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ВСТУП 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти у Дрогобицькому державному 

педагогічному університеті імені Івана Франка здійснюється відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту», стандартів вищої освіти, нормативних актів Міністерства освіти і науки 

України, Положення про організацію освітнього процесу в Університеті та Положення про 

атестацію здобувачів вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті 

імені Івана Франка. 

Підсумкова атестація студентів, які навчалися за освітньо-професійною програмою 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 02. Культура і 

мистецтво спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

та  виконали навчальний план у повному обсязі, здійснюється Екзаменаційною комісією 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з даного фаху, 

затвердженою МОН України. 

Формою підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація є виконання 

та захист кваліфікаційної магістерської роботи, що передбачено Державним стандартом вищої 

освіти та Навчальним планом підготовки відповідних фахівців. 

Кваліфікаційна магістерська робота з означеної спеціальності – самостійна робота 

студента творчого характеру (під наставництвом призначеного керівника), яка у своєму 

кінцевому результаті повинна постати оригінальним художнім твором з певного виду 

образотворчого чи декоративно-прикладного мистецтва та укладеною до нього за 

відповідними нормативами пояснювальною запискою. 

Метою кваліфікаційної магістерської роботи такого характеру є: систематизація, 

закріплення і розширення науково-теоретичних знань та практичних умінь і навичок студентів 

у вирішенні ними професійних художньо-творчих задач, а також встановлення фактичної 

відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки їх як майбутніх фахівців означеної 

галузі та спеціальності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики галузевого стандарту 

якості освіти. 

Така форма підсумкової атестації концентровано відображає результативність процесу 

навчальної діяльності студента власне як майбутнього фахівця означеної спеціальності 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. Її алгоритм скерований на безпосереднє 

розкриття набутих знань, умінь і навичок у сферах: «Теорії і практики рисунку», «Теорії і 

практики живопису», «Станкове і монументальне малярство», «Декоративний живопис», 

«Реставраційний живопис», «Сакральне мистецтво», «Сучасне декоративно-прикладне 

мистецтво», «Сучасне образотворче мистецтво України», інших дисциплін. 

Тематика кваліфікаційних магістерських робіт укладається професорсько-викладацьким 

складом кафедри культурології та мистецької освіти, відтак розглядається і затверджується на 

засіданні цієї кафедри, далі іншими відповідними (вищими) інстанціями університету на 

початку першого семестру першого навчального року. Виконується кваліфікаційна робота від 

моменту затвердження її теми упродовж 1-3 семестрів. 

Виконання студентом кваліфікаційної магістерської роботи на обрану ним тему 

передбачає вирішення низки завдань, а саме: розширення й поглиблення теоретичних знань з 

обраної проблеми та суміжних дисциплін; удосконалення навичок самостійної роботи з 

науковою літературою, зокрема мистецтвознавчою, культурологічною, матеріалознавчою; 

систематизація сучасних мистецьких підходів до розв’язання художньо-творчих завдань; 

аналіз наукових та навчальних джерел зі сфери обраного напряму художньо-творчої діяльності 

та розкриття суті самої теми роботи; ґрунтовне вивчення обраної художньої техніки та 

відповідної їй технології виконання; удосконалення умінь і навичок самостійно здійснювати 

художньо-творчу діяльність; формування навичок організації художнього експериментування; 

пошук і формування оригінального творчого задуму, з узгодженням ескізу (проекту) 

майбутнього твору (практичної частини кваліфікаційної роботи) та його професійного 

майстерного втілення у матеріалі; укладання пояснювальної записки (теоретичної частини 

кваліфікаційної роботи) до виконаного мистецького твору. набуття готовності й здатності до 

самоосвіти, саморозвитку, продуктивної самостійної художньо-творчої роботи тощо. 
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Здійснення переліченого відбувається під безпосереднім наставництвом (супроводом) 

призначеного кафедрою керівника кваліфікаційної магістерської роботи, яке передбачає 

надання рекомендацій, настанов, консультацій щодо суті виконуваної роботи, особливостей та 

нюансів її технічних аспектів, шляхів і етапів безпосереднього втілення задуманого, 

проведення аналізу виконаного, пошук, визначення й обґрунтування шляхів та способів 

виправлення допущених помилок. 

