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Передмова 

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва 

Львівської національної академії мистецтв є унікальним навчальним 

закладом, що сприяє збереженню й розвитку мистецьких традицій 

Гуцульщини. 2017 року на базі Косівського інституту було відкрито 

постійнодіючу магістратуру за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація», яка включає наступні види мистецтва: 

«Образотворче мистецтво», «Прикладна графіка», «Художній текстиль», 

«Художній метал», «Художні вироби зі шкіри та хутра», «Художнє 

моделювання костюма», «Керамічна пластика», «Декорування середовища 

художнім деревом». 

Навчання в магістратурі передбачає дві форми: денну та заочну.  

Освітня програма «Декоративне мистецтво» на ОС «Магістр» 

покликана розкрити творчий потенціал студента за допомогою завдань, які 

закладені у фахових дисциплінах навчального плану. Магістранти мають 

можливість опанувати методи дослідження традицій та творення нових 

мистецьких форм. Значна частка самостійної роботи сприяє утвердженню 

індивідуальності кожного здобувача через численні творчі експерименти, 

заплановані для кожного магістранта згідно з обраною темою. Педагогічна 

практика як важлива складова навчального плану передбачає формування 

креативних методів навчання мистецьким спеціальностям та дає підстави для 

присвоєння випускникам кваліфікації «художник декоративного мистецтва, 

дослідник, викладач». 

Відкриття магістратури в КІПДМ ЛНАМ позитивно вплинуло на 

розвиток образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

Прикарпаття. Молоді художники-науковці беруть активну участь у творчій, 

науковій і культурній діяльності краю. Щорічно організовуються персональні 

виставки, творчі конкурси, науково-практичні конференції в Косівському 

інституті та поза його межами, де магістранти мають можливість 
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продемонструвати свої досягнення та напрацювання, апробувати власні 

дослідження, ідентифікувати себе у науковому та мистецькому середовищі. 

1. Сутність кваліфікаційної магістерської роботи  

в КІПДМ ЛНАМ  

Магістерська робота – це випускова кваліфікаційна робота, самостійна 

навчально-дослідницька творча праця й водночас форма підготовки та 

підсумкової атестації студента за освітньо-професійною програмою 

«Декоративне мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація». Її публічним захистом завершується 

курс навчання на другому (магістерському) ступені вищої освіти. Виконання 

усіх складових роботи передбачено навчальним планом (90 кредитів) як 

обов’язковий завершальний етап підготовки здобувача вищої освіти. Освітня 

програма «Декоративне мистецтво» спрямована на забезпечення загальних та 

спеціальних компетентностей за спеціальністю. Перелік компетентностей 

визначає спеціальні вміння та навички, що отримує здобувач у процесі 

навчання за програмою. Основні з них стосуються наукової, творчої, 

педагогічної та організаційної діяльності. Це передбачає проведення 

науково-дослідної роботи; вміння переосмислювати соціокультурні, 

мистецькі надбання суспільства; здатність генерувати нові ідеї в 

проектуванні творів мистецтва, розвиток технологічних процесів обробки 

матеріалів, навички підприємницької діяльності. 

Виконання й захист магістерської роботи дозволяють визначити рівень 

теоретичної і практичної підготовки студента, перевірити його фахові 

компетентності зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація». 

Виконання магістерської роботи передбачає: 

- поглиблення, систематизацію та закріплення отриманих за час 

навчання компетентностей студента; 

- розвиток здатності сепарувати й аналізувати дослідницько-
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пошуковий матеріал, робити висновки й узагальнення, застосовувати знання 

для вирішення практичних завдань, обґрунтовувати конкретні рекомендації, 

які можуть мати теоретичний та практичний характер; 

- напрацювання й розвиток навичок самостійної роботи і творчого 

пошуку, у тому числі в умовах, що змінюються; 

- оволодіння методикою наукових досліджень та творчого 

експерименту відповідно до спеціальності; 

- визначення рівня підготовленості випускника до майбутньої 

професійної діяльності, самовдосконалення й продовження навчання для 

здобуття третього ступеня вищої освіти. 

Ураховуючи те, що в КІПДМ ЛНАМ підготовка магістрів здійснюється 

за освітньо-професійною (а не освітньо-науковою) програмою, основна 

частина роботи присвячується розкриттю питань практичного застосування 

наукових положень; власного інноваційного досвіду, який здобувається у 

системних та планових творчих експериментах; формуванню авторських 

принципів образотворення; створенню оригінальних мистецьких проектів; 

формуванню креативної мистецької стилістики, співзвучної із сучасними 

тенденціями мистецтва. 

Прототипами для формування концепції роботи слугують зразки 

народного мистецтва, твори професійних художників, відродження 

автентичних унікальних технологій,  упровадження інноваційних методів 

образотворення у галузі декоративного мистецтва, які є в основі авторських 

творчих ідей та розробок магістрантів за спеціальністю. Дослідження 

здійснюється за результатами власних практичних експериментів та 

системної творчої діяльності. Текстова частина доповнюється документами, 

ілюстраціями, первинними матеріалами, авторськими розробками, 

пропозиціями, рекомендаціями тощо. 
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2. Вимоги до оформлення кваліфікаційної магістерської 

роботи 

Кваліфікаційна магістерська робота складається з наступних частин:  

1) графічна частина (проект);  

2) практична частина (робота в матеріалі);  

3) теоретична частина (текст).   

 

2. 1. Вимоги до графічної частини кваліфікаційної магістерської 

роботи (проекту) 

 

Графічна частина кваліфікаційної магістерської роботи (проект) 

забезпечує візуалізацію найбільш важливих наукових та практичних 

результатів магістерської роботи. У проекті в  цілісну систему поєднані 

світлини, креслення, таблиці, ескізи  тощо. Оскільки дипломний проект є 

індивідуальним завданням творчого характеру, то його зміст і дизайн є 

змінними та узгоджуються з темою магістерської кваліфікаційної роботи 

(приклади проектів наведено у додатку 1). Однак основними компонентами 

графічної частини є: 

1. Назва теми кваліфікаційної магістерської роботи. 

