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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни АТЕСТАЦІЯ 

Викладач (-і) Тимків Б.М. 

Контактний телефон викладача (0342) 523429 

E-mail викладача tymkivbm@gmail.com 

Формат дисципліни Денна, заочна 

Обсяг дисципліни 90год., 3 кредитів ЕСTS 

Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

 

Консультації Консультації до атестації проводяться на лекційних, 
семінарських, практичних заняттях. 

2. Анотація до курсу 

Атестація        здобувачів     вищої  освіти  — випускників за        освітнім рівнем 

магістра здійснюється Екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та практичної 

частини навчання за відповідним освітнім рівнем з метою встановлення фактичної відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам стандартів вищої освіти за конкретною спеціальністю. 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту магістерської роботи. 
Кваліфікаційна робота магістра є науково-методичною роботою. Вона виконується 

здобувачем вищої освіти самостійно під керівництвом наукового керівника на базі теоретичних 

знань і практичних навичок, отриманих протягом усього терміну навчання, і самостійної 

науково-дослідної роботи, яка пов’язана з розробкою конкретних теоретичних задач 

прикладного характеру, що обумовлені специфікою спеціальності. 

Для проведення атестації випускників створюються Екзаменаційна комісія, строк 

повноважень якої становить один календарний рік. Формування, організацію роботи та контроль 

за діяльністю Екзаменаційної комісії здійснює ректор університету. 

3. Мета та цілі курсу 

Забезпечити здобувачу вищої освіти засвоєння знань, умінь та навичок із галузей образотворчого 

мистецтва, художньої культури, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та методики їх 

викладання на належному рівні, який надасть здобувачу вищої освіти можливість вільного 
доступу до працевлаштування, подальшого навчання та наукової діяльності. 

4. Результати навчання (компетентності) 

ЗК 1. Здатність до узагальнень, абстрактного мислення, поєднання аналізу та синтезу для 

розуміння процесів та явищ в освітній галузі. 

ЗК 2. Готовність здійснювати освітню та науково-дослідницьку діяльність на основі 
гуманістичного світогляду й розуміння суті педагогічних явищ та процесів. 

ЗК 3. Здатність працювати в команді, переконувати та впливати на інших учасників колективу; 

уміння знаходити компромісні рішення й брати на себе відповідальність за їх втілення;здатність 

мотивувати людей, ставити цілі, обґрунтовувати методи їх досягнення та рухатися до спільної 

мети. 

ЗК 4. Здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою, знання іноземної мови, навички 
роботи з сучасними інформаційними технологіями. 

ЗК 5. Адаптивність, комунікабельність, креативність, толерантність, критичне мислення, 

наявність стійкого світогляду та наполегливість у досягненні мети; здатність оцінювати та 

забезпечувати якість професійної діяльності, діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 6. Здатність до критичного аналізу і оцінки сучасних мистецьких та педагогічних явищ, 

продукування нових ідей в процесі вирішення практичних завдань, комплексних та інноваційних 

проблем. 

ЗК 7. Готовність на основі самопізнання формувати власний індивідуальний стиль науково- 

педагогічної та художньо-творчої діяльності та професійного спілкування, здатність до 
самовдосконалення та самовиховання. 
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ЗК 8. Здатність до управління заходами безпеки професійної діяльності, розв’язання 
комплексних завдань з прогнозування 

критичних ситуацій та їх наслідків. 

ЗК. 9. Розуміння та сприйняття етичних принципів. Дотримання норм професійної етики. 

ФК 1. Здатність використовувати інноваційні педагогічні технології навчання в процесі 

викладання образотворчих дисциплін; застосовувати засоби викладання, методи, прийоми, 

відповідно меті та змісту навчання образотворчого мистецтва в закладах загальної середньої і 

профільної та позашкільної освіти, закладах культури, а також в закладах вищої освіти; 

здійснювати контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів та ЗВО з образотворчого 

мистецтва. 

ФК. 2. Здатність керувати дослідницькою діяльністю учнів і ЗВО у позакласній і позааудиторній 

роботі; здатність використовувати інформаційні технології у навчанні. 