Завершена художня робота, виконана згідно затвердженої теми, узгодженого ескізу, 

відповідних вимог технічно-технологічного втілення задуманого у матеріалі, та пояснювальна 

записка до неї подаються на захист в охайному, естетично оформленому вигляді. 

Виконані художні твори як практична частина кваліфікаційної магістерської роботи 

студентам не повертаються, а зберігаються у фонді кафедри культурології та мистецької 

освіти. 
 

СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Художній твір, як практична частина кваліфікаційної магістерської роботи, може бути 

виконаний у певному виді образотворчого чи декоративно-прикладного мистецтва, а саме: 

живописі, графіці, об’ємній або рельєфній скульптурі, кераміці, гобелені, художній вишивці, 

розписі на дереві, склі, тканині тощо. Для виконання творчої роботи також можуть бути 

використані змішані техніки, авторська техніка, колаж і т. ін. 

Рекомендований (орієнтовний) формат для творів, що виконуються на площині, – в 

межах 90 × 120 см; для творів, що виконуються в об’ємі, – в межах 60 × 60 × 90 см. 

Виконання практичної частини кваліфікаційної магістерської роботи засвідчує освітню 

та професійну підготовку її автора, зокрема розуміння ним композиційних законів у сфері 

образотворення, вдале використання їх у виконуваному художньому творі, грамотне володіння 

виражальними образотворчими, декоративно-прикладними засобами, технічну і технологічну 

довершеність, здатність до самостійного вирішення творчих завдань. 

Ескізна (проектна) частина загального процесу виконання студентом кваліфікаційної 

магістерської роботи відображає його безпосередню підготовчу діяльність зі створення 

художнього твору: пошуки композиційного, колористичного, пластичного та інших рішень 

обраної тематичної зав’язки, визначення технологічних особливостей виконання задуманого 

твору, узгодженості їх зі специфікою самої техніки (групи технік) безпосереднього втілення 

задуманого у матеріалі. 

Ескіз (проект) майбутнього твору виконується на аркуші формату А3. Розробкою такого 

мають постати загальний вигляд втілюваної у матеріалі композиції (остаточного графічного, 

живописного чи об’ємно-пластичного варіанту виконуваного твору) згідно визначеної теми та 

загальні проекції (креслення) майбутнього твору із зазначеними його основними (ключовими) 

розмірами. Виконаний ескіз (проект) підшивається у додатки пояснювальної записки. 

Додатково можуть бути представлені фото- та відеоматеріали, підготовлені мультимедійні 

презентації щодо суті та змісту виконуваного і т. ін. 

Процес виконання художнього твору (практичної частини кваліфікаційної роботи) 

передбачає: 

– визначення згідно обраної теми кваліфікаційної роботи загальної концепції (мотиву, 

ідеї) майбутнього художнього твору; 

– пошук та збір (напрацювання) базового матеріалу; 

– роботу над формуванням композиційної зав’язки майбутнього твору; 

– остаточне визначення образно-змістової структури майбутнього твору; 

– безпосереднє виконання твору: від підготовки його основи до оформлення виконаного: 

монтування картини у раму, паспарту, підготовка подіуму для скульптурного зображення, 

відповідного експозиційного середовища для твору декоративно-прикладного спрямування 

тощо. 

