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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Методичні рекомендації щодо виконання випускової кваліфікаційної 

роботи бакалавра розроблені відповідно до вимог стандартів вищої освіти 

України з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня й призначені 

для самостійної роботи здобувачів, які навчаються за спеціальністю 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» бакалавр – це 

освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 

присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми. Бакалаврська 

робота є складовою частиною атестації, підсумковою кваліфікаційною 

роботою здобувача, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних 

знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною 

спеціальністю.  

Бакалаврська робота – це самостійне завершене дослідження за 

обраною темою, яке має підтвердити формування спеціальних (фахових) 

компетентностей, що дозволяють випускнику вирішувати професійні 

завдання. Бакалаврської робота є невід’ємною складовою частиною 

попередньої індивідуальної наукової роботи здобувача, самостійним, 

завершеним науковим дослідженням у галузі мистецтвознавчої експертизи 

творів історії та культури, має внутрішню логіку, чітко структуровані 

результати та положення, що пропонуються для публічного захисту.  

Метою бакалаврської роботи є застосування набутих у процесі 

навчання теоретичних знань і практичних навичок для самостійного 

розв’язання конкретної актуальної проблеми у галузі образотворчого, 

декоративного мистецтва та реставрації на підставі доступної інформації з 

обраної проблеми, проведення власних досліджень, виконання розробок та 

формування рекомендацій для рішення поставлених проблем.  
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Основними завданнями бакалаврської роботи спеціальності 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» є:  

– систематизація та поглиблення теоретичних знань у контексті 

вирішення обраних практичних завдань;  

– узагальнення теоретичних основ у галузі образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва та реставрації;  

 розуміння основних стильових напрямів у мистецтві та їх еволюції; 

 формулювання конкретної практичної проблеми, що не знайшла 

достатнього висвітлення у науковій літературі та потребує інноваційних 

пропозицій для її вирішення; 

 наукове обґрунтування методів і засобів вирішення означеної 

проблеми;   

 оволодіння методами мистецтвознавчого дослідження пам’яток 

історії та культури; 

 формулювання висновків, рекомендацій і пропозицій на основі 

результатів наукових досліджень.  

Зміст бакалаврської роботи може бути результатом наукових, 

практичних та експериментальних досліджень. 

Робота бакалавра повинна продемонструвати здатність здобувача 

самостійно проводити науковий пошук за допомогою теоретичних знань та 

практичних навичок, вирішувати професійні проблеми, показати вміння 

формулювати завдання досліджень та методи їх вирішення. До виконання 

бакалаврської роботи допускаються здобувачі, які виконали всі вимоги 

навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за 

спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація». Процедурі захисту бакалаврської роботи передує перевірка 

тексту на запозичення у системі антиплагіат. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ  

БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Тема бакалаврської кваліфікаційної дипломної роботи має бути 

актуальною, відповідати напряму спеціальністі 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 

Теми дипломних робіт обговорюються, корегуються та 

затверджуються професорсько-викладацьким складом кафедри 

мистецтвознавчої експертизи. Здобувач має право самостійно обрати та 

сформулювати тему власного дипломного дослідження, виходячи з умов 

проходження практики, наукових та виробничих інтересів. Обрана 

здобувачем тема дипломної роботи оформлються заявою на ім’я завідуючого 

кафедрою, з зазначенням повної і чітко сформульованої назви теми. 

Формулюючи назву теми дипломної роботи бажано не використовувати 

складну термінологію псевдонаукового характеру. Не слід починати назву зі 

слів: «Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі 

питання...», «Матеріали до вивчення...в», «До питання...» тощо, в яких не 

відображено належним чином суть проблеми. Обговорення та затвердження 

тем кваліфікаційних робіт та призначення наукових керівників для 

здобувачів денної форми навчання обговорюється на засіданні кафедри й 

оформлюється розпорядженням за 1 рік до захисту. Зміни та корекції теми 

дипломного дослідження, плану роботи, зміни наукового керівництва 

вирішуються на засіданні кафедри не пізніше ніж за 2 місяці до терміну 

подання дипломної роботи до захисту. Наукове керівництво бакалаврськими 

кваліфікаційними дипломними роботами здійснюється докторами та 

кандидатами наук, а також старшими викладачами кафедри. Список 

наукових керівників дипломних робіт затверджується кафедрою та 

встановлюються терміни виконання, подання та захисту дипломної роботи.  

Робота за темою дипломного дослідження починається з того, що 

науковий керівник видає здобувачу індивідуальне завдання на виконання 

дипломної роботи, яке включає затверджену тему дослідження, дату її 
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затвердження та номер наказу, терміни виконання та календарний план-

графік подання здобувачем кваліфікаційної роботи. Форма бланку завдання 

подана у Додатку А. Контроль за виконанням календарного плану-графіка, 

зазначеного у завданні на дипломну роботу, здійснюється науковим 

керівником та кафедрою. Невиконання (чи не своєчасне виконання) плану-

графіка може стати підставою для не допуску здобувача до захисту 

дипломної роботи. Дотримуючись визначених термінів для написання 

роботи, здобувач має підібрати та опрацювати наукові видання за обраною 

темою, визначити методологію дослідження, проаналізувати та узагальнити 

результати з досліджуваної проблеми, розробити висновки та пропозиції. 

До написання бакалаврської роботи висуваються такі вимоги:  

 робота повинна бути виконана з актуальної теми, яка має теоретичне 

й практичне значення;  

 робота має бути підготовлена на основі матеріалу, в якому 

узагальнені раніше відомі положення, дискусійні питання, а також 

досліджені нові явища і виявлені закономірності;   

 робота повинна містити аналіз фактичного стану, зіставлення вимог 

теорії та практики, аргументовані висновки, конкретні пропозиції;   

 мати обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів 

професійної діяльності мистецтвознавця-експерта відповідно до предмета 

дослідження;  

 бути належним чином оформленою відповідно до встановлених 

вимог. 

Здобувач має право:  

 особисто обирати тему бакалаврської роботи; 

 вносити свої пропозиції щодо обрання наукового керівника;  

 клопотати перед випусковою кафедрою про заміну наукового 

керівника, якщо для цього є поважні причини;  
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 приймати самостійні рішення щодо вибору методів дослідження та 

аналізу, а також обробки первинних матеріалів та документів.  

Здобувач зобов’язаний:  

 чітко виконувати графік підготовки бакалаврської роботи; 

 оформити її відповідно до вимог випускової кафедри; 

 своєчасно пройти попередній захист та передати бакалаврську роботу 

до захисту перед екзаменаційною комісією на кафедрі; 

 аргументовано й етично реагувати на зауваження наукового 

керівника і рецензента, відповідати на запитання членів ЕК та присутніх на 

відкритому захисті бакалаврської роботи.  