2. Анотація 

3. Графічне зображення розділів магістерської роботи у 

схемах, таблицях, ілюстраціях. 

4. Аналоги.  

5. Фотоілюстрація роботи в матеріалі. 

6. Назва закладу вищої освіти. 

7. Логотип навчального закладу. 

8. Вид декоративного мистецтва. 

9. Прізвище, ім’я, по батькові автора проекту. 

10.  Фотографія автора проекту. 
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11.  Прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене 

звання керівників кваліфікаційної роботи. 

12. Рік виконання. 

Матеріали дипломного проекту розміщують на банері, що може 

складатися, залежно від специфіки та об’єму роботи, із 3 – 4 модулів формату 

А1 (594 х 841 мм) відповідно до міжнародного стандарту ISO 216. Для 

оформлення графічної частини рекомендовано використовувати шрифт Arial.      

Під час виконання магістерського проекту може виникнути потреба у 

створенні об’ємного макета (моделі). Доцільність його виконання та 

демонстрації, обсяг та суть визначають магістрант разом із керівниками. 

Демонстраційні якості макета повністю залежить від змісту проектного 

задуму. Макет виготовляють на основі даних проектної розробки. 

2.2. Вимоги до практичної частини (роботи в матеріалі) 

          Практична частина кваліфікаційної магістерської роботи являє собою 

комплекс результатів науково-дослідної та творчо-експериментальної 

діяльності студента, що виконана в техніках декоративнoго мистецтва та з 

різноманітних матеріалів. Вона презентується як безперервний процес 

протягом усього часу навчання на магістратурі – від технологічних 

експериментів до завершеного зразка в матеріалі. Практична частина може 

мати вигляд одиничного виробу виставкового характеру (зміст якого 

відповідає вимогам складності до магістерської роботи) або колекції, 

ансамблю, комплексу виробів декоративного мистецтва відповідно до 

проекту. Обсяг магістерської роботи в матеріалі виконується повністю або 

частково (згідно з рішенням кафедри) та відповідає проектній частині. 

Магістерські роботи в матеріалі  є інтелектуальною власністю Косівського 

інституту прикладного та декоративного мистецтва. Матеріали на виконання 

роботи в матеріалі забезпечує дипломник. Виняткові випадки, коли інститут 

забезпечує дипломника матеріалами, розглядаються кафедрою до прийняття 

певного рішення. Робота в матеріалі в обов’язковому порядку передається на 

кафедру, де приймається рішення про її подальше перебування (зберігання у 
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навчально-методичному кабінеті або реалізація). Обов’язковим є 

експонування дипломної магістерської роботи в матеріалі на щорічній звітній 

виставці Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва 

протягом поточного навчального року. 

2.3. Вимоги до теоретичної частини магістерської роботи  

Вимоги до теоретичної частини  розроблено на основі «Вимог до 

оформлення дисертації», затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12.01.2017 № 40. 

Теоретична частина виконується державною мовою у вигляді 

спеціально підготовленої академічної праці на правах рукопису у твердій або 

м’якій палітурці та в електронній формі.  

Структура теоретичної частини 

Теоретична частина складається з таких основних структурних 

елементів: 

‒ титульний аркуш; 

‒ анотація; 

‒ зміст; 

‒ перелік умовних позначень (за необхідності); 

‒ основна частина (вступ, розділи, висновки); 

‒ список використаних джерел; 

‒ додатки. 

Кожен із цих елементів, а також розділи основної частини та додатки, 

мають починатися з нової сторінки.  

 

Вимоги до структурних елементів 
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1. Титульний аркуш кваліфікаційної роботи на здобуття другого 

(магістерського) ступеня вищої освіти оформляється за формою, наведеною у 

додатку 2. 

2. Для ознайомлення зі змістом та результатами кваліфікаційної 

магістерської роботи подається державною та англійською мовами анотація – 

узагальнений короткий виклад основного змісту. В анотації мають бути 

стисло представлені основні результати дослідження із зазначенням наукової 

новизни та практичної цінності роботи. 

В анотації також вказуються: 

‒ прізвище та ініціали здобувача вищої освіти; 

‒ назва дипломної роботи; 

‒ освітній ступінь; 

‒ спеціальність (шифр і назва); 

‒ вид декоративного мистецтва 

‒ найменування інституту; 

‒ місто, рік. 

Зразок анотації наведено у додатку 3 цих вимог. Обсяг анотації 

становить близько 800 друкованих знаків. 

3. Наприкінці анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. 

Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту 

кваліфікаційної магістерської роботи, відображати її тематику. Кількість 

ключових слів становить від п’яти до десяти. Ключові слова подають у 

називному відмінку, друкують у рядок через кому. 

4. Після ключових слів наводиться апробація кваліфікаційної роботи: 

участь у конференціях, виставках (зазначаються місце та дата проведення); 

список публікацій здобувача вищої освіти за темою кваліфікаційної 

магістерської роботи (за наявності). 
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5. Зміст повинен містити назви всіх структурних елементів, заголовки 

та підзаголовки (за їх наявності) із зазначенням нумерації та номери їх 

початкових сторінок. 

6. Перелік умовних позначень, символів, одиниць вимірювання, 

скорочень подається за необхідності у вигляді окремого списку. Додатково 

їхнє пояснення наводиться у тексті при першому згадуванні. Скорочення, 

символи, позначення, які повторюються не більше двох разів, до переліку не 

вносяться. 

7. Основна частина має містити: 

‒ вступ; 

‒ розділи теоретичної частини; 

‒ висновки. 

Обсяг основного тексту теоретичної частини вираховується 

авторськими аркушами. 

