекту,  доведення  його
унікальності  й  потрібності  на  тлі  вже  існуючих
аналогів.  Тому  в  підрозділі  необхідно  висвітлити  такі
аспекти,  як  “відмінність  від  існуючих  аналогів”,
“актуальність видання”.

Обґрунтовуючи  проект  ЗМІ,  представленого  на
захист,  варто  розкрити  й  такі  його  особливості,  як
періодичність  виходу,  мовну  політику,  а  також  назву  і
систему  псевдонімів,  використаних  у  журналістському
проекті.  Слід  приділити увагу розкриттю семантичних
особливостей  обраної  для  ЗМІ  назви,  пояснити
мотивацію її вибору.

25



2.2. Структура.  У цьому підрозділі слід розкрити
особливості структурної організації  представленого на
захист ЗМІ.

Зокрема,  необхідно  висвітлити  такі  особливості
свого журналістського проекту, як обсяг і формат (для
друкованого  видання),  хронометраж  (для  теле-  й
радіопроектів), кількість і характер (постійні чи змінні)
рубрики. 

Рубрикація засобу масової інформації  є  важливим
складником  його  успішності,  тож  варто  приділити
детальну  увагу  аналізові  й  обґрунтуванню  обраної
системи рубрик, розкриттю їх змістового наповнення та
перспектив розвитку й модифікації з часом.

2.3.  Жанрова  палітра. Цей  підрозділ  особливо
важливий  для  розкриття  специфіки  друкованих  та
інтернет-ЗМІ, що виносяться студентом на захист.

Як  зазначають  журналістикознавці,  “у
журналістиці  під  жанром  розуміють  “усталений  тип
твору,  який  склався  історично  і  відзначається
особливим  способом  освоєння  життєвого  матеріалу,
характеризується  чіткими  ознаками  структури”.  Як
правило,  наголошується  на  тому,  що  кожен  жанр
відзначається  конкретною  роллю  в  системі  ЗМІ  і
характеризується  певною  композиційною  організацією
матеріалу” (Корконосенко)

У  цьому  підрозділ  пояснювальної  записки  до
бакалаврського  проекту  студент  має  розкрити  жанрову
палітру  аналізованого  ЗМІ,  що  виноситься  на  захист,
визначити й обґрунтувати вибір тих чи інших жанрових
форм  для  власних  журналістських  матеріалів  з  огляду
на вид, тематику проекту, періодичність виходу, потреби
аудиторії тощо. 
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2.4.  Зображальний  матеріал  та  особливості
оформлення (для друкованих та інтернет-проектів) /
Музичний  супровід  (для  теле-,  радіо-проектів,
інтернет-сайтів). Підрозділ  має  бути  присвячено
розглядові  особливостей  оформлення  засобу  масової
інформації та обґрунтуванню доцільності їх вибору.

Студент має розкрити роль і місце ілюстративного
матеріалу  в  проекті  ЗМІ,  обов’язково  вказати  його
авторство  (виокремити  власні  фотоматеріали  чи
інфографіку  та  перелічити  джерела,  з  яких  взято  інші
ілюстрації). 

Також потрібно проаналізувати:
 логотип, що є вагомим елементом кожного засобу

масової інформації, тож у пояснювальній записці
студент  має  розкрити  семантику  та  особливості
художнього  створення  логотипу  свого
журналістського проекту,

 оформлення  обкладинки  (для  друкованих
періодичних видань)  чи головної  сторінки сайту
– зокрема,  вибір  ілюстрації  для  обкладинки,
кількість  і  характер  анонсів,  специфіка  їх
розташування тощо,

 використовувану  в  проекті  рекламу  (з
обов’язковим мотивуванням її доцільності)

 кольорову  гаму,  обрану  для  друковного
періодичного  видання,  сайту  чи  елементів
телепередачі,  обов’язково  мотивуючи  вибір
кольорів  (символічне  значення,  гармонійність
поєднання тощо),

 особливості  шрифтового  оформлення  текстів  у
журналістському проекті,

 використані роздільні засоби,
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 оформлення колонтитулів, 
 декоративні елементи тощо.