Бакалаврська робота має бути написана державною мовою, науковим 

стилем, логічно й аргументовано.  

Основні етапи підготовки та виконання бакалаврської роботи:  

– вибір та затвердження теми;  

– складання та затвердження плану та завдання на бакалаврську 

роботу;  

– підбір літературних джерел; 

– робота над вступною частиною; 

– проведення, опрацювання та викладення результатів досліджень;  

– оформлення бакалаврської роботи. 

Науковий керівник зобов’язаний:  

– допомогти здобувачеві у виборі теми випускної кваліфікаційної 

роботи, розробці плану її виконання;  

– розробити разом зі здобувачем план роботи;  

– надати допомогу у виборі методики проведення дослідження; 

– консультувати при доборі джерел літератури та фактичного 

матеріалу;  

– здійснювати систематичний контроль за виконанням випускної 

кваліфікаційної роботи відповідно до календарного плану;  
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– оцінювати якість виконання випускної кваліфікаційної роботи 

відповідно до вимог. 

Наукові керівники та консультанти бакалаврської кваліфікаційної 

роботи повинні бути висококваліфікованими фахівцями з числа професорів, 

доцентів та викладачів, які мають науковий ступінь або наукові звання.  

Готова робота бакалавра та ії електронний варіант, з відгуком 

керівника, надаються на кафедру за два тижні до захисту. Випускна 

кваліфікаційна робота повинна бути переплетена. 

Відгук керівника, як правило, містить: 

– характеристику роботи здобувача; 

– оцінку ступеня готовності  здобувача до професійної діяльністі; 

– зауваження керівника; 

– висновок щодо відповідності бакалаврської роботи вимогам, 

рекомендовану оцінку та рекомендації щодо захисту. 

 

3. СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Структурними компонентами бакалаврської роботи є:  

– Титульний аркуш;  

– Зміст;  

– Вступ;  

– Основна частина (зазвичай, 2–3 розділи):  

– Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження…  

– Розділ 2. Історичні, мистецтвознавчі, наукові дослідження.....  

– Розділ 3. Результати власних спостережень….  

– Висновки;  

– Список літератури;  

– Додатки.  

Структура та зміст запровадження бакалаврської роботи.  

За структурою бакалаврська робота має містити в собі:  

– титульний аркуш – 1 сторінка;  
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– зміст – 1 сторінка;  

– перелік умовних скорочень (за потребою) – 1 сторінка;  

– вступ – 3–4 сторінки;  

– основну частину – 35–45 сторінок;  

– загальні висновки – 3–4 сторінки;  

– список використаних джерел – 50 і більше найменувань;  

– додатки (за потребою). 

Вступ включає наступні елементи:  

– актуальність теми дослідження;  

– ступінь розробленості теми кваліфікаційної роботи;  

– мету та завдання дослідження;  

– об’єкт та предмет дослідження; 

– методи дослідження;  

– хронологічні межі дослідження; 

– теоретичну та практичну значимість дослідження;  

– теоретичні основи досліджень; 

– джерельну (речову) основу дослідження; 

– наукову новизну роботи; 

– практичну та теоретичну значимість дослідження; 

– структуру та обсяг дипломної роботи.  

Актуальність теми дослідження містить оцінку стану вирішуваної 

проблеми, вихідні дані розробки теми, обгрунтування необхідності 

проведення дослідження для вирішення практичних завдань.  

Мета та завдання дослідження. Як правило, мета дослідження 

випливає з правильно сформульованої теми і бачиться у вирішенні основної 

проблеми дослідження, що забезпечує певний внесок в теорію і практику 

освітнього процесу. Не слід формулювати мету (як і завдання) як «вивчення», 

«дослідження», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети 

(вирішення задачі), а не саму мету (завдання). 



 11 

Відповідно до мети виділяються 3-4 завдання, які необхідно вирішити 

для досягнення мети. Завдання дослідження мають включати як теоретичні, 

так і практичні аспекти роботи, пояснювати, що має бути зроблене. 

Проблема дослідження – заявка на пошук, ті питання, які треба 

вирішити у подальшому дослідженні для удосконалення спеціалізації. 

Сутність проблеми – суперечність між практикою і результатами, що дає 

практика, результати, які перестали відповідати сучасним вимогам. Проблема 

має місце і там, де виявляється недосліджене питання, напрямок тощо.  

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію обрану для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта й зазначається у 

вигляді системи властивостей, характеристик, функцій об’єкту дослідження, 

на які безпосередньо має бути спрямоване дослідження (із зазначенням 

певних обмежень). Визначення предмета дослідження є конкретизацією 

наукової проблеми, що випливає із завдань дослідження. Предмет 

дослідження не може бути тотожним назві бакалаврської роботи. 

Теоретичні основи дослідження – зазначення імен та наукових праць 

відомих авторів у досліджуваній здобувачами області.  

Методи дослідження. Метод – це сукупність прийомів та операцій 

практичного та теоретичного освоєння дійсності, способи побудови системи 

наукового знання. Випускник повідомляє, якими саме методами пізнання він 

скористався у процесі виконання дослідження, описує їх результати.  

Вибір методів має буди рівнозначним до поставлених завдань. 

Доречним можуть бути загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, історико-

мистецтвознавчі методи тощо), решта методів залежить від конкретної 

роботи. 

Хронологічні межі дослідження – визначення нижньої та верхньої 

межі дослідження із зазначенням мотивів їх виділення. В такому випадку 

використовується як правило така конструкція: нижня межа обумовлена…, 

верхня межа пов’язана… тощо. Наприклад:  
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Хронологічні межі роботи охоплюють ХVІ – першу половину ХVІІ ст. 

Хронологічні рамки роботи – 1657–1659 рр. – обумовлені роками 

гетьманування Івана Виговського. 

Джерельна (речова) база дослідження. Джерелом фактичного 

матеріалу можуть бути словники різних типів, художні, наукові, газетні, 

публіцистичні, рекламні тексти, історичні, архівні, музейні, колекційні та 

інші пам’ятки (предмети живопису, графіки, скульптури, декоративно-

ужиткового мистецтва із зазначенням їх назви, автора, музею, інвентарного 

номеру тощо). Комбіноване використання джерел різних типів збільшує 

достовірність результатів проведеного дослідження.  

Наукова новизна роботи має довести новий погляд на проблему, 

самостійність дослідження, виокремлення власного внеску здобувача у 

порівнянні з наявними поглядами. 