8. У вступі подається загальна характеристика кваліфікаційної 

магістерської роботи, а саме: 

‒ обґрунтування вибору теми кваліфікаційної роботи, її актуальності; 

‒ мета і завдання кваліфікаційної роботи відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження; 

‒ методи дослідження (перераховуються використані наукові та творчо-

експериментальні методи дослідження й змістовно відзначається, що саме 

досліджувалось кожним методом; обґрунтовується вибір методів, що 

забезпечують достовірність отриманих результатів та висновків); 

– наукова новизна отриманих результатів;  



12 
 

– практичне значення отриманих результатів (надаються відомості про 

використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх практичного 

використання);  

– апробація матеріалів кваліфікаційної магістерської роботи;  

‒ структура та обсяг теоретичної частини. 

9. У розділах теоретичної частини має бути вичерпно й повно 

викладено зміст власних досліджень здобувача вищої освіти.  

У першому розділі подаються результати науково-дослідницької 

роботи, що містять  огляд літератури за темою, основні методи  дослідження, 

систематизацію фактів, мистецтвознавчий аналіз  об’єкта  дослідження тощо.  

У другому розділі, що  є аналітико-експериментальним,   

розкриваються методичні аспекти виконання творчої роботи за обраною 

темою (предмет дослідження): здійснюється детальне розкриття (аналіз) 

творчого задуму, обґрунтовуються композиційна будова твору та вибір 

художніх засобів передачі виразності зображуваного, надається опис 

авторських технологій (технік) практичного втілення задуманого, 

висвітлюється те нове, що автор вніс у розробку проблеми тощо. 

У разі використання наукових результатів, ідей, публікацій та 

матеріалів інших авторів, у тексті теоретичної частини обов’язково повинні 

бути посилання на публікації цих авторів. Фрагменти оприлюднених 

(опублікованих) текстів інших авторів (цитати) можуть включатися до 

теоретичної частини виключно із посиланням на джерело (крім фрагментів, 

які не несуть самостійного змістовного навантаження). 

Розділи теоретичної частини можуть поділятися на підрозділи 

(нумерація складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, 

відокремлених крапкою), пункти (нумерація - з номера розділу, порядкового 

номера підрозділу і порядкового номера пункту, відокремлених крапкою), 

підпункти (нумерація - з номера розділу, порядкового номера підрозділу, 

порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених 
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крапкою). Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими 

цифрами. Нумерація ілюстрацій, за наявності посилань на них у тексті 

теоретичної частини подається в круглих дужках. 

10. У висновках викладаються найбільш важливі наукові та практичні 

результати кваліфікаційної магістерської роботи.  

11. Список використаних джерел формується здобувачем вищої 

освіти за його вибором одним із таких способів: 

‒ у порядку появи посилань у тексті; 

‒ в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

‒ у хронологічному порядку. 

Бібліографічний опис списку використаних джерел у теоретичній 

частині кваліфікаційної магістерської роботи може оформлятися здобувачем 

другого (магістерського) ступеня вищої освіти за його вибором з 

урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання» (додаток 4).  

Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися 

обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього 

джерела. 

12. До додатків включається допоміжний матеріал, необхідний для 

повноти сприйняття кваліфікаційної магістерської роботи (таблиці, 

ілюстрації, технічні креслення тощо). 

13. Теоретична частина кваліфікаційної магістерської роботи 

оформляється відповідно до нижченаведених правил: 

Обсяг Обсяг основного тексту теоретичної частини кваліфікаційної 

роботи здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої освіти 

становить 1,5 – 2 авторських аркуші відповідно до специфіки 

галузі знань (02 «Культура і мистецтво») та спеціальності (023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»). 
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До загального обсягу теоретичної частини не включаються таблиці 

та ілюстрації, які повністю займають площу сторінки.  

Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, 

ураховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами, що 

становить близько 24 сторінок друкованого тексту при оформленні 

теоретичної частини за допомогою комп'ютерної техніки з 

використанням текстового редактора Word (шрифт – Times New 

Roman, 14 рt) 

Інтервал Теоретичну частину кваліфікаційної магістерської роботи 

друкують на одному або на двох (за бажанням) боках аркуша 

білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкового 

інтервалу 

Шрифт Шрифт – Times New Roman. Кегль – мітель (14 

типографських пунктів). 

Поля Текст теоретичної частини необхідно друкувати, залишаючи 

поля таких розмірів: ліве – не менше 20 –  25 мм, праве – не менше 

10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм 

 

3. Етапи виконання магістерської роботи 

Орієнтовними етапами підготовки й захисту магістерської роботи є:  

1. Вибір теми магістерської роботи та закріплення наукового керівника. 

2. Збір джерел (опрацювання літератури в галузі декоративного 

мистецтва, польові дослідження, опрацювання музейних фондів, 

робота з архівними документами тощо). 

3. Затвердження напряму дослідження та концепції магістерської роботи 

на засіданні кафедри декоративного мистецтва. 

4. Визначення завдання і складання календарного графіка роботи, 

варіативне ескізування за темою. 
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5. Дослідження теми та первинна апробація досліджень (написання 

тексту-чернетки за темою дослідження, формування матеріалу в 

цілісність. Розробка ескізного проекту, уточнення художньої 

стилістики творчих експериментів). 

6. Подання заяви про затвердження теми магістерської роботи. 

Затвердження тем магістерських робіт Вченою радою. 

7. Звіти студентів про виконання магістерської роботи (вимоги до 

екзаменаційного перегляду та форми звіту див. додаток 5). 

8. Написання теоретичних положень дослідження (написання тексту, 

вичитка тексту науковим керівником). 

9. Проектування творчої ідеї (проектування практичної творчої роботи). 

10.  Написання статті спільно з керівником, співзвучної з темою 

магістерської роботи (підготовка до друку). 

11.  Апробація наукового дослідження на щорічній студентській науково-

практичній конференції. 

12.  Апробація роботи в матеріалі (експерементальна творча діяльність, 

виконання елементів проекту в матеріалі). 