Пояснювальна записка, як теоретична частина кваліфікаційної магістерської роботи, за 

своєю суттю є науково-методичним розкриттям розроблюваної проблеми, обґрунтуванням 

змісту творчого задуму, що втілений у виконаному творі, відтак представленням технічних та 

технологічних особливостей безпосереднього виконання задуманого у матеріалі.  
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Структура пояснювальної записки: 

– титульний аркуш; 

– сторінка із завданнями на підготовку кваліфікаційної магістерської роботи; 

– сторінка для зазначення оцінки та мотивації оцінки захисту роботи; 

– сторінка з анотаціями змісту виконаної роботи; 

– зміст (пояснювальної записки); 

– перелік умовних позначень, скорочень і термінів (подається у разі потреби); 

– вступ; 

– основна частина (розділи); 

– висновки; 

– список використаних джерел; 

– додатки. 

Титульний аркуш має містити: 

– позначення: 

Міністерство освіти і науки України, 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 

Кафедра культурології та мистецької освіти; 

– позначення «До захисту допускаю» – засвідчення завідувача кафедри (підпис, дата) про 

допуск кваліфікаційної роботи до захисту; 

– найменування теми кваліфікаційної роботи; 

– назву спеціальності (із зазначенням її шифру), за якою виконана кваліфікаційна робота; 

– позначення «Кваліфікаційна робота (пояснювальна записка)» із назвою кваліфікації, 

яку здобуває студент; 

– прізвище, ім’я, по батькові автора роботи; 

– прізвище, ім’я, по батькові керівника кваліфікаційної роботи; 

– найменування міста, де розташований заклад вищої освіти, та рік захисту роботи. 

Завдання на підготовку кваліфікаційної роботи охоплюють вихідні дані для роботи, 

перелік питань, які здобувачу вищої освіти необхідно висвітлити та виконати практично, 

перелік основних літературних джерел і програмних продуктів, які належить використати у 

процесі підготовки роботи, календарний план виконання роботи та термін її завершення і 

подання до захисту тощо. Завдання на кваліфікаційну роботу затверджує завідувач кафедри. 

Анотації змісту виконаної роботи подаються українською мовою та однією з іноземних 

мов, наприклад англійською. Обсяг кожного з ідентичних текстів у межах 150 слів. 

Перелік умовних позначень, скорочень, термінів подається у разі потреби. Його друкують 

двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх 

докладну розшифровку. 

Зміст подається на початку пояснювальної записки з найменуванням та зазначенням 

номерів початкових сторінок усіх її структурних частин, зокрема перелік умовних позначень 

(якщо такий уміщено за потреби), вступу, розділів, підрозділів та пунктів (якщо останні 

включені у структуру основної частини записки і мають заголовок), висновків, списку 

використаних джерел, додатків. 

Вступ має містити такі пункти: 

– розкриття актуальності теми кваліфікаційної роботи; 

– визначення об’єкта і предмета творчої розробки; 

– зазначення мети і завдань кваліфікаційної роботи, теоретичних та практичних методів 

їх безпосереднього вирішення; 

– окреслення і обґрунтування ідеї художнього твору (практичної частини кваліфікаційної 

роботи); 

– опис структури (змісту) пояснювальної записки (теоретичної частини кваліфікаційної 

роботи). 

Рекомендований обсяг вступу – 3-4 сторінки друкованого тексту. 

Основну частину пояснювальної записки рекомендується укладати у двох розділах. 

У першому розділі (мінімально з двома підрозділами) розкриваються мистецтвознавчі 

основи виконання творчої роботи за обраною темою, наводиться історична довідка про 
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обраний вид образотворчого (декоративно-прикладного) мистецтва, розкриваються його 

засоби виразності, технології виконання творів тощо. 

У другому розділі (мінімально з двома підрозділами) розкриваються методичні аспекти 

виконання творчої роботи за обраною темою, здійснюється детальне розкриття (аналіз) 

творчого задуму, обґрунтовуються композиційна будова твору, вибір художніх засобів 

передачі виразності зображуваного, описуються авторські технології (техніки) практичного 

втілення задуманого, висвітлюється те нове, що автор вніс у розробку проблеми і т. ін. 

Рекомендований обсяг основної частини – 19-20 сторінок друкованого тексту. 