Теоретичне та практичне значення роботи. У бакалаврській роботі, 

що має теоретичне значення, необхідно подати відомості про наукове 

використання результатів досліджень або рекомендації щодо їхнього вжитку, 

а у бакалаврській роботі, що має прикладне значення, – відомості про 

практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх 

використати. 

Структура та обсяг бакалаврської роботи містить у собі відомості 

про загальний обсяг тексту у сторінках, кількість використаних джерел і 

додатків.  

 

4. ЗМІСТ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Основна частина бакалаврської роботи складається з теоретичної, 

викладеної у першому розділі та практичної, викладеної у другому розділі 

наукового дослідження.  

Розділ 1 – теоретичне дослідження – містить результати аналізу стану 

вивченості даної проблеми в науці. У цьому розділі подають:  

– огляд літератури з досліджуваної проблеми;  
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– опис основних методів досліджень;  

– опис результатів досліджень;  

– аналіз результатів.  

При написанні цього розділу здобувач зобов’язаний робити посилання 

на авторів і джерела, з яких запозичується матеріал. Огляд літератури має 

бути не більше 10% від обсягу роботи із досліджуваної проблеми та 

теоретичні міркування автора бакалаврської роботи.  

Посилання на джерела в тексті роботи подають у квадратних дужках 

наприклад. Номер джерела у посиланні має відповідати його номеру у списку 

використаних джерел. У випадку посилання на одне джерело – [24]; на 

декілька джерел – розділяються крапкою з комою, наприклад, [2; 4; 5; 17]; у 

випадку із зазначенням джерела та сторінки або сторінок, наприклад, [123, с. 

24] або [89, с.145–147]. 

В кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим 

викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що 

дозволяє систематизувати загальні висновки. 

Розділ 2 – обґрунтування і опис процедури та методів власної 

практичної діяльності здобувача: передового досвіду, пошукового 

експерименту, досвіду навчання. Тут має бути представлена характеристика 

бази практичної роботи, міститись опис ходу дослідно-практичної чи 

експериментальної роботи; засобів обробки даних тощо.  

Загальні висновки – заключна частина роботи обсягом 3–4 сторінки. У 

загальному висновку даються відповіді на поставлені на початку 

дослідження завдання, відображаються основні висновки, що підтверджують 

(або заперечують) гіпотезу. Особливо цінними є висновки щодо практичної 

частини дослідження. Висновки доцільно представляти у структурованому 

вигляді, нумеруючи кожен. Послідовність уявлення висновків – від найбільш 

загальних, які відповідають поставленій у дослідженні проблемі, до більш 

власних. Висновок може завершуватися припущеннями щодо подальших 

можливостей дослідження цієї проблеми.  
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Список літератури є нумерованим переліком в алфавітному порядку 

використаних при написанні роботи літературних або інших джерел з 

проблеми. Повинні бути представлені всі згадані у роботі персоналії та 

джерела, а також інша література щодо проблеми дослідження (переважно 

останніх 5 років). Крім того, список літератури (джерел) повинен містити не 

менше двох іноземних. Мінімальна кількість наведених у списку 

використаних джерел – 25-30 найменувань (монографії, статті, збірники 

тощо). 

Додатки. Тут можуть бути матеріали практичної роботи в таблицях, 

графіках; анкети чи опитування; архівні матеріали, фотоматеріали тощо. 

Додатки нумеруються великими літерами. На кожний додаток повинно бути 

посилання в тексті, наприклад, «...мистецтво скіфського звіриного стилю» 

(додаток Б)». 

 

5. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Бакалаврська робота оформлюється шляхом роздрукування на 

комп’ютері на одному боці аркуша білого паперу формату А4.  

Обсяг основної частини роботи має становити 45–50 сторінок 

комп’ютерного набору (згідно рекомендацій МОН України з розрахунку 

того, що на виконання роботи відводиться 3 кредити ECTS і відповідна 

кількість годин за навчальним планом), шрифт Times New Roman, кегель 14, 

інтервал 1,5 строки, абзацний відступ – 1,25 см, поля: праве – 1,5 мм, ліве – 

30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм).  

Список літератури та додатки в обсяг основної частини роботи не 

входять. Співвідношення теоретичної і практичної частини: близько 40% 

тексту має становити теоретична частина, близько 60% – практична. Список 

використаних джерел має складатися з не більше 50 найменувань, з них не 
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менше третини – такі, що видані за останні 2–10 років, і мінімум 3 джерела 

іноземними мовами. 

На титульному аркуші роботи вказуються:  

– повне найменування організації-академії, інституту, кафедри; 

– прізвище, ім’я, по батькові здобувача, його підпис;  

– назва роботи; шифр та найменування напряму та профілю підготовки;  

– прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, звання наукового 

керівника, його підпис;  

– прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, звання завідувача 

кафедри, його підпис.  

Правила оформлення тексту. Нумерацію сторінок, розділів, 

підрозділів, таблиць, рисунків подають цифрами без знака №. Сторінки 

нумерують у верхньому правому кутку аркуша. Титульний аркуш 

зараховують до загальної нумерації сторінок; номер сторінки на титульному 

аркуші не зазначають. Кожний розділ починають з нової сторінки. Назви 

розділів друкують великими прописними літерами напівжирним шрифтом 

посередині рядка, а назви підрозділів – малими., крапку після номера розділу 

і назви підрозділу не ставлять. Назва розділу та підрозділу відокремлюється 

від тексту одним порожнім рядком при інтервалі 1,5.  

Правила оформлення таблиць. Таблиці використовують для подання 

цифрового матеріалу або іншої інформації (за потребою). Таблиці нумерують 

послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу або 

наскрізно по всій роботі. У правому верхньому куті над відповідним 

заголовком таблиці розміщують надпис «Таблиця» із зазначенням її номера. 

Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2.» (друга 

таблиця першого розділу або порядкового номера у випадку наскрізної 

нумерації). Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, в якому 

йдеться про таблицю або про наведені в ній дані, чи на наступній сторінці. 

Якщо у тексті є покликання на дані таблиці, то в логічно зручному місці у 
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круглих дужках зазначають (Табл. 1.1.) або записують «...як це видно з Табл. 

1.1.». Назву таблиці друкують симетрично до тексту над таблицею; назву не 

підкреслюють, крапку в кінці не ставлять. 

Правила подання ілюстрацій. Ілюстрації (схеми, креслення, діаграми, 

графіки, фотографії, рисунки) повинні відповідати тексту, а текст – 

ілюстраціям. Діаграми та графіки застосовують для унаочнення результатів 

статистичного опрацювання даних, одержаних у процесі дослідження (за 

потребою). Усі малюнки, схеми, діаграми, таблиці, графіки, словники 

повинні мати назви. Використані в них позначення мають бути пояснені. 