Для  теле-  та  радіопередач  необхідним  елементом
оформлення  є  музичні  елементи,  які  теж  потребують
атрибуції  щодо  авторства  та  аналізу  доцільності  їх
вибору  й  використання.  Це  стосується  й
використовуваних  у  телепередачах  відеофрагментах
невласного  авторства  (уривки  з  кінофільмів,
документальної хроніки, кліпів тощо).

2.5.  Авторська  ідея.  Підрозділ  має  розкривати
особливості  творчого  задуму  студента  –  ідею  та
спрямування засобу масової інформації, що виноситься
на  захист,  потенціал  розвитку  та  перспективи
практичної реалізації творчого проекту.

2.6.  Особливості аудиторії.  Підрозділ присвячено
описові  потенційної  аудиторії,  прогнозуванню
перспектив  її  розширення.  Варто  окреслити  вікові,
гендерні, соціальні особливості потенційної аудиторії та
зазначити,  яким  чином  її  запити  враховано  при
створенні проекту ЗМІ.

Значною  перевагою  бакалаврського  проекту  буде
здійснене та висвітлене в цьому підрозділі дослідження
вподобань  аудиторії,  зокрема,  через  поширення
пілотного  проекту  ЗМІ  в  соцмережах  та  аналізу
відвідуваності сторінки та коментарів відвідувачів.

Розділ  III.  Технічні  та  програмні  засоби,
необхідні для втілення проекту. Невеликий за обсягом
розділ, що містить інформацію про використані під час
створення  творчого  проекту  засобу  масової  інформації
технічні та програмні засоби.

Зокрема,  необхідно  вказати,  у  якій  програмі
здійснювалася  верстка  (друкованого  видання)  чи
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монтаж  (теле-  й  радіо-проекту),  які  програми
використовувалися  для  обробки  ілюстративного
матеріалу тощо.

Слід  також  зазначити  назву  й  технічні
характеристики  фотоапарата  чи  відеокамери,  які  було
використано.

У  цьому  розділі  студент,  що  працював  над
проектом  періодичного  друкованого  видання,  надає
інформацію  щодо  запланованих  параметрів  друку
періодичного  видання,  наприклад,  накладу,  формату,
вартості  поліграфічного  втілення.  З  огляду  на  те,  що
реальне  поліграфічне  втілення  друкованого  ЗМІ,  яке
виноситься  на  захист,  може  не  відповідати
запланованому  через  вартість  чи  технічні  обмеження
друкарні, студентові слід вказати на ці невідповідності в
пояснювальній записці.

Для інтернет-проектів слід указати такі параметри,
як  хостинг,  шаблони  CMS  (якщо  використовувались).
Якщо  технічна  складова  сайту  реалізовувалася
студентом не самостійно, а з залученням сторонніх веб-
програмістів,  це  також  необхідно  зазначити  у  цьому
розділі пояснювальної записки.

Інформаційний продукт.  Являє  собою всі  власні
журналістські  матеріали,  що  виносяться  студентом  на
захист. Вони розташовуються у тій послідовності, що й
у творчому проекті ЗМІ, та супроводжуються вказівкою
на жанрову приналежність.

Висновки. У  тексті  висновків  аналізуються
основні підсумки роботи над проектом, подають оцінку
одержаним  результатам,  визначають  перспективи  їх
покращення.  Указують  роль  і  місце  проекту  ЗМІ,  що
виноситься  на  захист,  в  існуючому  інформаційному
просторі,  а  також  перспективи  реалізації  творчого
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проекту.
Висновки  за  своєю  структурою  мають  чітко

відповідати поставленим завданням, розкривати основні
риси творчого проекту засобу масової інформації. 

Загальний обсяг висновків – 1-2 сторінки.
Література.  Список  використаної  при  написанні

пояснювальної  записки  до  творчого  бакалаврського
проекту літератури. У середньому 15-20 джерел.

3.4. Вимоги до оформлення пояснювальної записки 

Текстову частину пояснювальної записки друкують за
допомогою  комп’ютера на  одному  боці  аркуша  білого
паперу формату А4 (210х297 мм) з використанням шрифтів
текстового  редактора  Word  з  полуторним  міжрядковим
інтервалом. 

При  друкуванні  на  портативному  комп’ютері
використовується  шрифт  Times  New  Roman  текстового
редактора Word розміром (кеглем) 14 пт. 