У висновках вказується ступінь досягнення наміченої мети, розкриття ідеї твору у його 

виконанні, підсумовуються результати рішення поставлених у роботі завдань (конкретно по 

кожній із намічених позицій). 

Рекомендований обсяг висновків – 3-4 сторінки друкованого тексту. 

Список використаних джерел укладається в алфавітному порядку (за прізвищами авторів 

праць, найменувань праць тощо) згідно чинних вимог оформлення бібліографії. Спочатку 

зазначаються праці, видані кирилицею (українською мовою, потім російською), далі йдуть 

джерела, видані латинкою. Допустимий мінімальний обсяг опрацьованих та використаних у 

роботі джерел (з безпосереднім посиланням на матеріали праць у текстовій частині) – 25 

позицій. Оформлення списку джерел повинно відповідати вимогам до бібліографічного опису, 

зокрема – ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання» (Бюлетені ВАК України: № 3, 2008 р.; № 5, 2009 р.). 

У додатках уміщується відповідний текстовій частині ілюстративний матеріал 

(малюнки, фотографії, ксерокопії), також таблиці, схеми, діаграми, матеріали методичного 

характеру тощо, які допомагають поглиблено розкрити суть напрацьованого безпосередньо у 

творчій роботі та висвітленого у розділах пояснювальної записки. Обов’язковою є наявність 

кольорового додатку з ескізом (проектом) власне самої творчої роботи та фотографіями, на 

яких зафіксовано основні етапи її безпосереднього виконання та кінцевий результат 

(завершений твір). 

Загальний обсяг пояснювальної записки повинен складати 24-25 сторінок друкованого 

тексту (без списку використаних джерел та додатків). 

Оформлення виконаних кваліфікаційних робіт (пояснювальних записок) здійснюється 

відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення». 
 

АКТУАЛЬНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 
 

Серед актуальних тематик, пропонованих до безпосередньої реалізації через виконання 

кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

«023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», є такі: 

1.  Чарівний світ мистецтва. 

2.  Краса рідної землі. 

3.  Відгомін карпатських просторів. 

4.  Витоки українського малярства. 

5.  Велич сакрального мистецтва України. 

6.  Традиції і святість українського іконопису. 

7.  Майбутнє очима художника. 

8.  Від емоцій до абстрактного. 

9.  Впливова сила кольору. 

10.  Лінія, пляма, простір. 

11.  Художник і довкілля. 

12.  Світ очима художника. 

13.  Краса людського тіла. 

14.  Мова плями. 

15.  Замкнуте середовище. 

16.  Світ анімалістки. 
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17.  Історія і баталії українського козацтва. 

18.  Фантазії на теми вражень. 

19.  В буденному житті я бачу свято. 

20.  Абстрактний і предметний світ. 

21.  Краса людської праці. 

22.  Здоров’я і спорт. 

23.  Видатні особистості України очима художника. 

24.  Тривимірність простору. 

25.  Світло і тінь. 

26.  Прекрасні пори року. 

27.  Миттєвість на вістрі пера або пензля. 

28.  Незламність українського духу. 

29.  Імпровізації в натурних постановках. 

30.  Міфи наших пращурів. 

Окрім означених тематичних напрямів, у рамках яких вибудовуються конкретні теми 

кваліфікаційних робіт, студент може запропонувати свою тему, сформовану за власним 

творчим задумом, художньою ідеєю, мистецькими інтересами, уподобаннями тощо. У цьому 

випадку вибір (визначення) теми кваліфікаційної роботи здійснюється шляхом написання 

заяви на ім’я завідувача кафедри та обґрунтуванням доцільності її розроблення. Така заява і 

обґрунтування (обсягом однією друкованою сторінкою формату А4) подаються студентом на 

кафедру на початку першого семестру (упродовж перших двох тижнів). У разі схвалення її на 

кафедрі вона включається до списку тем кваліфікаційних робіт, які подаються на затвердження 

в установленому порядку. 
 

ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Виконаний художній твір з вичитаною та відредагованою пояснювальною запискою, 

зшитою по лівому краю у тверду палітурку, здається керівнику (на кафедру) в установлений 

термін, зазначений у завданнях підготовки кваліфікаційної роботи. 

Магістрант допускається до захисту кваліфікаційної роботи, якщо він успішно завершив 

теоретичний курс навчання та пройшов попередній захист кваліфікаційної роботи на засіданні 

кафедри і подав завідувачу кафедри:  

– кваліфікаційну роботу, підписану ним і науковим керівником; 

– письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності студента під час виконання 

кваліфікаційної роботи. 

Окрім того, при допуску до захисту кваліфікаційних магістерських робіт враховується й 

їхня апробація (наприклад, доповіді на наукових конференціях (у тому числі студентських); 

публікація у науковому чи навчальному виданні; організація та проведення її автором 

персональної художньої виставки (мистецький звіт особистих творчих напрацювань), участь у 

колективних художніх виставках (регіональних, обласних, всеукраїнських, міжнародних). 

Кваліфікаційну роботу, рекомендовану кафедрою до захисту, завідувач кафедри 

скеровує на рецензію. 

За три дні до захисту кваліфікаційної роботи кафедра передає секретарю екзаменаційної 

комісії:  

– кваліфікаційну роботу, підписану виконавцем, науковим керівником і завідувачем 

кафедри; 

– письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності випускника під час 

виконання кваліфікаційної роботи; 

– письмову рецензію на кваліфікаційну роботу. 

До екзаменаційної комісії можуть подаватися й інші матеріали, які характеризують 

наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи, а саме: друковані статті за 

темою кваліфікаційної роботи; буклети (каталоги) художніх виставок з участю магістранта; 

документи, що вказують на практичне застосування виконаної роботи і т. ін. 

Захист кваліфікаційної магістерської роботи відбувається у заздалегідь визначений час, 

згідно затвердженого розкладу роботи екзаменаційної комісії. 
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Захист кваліфікаційних робіт здійснюється, як правило, українською мовою. За рішенням 

вченої ради факультету, захист кваліфікаційної роботи може також відбуватися іноземною 

мовою (якщо це зумовлено об’єктивними потребами, специфікою виконаного мистецького 

твору, особливостями його мистецтвознавчого, культурологічного аналізу і т. ін.). 

Засідання екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт мають відкритий 

(публічний) характер. У засіданнях екзаменаційної комісії можуть брати участь керівники 

кваліфікаційних робіт, викладачі кафедр, запрошені, бажаючі. 

Для представлення кваліфікаційної роботи, розкриття її безпосереднього змісту та 

особливостей напрацьованого здобувачу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

надається до 20 хвилин. 

Під час виступу: 

1. Оголошується тема кваліфікаційної роботи, назва виконаного твору. 

2. Розкривається актуальність теми, зазначаються безпосередні чинники, які спонукали 

до її вибору. 

3. Окреслюються об’єкт і предмет творчої розробки, мета і завдання роботи, теоретичні 

та практичні методи їх вирішення. 

4. Розкриваються ідея художнього твору, його стиль, безпосередній зміст (сюжет), 

техніка виконання, особливості композиційного рішення. 

5. Висвітлюється послідовність виконання художнього твору – від роботи над пошуками 

варіантів образного та матеріального втілення ідеї (задуму) до оформлення виконаного. 

6. У підсумовуванні (наведенні висновків) виконаного доповідач повинен окреслити 

ступінь результативності напрацьованого. Поряд із зазначенням основних досягнень можна 

вказати й певні проблемні ситуації, які не вдалося досконало (успішно) вирішити у виконаній 

роботі, окреслити причини такого, шляхи подальшої роботи над доопрацюванням таких 

моментів, тощо. 