ФК 3. Здатність застосовувати знання про психологічні особливості педагогічної взаємодії 

учасників освітнього процесу закладів загальної середньої і профільної та позашкільної освіти, 

закладів культури та закладів вищої освіти в професійній діяльності. 

ФК 4. Здатність організовувати навчальний процес на засадах особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного та компетентнісного підходів; проектувати та організовувати навчальний процес на 

рівні курсу, розділу, теми, уроку, педагогічної ситуації. 

ФК 5. Здатність формувати в учнів і ЗВО уміння користуватися мовою образотворчого 

мистецтва, виконувати передбачені навчальними програмами завдання. 

ФК 6. Здатність використовувати історичний досвід та досягнення сучасної образотворчої 

освіти у власній педагогічній діяльності. 

ФК 7. Здатність до усвідомлення основних закономірностей розвитку сучасного українського 

та зарубіжного українського мистецтва, основні проблеми, різні наукові погляди на його 

становлення та розвиток, концепції художнього образу в українському та зарубіжному 

мистецтвознавстві. 

ФК 8. Здатність до розкриття ідеї та сюжету художнього твору засобами різноманітних 

мистецьких технік у різних видах та жанрах образотворчого мистецтва. 

ФК 9. Здатність до творчості за законами краси, образного сприйняття та аналізу навколишнього; 

самовдосконалення творчих здібностей, естетичного смаку, естетичних потреб. 

ФК 10. Здатність відображати статичні та динамічні моделі у тримірних композиціях із 

застосуванням традиційних і нетрадиційних матеріалів, у різноманітних жанрах; здатність до 

використання практичних навичок гармонійного композиційного розміщення зображення, 

конструктивної побудови форми у просторі. 

ФК 11. Здатність володіти практичними навичками з проектування та технологій виконання 

творів образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну; здатність 

використовувати базові навички комп‘ютерного проектування та комп‘ютерної графіки. 

ПРН 1. Знання та оперування педагогічними категоріями і методами їх використання з метою 
розв‘язання освітніх, дослідницьких і практичних завдань навчального і виховного процесів. 

ПРН 2. Знання методики викладання образотворчих дисциплін, а також відповідних 

нормативних актів і документів, що регламентують організацію освітнього процесу у закладах 

загальної середньої і профільної та позашкільної освіти, закладах культури та закладах вищої 

освіти. 

ПРН 3. Знання історичних аспектів теорії і практики навчання образотворчого мистецтва в 

освітній практиці; специфіки роботи з учнями різних вікових категорій у цілісному 

педагогічному процесі в умовах індивідуалізації і диференціації навчання образотворчому і 

декоративно-прикладному мистецтву та дизайну. 

ПРН 4. Знання основних закономірностей розвитку сучасного українського та зарубіжного 

образотворчого мистецтва, основних проблем, різних наукових поглядів на його становлення та 

розвиток, концепції художнього образу в українському та зарубіжному мистецтвознавстві. ПРН 

5. Володіння практичними способами пошуку, аналізу та оброблення наукової освітньої та 

мистецької інформації з використанням сучасних ІКТ. 

ПРН 6. Використання знань про психологічні особливості педагогічної взаємодії учасників 

освітнього процесу закладів загальної середньої і профільної та позашкільної освіти, закладів 

культури та закладів вищої освіти в професійній діяльності. 

ПРН 7. Досконале володіння засобами художньої виразності, різноманітними графічними та 



живописними техніками, вмінням їх використовувати в створенні художнього образу. 
ПРН 8. Уміти використовувати у творах декоративно-прикладного мистецтва семантичні, а 

також композиційні засоби, колористичні, технологічні елементи. Володіти різними техніками 

та технологіями роботи у відповідних видах мистецтва. 

ПРН 9. Уміння здійснювати методичну діяльність з образотворчого мистецтва, застосовувати 

базові знання з педагогіки та психології, методики викладання фахових дисциплін; проектувати 

діяльність предметного гуртка, факультативу, створювати елективні курси; виховувати всебічно 

розвинену особистість. 

ПРН 10. Уміння здійснювати відбір методів, форм і засобів навчання, спрямованих на розвиток 

здібностей учнів та їх виховання. 