Запозичені з робіт інших авторів малюнки та таблиці повинні містити після 

назви посилання джерела цієї інформації.  

Ілюстрації позначаються словом «Рис.», нумеруються послідовно у 

межах розділу або наскрізно по всій роботі. Номер ілюстрації при нумерації в 

межах розділу повинен складатися з номера розділу та порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка. Назви ілюстрацій розміщують після 

їхніх номерів. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). 

Підпис ілюстрації має чотири основних елементи: скорочене слово рисунок – 

«Рис.»; порядковий номер ілюстрації – арабськими цифрами без знака «№» 

«Рис. 1.1.»; назву ілюстрації; експлікацію, яка пояснює значення цифр і 

позначень на ілюстрації. 

Оформлення додатків. Додатки є продовженням бакалаврської 

роботи. Кожен додаток починається з нової сторінки. Додатки позначають 

послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, 

І, Ї, Й, О, Ч, Ь (єдиний додаток позначають як «Додаток А»). Додатки можуть 

бути поділені на окремі розділи: «Додаток А.3», «Додаток А.3.1».  

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої прописної 

друкується слово «Додаток». У наступному рядку напівжирними 

прописними літерами посередині рядка друкується заголовок додатка. 

Додатки мають спільну нумерацію з рештою сторінок роботи. Їх нумерують, 

як і сторінки роботи, – у верхньому правому кутку.  Додаток повинен містити 
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матеріали, що розкривають практичну цінність. У кваліфікаційній роботі не 

допускаються орфографічні, пунктуаційні, граматичні та мовні помилки.   

 

6. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Захист відбувається на відкритому засіданні ДЕК. Всі присутні можуть 

ставити запитання та брати участь в обговоренні роботи. Регламент захисту 

наступний:  

– виступ здобувача – 10-15 хвилин;  

– відповіді на запитання членів комісії – 7-8 хвилин;  

– відгук наукового керівника – 1-2 хвилини;  

– наукова дискусія – 4-6 хвилин;  

– заключне слово здобувача – 1 хвилина.  

Виступ здобувача на публічному захисті випускної кваліфікаційної 

роботи (слово для захисту) має містити коротку характеристику роботи: 

об’єкта та предмета дослідження, актуальності, мети, завдань та методів 

дослідження з аналізом результатів та супроводжуватись заздалегідь 

оформленою презентацією.  

У виступі наукового керівника міститься характеристика та оцінка 

дослідницької діяльності здобувача, його ставлення до виконання цього виду 

науково-практичної роботи. Оцінка випускної кваліфікаційної роботи 

відбувається на закритому засіданні ДЕК та оголошується після закінчення 

захисту всіх здобувачів того ж дня.  

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИПУСКНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

Оцінка випускної кваліфікаційної роботи здобувача визначається 

якістю тексту роботи та результатом захисту. Текст випускної 

кваліфікаційної роботи здобувача оцінюється за такими параметрами:  

1. Повнота розкриття заявленої теми.  

2. Вміння бакалавра здійснювати аналіз матеріалу.  
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3. Структура роботи та стиль викладу.  

4. Оформлення роботи.  

Результати захисту бакалаврської роботи визначаються з урахуванням 

оцінок членів ДЕК за подання роботи, відповіді на питання членів ДЕК. У 

разі отримання незадовільної оцінки при захисті випускної кваліфікаційної 

роботи повторний захист проводиться відповідно до «Положення про 

проведення державної підсумкової атестації за освітніми програмами вищої 

освіти». 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо до бакалаврської роботи немає 

суттєвих зауважень; обґрунтовано актуальність теми; тему розкрито 

повністю; робота містить елементи наукової новизни, має теоретичне й 

практичне значення; доповідь на захисті є логічною, змістовною, 

проголошена з вільним оперуванням матеріалу; відгук і рецензія позитивні; 

відповіді на питання членів ДЕК вичерпні й переконливі; робота повністю 

відповідає встановленим вимогам. 

Оцінка «добре» ставиться, якщо тема роботи практично розкрита, але 

наявні певні недоліки, які не мають істотного значення; у теоретичній 

частині поверхнево проаналізовано літературні джерела, елементи новизни та 

практичного значення представлені не зовсім чітко; висновки не є 

переконливими; є окремі зауваження в рецензії та відгуку наукового 

керівника; доповідь здобувача на захисті побудована логічно, проголошена з 

вільним оперуванням матеріалу, відповіді на запитання членів ДЕК 

переважно вичерпні й переконливі; робота оформлена в межах встановлених 

вимог. 

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо тема роботи в основному 

розкрита, але мають місце певні недоліки змістового характеру; нечітко 

сформульовані мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження; відсутній або 

суттєво обмежений аналіз наукової полеміки; аналітична частина 

характеризується надмірною описовістю; висновки й пропозиції, що 

містяться в роботі не обґрунтовані; рецензія й відгук містять окремі 
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зауваження, які не отримали пояснення; доповідь прочитана за текстом, або 

підготовлена невдало; не всі відповіді на запитання членів ДЕК є коректними 

або вони не одержали належної аргументації; є зауваження щодо оформлення 

роботи. 

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо порушено логіку у викладі 

матеріалу в роботі; розділи не узгоджені між собою; відсутній огляд 

сучасних літературних джерел; відсутній докладний аналіз досліджуваних 

проблем; відсутні особисті висновки й пропозиції автора; робота не 

відповідає спеціальності; мають місце суттєві недоліки в оформленні роботи; 

виступ на захисті свідчить про слабку орієнтацію в досліджуваній проблемі. 

Підсумкова оцінка здобувачів проводиться за показниками оцінювання 

знань, умінь та навичок за кредитно-модульною системою навчання в 

Академії. 

Порядок переведення рейтингових показників успішності 

Рейтингов

а оцінка 

Оцінка 

ECTS 

Значення оцінки 

А 100 – 90  Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками. 

В 89 – 82 Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок. 

С 81 – 75  Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 74 – 69 Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, але достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності. 

E 68 – 60 Достатньо – мінімально можливий (допустимий) рівень знань 

(умінь). 