Сторінка має поля: ліворуч – 3 см, угорі і внизу – 2
см,  праворуч  –  1  см.  Обов’язкова  наявність  абзацних
відступів (1-1,5 см). 

Усі  сторінки  пояснювальної  записки
бакалаврського проекту підлягають суцільній нумерації.
Номер відсутній лише на титульному аркуші. Наступна
сторінка, “Зміст”, має номер сторінки 2.

Заголовки структурних  частин  пояснювальної
записки “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ І”, “РОЗДІЛ ІІ”,
“РОЗДІЛ  ІІІ”,  “ІНОРМАЦІЙНИЙ  ПРОЕКТ”,
“ВИСНОВКИ”,  “ЛІТЕРАТУРА”  друкують  великими
літерами з вирівнюванням по центру. 

Заголовки  підрозділів  друкують  маленькими
літерами (крім першої великої). 
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Крапку  в  кінці  заголовка  не  ставлять.  Якщо
заголовок  складається  з  двох  або  більше  речень,  їх
розділяють крапкою. 

Кожну  структурну  частину  (розділи)
пояснювальної записки треба починати з нової сторінки.
Підрозділи продовжують з поточної сторінки.

Номер  розділу  ставлять  після  слова  “РОЗДІЛ”,
після номера крапку не ставлять,  потім з  нового рядка
друкують  заголовок  розділу.  Підрозділи  нумерують  у
межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з
номера  розділу  і  порядкового  номера  підрозділу,  між
якими  ставлять  крапку.  У  кінці  номера  підрозділу
повинна  стояти  крапка,  наприклад:  “2.3.”  (третій
підрозділ  другого  розділу).  Потім  у  тому  ж  рядку
наводять заголовок підрозділу.

Особливої  уваги  заслуговує  правильне
оформлення  у  тексті  пояснювальної  записки  цитат.
Цитуючи,  потрібно  дотримуватися  кількох  формальних
правил:

 Цитата повинна бути дослівною.
 Цитата не повинна бути надто довгою.
 Цитата  повинна  подаватися  у  лапках  і

супроводжуватися посиланням на джерело.
 Вилучення  певних  фрагментів,  яке  дозволяє

уникнути  довгого  цитування,  позначається
трикрапкою ...

 Цитати, які є  незавершеним реченням,  граматично
узгоджуються із авторським текстом.

Цитата у тексті роботи може подаватися у прямій або
непрямій формі:

а) пряма форма цитування Наприклад: Р. М. Гатаулін
зазначав:  “Поняття  спортивної  журналістики  достатньо
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широке.  Його  можна  трактувати  як  соціально  важливу
діяльність  зі  збору,  обробки  та  поширенню  актуальної
спортивної  інформації  через  канали  масової  комунікації
(преса,  радіо,  телебачення,  Інтернет)...”.  Три  крапки
використовуються в разі неповного цитування речення на
його  початку,  всередині,  наприкінці.  Цитата  обов’язково
береться в лапки.

б) непряма форма цитування  – під час цитування у
непрямій  формі  в  самому  реченні  дається  вказівка  на
авторство,  а  далі  розкривається  зміст  думки.  Наприклад:
В.В.Чекалюк вважає,  що  на  сьогодні  актуальність
спортивних матеріалів у ЗМІ важко переоцінити. 

Обов’язковою  є  наявність  посилань  на  цитований
текст у пояснювальній записці. Після цитати в квадратних
дужках подається  номер джерела у  списку літератури та
сторінки, з якої наводиться цитата.

Література оформлюється у відповідності до чинних
стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Список  літератури  повинен  включати  тільки  ті
літературні джерела, які використовувалися при написанні
пояснювальної записки та цитувались у ній.

Використану  літературу  розміщують  в  алфавітному
порядку.  У  списку  кожне  джерело  записують  з  абзацу  і
нумерують арабськими числами. 

Літературу записують тією мовою, якою вона видана. 
Форми запису літератури:
1. Прізвище І. Б. Назва книги / І. Б. Прізвище. – Місце 

видання: Видавництво, рік. – Кількість сторінок.
(1.  Іванов  В.  Ф.  Техніка  оформлення  газети:  Курс

лекцій / В. Ф. Іванов. — К.: Т-во "Знання", 2000. — 222 с.)
2. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище. // Назва 

збірника. — Рік. — № . — С. Інтервал сторінок.
(2.  Шевченко  В.  Е.  Композиція  та  архітектоніка
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друкованого видання / В. Е. Шевченко // Вісник Київського
національного  університету.  Серія:  журналістика.  —
2000. — №. 8. — С. 70—75.)

