
Силабус з компоненту ОП «Випускна кваліфікаційна робота» 

Кафедра журналістики 

 

Загальна інформація: 

назва «Випускна кваліфікаційна робота»,  

форма написання магістерської   роботи денна/заочна, 

семестр 11,  

П.І.П. викладача, який керує практикою: викладчі кафедри  

Короткий опис компоненту ОП: 

Випускна кваліфікаційна робота покликана продемонструвати вміння студента займатися 

дослідженням наукової теми, правильно обґрунтовувати її вибір, проводити дослідження 

обраної проблеми, аргументовано вести виклад матеріалу, посилатися на фахову 

літературу, знати найновіші джерела та оперувати їх положеннями, звертатися до праць 

зарубіжних дослідників, вміло підсумовувати власне дослідження та визначати його 

ключові термінологічні парадигми.  

Завдання роботи: 

1. сформувати навички пошуку наукових джерел; 

2. навчитись використовувати бібліотечні фонди; 

3. усвідомити важливість індивідуальної пошукової наукової діяльності і поєднання 

набутків наукової галузі; 

4. продемонструвати практичне застосування отриманих теоретичних знань т аосонов 

наукових досліджень; 

5. апробувати наукову тему; 

6. підготувати анотацію дослідження. 

 

Студент повинен знати: 

1. застосування наукових методів; 

2. принципи поєднання теорії і практики при дослідженні ЗМІ; 

3. потенційні наукові проблеми в журналістикознавстві;  

4. особливості наукового пошуку; 

5. стиль наукового викладу.  

 

Студент повинен уміти: 

-    застосовувати на практиці набуті теоретичні знання; 

-    вести власне наукове дослідження; 

-    працювати з науковими джерелами та фаховими ЗМІ; 

-    користуватись технічними засобами для презентації роботи; 

 

Студент повинен оволодіти навиками: 

- пошуку і наукового опрацювання інформації; 

- написання наукової статті та магістерського дослідження; 

- планування наукової роботи; 

- організації та проведення емпіричних досліджень 

 

ЗМІСТ РОБОТИ 

Протягом роботи над науковою темою студент працює як повноправний дослідник ЗМІ.   

Він повинні на практиці закріпити знання, отримані з курсів «Науковий практикум», 

«Українське журналістикознавство», інших фахових дисциплін. Він має перейняти 

науковий досвід  керівника, відпрацювати алгоритм пошуку і добору наукової літератури.  

Під керівництвом керівника  студент готує виступ на наукову конференцію, апробуючи 

роботу, добирає додаткові матеріали – аудіо- та відео, приклади з друкованих видань та 

інший ілюстративний матеріал. Студенти виступають на науковому семінарі з апробацією 

власного дослідження. Література з кожного окремого магістерського дослідження 

обирається магістрантом і є суто індивідуальною відповідно до його наукових пошуків.   