FX 59 – 35 Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань (умінь) з можливістю перескладання 

за умов належного самостійного доопрацювання 

F   34 – 1 Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

достатньо низький рівень знань, що вимагає повторного 

проходження курсу 

 

 На закритому засіданні ЕК здійснюється спільне обговорення оцінок, 

поставлених здобувачу кожним членом ЕК, і досягається консенсус для 

визначення остаточної оцінки здобувача. При цьому враховується оцінка 

наукового керівника, оцінка рецензента, а також думки всіх, хто брав участь 
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у публічній дискусії під час захисту. У спірних питаннях можливе 

голосування членів і голови ЕК, причому позиція голови ЕК зараховується як 

два голоси. Здобувач, який після захисту бакалаврської роботи отримав 

незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу, йому 

видається академічна довідка установленого зразка. Здобувачу, який 

захистив бакалаврську роботу відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми підготовки, рішенням ЕК присвоюється освітня кваліфікація 

«бакалавр публічного управління та адміністрування», видається документ 

про освіту державного зразка. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

ЗАЯВА 

 

про затвердження теми дипломної (бакалаврської) роботи 

 

 

Завідувачу кафедри мистецтвознавчої 

експертизи інституту арт-менеджменту  

та практичної культурології НАКККіМ  

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

здобувача (ки) групи _________________  

___________________________________ 
                                (прізвище, ім’я, по-батькові)  
 

 

Заява 

 

Прошу затвердити тему моєї кваліфікаційної (бакалаврської) роботи за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

(назва теми) 

 

і призначити науковим керівником (посада, науковий ступінь, вчене звання, 

прізвище й ініціали викладача).  

 

 

Дата                                                                         Підпис  

 

Контакти: 
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Додаток Б  

 

ЗРАЗОК ОСОБИСТОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ВИКОНАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (БАКАЛАВРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

 
 

№ 

з/п 

 

Вид роботи 

Термін 

виконання 

 

1 Вибір теми. З’ясування стану вивчення проблеми в 

літературі. Складання бібліографії 

 

2 Визначення актуальності проблеми, предмета та об’єкта, 

гіпотез та завдань дослідження 

 

3 Складання розгорнутого плану роботи  

4 Уточнення мети, завдань та обґрунтування концепції 

роботи 

 

5 Підбір методик і складання схеми дослідження  

6 Написання вступу  

7 Написання теоретичної частини (перший розділ)  

8 Написання практичної частини (другий розділ)  

9 Опрацювання отриманих результатів  

10 Підготовка тексту роботи  

11 Формулювання висновків  

12 Оформлення роботи  

13 Підготовка до захисту  

14 Підготовка презентації  

15 Подання роботи на рецензію  

16 Подання роботи з відгуком наукового керівника та 

рецензією на кафедру 

 

17 Захист  
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Додаток В  

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

ІНСТИТУТ ПРАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
 

 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 
 

на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
 

на тему 
 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА НА 

ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

 

Виконала: 

здобувачка __ курсу групи _______________ 

спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація», 

______________________________________ 
                                      (фамілія, ім’я, по-батькові)  

Науковий керівник 

______________________________________ 
                       (вчене звання, фамілія, ім’я, по-батькові)  

 

Рецензент: 

______________________________________ 
                       (вчене звання, фамілія, ім’я, по-батькові)  

 

 

Допустити до захисту: 

Протокол засідання кафедри № від   листопада 2022 р. 

Завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи 

професор Федорук О. К. 

 

______________________ 

 

 

Київ-2022 
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Додаток Г 
 

ЗРАЗОК  ЗМІСТУ 

 

ВСТУП ……………………………………………………....3  

 

РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ ……………………………..8 

1. 1. Назва підрозділу ………………………………………..8 

1. 2. Назва підрозділу ………………………………………15 

1. 3. Назва підрозділу ………………………………………23 

Висновки до першого розділу ..............................................32 

  

РОЗДІЛ 2. НАЗВА РОЗДІЛУ ……………………………33 

2. 1. Назва підрозділу ………………………………………33 

2. 2. Назва підрозділу ……………………………………….42 

2. 3. Назва підрозділу ……………………………………….52 

Висновки до другого розділу ................................................60 

 

РОЗДІЛ 3. НАЗВА РОЗДІЛУ ……………………………..61 

3. 1. Назва підрозділу ……………………………………….61 

3. 2. Назва підрозділу ………………………………………..75 

3. 3. Назва підрозділу ………………………………………..82 

Висновки до третього розділу ................................................89 

 

ВИСНОВКИ ………………………………………………...90 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………..100 

ДОДАТКИ ………………………………………………….120 
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Додаток Д 

 

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 
 

Опис книг  одного автора 

Корж М. На віку, як на довгій ниві: автобіогр. повість. Х.: Майдан, 2001. 274 с. 

Опис книг двох авторів 

Черній А. М., Тімошенко З. І. Філософія : твої кроки до мудрості: конспект-практикум. К.: 

Вид-во Європ. ун-ту, 2001. 201 с. 

Опис книг, які мають більше трьох авторів 

Історія України : довідник / укладачі Темко Г. Д., Тупчієнко Л. С., Бем Н. В. та ін. К.: 

Академія, 2001. 479 с. 

Опис книг, які перекладені з іноземних мов 

Шарма Р. Монах, который продал свой „феррари”: история об исполнении желаний; пер. с 

англ. К. Вронский. К.: София, 2004. 286 с.: ил. 

Опис збірника статей 

Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: зб. наук. пр. / за ред. В. В. 

Попова. К.: КДЛУ, 2001. 239 с. 

Опис словників 

Современная философия : словарь и хрестоматия. Ростов-н/Д.: Феникс, 2002. 511 с. 

Опис багатотомного видання (скорочена форма) 

Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль, 2000. Т. 1–4. 

Опис окремого тома 

Багалій Д. І. Вибрані праці: у 6 т. Х.: ХГІ „НУА”; Золоті сторінки, 1999. Т. 1: 

Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія. 1999. 600 с.: іл. 

Опис офіційного документа 

Про освіту: Закон України від 23 берез. 1996 р. № 100/96–ВР // Відомості Верхов. Ради 

України. 1996. № 21. С. 253–278. 

Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 13 серп. 1993 р. № 646 // Зібр. Постанов Уряду України. 1993. № 14. С. 63–64. 

Цивільний кодекс України: за станом на 1 лип. 2004 р. / Верховна Рада України. К.: 

Парламент. вид-во, 2004. 352 с. 

Опис автореферату дисертації 

Рибаченко Л. І. Підготовка іноземних студентів у навчальних закладах України (1946–2000 

рр.): автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 „Загальна 

педагогіка та історія педагогіки”. Луганськ, 2001. 18 с. 

Аналітичний опис статей з журналу 

Журавльова О. І. Стародавні релігійні вірування українців // Наука. Релігія. 2001. № 2.  

С. 168–174. 