3.  Прізвище  І. Б.  Назва  статті  /  І.  Б.  Прізвище.
[Електронний ресурс] — Режим доступу: посилання

(3.  Чекалюк  В. В.  Вплив  матеріалів  спортивної
тематики  у  ЗМІ  на  формування  іміджу  держави  /
В. В. Чекалюк.  [Електронний  ресурс].  — Режим доступу:
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.irbis-
nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe
%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN
%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD
%3D1%26Image_file_name%3DPDF
%2FNzizh_2014_55_38.pdf)

3.5. Список літератури, рекомендованої для
підготовки та оформлення творчо-кваліфікаційного

бакалаврського проекту

1. Амзин  А.  Новостная  интернет-
журналистика / А. Амзин.  М. —: Аспект-Пресс, 2011. —
144 с.

2. Антонова О.В. Кулініч О.О. Радіожурналістика:
Навчально-методичний  посібник  для  студентів
спеціальності Журналістика / О.В. Антонова, О.О. Кулініч.
— Луганськ: Вид-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012.
— 238 с. 

3. Буковецкая  О.  А.  Дизайн  текста:  Шрифт,
эффекты, цвет. / О. А. Буковецкая. — 2-е изд., испр. — М.:
ДМК, 2000. — 304 с. 

4. Валуєнко  Б.  В.  Зовнішнє  оформлення
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друкованих  видань:  Способи  композиційного  зв’язку
шрифту і  зображення /  Б.  В.  Валуєнко //  Друкарство.  —
1999. — № 3. — С. 12—13.

5. Ворошилов В. В. Техника и технология СМИ /
В. В. Ворошилов.  —  М.:  Издательство  Михайлова В. А.,
2000. — 48 с. 

6. Галкин  С.  И.  Техника  и  технология  СМИ.
Художественное  конструирование  газеты  и  журнала  /
С. И. Галкин. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 215 с.

7. Глушаков  С.  В.,  Кнабе  Г.  А.  Компьютерная
верстка:  Учебный  курс  /  С. В. Глушаков,  Г. А. Кнабе.  —
Харьков: Фолио, 2002. — 485 с.

8. Гол Дж. Онлайнова журналістика / Дж. Гол; пер.
К. Булкіна. — К.: К.І.С., 2005. — 344 с.

9. Голодникова  Ю.  Журналистские  блоги  и
перспективы  формирования  публичной  сферы  /
Ю. Голодникова  //  Науковий  вісник  Ужгородського
університету. Філологія. Соціальні комунікації. — 2010. —
Вип. 22. — С. 140—143.

10. Горевалов  С.І.,  Зикун  Н.І.,  Стародуб  С.А.
Фотожурналістика  в  системі  засобів  масової  комунікації:
єдність слова і  зображення.  /  С. І. Горевалов,  Н. І.  Зикун,
Стародуб С. А. — К., 2010. — 296 с.

11. Городенко  Л.  Системи  верстки.  QuarkXPress.
Adobe  PageMaker.  Adobe  InDesign:  Практичний  посібник
для  студентів  інститутів  (факультетів)  журналістики  і
відділень  видавничої  справи  та  редагування.  /
Л. Городенко. — К.: Центр Вільної Преси, 2006. — 520 с.

12. Гоян  В.  В.  Типові  та  жанрові  особливості
інформаційної  телепрограми:  Посіб.  для  студ.  Ін-ту
журналістики / В. В. Гоян. — К., 2001. — 52 с.

13. Гоян  В. В.  Журналістська  творчість  на
телебаченні [Текст] : монографія / В. В. Гоян; Київ. нац. ун-
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т ім. Тараса Шевченка. — К.: Київський університет, 2011.
— 320 с.