13.  Написання магістерської роботи (редагування чернетки тексту з 

урахуванням критики керівника; коректура: виправлення стилістичних 

і граматичних помилок; форматування). 

14.  Перегляд стану проектування до магістерської роботи. 

15.  Виконання дипломного проекту. 

16.  Виконання практичної частини. 

17.  Повне завершення написання кваліфікаційної роботи, оформлення її 

згідно з вимогами й подання на відгук науковому керівнику. 

18.  Перевірка магістерських робіт на плагіат. 

19.  Подання на зовнішню рецензію. 

20.  Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи на засіданні кафедри: 

написання доповіді та виготовлення ілюстративного матеріалу. 
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21.  Попередній захист магістерської роботи на засіданні кафедри 

декоративного мистецтва. 

22.  Подання кваліфікаційної роботи на кафедру з усіма 

супроводжувальними документами. 

23.  Публічний захист кваліфікаційної магістерської роботи перед 

екзаменаційною комісією (зазначені етапи з термінами виконання у 

формі таблиці див. додаток 6). 

Завдання для виконання магістерської роботи надає науковий керівник. 

Завідувач кафедри на початку виконання магістерського дослідження 

затверджує розклад занять наукових керівників з урахуванням календарних 

планів виконання магістерських робіт студентами.  

Рецензенти магістерських робіт, як правило, призначаються із числа 

науково-педагогічних працівників  із науковими ступенями, вченими 

званнями, які не є членами кафедри, на якій виконана магістерська робота. 

До рецензування також можуть бути залучені наукові співробітники науково-

дослідних установ, науково-педагогічні працівники інших ЗВО із науковими 

ступенями і вченими званнями, а також висококваліфіковані фахівці 

підприємств із галузі, що відповідає темі магістерської роботи.  

 

4. Тематика магістерських робіт 

Вибір теми – перший вирішальний етап написання магістерської 

роботи, що зумовлює результат дослідження. Пропонована студентам 

тематика кваліфікаційних магістерських робіт укладається професорсько-

викладацьким складом кафедри декоративного мистецтва відповідно до 

вимог Освітньо-професійної програми (ОПП) магістра зі спеціальності 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 

затверджених програм, вивчених студентами дисциплін і комплексного 

плану наукових досліджень кафедри  або індивідуального плану керівника. 

Студент має право обирати тему за пропозицією наукового керівника чи 
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запропонувати власну тему магістерської роботи з переконливою 

аргументацією її актуальності.  

Ураховуючи те, що в КІПДМ ЛНАМ підготовка магістрів здійснюється 

за освітньо-професійною (а не освітньо-науковою) програмою, та з метою 

зменшення ризиків для компіляції й запозичень безадресних текстів з 

інтернет-ресурсів (що типово для виконання індивідуальних завдань 

теоретичного плану) рекомендується надавати перевагу тематиці 

магістерських робіт прикладного характеру. У таких роботах основна 

частина тексту присвячується розкриттю питань практичного застосування 

тих чи інших наукових положень, інноваційного досвіду роботи окремих 

майстрів та професійних художників (мистецьких осередків та навчальних 

установ), технологічних інновацій у галузі декоративного мистецтва ( 

застосування авторських технік, синтез технік тощо), власних авторських 

творчих ідей та розробок магістрантів за спеціальністю. Дослідження 

насичуються практичними  результатами власних  експериментів та творчої 

діяльності, які є   важливою складовою  магістерської роботи. 

На підставі особистої заяви студента на засіданні кафедри ухвалюється 

тема його магістерської роботи та призначається науковий керівник. Теми 

затверджуються в першому семестрі навчання в магістратурі. За 

необхідності, але не пізніше ніж за один місяць до захисту, назва теми 

магістерської роботи може уточнюватися або змінюватися, про що 

приймається відповідне рішення кафедри.  

Орієнтовна тематика магістерських робіт: 

1. Декоративне мистецтво в сучасному архітектурному середовищі: 

житловий, громадський, сакральний інтер’єри. 

2. Визначні постаті художників декоративного мистецтва (аналіз 

творчості). 

3. Історія виникнення та перспективи розвитку мистецьких осередків. 

4. Інновації в технологіях та техніках обробки матеріалів 

декоративного мистецтва. 
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5. Технології обробки матеріалів як спосіб вираження художнього 

образу в мистецтві. 

6. Адаптація традицій декоративного мистецтва до зразків сучасного 

промислового виробництва. 

7. Інтерпретація традицій українського декоративного мистецтва в 

сучасному дизайні. 

Художній текстиль, художній метал, керамічна пластика: 

1. Художньо-стильова специфіка творів у техніці рельєфної та об’ємної 

пластики (на основі професійної творчості митців Галичини). 

2. Художньо-стильові особливості вираження народних традицій у 

сюжетно-тематичних композиціях творів народних майстрів та художників 

професійного мистецтва. 

3. Дослідження художньо-стильової специфіки  тканих виробів 

обраного регіону (територія, часові межі). 

4. Дослідження творчості майстра народного ткацтва. 

5. Дослідження персоналій  художників професійного мистецтва. 

6. Дослідження технологічних особливостей виготовлення  тканих 

виробів. 

7. Дослідження семантики та символіки  орнаментальних мотивів 

народного ткацтва. 

8. Дослідження художньо-стильових особливостей виробів сакрального 

призначення. 

9. Дизайн середовища художнім металом. 

10. Предмети ужиткового характеру за традиціями гуцульського 

мосяжництва. 

11. Архітектурне ковальство визначеного етнорегіону, міста (з 

урахуванням часових меж). 

12. Художня кераміка в архітектурі будівель м. Косова. 

Образотворче мистецтво: 

1. Інноваційні процеси у професійній мистецькій освіті. 
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2. Національна українська обрядовість як чинник морального 

виховання. 

3. Національні традиції у творчості сучасних художників. 

4. Національно-патріотична тематика в образотворчому мистецтві. 