Опис статті з видання, що продовжується 

Телехов В. Д. Наука как объект художественного отображения // Вестн. Харьк. ун-та. 1999.  

№ 185: Сер.: Филология. Вып. 12. С. 3–9.  

Аналітичний опис статті із збірника 

Глотц П. Европейская идентичность // Образ Европы: пробл.-темат. сб. М., 2000. С. 19–25. 

Аналітичний опис статті з газети 

Лащук Ю. Україна – Польща: культура взаємин // Культура і життя. 2002. 1 трав. 

Посилання на Інтернет-видання 

Открытый колледж російського консорціума технікумів і коледжів  [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.dospo. ru/model.html – Заголовок з екрану. 
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Додаток Е 

ОРІЄНТОВНА СХЕМА РЕЦЕНЗІЇ  

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ 
 

РЕЦЕНЗІЯ 

 
на бакалаврську  роботу  ________________________________________________ 

(прізвище  та  ініціали) 

_____________________________________________________________________________ 
(назва  теми) 

за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво,  

декоративне мистецтво, реставрація 

Актуальність теми_______________________________________________________ 

________________________________________________________  

 

Практична цінність питань, які розроблені в науковій роботі 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

Стисла характеристика бакалаврської роботи за розділами_____________________ 

_______________________________________________________________________  

 

Позитивні моменти й недоліки бакалаврської роботи__________________________  

_______________________________________________________________________  

 

Новизна й оригінальність ідей, покладених в основу роботи___________________ 

______________________________________________________________________  

Методика вивчення й обробка матеріалів дослідження_______________________  

_____________________________________________________________________  

 

Наявність у роботі певних рекомендацій та їх обґрунтування: 

 

Якість оформлення дипломної (бакалаврської) роботи _____________________  

______________________________________________________________________ 

 

Недоліки роботи______________________________________________________  

 

Оцінка бакалаврської роботи за п’ятибальною системою___________________  

 

 

 

Рецензент________   _____________________________________ 
                        (підпис)                     (посада, науковий ступінь та вчене звання) 

 
«_____»_________________20__ р. 
                                      (дата) 

 

Підпис завіряється печаткою навчального закладу, установи або  

організації, у якій працює рецензент. 
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Додаток Ж 

 

ОРІЄНТОВНА СХЕМА ВІДГУКУ НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ 
 

ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 

 

на бакалаврську  роботу  _____________________________ 
(прізвище  та  ініціали) 

_________________________________________________ 
(назва  теми) 

за спеціальністю 023  

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

 

Актуальність теми_______________________________________ 

 

Відповідність змісту роботи обраній темі ___________________ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

Рівень повноти розробки питань  та окремих проблем.____ ____ 

 

Рівень теоретичної та професійної підготовки студента, його здатність до 

самостійної роботи ___________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Логічність, послідовність, аргументованість викладу матеріалу, уміння робити 

висновки_____________________________________________________________________  

 

Характеристика студента під час роботи над бакалаврською роботою 

(дисциплінованість, наполегливість, підготовленість, своєчасність виконання завдання 

тощо)________________________________________________________________________  

 

Важливість запропонованих магістрантостудентом рекомендацій для їхнього 

впровадження в практику робіт закладів різного рівня ______________________________ 

_______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Відповідність дослідження вимогам, що висуваються до магістерських робіт 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Науковий керівник ________  _________________________ 
                                                     (підпис)        (посада, науковий ступінь та вчене звання) 

 

«_____»_________________20__ р. 
                                                  (дата) 
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Додаток З  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТОВНИХ СКЛАДНИКІВ  

БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Змістовні 

складники вступу 

 

Характеристика 

 

Актуальність 

дослідження 

Аргументи важливості, необхідності дослідження з 

погляду науки і практики образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва та мистецтвознавчої  

експертизи. 

Огляд літератури Класифікація й оцінка літературних джерел з погляду 

відображення ними об’єкта й предмета дослідження 

(хто, коли, за якими напрямками досліджував проблему) 

Проблема 

бакалаврської 

роботи 

Суперечності між сторонами предмета, що визначають 

розвиток об’єкта. Комплекс питань, вирішення яких 

становить теоретичний і практичний інтерес 

Мета бакалаврської 

роботи 

Орієнтація на пізнання і практичне розв’язання 

складників проблеми. Мета повинна бути конкретною, 

реалістичною, досяжною, орієнтованою на результат 

Завдання 

бакалаврської 

роботи 

Завдання повинні бути цілеспрямованими і 

взаємопов’язаними з діями щодо їх реалізації 

Об’єкт 

бакалаврської 

роботи 

Явище, процес, об’єкт, частина соціальної реальності, 

що містять у собі проблемну ситуацію 

Предмет 

бакалаврської 

роботи 

Сторона, властивість, аспект об’єкта дослідження, що 

безпосередньо вивчається 

Методологія і 

методи 

бакалаврської 

роботи 

Визначення основних методологічних принципів, 

підходів, використовуваних теорій, понять і методів 

здобуття й аналізу дослідження 

Практична база 

бакалаврської 

роботи 

Сукупність фактів, історичних, мистецтвознавчих, 

наукових  даних, на яких ґрунтується бакалаврська 

робота 
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Додаток І 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ВИСТУП ДЛЯ ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ 

РОБОТИ: СТРУКТУРА, МОВА  

 

Шаблонні фрази для виступу на захист 

 

Шановний Голово! Шановні члени атестаційної комісії!  

До Вашої уваги пропонується кваліфікаційна робота на тему:..... 

Дослідження присвячене ................................... 

У бакалаврській роботі охарактеризовано основні критерії ................ 

Простежено .......................... 

Актуальність мого дослідження полягає в тому, що воно….... 

Аналіз сучасних досліджень свідчить про те, що проблема ...... 

Метою дослідження є........ 

Об’єктом дослідження є ............. 

Предметом — ........... 

Методологічною основою дослідження стали принципи історизму, наукової 

достовірності та всебічності, культурологічні та мистецтвознавчі підходи, 

загальнонаукові методи — теоретичні, емпіричні та спеціальні, конкретно-наукові 

методи. 

Наукова новизна отриманих результатів виведена в наступних позиціях. 

Уперше:........ 

На підставі проведених всебічних досліджень у роботі були здійснені наступні 

висновки. 

1. ..... 

2. ..... 

3. ...... 

Шановний Голово, доповідь закінчено. Дякую за увагу. 

 

 

Шановні голова, члени комісії, присутні! 

 

Дозвольте висловити величезну подяку всім тим, хто взяв участь у підготовці 

захисту і обговоренні моєї бакалаврської роботи! 