Після доповіді здобувач відповідає на запитання членів екзаменаційної комісії. Питання 

можуть стосуватися як теми виконаної роботи, так і мати загальний характер у межах змісту 

навчальних дисциплін спеціальності. За дозволом голови екзаменаційної комісії питання 

магістранту можуть ставити всі присутні на захисті. Регламент загального часу на запитання 

доповідачу від присутніх контролюється головою. 

По завершенні подання відповідей здобувачем на поставлені йому питання голова (або 

секретар) екзаменаційної комісії оголошує відгук керівника та зміст рецензії. Після відповідей 

здобувача на зроблені рецензентом зауваження процедура захисту кваліфікаційної роботи 

завершується. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

При оцінюванні кваліфікаційної магістерської роботи за спеціальністю 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація беруться до уваги: рівні теоретичної, наукової 

та практичної підготовки здобувача вищої освіти, безпосередня результативність виконання 

поставлених у роботі завдань, а також оцінки керівника і рецензента щодо суті виконаного, 

шляхів, технологій та повноти досягнення наміченої мети (як за змістом виконаного твору – 

практичної частини кваліфікаційної роботи, – так і за вичерпністю розкриття опрацьовуваної 

теми у пояснювальній записці). 

Механізм оцінювання кваліфікаційної роботи враховує також ступінь творчих пошуків 

магістранта, його мистецьке бачення вирішуваних задач, аргументованість власної точки зору, 

послідовність і науковий виклад матеріалу, реальне відображення творчого, неординарного, 

новаторського у змісті виконаного твору, безпосередньо його персонажах, образах, дійствах, 

загалом композиційній організації, а також у манерах та стилістиці авторського письма, 

передачі форм та об’ємів, пластичному трактуванні зображуваного і т. ін. 

Захист кваліфікаційної магістерської роботи оцінюється за стобальною шкалою з 

наступним переведенням оцінки у національну шкалу та шкалу ЄКТС (ЕСТS). 

Оцінка «відмінно» (90 – 100 балів) ставиться, коли студент: виконав кваліфікаційну 

роботу, яка має теоретичне, практичне значення; глибоко і повно розкрив зміст розроблюваної 

проблеми; творчо й критично використав наукову (мистецтвознавчу) літературу за темою 
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роботи; володіє методами наукового дослідження, мистецтвознавчого та художнього аналізу; 

зіставляє різні думки, аргументує власну точку зору; володіє спеціальною термінологією; 

грамотно ілюструє твердження прикладами, результатами спостережень та аналізів; системно, 

логічно й повно викладає матеріал; не допускає фактичних помилок; володіє культурою 

писемного мовлення, демонструє багатство словникового запасу, знання термінології.  

Безпосередньо у практичній частині кваліфікаційної роботи (художньому творі) наявна 

виразна оригінальність задуму, унікальність творчого підходу до композиційного вирішення. 

Втілення задуманого у матеріалі характеризується досконалим володінням засобами 

художньої виразності, техніками та технологіями роботи, якісного оформлення твору. 

У текстовій частині (пояснювальній записці) наявні: повна відповідність усіх уміщених 

тут матеріалів темі кваліфікаційної роботи та відображеному композиційному сюжету у 

виконаному творі; повне розкриття авторської ідеї твору та фахове інтерпретування 

композиційного рішення; переконливе обґрунтування вибору засобів художньої виразності та 

технологій виконання твору; повне дотримання норм наукової культури, грамотності 

написання тексту і вимог до оформлення; повноцінне використання джерельної бази; 

аргументоване формулювання висновків; систематизоване представлення ілюстративного 

матеріалу, його логічна прив’язка то тексту пояснювальної записки; якісне та ефективне 

оформлення напрацьованого. 

Оцінка «добре» (75 – 89 балів) ставиться, коли студент: достатньо повно розкриває зміст 

проблеми; вміє аналізувати використану наукову літературу, але не завжди критично; вживає 

спеціальну термінологію, але не завжди доцільно; вміє зіставляти думки, твердження, 

відстоювати власну думку та ілюструвати теоретичні положення прикладами, результатами 

спостережень; має багатий словниковий запас; допускає 2-3 неточності при обґрунтуванні 

висновків та узагальнень; мають місце окремі мовні помилки й огріхи. 