5. Розвиток реалістичного та декоративного пейзажного живопису в 

Західній Україні XIX – XX століття. 

6. Розвиток вітражного мистецтва в Україні. 

7. Сакральні пам’ятки. 

8. Дослідження стилістичної мови сучасних художників Прикарпаття 

та Буковини. 

9. Іконографічні особливості сюжетів ряду іконостаса. 

10. Сучасні храмові інтер’єри. 

11. Дослідження пам’яток із колекції НМНМГП у Коломиї та 

Косівського МНМПГ.  

12. Дослідження стилістики живописних полотен сучасних художників 

Прикарпаття та Буковини. 

Прикладна графіка, художні вироби зі шкіри та хутра, художнє 

моделювання костюма, декорування середовища художнім 

деревом: 

1. Українська станкова графіка ХХ ст. Напрями, періоди, стилі та 

майстри. 

2. Книжкова графіка українських художників ХХ-ХХІ ст. 

3. Дизайн книги та сучасний бук-арт. 

4. Ілюстрації до дитячої літератури. Періоди, художники та 

видавництва. 

5. Мистецтво європейського та українського плаката. 

6. Мистецтво шрифта. Школи та автори. 

7. Графіка в рекламі. Специфіка творення та стилістичні особливості. 

8. Графіка українських періодичних видань ХХ ст. 

9. Екслібриси. Історія, майстри. 



20 
 

10. Графіки «фірмових стилів». Особливості творення та автори. 

11. Національні ознаки  української графіки.  

12. Творчість українських художників-графіків. 

13. Графіка у веб-дизайні. 

14. Традиційні технології обробки та оздоблення виробів зі шкіри. 

15. Художні особливості традиційних художніх виробів зі шкіри. 

16. Традиційні кушнірські вироби етнорегіонів України. 

17. Художні вироби зі шкіри у творчості професійних художників. 

18. Осередки шкіряного виробництва в Європі. 

19. Шкіряні вироби в дизайні інтер’єру. 

20. Одяг зі шкіри та хутра в індустрії моди. 

21. Палітурництво та оправна справа. Осередки ремесла та творчість    

художників. 

22. Шкіряні вироби в промисловому дизайні. 

23. Нові технології промислового виробництва речей зі шкіри. 

24. «Арт-буки» та ексклюзивні вироби зі шкіри в сучасних мистецьких 

практиках. 

25. Художні особливості українських традиційних строїв. 

26. Народні технології виготовлення та оздоблення одягу. Проблеми 

реконструкції. 

27. Історичний європейський та український костюм. 

28. Мода ХХ-ХХІ ст. Періоди, стилі, модельєри. 

29. Традиційні сучасні технології моделювання і пошиття одягу. 

30. Способи оздоблення одягу та аксесуарів. Школи та осередки. 

31. Сценічний костюм. Періоди, напрями та автори. 

32. Творення національного стилю в українській моді ХХ-ХХІ ст. 

33. Творчість народних майстрів та модельєрів художнього костюма. 

34. Етнічні мотиви в європейській моді ХХ-ХХІ ст. 

 

5. Захист кваліфікаційної роботи 
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До захисту кваліфікаційної магістерської роботи допускаються 

студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану. 

Захист проводиться на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії. 

Екзаменаційна комісія заслуховує виступ автора магістерської роботи, 

ознайомлюється з рецензією на неї та відгуками керівників. Для виступу 

перед Екзаменаційною комісією студентові надається орієнтовно десять 

хвилин (відповідає читанню вголос приблизно чотирьох-п’яти сторінок 

тексту). Усний виступ студента на відкритому засіданні Екзаменаційної 

комісії, як правило, охоплює: 

- обґрунтування актуальності теми; 

- визначення мети магістерської роботи, логіки реалізації практичних 

завдань; 

- розкриття сутності наукової новизни результатів дослідження і 

практичної роботи в матеріалі; 

- виклад висновків, рекомендацій. 

(Рекомендована структура доповіді див. додаток 7). 

Студент зобов’язаний також по суті відповісти на запитання членів 

Екзаменаційної комісії та присутніх, дати арґументовані роз’яснення щодо 

критичних зауважень рецензії. 

Під час виступу випускник магістратури повинен прагнути 

продемонструвати вільне володіння матеріалом дослідження й довести 

наукову та практичну цінність виконаної роботи, зокрема: 

- виявити ґрунтовну обізнаність і широку ерудицію щодо обраної 

проблеми і предмету дослідження, у тому числі, у зарубіжних 

джерелах, у контексті своєї спеціальності; 

- показати інноваційний характер самостійно отриманих результатів 

творчої роботи; 

- поєднати виступ із використанням мультимедійних засобів, 

демонструванням таблиць, схем, виробів, пристроїв, установок та ін. 



22 
 

Недоліки, які найчастіше зустрічаються на попередньому захисті 

магістерської роботи: 

1) назва роботи не відповідає її плану та змісту; 

2) назви розділів роботи не відповідають їх змісту; 

3) план дослідження не збалансований: окремі розділи мають забагато 

підрозділів, а інші – замало або навіть не мають зовсім; 

4) у роботі виділяються підрозділи, які мають всього 1–2 сторінки 

змісту; 

5) відсутність логіки у побудові дослідження: зміст основних розділів 

не пов’язаний між собою; 

6) відсутність логічних переходів від одного підрозділу до іншого; 

7) неправильно оформлений титульний аркуш; 

8) порушена послідовність розміщення матеріалів роботи; 

9) зміст вступу не відповідає встановленим вимогам; 

10) не відповідають вимогам нумерація та оформлення таблиць; 

11) відсутні назви таблиць, схем; 

12) список використаних джерел оформлений не за стандартом; 

13) відсутність авторських даних на титульній сторінці [2; с. 5–6]. 

Теоретична частина кваліфікаційної роботи (один примірник), рецензія, 

відгук наукового керівника, анотація та навчальна картка студента здаються 

до архіву КІПДМ ЛНАМ. Електронна версія роботи здається на кафедру. 