Дозвольте висловити слова подяки на адресу голови атестаційної комісії та щиру 

вдячність і подяку моєму науковому керівнику за допомогу на всіх етапах виконання 

роботи. Також, дозвольте висловити глибоку вдячність рецензенту за об’єктивний відгук, 

що дозволив виявити недоліки і глибше зрозуміти значення виконаної мною роботи, а 

також за загальну позитивну оцінку нашої бакалаврської роботи. 

Наприкінці хотілося б висловити щиру вдячність усім присутнім тут в якості 

гостей і слухачів за увагу, проявлену до нашого дослідження. 

Дякую за увагу. 
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Додаток К 
 

 

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ТЕРМІНІВ 

 

Абстрагування – особливий прийом мислення, який дозволяє залишити осторонь 

властивості, зв’язки й відношення предметів, водночас фіксувати ті риси, які у певному 

дослідженні розглядаються як істотні, суттєві. 

Аксіома – вихідне твердження наукової теорії, яке приймається за істинне без 

доведення. 

Аксіоматичний метод – спосіб побудови наукової теорії у вигляді системи 

постулатів (аксіом) і правил висновку (аксіоматики), за якими певні твердження теорії 

приймаються без доведень, а інші похідні поняття виводяться з них шляхом логічної 

дедукції. 

Алгоритм – система правил виконання обчислювального процесу, що приводить 

до розв’язання певного класу задач після скінченого числа операцій. 

Аналіз – метод пізнання, основою якого є поділ цілісного предмета на частини з 

метою його всебічного вивчення. Аналіз є протилежністю синтезу. 

Аналогія – умовивід, за яким на основі схожості чи подібності двох об’єктів за 

деякими ознаками роблять висновок щодо їх схожості за іншими ознаками. 

Апостеріорі та апріорі – філософські категорії за допомогою яких позначаються 

знання, набуті з досвіду і знання, що передують досвіду. Таке розмежування насправді 

відносне, оскільки будь-яке знання так чи інакше пов’язане з досвідом і практикою. 

Аргумент – положення, яке використовується для доведення істинності тези. 

Аргументування – логічний процес, суть якого – довести істинність власних 

суджень (тезу доказу) за допомогою інших суджень (аргументів, доказів). 

Верифікація – емпіричне підтвердження істинності наукових тверджень шляхом 

емпіричності їх перевірки. 

Вимірювання – процедура надання числових значень властивостям реальних 

об’єктів за допомогою одиниць виміру. 

Висловлювання – думка, виражена розповідним реченням, яка може бути істинною 

або помилковою. 

Гіпотеза – наукове припущення щодо певних властивостей, явищ, яке потрібно 

обґрунтовувати теоретично та довести на практиці. 

Дедукція – метод пізнання за яким висновок щодо конкретного явища робиться на 

підставі загальних наукових положень: висновок від загального до часткового 

(особливого). Дедукція – протилежність індукції. 

Детермінізм – вчення про всеохоплюючий об’єктивний взаємозв’язок і причинну 

зумовленість явищ соціоприродного середовища. 

Диз’юнкція – логічна операція, за допомогою якої із двох чи більше суджень 

вибудовується нове судження шляхом оператора диз’юнкції, якому відповідає сполучник 

«або». 

Дипломна робота – самостійна науково-дослідна робота студента, основне 

завдання якої – продемонструвати рівень наукової кваліфікації, уміння самостійно вести 

науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання; виконує кваліфікаційну 

функцію. 

Дисертація – кваліфікована наукова праця, виконана особисто у вигляді 

спеціально підготовленого рукопису або опублікованої монографії для здобуття наукового 

ступеня. 

Дискурсив – міркування, аргумент, який спирається на розум і логічне міркування. 

В теорії пізнання протиставляється інтуїції. 
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Діалектика – фундаментальний науковий принцип і метод пізнання 

багатопланової та суперечливої дійсності у всіх її проявах. Діалектичний підхід має 

можливість обґрунтувати причинно-наслідкові зв’язки, процеси диференціації та 

інтеграції, постійну суперечливість між сутністю та явищем, змістом і формою. 

Доведення – процедура, за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези чи 

будь-якого твердження. 

Догматизм – спосіб мислення, за яким певне вчення або положення вважають 

істиною, не враховуючи конкретних умов життя. 

Достовірність – достатня правильність, те, що не викликає сумнівів, доказ того, 

що названий результат (закон, закономірність, сукупність фактів та ін.) є істинним, 

правдивим. 

Евристика – сукупність прийомів і методів, які сприяють більш швидкому 

організованому й цілеспрямованому пошуку істини, хоча й не гарантують її безумовного 

знаходження. 

Експеримент – метод пізнання об’єктивної дійсності, пов’язаний з активним і 

цілеспрямованим втручанням дослідника в природні умови існування предметів і явищ 

або створення штучних умов, необхідних для виявлення відповідної властивості.  

Експлікація – уточнення понять і суджень за допомогою засобів символічної чи 

математичної логіки. 

Екстраполяція – процедура перенесення й поширення властивостей, відношень і 

закономірностей з однієї предметної галузі на іншу. 

Емпіричні дані – відомості, отримані на основі досвіду, практики. 

Епістемологія – теорія пізнання, розділ філософії, у якому вивчаються 

закономірності й можливості пізнання, відношення знання до відчуттів, уявлень, понять 

об’єктивної реальності, досліджуються ступені й форми процесу пізнання, умови та 

критерії його достовірності й істинності. 

Закон – необхідне, суттєве, стале співвідношення, внутрішній зв’язок явищ, що 

зумовлює їх закономірний розвиток. 

Закон виключення третього – закон класичної логіки, який стверджує, що із двох 

суперечливих суджень істинним є або саме висловлення, або його заперечення. Третього 

не дано. 

Закон протилежності – закон логіки, який стверджує, що не можуть бути 

одночасно істинними два суперечливих висновки, один з яких щось стверджує, а другий 

те саме заперечує. 

Знання – перевірений практикою результат пізнання дійсності, адекватне її 

відбиття у свідомості людини. 

Інтеграція – об’єднання в ціле будь-яких окремих частин; об’єднання та 

координація дій різних частин цілісної системи. 

Ідеалізація – уявне конструювання об’єктів, яких немає в дійсності або які 

практично нездійсненні. 

Ідея – інтуїтивне пояснення явищ (процесів) без проміжної аргументації, без 

усвідомлення всієї сукупності зв’язків, на основі яких робиться висновок. 

Імплікація – логічна операція, що об’єднує два судження в нове шляхом зв’язку, 

словесно виражається за допомогою граматичної конструкції «Якщо…….., то…...». 