14. Гоян  В.В.  Інформаційна  телевізійна  програма:
типологічна  характеристика,  параметри  діяльності
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19. Советы  редакторам  по  дизайну  газет
[Електронний  ресурс] //  Режим  доступу:
http://rosdesign.com/design_materials2/gezett.htm

20. Соломін  Є.О.  Регіональна  парадигма
національного  телевізійного  простору  /  Є. О. Соломін
[Електронний  ресурс]  //  Ученые  записки  Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия
“Филология. Социальные коммуникации”.  —  Том 24 (63).
—  2011 г.  — No 4.  Часть 1.  — Режим доступу:  http://sn-
philolsocom.crimea.edu/arhiv/2011/uch24_41fn/t24_41.pdf#pa
ge=91

21. Спортивная  публицистика  и  спортивная
журналистика:  особенности  специализированного
направления  [Електронний  ресурс]  //  Режим  доступу:
http://sport-d.narod.ru/nauka/stat1.htm].

22. Студенческая печать: проблематика, дизайн, язык
и  стиль:  сб.  статей  /  А.  А.  Градюшко,  В.  И.  Ивченков,
А. К. Свороб ; [под ред. А. А. Градюшко]. — Минск : БГУ,
2008.  — 208 с.  [Електронний ресурс]  //  Режим доступу:
http://elib.bsu.by/handle/123456789/11406 

23. Товстенко В. Д. Регіональна тележурналістика в
Україні:  кон’юнктура  та  перспективи  /  В. Д. Товстенко
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[Електронний ресурс] // Молодь: освіта, наука, духовність:
Тези  доповідей.  — К.:  Університет  “Україна”,  2011.  —
Режим  доступу:
http://vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna
%20robota/Elektronni_vidannya/Molod_osvita/Zbirnik
%20tez2011_3.pdf#page=413

24. Українська  політична  журналістика:
професіонали  чи  обслуга  влади?  [Електронний
ресурс]  //  Режим  доступу:
http://observer.sd.org.ua/news.php?id=13410

25. Шутяк  Л.М.  Гендерний  аспект  сучасної
української літературної журналістики: жіночий вимір /
Л.М.  Шутяк  [Електронний  ресурс]  //  Наукові  записки
інституту журналістики.  — 2013. — Том 53. — Режим
доступу:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_
FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_201
3_53_9.pdf
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4. Підготовка презентації до захисту творчого
бакалаврського проекту 

Захист студентом творчого бакалаврського проекту
супроводжується  презентацією,  що  висвітлює  основні
особливості  засобу  масової  інформації,  який  винесено
на захист.

Презентація  має  складатися  з  декількох  слайдів  і
відображати такі основні риси проекту:

 актуальність і новизна бакалаврського проекту
 мета і завдання
 тип і структура ЗМІ
 жанрова парадигма ЗМІ
 особливості оформлення (з прикладами)
 сприйняття потенційної аудиторії 

Презентація  створюється  у  довільній  формі,
припустиме  використання  відео,  музичного  супроводу
тощо. 

Презентацію  записують  на  диск  разом  з
електронною версією  ЗМІ,  представленою  на  захист,  і
докладають до пояснювальної записки.
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5. Супровідна документація до 
бакалаврського проекту

Бакалаврський  проект,  що  виноситься  на  захист,
супроводжується такими документами:

1.  Форма  №  Н-9.01,  що  заповнюється  студентом
самостійно (див. зразок у Додатку Б)

2.  Сторінка  з  підписами  студента,  наукового
керівника  і  рецензента  бакалаврського  проекту  (див.
зразок у Додатку В)

3.  Відгук  наукового  керівника  (див.  зразок  у
Додатку  Г).  Відгук  пишеться  в  довільній  формі  й
містить  відомості  про  актуальність  теми,  рівень
оволодіння  студентом  необхідними  навичками  для
виконання  професійних  обов’язків  бакалавра  згідно  з
присвоюваною  кваліфікацією,  позитивні  якості  та
недоліки  засобу  масової  інформації,  винесеного  на
захист,  про  самостійність  виконання  проекту,
відповідність  вимогам  до  такого  типу  робіт  та  його
практичне  значення  й  перспективи  втілення  в  життя
тощо. Відгук містить дату й підпис керівника.