Тема та оцінка кваліфікаційної магістерської роботи заноситься в 

додаток до диплома випускника, залікову книжку й навчальної картки 

студента. 

 

6. Оцінювання кваліфікаційної роботи 

Оцінюванню кваліфікаційної магістерської роботи підлягають всі її 

складові частини: графічна частина (проект), практична частина (робота в 

матеріалі), теоретична частина.  
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Критерії оцінки графічної частини (проекту) 

Оцінка Характеристики 

«відмінн

о» (А) 

Виконання проекту з дотриманням зазначених вимог щодо 

розмірів, структури, композиції тощо. Наявність всіх 

основних компонентів (назва теми, анотація, аналоги…). 

Узгодженість змісту і дизайну проекту з темою 

магістерської кваліфікаційної роботи. Відсутність 

орфографічних, стилістичних, граматичних помилок у 

текстовій частині проекту.  

«добре» 

(В, С) 

незначне відхилення від зазначених вимог щодо розмірів, 

структури, композиції тощо. Основні компоненти подані не 

в повному обсязі. Недостатньо творчий підхід до дизайну 

проекту. Наявність окремих орфографічних, стилістичних, 

граматичних помилок у текстовій частині проекту. 

«задовіль

но» (D, Е) 

суттєве відхилення від зазначених вимог щодо розмірів, 

структури, композиції тощо. Упущення основних 

компонентів проекту. Нетворчий підхід до дизайну проекту. 

Наявність значної кількості орфографічних, стилістичних, 

граматичних помилок у текстовій частині проекту. 

«незадові

льно» 

(FХ, F) 

недотримання вимог щодо розмірів, структури, композиції 

тощо. Упущення основних компонентів проекту.  

Відсутність дизайну проекту. Неузгодженість змісту 

проекту з темою магістерської кваліфікаційної роботи. 

Наявність великої кількості орфографічних, стилістичних, 

граматичних помилок у текстовій частині проекту. 
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Критерії оцінки практичної частини (роботи в матеріалі) 

Оцінка Характеристики 

«відмінно» (А) Виразна оригінальність задуму, унікальність творчого 

підходу до композиційного вирішення, досконале володіння 

засобами художньої виразності та технологією виконання, 

якісне оформлення твору. Виконання роботи в матеріалі в 

повному обсязі,  за винятком, якщо вона включає більше 

п’яти одиниць.  

«добре» (В, С) оригінальність окремих аспектів задуму, достатньо творчий 

підхід до композиційного вирішення, належне володіння 

засобами художньої виразності та технологією 

виконання, якісне оформлення твору. Виконання роботи в 

матеріалі в обсязі не меншому 65%. 

«задовільно» 

(D, Е) 

тривіальний задум, підхід до 

композиційного вирішення недостатньо творчий, при цьому 

достатнє володіння 

засобами художньої виразності та технологією виконання, 

належне оформлення твору. Виконання роботи в матеріалі в 

обсязі не меншому 50%. 

«незадовільно» 

(FХ, F) 

невдалий задум, відсутність творчого підходу до 

композиційного вирішення, недостатнє володіння засобами 

художньої виразності та технологією виконання, неякісне 

оформлення твору. Виконання роботи в матеріалі в обсязі 

меншому 50%. 
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Критерії оцінки теоретичної частини 

Оцінка Характеристики 

«відмінно» (А) повна відповідність змісту роботи темі; абсолютна чіткість 

та правильність визначення понятійного апарату 

дослідження; високий рівень складності, цілковита глибина 

та повнота розкриття теми; 

оригінальність методичних 

пропозицій; високий ступінь методичної розробленості; 

дотримання правил академічної доброчесності, 

грамотності написання тексту, вимог до оформлення; 

повноцінне використання джерельної бази; 

відповідність висновків поставленим завданням; наявність 

апробації результатів дослідження; 

систематизованість ілюстративного матеріалу, його якісне 

оформлення та ефектне представлення 

«добре» (В, С) повна відповідність змісту роботи темі; 

правильність визначення понятійного апарату дослідження; 

належний рівень складності, глибина та повнота розкриття 

теми; належний ступінь методичної 

розробленості; дотримання правил академічної 

доброчесності, грамотності написання тексту, вимог до 

оформлення; повноцінне використання джерельної бази; 

відповідність висновків поставленим 

завданням; наявність апробації результатів дослідження; 

систематизованість ілюстративного 

матеріалу, його належне оформлення та представлення. 

«задовільно» 

(D, Е) 

достатня відповідність змісту роботи темі, правильне 

визначення понятійного апарату; недостатній рівень 

складності, глибини та повноти розкриття теми; тривіальні 
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методичні пропозиції; порушення правил академічної 

доброчесності, грамотності написання тексту, вимог до 

оформлення; неповноцінне використання джерельної 

бази; неповна відповідність висновків поставленим 

завданням; відсутність апробації результатів 

дослідження; недостатньо якісне оформлення та 

систематизація ілюстративного матеріалу 

«незадовільно» 

(FХ, F) 

невідповідність змісту роботи темі; неправильність 

визначення понятійного апарату; недостатній рівень 

складності та повноти розкриття теми; тривіальність 

методичних пропозицій; 

значне порушення правил академічної доброчесності 

(неприпустимий відсоток плагіату), відсутність грамотності 

написання тексту, вимог до оформлення; 

невикористання джерельної бази; невідповідність висновків 

поставленим завданням; відсутність 

апробації результатів дослідження; відсутність 

ілюстративного матеріалу 

 

Рішення про оцінку кваліфікаційної магістерської роботи приймається 

на закритому засіданні Екзаменаційної комісії. Враховуються вищезазначені 

критерії оцінювання кваліфікаційної магістерської роботи, характер 

діяльності студента під час підготовки кваліфікаційного дослідження, думка 

наукового керівника, що зафіксована у відгуку, та оцінка рецензентом рівня 

здійсненої роботи. Визначальними орієнтирами при цьому виступають 

самостійність, наукова новизна, практична значимість результатів, здатність 

студента вести дискусію, аргументовано захищати свої ідеї й висновки, його 

обізнаність із джерелами інформації (у тому числі зарубіжними) за 

проблемою дослідження. Найвищі сумарні оцінки за магістерську роботу 

ставляться, якщо магістрант брав участь у наукових або творчих проектах, 
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виставках, міжнародних студентських обмінах (підтвердив це 

документально), представив на захист опубліковані статті, високоякісні 

художні твори, матеріали наукових доповідей за темою дослідження, 

продемонстрував високу якість упровадження результатів дослідження на 

прикладі виготовлених ним зразків виробів.  