Індукція – метод пізнання, за яким здійснюється перехід від часткового 

(особливого) до загального. Індукція – протилежний дедукції метод пізнання. 

Інтерпретація – тлумачення, роз’яснення, розкриття змісту явища, яке сприяє 

його розумінню. 

Інтуїція – здатність осягти істину, не звертаючись до розгорнутого логічного 

міркування. В логіці та методології розглядається як догадка, що потребує перевірки. 

Ірраціональний – поняття чи судження, протилежне розумному, обґрунтованому 

фактами та логікою. 
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Композиція наукової роботи – послідовність розташування її частин: основного 

тексту та довідково-супроводжувального апарату. 

Конспект – короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції, тощо. 

Концепція – система поглядів, теоретичних положень, основних думок щодо 

об’єкта дослідження, які об’єднані певною головною ідеєю. 

Кон’юнкція – логічна операція утворення складного висловлення із двох чи більше 

простих висловлювань за допомогою зв’язків, якій відповідає сполучник «і».  

Кон’юнктура – сукупність певних умов, збіг обставин, стан речей, здатний 

впливати на вирішення, розв’язання якої-небудь справи, питання тощо. 

Кореляція – співвідношення, відповідність, взаємозв’язок предметів або понять; у 

статистиці – залежність між явищами або величинами, що не має чіткого функціонального 

характеру. 

Курсова робота – робота студента, виконана як підсумок навчання на певному 

курсі. Сприяє розвитку ініціативи й самостійності, передбачає систематизацію, 

закріплення та розширення теоретичних знань студента, оволодіння навичками 

самостійної, теоретичної, експериментальної роботи, користування літературними 

джерелами. 

Метод – сукупність прийомів і операцій теоретичного пізнання й практичного 

освоєння дійсності, підпорядкований вирішенню конкретного завдання. Наукові методи 

ґрунтуються на певних принципах, теоріях і законах. 

Методологія наукового пізнання – вчення про систему наукових принципів, форм 

і способів дослідницької діяльності. 

Методика – система правил використання методів, прийомів та операцій у 

науковому дослідженні. 

Монографія – наукова праця у вигляді книги, яка містить повне або поглиблене 

дослідження однієї проблеми чи теми. 

Моделювання – метод пізнання явищ і процесів, який ґрунтується на заміні об’єкта 

дослідження (оригінала) моделлю. 

Наука – сфера людської діяльності, спрямована на вироблення та систематизацію 

нових знань про дійсність; одна з форм суспільної свідомості. 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття й 

використання нових знань. 

Наукова проблема – протиріччя у пізнанні, яке характеризується невідповідністю 

між новими фактами (даними) й старими засобами їх пояснення. 

Наукова творчість – мислення в його найвищій формі, що виходить за межі 

відомого, а також діяльність, результатом якої є створення нового. 

Наукова стаття – один з основних видів публікацій, містить виклад проміжних 

або кінцевих результатів наукового дослідження. 

Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як 

система понять, законів і теорій. 

Науковий результат – нове знання, здобуте в процесі наукового дослідження та 

зафіксоване на носіях наукової інформації. 

Науковий факт – подія чи явище, яке є основою для висновку чи підтвердження; 

як складова наукового знання відображає об’єктивні властивості явищ та процесів. На 

основі наукових фактів визначаються закономірності явищ, вибудовуються теорії, 

виводяться закони. 

Парадигма – система творчих методологічних і ціннісних установок, прийнятих 

усіма членами наукового співтовариства за зразок вирішення наукових завдань. 

План – система взаємопов’язаних завдань, що визначають терміни, порядок і 

послідовність виконання програм, окремих робіт, операцій. Послідовність викладу 

матеріалу. 
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Поняття – форма мислення, що забезпечує пізнання сутності явищ (процесів), 

узагальнення їх ознак та взаємозв’язків. 

Порівняння – процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ 

дійсності, а також знаходження спільних, притаманних різним об’єктам рис. 

Постулат – твердження, попереднє припущення наукової теорії, що береться за 

вихідне і стає основою теоретичних узагальнень. 

Пояснення – найважливіша функція науки, сутність якої полягає у розкритті 

мотивів та причин певних процесів, явищ, подій, підведенні фактів щодо них під загальні 

твердження (закони, теорії і принципи). 

Принцип – вихідний пункт теорії; те, що становить основу певної сукупності 

знань. 

Прогнозування – сукупність засобів і прийомів мислення, що дають змогу на 

основі аналізу ретроспективних даних вивести судження певної достовірності стосовно 

майбутнього розвитку об’єкта. 

Публікація – оприлюднення результатів наукового дослідження за допомогою 

преси, радіо або телебачення. 

Реферат – доповідь на певну тему, що передбачає огляд відповідних літературних 

та інших джерел; виклад змісту наукової роботи, книжки, статті. 

Самостійна робота студента – навчальна діяльність, спрямована на вивчення й 

оволодіння матеріалом навчальної дисципліни без участі викладача. 

Синергетика – науково-філософський принцип, що розглядає природу, світ як 

самоорганізовану, комплексну систему. 

Синтез – об’єднання раніше виділених чи вже існуючих елементів у єдине ціле. 

Такими елементами можуть бути частини предмета, ознаки, відношення. 

Системний підхід – комплексне дослідження великих і складних об’єктів (систем) 

як єдиного цілого з узгодженням функціонування усіх елементів і частин. 

Спостереження – систематичне цілеспрямоване вивчення об’єктів дослідження 

без втручання в їх буття. 

Суб’єкти наукової діяльності – вчені, наукові працівники, науково-педагогічні 

працівники, а також наукові установи та організації, вищі навчальні заклади.  

Судження – думка, в якій за допомогою взаємопов’язаних понять стверджується 

або заперечується що-небудь. Судження про предмет або явище можна отримати або 

через безпосереднє спостереження фактів, або опосередковано – за допомогою умовиводу. 

Сутність – головне, основне, визначальне в предметі. 

Теза – коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, повідомлення 

тощо. 

Тема – наукове завдання, що належить до конкретної галузі наукового 

дослідження. 

Теорія – вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, спрямованих на 

цілісне відображення певного фрагмента дійсності, тлумачення того чи іншого явища 

конкретної предметної галузі. Найважливішими компонентами теорії є: фундаментальні 

поняття й закони; ідеалізовані об’єкти, що в абстрактній формі відображають властивості 

реальних об’єктів; логіка теорії, що дозволяє виводити одні твердження з інших.  

Термін – поняття, що увійшло до наукового обігу. 
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