
Зміни до методичних рекомендації для написання бакалаврських робіт 

студентами 4 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітня 

програма 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання. 

 

В умовах воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. 

№ 64 «Про введення воєнного стану в Україні») у зв’язку з несприятливими 

умовами для успішного завершення написання та підготовки до захисту 

бакалаврської роботи, що передбачена навчальним планом та освітньо-

професійною програмою «Регіональні студії» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти прийнято рішення кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол засіданні № 8 від 

23.03.2022 р.), затверджене на засіданні Вченої ради Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

(протокол засіданні № 3 від 30.03.2022 р.) про спрощення оформлення 

кваліфікаційної (бакалаврської роботи/проєкту) роботи та процедуру захисту. 

Спрощення передбачає зменшення тексту бакалаврської роботи. При цьому 

зміст бакалаврської роботи відповідатиме усім вимогам щодо кваліфікаційної 

роботи бакалавра відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», а саме: 

передбачає самостійне розв’язання складної спеціалізованої задачі або 

практичної проблеми у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій або 

регіональних студій, яка характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов, із застосуванням теорій та методів суспільних наук, а також відповідає 

«Положенню про організацію освітнього процесу в Київському університеті 

імені Бориса Грінченка» (наказ № 817 від 15.12.2017 р., зі змінами і 

доповненнями) «Дипломна робота / проект – це індивідуальне або колективне 

завдання дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, 

яке виконує студент на завершальному етапі фахової підготовки за освітнім 

ступенем бакалавра (бакалаврська), освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста, спеціаліста і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних 

знань, уміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових, 

технічних, соціальних та виробничих завдань» (С.32). 

Основні параметри підготовки бакалаврської роботи зберігаються 

відповідно до Методичних рекомендації для написання бакалаврських робіт 

студентами 4 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні 

програми 291.00.01 «Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» 

денної форми навчання (упорядники Бессонова М.М., Мельник Г.М., 

Слюсаренко І.Ю., Київ, 20201, ). 

Захист бакалаврської роботи перед ЕК дозволяється у дистанційному 

форматі. Передбачається відгук наукового керівника та рецензія (без обмежень 

щодо місця роботи рецензента). При рецензуванні бакалаврської роботи 
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допускається наявність підпису рецензента без підтвердження верифікації особи 

(без печатки). 

Параметри оформлення роботи та процедури захисту, які спрощуються для 

випускників освітньої програми «Регіональні студії» 2022 р. наступні: 

 

Обсяг роботи 

Вступ – не менше 3х сторінок 

Основна частина – не менше 2х сторінок на кожен розділ 

Висновки – не менше 5 сторінок 

Обов’язково – список використаних джерел та літератури не менше 25 

найменувань 

 

 Види виконаної роботи  

1 Повнота висвітлення теми: 

 

ВСТУП 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

ВИСНОВКИ 

70 

 

30 

25 

15 

2 Оформлення роботи 10 

3 Захист на засіданні ЕК 20 

Усього 100 

 

 

 

 

 Параметри оцінювання бакалаврської роботи (у формі інформаційно-

аналітичного проекту) 

Максимальна 

оцінка (бали) 

По змісту роботи 

1 обґрунтованість актуальності теми 5 

2 чіткість визначення мети дослідження 5 

3 чіткість визначення об'єкту та предмету дослідження 5 

4 чіткість визначення дослідницьких задач 5 

5 використання методів дослідження 5 

6 обґрунтування практичного виміру дослідження 5 
Параметри оцінювання пунктів 1-6 

Відповідність спеціальності, чіткість формулювань, логічність викладу, використання 

тематичної лексики – 5 балів 

Відповідність спеціальності, нечіткість формулювань або нелогічність викладу, 

використання тематичної лексики – 4 бали 

Відповідність спеціальності, нечіткість формулювань та нелогічність викладу, 

використання тематичної лексики – 3 бали 

Відповідність спеціальності, нечіткість формулювань та нелогічність викладу, 

відсутність використання тематичної лексики – 2 бали 

Невідповідність спеціальності, нечіткість формулювань та нелогічність викладу, 

відсутність використання тематичної лексики, але певною мірою відноситься до теми 

дослідження – 1 бал 

7 Основний зміст дослідження в рамках підготовки 

бакалаврської роботи 

25 балів 



8 Чіткість та логічність висновків, їх відповідність поставленій 

меті дослідження та дослідницьким завданням 
Параметри оцінювання: 

Чіткість та логічність висновків – від 1 до 5 балів 

Відповідність висновків поставленій дослідницькій меті – від 1 

до 5 балів 
Відповідність висновків поставленим дослідницьким завданням – 

від 1 до 5 балів 
(див. параметри оцінювання до п.1-6) 

15 балів 

 всього 70 

Оформлення роботи 

9 Оформлення у відповідності до вимог, які прописані у 

методичних рекомендаціях. 

Наявність списку джерел та літератури не менше 25 позицій 

(обов’язково наявність джерел/літератури іноземною мовою)  

10 балів 

Захист роботи 

10 Захист на засіданні ЕК 
Наявність презентації –  до 2 балів 

Використання корпоративного стандарту – 1 бал 

Структурованість, чіткість, логічність презентації – 1 бал 

Чіткість, логічність викладу результатів дослідження – до 8 

балів 

Чіткість викладу матеріалу – від 1 до 2 балів 

Логічність та послідовність викладу матеріалу – від 1 до 2 балів 

Відповідність висновків поставленим дослідницьким завданням – від 1 

до 2 балів 

Дотримання регламенту виступу від 1 до 2 балів 

Відповіді на питання – до 10 балів 

(логічність (від 1 до 2 балів), чіткість (від 1 до 2 балів) відповіді на 

поставлене запитання, відповідь  по суті питання (від 1 до 2 балів), з 

використанням фактів (від 1 до 2 балів) та з опорою на джерела, 

опрацьовані в ході роботи над бакалаврським проектом (від 1 до 2 

балів) – за наявності всіх параметрів відповіді – максимальна оцінка 10 

балів.  

2 бали – повна відповідність параметру, 1 бал – неповна відповідність 

параметру. 

20 балів 

Усього (максимально можлива оцінка) 100 балів 

 

 

 

 