Сумарна оцінка за кваліфікаційну магістерську роботу включає:  

• Оцінку за захист магістерської роботи (доповідь, презентація, 

відповіді на поставлені питання – максимальна кількість балів за 

шкалою ЄКТС –  30) 

• Оцінку за графічну частину (проект) (максимальна кількість 

балів за шкалою ЄКТС –  20) 

• Оцінку за практичну частину (роботу в матеріалі) (максимальна 

кількість балів за шкалою ЄКТС –  20)  

• Відгук керівника, рецензія (максимальна кількість балів за 

шкалою ЄКТС –  10). Таблиця оцінювання див. додаток 8. 

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні 

Екзаменаційної комісії виноситься рішення про остаточну оцінку за роботу, 

яке оголошується того ж дня. 

Студентові, який успішно захистив магістерську кваліфікаційну 

роботу, за рішенням Екзаменаційної комісії присвоюється ступінь магістра, 

вручається диплом і додаток до нього. 

Якщо студент здав на «відмінно» не менше 75 % дисциплін 

навчального плану, а з інших дисциплін отримав оцінку «добре» й захистив 

кваліфікаційну роботу з оцінкою «відмінно» (не менше 90 балів за шкалою 

ЄКТС), йому видається диплом з відзнакою. 

За пропозицією Екзаменаційної комісії кращі магістерські роботи 

відзначаються заохочувальними заходами, у тому числі рекомендаціями до 

вступу в аспірантуру, направленням на престижне місце роботи та ін. 

У випадках, коли захист магістерської роботи визнається 

незадовільним, Екзаменаційна комісія визначає, чи може студент подати на 



28 
 

повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний 

опрацювати нову тему, визначену кафедрою. 

Студент, який не захистив магістерську роботу, допускається до 

повторного її захисту протягом трьох років після закінчення вищого 

навчального закладу. 

Студентам, які не захищали кваліфікаційну магістерську роботу з 

поважної причини (підтвердженої документально), наказом директора може 

бути продовжено термін навчання до закінчення терміну роботи 

Екзаменаційної комісії з метою захисту магістерської роботи, але не більше, 

ніж на один рік. 
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АНОТАЦІЯ 
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9 листоп. 
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Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 



39 
 

Додаток 5 

Вимоги до екзаменаційного перегляду І курсу ОС «Магістр» із 

дисциплін «Проектування», «Методика написання 

магістерської роботи». 

Складова 

кваліфікаційної 

магістерської роботи 

Зміст завдань 
Обсяг та форма 

виконання 

1. Теоретична 

частина 

1. Скласти список 

літератури за темою 
Від 20 позицій 

2. Реферування 

основних опрацьованих 

джерел 

Від 5 позицій 

3. Збір 

фактологічного 

матеріалу 

Від 30 позицій 

(світлини, 

замальовки, 

інтерв’ю) формат А-

2 

4. Обґрунтування 

актуальності та новизни 

теми, мета та завдання 

дослідження 

1-3 сторінки 

друкованого тексту 

згідно з вимогами до 

кваліфікаційної 

магістерської роботи 

2. Графічна 

частина 

1. Варіативне 

ескізування 

Від 20 ескізів, 

формат А-2 

2. Ескізний 

проект (концепція 

творчої ідеї) 

Формат А-2 

3. Робота в матеріалі 
Апробація ескізного 

проекту в матеріалі 

Зразки застосованих 

технік у вигляді 

викінченого виробу 

(фрагмент ескізного 

проекту) 
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Звіт 

студента I курсу ОС «Магістр» за I семестр навчання 

_________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові студента) 

Вид:______________________________________________________________ 

Форма 

навчання:__________________________________________________________  

Тема магістерської кваліфікаційної 

роботи:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перелік 

завдань 

Відмітка про виконання 

1. 

Затвердження 

теми 

магістерської 

роботи. 

1._________________________________________ 

2. Збір 

матеріалів 

(опрацювання 

літературних 

джерел за темою, 

польові 

дослідження, 

інтерв’ю, 

опрацювання 

музейних фондів, 

робота з 

архівними 

документами 

тощо). 

2. _____________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  _________________________________________    

3. 

Обґрунтування 

актуальності та 

новизни теми. 

Визначення мети і 

завдань 

дослідження. 

3.Актуальність:_____________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Новизна:__________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Мета:_____________________________________ 

__________________________________________ 

Завдання:__________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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__________________________________________ 

4. 

Варіативне 

ескізування за 

темою. 

4._________________________________________ 

 

5. Розробка 

ескізного 

проекту. 

5._________________________________________ 

___________________________________________ 

6. 

Апробація 

ескізного проекту 

в матеріалі. 

6._________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Науковий керівник:________ _________________________________________  
                                              (підпис)        (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада) 

Практичний керівник: _________ _____________________________________ 
                                                          (підпис)           (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада) 
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                 Додаток 6 

Етапи виконання магістерської роботи (2018-2020 рр.) 