Безпосередньо у виконаному творі: виявлена оригінальність окремих аспектів задуму; 

наявний достатньо творчий підхід до композиційного укладу зображуваного; добре 

проглядається належне володіння засобами художньої виразності та технологією виконання; 

якісне оформлення твору. 

У пояснювальній записці: повна відповідність її змісту та напрацьованого темі 

кваліфікаційної роботи та відображеному сюжету у виконаному творі; належне розкриття 

авторської ідеї твору та фахове представлення його композиції; належне обґрунтування 

засобів художньої виразності та технологій виконання; повне дотримання норм наукової 

культури і грамотності написання тексту, вимог до оформлення напрацьованого; повноцінне 

використання джерельної бази; аргументоване формулювання висновків; систематизоване 

представлення ілюстративного матеріалу; якісне оформлення виконаного. 

Оцінка «задовільно» (60 – 74 балів) ставиться, коли студент розкриває тему роботи 

недостатньо глибоко; мало користується спеціальною науковою термінологією, допускає 

помилки у вживанні термінів; не завжди виявляє самостійність в оцінці наукових фактів, 

спостережуваного тощо; мало наводить прикладів, допускає помилки у висновках та 

узагальненнях; викладає матеріал непослідовно, з порушенням системності, не забезпечуючи 

композиційної стрункості роботи; допускає помилки в мовному оформленні; вирішує 

поставлені завдання фрагментарно; список використаної літератури не повний (не достатній), 

не досить критично використано окремі джерела. 

Безпосередньо для виконаного твору характерні: тривіальний задум; підхід до 

композиційного вирішення недостатньо творчий; достатній рівень прояву володіння засобами 

художньої виразності; посередні навички технічного оперування зображувальним матеріалом; 

не надто належне оформлення твору. 

Для теоретичних матеріалів у пояснювальній записці характерними є: достатня 

відповідність змісту напрацьованого самій темі роботи; неповне розкриття авторської ідеї 

твору; помірно виразне композиційне рішення; достатня обґрунтованість вибору засобів 

художньої виразності, технік та технологій роботи; неповне дотримання норм наукової 

культури написання тексту, вимог до оформлення; неповноцінне використання джерельної 

бази; недостатньо аргументоване формулювання висновків; низький рівень подання та 

оформлення ілюстративного матеріалу. 
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Оцінка «незадовільно» (0 – 59 балів) ставиться, коли студент: демонструє нерозуміння 

суті розроблюваної проблеми, її ключових складових; не володіє спеціальною термінологією; 

не використовує теоретичні знання для розв’язку намічених завдань; не вміє систематизувати 

та узагальнювати матеріал; не може аргументувати власну думку; допускає фактичні помилки; 

не послідовний у викладі думок. 

Представлений до захисту твір характеризується: невдалим задумом; невідповідністю 

відтвореного темі кваліфікаційної роботи; відсутністю у виконаному творі творчого підходу до 

його композиційного рішення; надто низький або взагалі відсутній рівень володіння засобами 

художньої виразності, композиційної грамоти, технічного оперування зображувальним 

матеріалом; неякісним оформленням твору. 

Пояснювальна записка характеризується: невідповідністю темі роботи; неправильним 

визначенням понятійного апарату; недостатнім рівнем складності та повноти розкриття теми; 

тривіальністю методико-технологічних позицій розкриття задуманого; значним порушенням 

норм наукової культури і грамотності написання тексту, вимог до оформлення; неякісним 

використанням або ж взагалі нівелюванням основних (базових) джерел; невідповідністю 

висновків поставленим у завданням; відсутністю ілюстративного матеріалу або ж невдалим 

прив’язанням його до суті висвітлюваного. 
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