ПРН 11. Уміння здійснювати моніторинг навчальних досягнень суб’єктів навчання; розробляти 

різні типи навчальних завдань, відповідних результатам моніторингу. 

ПРН 12. Уміння залучати педагогічні технології у навчально-виховний процес; планувати та 

реалізовувати уроки та навчальні заняття відповідно до обраної технології навчання. 

ПРН 13. Уміння підбирати систему завдань для контролю і корекції знань учнів, студентів; 

здійснювати усний, письмовий та тестовий контроль на заняттях; вести облік результатів 

контролю знань, умінь та навичок. 

ПРН 14. Здійснювати освітню й науково-дослідницьку діяльність на основі гуманістичного 

світогляду й розуміння суті педагогічних явищ і процесів. 

ПРН 15. Критичний аналіз та оцінка сучасних мистецьких та педагогічних явищ, продукування 

нових ідей в процесі вирішення практичних завдань, комплексних та інноваційних проблем. 

ПРН 16. Візуальне та вербальне поширення ціннісних орієнтацій у суспільстві; здійснювати 

компетентну оцінку подій художнього життя, мистецько-педагогічної діяльності. 



5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції - 

Семінарські заняття/ практичні / лабораторні - 

Самостійна робота 90 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

вибірковий 

ІІІ 014.12.СО.ОМ ІІ Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 
заняття 

Література Завдання, 
год 

Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

      

Тема 1. Ознайомлення з 

вимоги до публічного 

захисту 

самостійна 

робота 

   не пізніше ніж 

за півроку до 

початку 
атестації 

Тема 2. Ознайомлення з 

Графіком роботи ЕК та 

розподілом студентів за 

екзаменаційними групами 

(за розпорядженням декана 
факультету 

самостійна 
робота 

   Не пізніше ніж 

за місяць до 

початку 

роботи ЕК 

Тема 3. Оглядові лекції з 

навчальних дисциплін, 

включених до Програми 

атестації 

лекційне    жовтень 

Тема №4 Консультації 
перед атестацією 

консультація    грудень 

Тема №5 Захист 

магістерської роботи під час 

роботи Екзаменаційної 
комісії 

публічний 

захист 
   грудень 

 6. Система оцінювання курсу 

 
 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Контроль рівня знань студентів в умовах організації 

навчального процесу за кредитно- модульною системою за 100- 

бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною 

шкалою оцінювання. 

Оцінювання здійснюється в два етапи. Спочатку з текстом 

роботи та роботою в матеріалі ознайомлюється науковий керівник 

і дає їй попередню оцінку. Усі роботи позитивно оцінені 

науковими керівниками, допускаються до захисту. Під час захисту 

магістерської роботи, враховується рівень сформованості в 

студента вміння робити усне наукове повідомлення і давати 

вичерпні, аргументовані відповіді на запитання за темою роботи. 
Оцінка «відмінно» виставляється в тому разі, якщо зміст 

теоретичної та робота в матеріалі відповідають темі дослідження. 



Письмова робота містить добре продуману і правильно 

оформлену програму дослідження та ґрунтований критичний 

аналіз наукової літератури з відповідної проблеми, судження 

студента відзначаються оригінальністю. Робота в матеріалі 

містить виразну чітку композиційну структуру з виявленим 

композиційним центром та забезпеченням композиційної 

рівноваги; правдиво передані фактура, об’єм, плановість, 

перспектива, збережено загальні анатомічні пропорції та побудову 

об’єктів, детально пророблено фігури та тло; повністю розкрито 

тему; забезпечено художню виразність графічних чи живописних 

засобів (плями, контуру, силуету, штриха, тону, кольору тощо). 

Робота виконана акуратно та естетично оформлена. Студент 

продемонстрував високий рівень самостійності під час виконання 

роботи, яка грамотно виконана, охайно оформлена та вчасно 

подана науковому керівнику. 