4. Рецензія на бакалаврський проект (див. зразок у
Додатку  Ґ).  Рецензент  призначається  випусковою
кафедрою  із  викладачів  інших  кафедр  навчального
закладу, що працюють за спорідненими напрямами, або
з  провідних  фахівців-журналістів.  Рецензія   також
пишеться у довільній формі, висвітлює ті ж питання що
й  відгук  керівника.  Особливу  увагу  в  рецензії  слід
присвятити  актуальності  обраної  для  бакалаврського
проекту теми, перевагам та недолікам творчого проекту,
його  новизні  й  перспективності  практичного  втілення,
оцінці,  на  яку  заслуговує  творча  бакалаврська  робота.
Рецензія також містить дату й підпис рецензента.
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Додаток А
Оформлення титульної сторінки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-9.02

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Факультет української філології та соціальних комунікацій

Кафедра журналістики та видавничої справи

Пояснювальна записка
до кваліфікаційної роботи

бакалавра

на тему:
 „РОЗРОБКА ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ ЖУРНАЛУ 

ПРО ВУЛИЧНІ ВИДИ СПОРТУˮ

Виконав: студент IV курсу,
групи 4-Ж
напряму підготовки
6.030301 Журналістика
Черних О.С.

Керівник Антонова О. В.

Рецензент Царьова І. В.

Старобільськ — 2015 року
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Додаток Б
Форма № Н-9.01 

Орієнтовний зразок. Заповнюється від руки
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України 
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.01
_____  _Луганський національний університет імені Тараса Шевченка__

(повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення _факультет української філології та соціальних
комунікацій  
Кафедра, циклова комісія ___журналістики і видавничої справи_____
Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр_____________________
Напрям підготовки____________________________________________

(шифр і назва)

Спеціальність ________________________________________________ 
(шифр і назва)

                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ
                       Завідувач кафедри, голова 

циклової комісії__________
                „____” _______________20___ року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

___________________Іванов Іван Іванович________________________
(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема проекту (роботи)___Розробка творчого проекту журналу про
вуличні види спорту”__________________________________________
керівник проекту (роботи)__Галич В.М., доктор філол. наук, професор 

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від „__”____20__року №___
2. Строк подання студентом проекту (роботи)_____________________
3. Вихідні дані до проекту (роботи)______________________________
4.  Зміст  розрахунково-пояснювальної  записки  (перелік  питань,  які
потрібно розробити)___________________________________________
____________________________________________________________
5.  Перелік  графічного  матеріалу  (з  точним  зазначенням  обов’язкових
креслень)_____________________________________________________
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6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище,
ініціали та

посада 
консульта

нта

Підпис, дата
завдання видав завдання

прийняв

7. Дата видачі завдання________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№
з/п

Назва етапів дипломного 
проекту (роботи)

Строк  виконання 
етапів проекту
(роботи)

Примітка

1 Затвердження теми 
бакалаврської роботи

До 1 жовтня
2015 року

2 Опрацювання фахової 
літератури

До 1 листопада
2015 року

3 Написання журналістських 
текстів

До 25 грудня 2015
року

4 Розробка творчого проекту, 
верстка макету

До 1 лютого 2016
року

5 Написання вступу 
пояснювальної записки

До 15 лютого
2015 року

6 Написання першого розділу 
пояснювальної записки

До 1 березня 2016
року

7 Написання другого розділу і 
висновків  пояснювальної 
записки

До 1 квітня 2016
року

8 Перевірка роботи керівником, 
редагування

До 15 квітня
2016року

9 Передзахист бакалаврської 
роботи 

До 25 квітня
2016 року

Студент _________  ______________________
(підпис)                             (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) ___________  _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
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Додаток В
Сторінка з підписами

Бакалавр Черних О.С.

Науковий керівник кандидат  наук  із  соціальних
комунікацій,
доцент  кафедри
журналістики  та  видавничої
справи
Антонова О. В.

Рецензент кандидат  філологічних  наук,
доцент,  в.  о.  завідувача
кафедри культурології,  кіно-
та телемистецтва
Царьова І. В.

Роботу  рекомендовано  до  захисту  на  засіданні  кафедри
журналістики  та  видавничої  справи  (протокол  №  ___   від
_____________ 2015 року)

Завідувач кафедри
журналістики та видавничої справи

кандидат філологічних наук,
доцент
Фєдотова Н. М.
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Додаток Г
Приклад відгука наукового керівника

Відгук
на творчо-кваліфікаційну роботу 

“Розробка творчого проекту журналу про вуличні види
спорту”

студента ОКР "бакалавр" 
спеціальності "Журналістика"

Черниха Олександра Сергійовича

У  сучасному  інформаційному  просторі  молодь
потребує  якісної  інформації  для  саморозвитку.  Цю  мету
покликані виконувати періодичні видання. Тому створення
спеціалізованого  видання  про  вуличні  види  спорту  для
широкої  вікової  аудиторії  є  досить  актуальним  на
сучасному етапі розвитку преси.