№ 

 
Перелік робіт 

Термін виконання, 

I-ий рік навчання 

(1 семестр) 

Термін 

виконання, 

II-ий рік 

навчання 

(3 семестр) 

Відмітка 

наукового 

керівника 

1. Вибір теми магістерської роботи та закріплення наукового керівника вересень   

2. Збір джерел (опрацювання літератури в галузі декоративного мистецтва, польові 

дослідження, опрацювання музейних фондів, робота з архівними документами 

тощо). 

вересень-січень   

3. Затвердження напряму дослідження та концепції магістерської роботи на 

засіданні кафедри декоративного мистецтва. 

жовтень   

4. Визначення завдання і складання календарного графіка роботи, варіативне 

ескізування за темою. 

жовтень   

5. Дослідження теми та первинна апробація досліджень (написання тексту-

чернетки за темою дослідження, формування матеріалу в цілісність. Розробка 

ескізного проекту, уточнення художньої стилістики творчих експериментів). 

жовтень-грудень   

6. Подання заяви про затвердження теми магістерської роботи. Затвердження тем 

магістерських робіт вченою радою. 

грудень   

7. Звіти студентів про виконання магістерської роботи грудень   

I-ий рік навчання (2 семестр) 

8. Написання теоретичних положень дослідження (написання тексту, вичитка 

тексту науковим керівником) 

січень-лютий   

9.  Проектування творчої ідеї (проектування практичної творчої роботи) березень   

10. Написання статті спільно з керівником, співзвучної з темою магістерської 

роботи (підготовка до друку статті) 

квітень   

11. Апробація наукового дослідження на щорічній студентській науково-практичній 

конференції 

травень   

12. Апробація роботи в матеріалі (експерементальна творча діяльність, виконання 

елементів проекту в матеріалі). 

травень   

13. Проміжний контроль виконання роботи травень   
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II-ий рік навчання (3 семестр) 

14. Написання магістерської роботи (редагування чернетки тексту з урахуванням 

критики керівника; коректура: виправлення стилістичних і граматичних 

помилок; форматування) 

 вересень-

листопад 

 

15. 
Перегляд стану проектування до магістерської роботи 

 друга половина 

вересня 

 

16. 
Виконання дипломного проекту 

 листопад-

грудень 

 

17. Виконання практичної частини  грудень-січень  

18. Повне завершення написання кваліфікаційної роботи, оформлення її згідно з 

вимогами й подання на відгук науковому керівнику 

 грудень  

19. 

Перевірка магістерських робіт на плагіат 

 не пізніше, ніж 

за місяць до 

захисту 

 

20. Подання на зовнішню рецензію  лютий  

21. Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи на засіданні кафедри: написання 

доповіді та виготовлення ілюстративного матеріалу 

 лютий  

22. Попередній захист магістерської роботи на засіданні кафедри декоративного 

мистецтва 

 лютий  

23. Подання кваліфікаційної роботи на кафедру з усіма супроводжувальними 

документами 

 друга половина 

лютого 

 

24. 
Публічний захист кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною комісією 

 За розкладом 

ЕК 
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            Додаток 7 

Рекомендована структура доповіді 

Дозвольте до вашої уваги представити захист магістерської роботи з 

теми: «…». (Розкривається актуальність проблеми, хто з науковців працював 

над даною проблемою та в якому напрямку). 

Отже, актуальність проблеми, її практичне значення, зумовили вибір 

теми магістерської роботи. 

   Мета дослідження, проведеного в рамках магістерської роботи, полягає в… 

       Об’єкт дослідження: …. 

       Предмет дослідження: …. 

       Для досягнення мети дослідження та вирішення поставлених завдань був 

використаний комплекс методів, а саме:… 

Структура роботи підпорядкована логіці викладу матеріалу, тому складається 

зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків. 

Виконання роботи передбачало вирішення наступних завдань. 

Перше завдання: … . 

Дане завдання реалізувалося в першому розділі дослідження «…» в підпунктах 

1.1… 

1.2 … 

Ми дійшли до таких висновків, що… 

Наступне завдання, а саме:…, реалізується в 2 підпункті 1розділу. 

Отже, … 

Третім завданням було: … . 

Дане завдання реалізовано в 2 розділі «…». Охарактеризувавши окремі 

структурні компоненти …, виділили такі: … . 

Отже, … . 

Останнє завдання несло практичний характер, а саме: … . 

Отже, об’єктом дослідження є … . 

Предметом дослідження є … . 

Метою практичної частини дослідження є … . 

Одним із завдань дослідження було … . 

Отже, … . 

Проведене дослідження не вичерпує повністю даної проблеми та може бути 

продовжено за іншими напрямами. 

Дякую за увагу! 

Детальніші вимоги до виступу уточняйте у своїх керівників! 

  [2; с. 5–6.] 
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Додаток 8 

Оцінювання магістерських кваліфікаційних робіт 

№ 

ПІБ студента. 

Тема 

магістерської 

кваліфікаційної 

роботи 

Оцінка за 

захист 

магістерської 

роботи 

(доповідь, 

презентація, 

відповіді на 

поставлені 

питання – 

максимальна 

кількість балів 

за шкалою 

ЄКТС –  30) 

Оцінка за 

графічну 

частину 

(проект). 
(Максималь

на кількість 

балів за 

шкалою 

ЄКТС –  

20) 

Оцінка за 

практичну 

частину 

(роботу в 

матеріалі). 

(Максималь 

на кількість 

балів за 

шкалою 

ЄКТС –  20) 

Оцінка за 

теоретичну 

частину. 

(Максимальна 

кількість балів 

за шкалою 

ЄКТС –  20) 

Відгук 

керівника, 

рецензія. 

(Макси 

мальна 

кількість 

балів за 

шкалою 

ЄКТС –  10) 

Загальна 

оцінка. 

(Максимальна 

кількість 

балів за 

шкалою 

ЄКТС –  100) 

Примітки 

1. 1

. 

Ільєнко О. 

«Художньо-

пластичні 

особливості 

портретів на 

меморіальних 

дошках: культурно-

мистецький 

аспект». 

       

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          
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