Оцінку «добре» ставиться за наявності незначних недоліків у 

письмовій або роботі в матеріалі – недостатньо точних висновків, 

поодиноких випадків порушення логіки викладу, вимог стилю, 

перевантаженості цитатами, огріхами в оформленні, є деякі 

неточності у збереженні загальних пропорцій та побудові об’єктів; 

«задовільно» виставляється, якщо студент виконав роботу 

відповідно до вимог, орієнтується в даній темі, але не може 

достатньо аргументовано сформулювати висновки, відчуває значні 

труднощі в логічному викладі досліджуваних завдань, не достатньо 

переконливо і впевнено захищає роботу; робота в матеріалі містить 

значні огріхи у збереження цілісності зображення (форми), 

підпорядкованості другорядного головному; має значні недоліки у 

світлотіньовій розробці форми, передачі фактури, плановості, 

перспективі, збереженні загальних анатомічних пропорцій та 

конструктивній побудові об’єктів; тема розкрита невиразно; 

художня виразність графічних чи живописних засобів (плями, 

контуру, силуету, штриха, тону, кольору тощо) передана на 

низькому рівні. 

За наявності значних недоліків – неправильно розроблено 

програму дослідження, тему проаналізовано поверхнево, не 

витримано вимог до оформлення роботи тощо. У роботі не 

збережено цілісність зображення (форми), відсутній 

композиційний центр; виявлено значні недоліки у світлотіньовій 

розробці форми, передачі фактури, плановості, перспективі, 

збереженні загальних анатомічних пропорцій та конструктивній 

побудові об’єктів; тема не розкрита; художня виразність графічних 

чи живописних засобів (плями, контуру, силуету, штриха, тону, 

кольору тощо) передана на низькому рівні; робота виконана 

неакуратно, не оформлена належним чином– виставляється оцінка 

«незадовільно». 



Вимоги до письмової 
роботи 

Письмова робота виконується у формі магістерської роботи. 

Матеріал має містити дискусійні питання, пов’язані з переглядом 

усталених поглядів та уявлень, оригінальні погляди автора на 

вирішення проблеми. Потрібно використовувати загальнонаукові 

та спеціальні методи наукового пізнання, правомірність 

використання яких всебічно обґрунтовується у кожному 

конкретному випадку їх використання. Необхідно наводити вагомі 

й переконливі докази на користь обраної концепції, всебічно 

аналізувати і обґрунтовано критикувати протилежні їй точки зору. 

Наукову інформацію в роботі потрібно викладати у найповнішому 

вигляді, обов’язково розкриваючи хід та результати дослідження з 

детальним описом методики дослідження. Повнота наукової 

інформації повинна відбиватися у деталізованому фактичному 

матеріалі з обґрунтуваннями, гіпотезами, теоретичними 

узагальненнями. 

Матеріали роботи мають містити конкретні, чітко сформульовані 

рекомендації, спрямовані на удосконалення об’єкта дослідження. 

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, 

чітко визначеній автором. 

Вимоги до роботи в 
матеріалі 

Практична частина магістерської роботи – це завершений 

мистецький твір (або серія творів, об’єднаних однією думкою), 

який має засвідчити високу освітню і професійну підготовку її 

автора, зокрема: розуміння композиційних законів, правил, 

прийомів, засобів, тощо і вміле їх використання у творі мистецтва; 

грамотне володіння технологічними, пластичними та 

виражальними засобами малюнку, живопису, скульптури, творів 

декоративно-прикладного мистецтва і т. ін.; здатність випускника 

до самостійного вирішення творчих завдань після закінчення 

навчання у ВНЗ. 

Виконуючи об’ємно-просторові композиції, необхідно 

визначити їх форму, виразність і пропорційність мас. Адже 

створюючи орнаментальну композицію декору, слід 

відштовхуватись від форми виробу, намагатися розкрити пластичні 

переваги саме цієї форми. 

Послідовність виконання роботи в матеріалі така ж, як і на 

практичних заняттях з декоративно-прикладного чи 

образотворчого мистецтва із дотриманням усіх художньо- 

технологічних прийомів та правил техніки безпеки. Творче 

завдання повинно вирізнятися високим художнім рівнем 

виконання, відповідати функціональним і естетичним вимогам. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Виконання навчального плану підготовки магістра в повному 

обсязі (відсутність заборгованостей зі складання всіх підсумкових 
форм контролю за три семестри навчання) 
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