Під  час   розробки   авторської  концепції  нового
періодичного  видання  про  вуличний спорт  Черниха  О.С.
детально та ґрунтовно проаналізував переваги та недоліки
існуючих  спортивних  видань  в  Україні,  дослідив  попит
потенційної  аудиторії  та  окреслив  мету  функціонування
такого видання в інформаційному просторі України.

Студент  виявив  ґрунтовні  знання  як  технології
розміщення матеріалів, створення фотоілюстрацій, так і
особливостей  верстки  видань  такого  типу.  Ним  були
створені  відповідні  за  змістом  та  жанровою  формою
власні  журналістські  матеріали  для  видання.  Тематика
журналу  та  його  наповнення  є  близькими  для
випускника,  що  позначилось  на  якості  текстових  та
фотографічних  матеріалів,  розміщених  у  номері
журналу, винесеному на захист.

У  якості  незаперечної  переваги  слід  відзначити,
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що    видання  ілюструють  власні  фотороботи  Черниха
О.С.,  що  відповідають  вимогам  до  фотоматеріалів
такого типу.

 Творчий  проект  було  апробовано на  Днях
науки у Луганському національному університеті імені
Тараса  Шевченка,  завдяки  чому  підтверджено
зацікавленість потенційної аудиторії  у виданнях такого
типу.

 Загальна концепція видання про вуличні види спорту
є перспективною, тож журнал цілком спроможний зайняти
свою нішу в інформаційному просторі.   Це дає  підстави
вважати, що видання буде успішним і користуватиметься
попитом.

З  огляду  на  це,  творчо-кваліфікаційний  проект
Черниха  О.С.  в  разі  успішного  захисту  заслуговує  на
оцінку “відмінно”.

Науковий керівник                                 канд наук. із соц.ком.
доцент кафедри журналістики 

та видавничої справи
Антонова О.В.
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Додаток Д
Приклад рецензії на бакалаврський проект 

Рецензія
на кваліфікаційну бакалаврську роботу 

студентки ІV курсу
факультету української філології та соціальних

комунікацій
спеціальності «Журналістика»
Третякової Вікторії Вікторівни

на тему: «Розробка творчого проекту культурного
мережевого видання

«Україна театральна»»

Обрання  теми випускової кваліфікаційної роботи
Третякової В. В. зумовлено нагальною потребою  у створенні
інформаційного  ресурсу,  який  стане  мистецькою
платформою із вузькоспеціальною тематикою – театральним
життям країни. До того ж подібних інформаційних ресурсів в
Україні обмаль.

У  час  бурхливого  розвитку  інтерент  ЗМІ,  автор
мережевого  видання  «Україна  театральна»  прагне  донести
культурну складову передусім до молодіжної аудиторії. Вибір
основної  аудиторії  видання  визначив  відповідний  формат.
Активне  використання  молоддю  новітніх  електронних
засобів зумовило саме такий варіант донесення інформації.
Варто наголосити, що автор використовує у  своєму проекті
українську  мову,  що  також  є  особливістю  подібного  типу
видання.

Вивчивши всі запити аудиторії, Третякова В. В. обрала
не  лише  традиційні  журналістські  жанри  для  висвітлення
театрального  життя  країни,  а  й  подає  специфічний  жанр
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театральної журналістики – гумореску (невеликий прозовий
твір  жартівливого  змісту,  який  є  спогадами  очевидців  або
учасників різноманітних театральних казусів, що відбувалися
на сцені).

Усе вищезазначене свідчить про те, що
Третякова В. В. сумлінно поставилася до завдання і створила
конкурентноспроможне  україномовне  театральне  видання,
яке заслуговує на високу оцінку й може бути рекомендована
до захисту.

Рецензент: кандидат філологічних наук, 
доцент, в. о. завідувача
кафедри української літератури 
Лапко О.А. 
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