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Методичні рекомендації визначають основні напрямки виконання бакалаврської 

роботи студентами освітньо-професійної програми Дизайн одягу зі спеціальності 022 

Дизайн першого (бакалаврського) рівня освіти і мають за мету ознайомити студентів зі 

змістом дипломного проєкту та надати методичну допомогу при виконанні основних 

розділів пояснювальної записки до бакалаврської роботи.  

У вказівках дається план роботи, вказується вид і необхідний об’єм графічного, 

ілюстративного та текстового матеріалу з урахуванням теми бакалаврської роботи; 

сформульовані вимоги які висуваються до тематики, змісту, обсягу і структури 

бакалаврської роботи та рівня її професійного виконання. 
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ВСТУП 
 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 

присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем 

вищої освіти освітньо-професійної програми Дизайн одягу, обсяг якої становить 240 кредитів 

ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі 

ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом (відповідно до Закон 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII). 

Бакалаврська (кваліфікаційна) робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої 

задачі або практичної проблеми в сфері дизайну одягу, що характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов, із застосуванням певних теорій та методів дизайну. Робота не повинна 

містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації, має бути розміщена на сайті 

закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти. 

Бакалаврська робота складається з дипломного проєкту та пояснювальної записки до 

нього, що має показати рівень загальних та спеціальних (фахових) компетентностей  студента, 

вміння застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери дизайну одягу у 

практичних ситуаціях. Захист бакалаврської (кваліфікаційної) роботи дозволяє визначити 

рівень підготовленості студента до самостійної роботи за обраним напрямком.  



РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

1.1. Загальні відомості 

 

 Бакалаврська робота – кваліфікаційна робота, виконана студентом самостійно під 

керівництвом наукового керівника на завершальному етапі навчання за освітньо-професійною 

програмою Дизайн одягу. Бакалаврська робота складається з теоретичної та графічної 

частини, а також роботи в матеріалі – колекції моделей. Теоретична частина має всі необхідні 

складові (актуальність, ступінь вивченості теми, аналіз проєктної практики, обґрунтування 

дизайн-пропозиції тощо) і є обов’язковою передумовою практичної реалізації проєктного 

вирішення, що засвідчує громадянську позицію, високу освітню і професійну підготовку 

автора, його володіння засобами художньо-проєктної діяльності, здатність розв’язувати 

професійні завдання відповідного рівня. Робота обов’язково проходить перевірку на плагіат. 

 

1.1.1. Мета бакалаврської роботи 

 

Дипломне проєктування та захист бакалаврської роботи є завершальним етапом всього 

процесу навчання і підготовки майбутнього спеціаліста з дизайну одягу і його метою є:  

- застосовувати набуті знання і розуміння області індустрії моди у практичних 

ситуаціях у професійній сфері; 

- збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проєкту, 

застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію, основи наукових досліджень; 

- оцінювати об’єкт проєктування, технологічні процеси в контексті проєктного 

завдання, формувати художньо-проєктну концепцію; 

- дотримуватися стандартів проєктування та технологій виготовлення об’єктів дизайну 

у сфері індустрії моди; 

- знати та розуміти сучасні тенденції моди, розвивати екокультуру засобами дизайну, 

враховувати властивості матеріалів, застосовувати новітні технології у професійній 

діяльності; 

- вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних 

питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами 

культури усного і писемного мовлення; 

- розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти 

етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, 

проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план 

професійної діяльності у сфері дизайну одягу. 

Захист бакалаврської роботи повинен продемонструвати рівень здобувача освіти 

освітньо-професійної програми Дизайн одягу зі спеціальності 022 Дизайн та його готовність 

до професійної діяльності, здатність до самостійної практичної діяльності в якості дизайнера 

одягу або фахівця в області індустрії моди. 

 

1.1.2. Тематика бакалаврської роботи 

 

Бакалаврська робота являє собою теоретичну та практичну розробки, в яких 

розв’язується актуальна задача освітньо-професійної програми Дизайн одягу. Тематика 

дипломних проєктів повинна відповідати рівню бакалаврату, не виходити за межі стандарту 

вищої освіти та тематики навчальної програми, бути актуальною, відповідати сучасному стану 

та модним тенденціям в дизайні одягу. 

Відповідальність за актуальність та відповідність тематики бакалаврської роботи несе 
науковий керівник та голова кафедри дизайну. 



В період роботи над бакалаврською роботою студенти систематизують, закріплюють, 

застосовують на практиці набуті під час навчання знання і навички з предметів: «Технологія 

та матеріалознавство», «Художне конструювання та моделювання», «Формоутворення та 

робота в матеріалі», «Дизайн-проєктування одягу», «Історія дизайну та еволюція костюму і 

крою», «Спеціальний рисунок» та інші, а також виявляють та реалізують творчі здібності. 

Розробляючи проєкти колекцій, студенти повинні використовувати досвід компаній, 

що займаються виробництвом одягу, агенцій, які супроводжують сферу моди, дослідницьких 

і проектних організацій в області індустрії моди, трендові напрямки моди останнього сезону. 

Запроєктовані колекції, передбачені тематикою бакалаврських робіт, повинні бути 

актуальними і сучасними, орієнтованими на світові тренди, відповідати конкретному 

призначенню, асортименту і сезону. 

Теми бакалаврських робіт пов’язані з різноплановою діяльністю дизайнерів одягу. В 

основу розробки колекції може бути покладено певне джерело творчості (сучасна 

інтерпретація народного, історичного костюму, біонічні мотиви, мистецтво та архітектура) чи 

девіз або інноваційний метод чи технологія в області дизайну костюму. 

Теми дипломних проєктів поділяються між студентами перед переддипломною 

практикою з урахуванням творчих і практичних здібностей студента. 

В процесі роботи над дипломним проєктом необхідно використовувати матеріали про 

мистецтво та дизайн, перспективи розвитку і шляхи вдосконалення індустрії моди в Україні, 

а також навчальну і інформаційно-методичну літературу з дизайну одягу. 

Завдання може бути єдиним для одного студента, або мати комплексний характер для 

групи студентів з чітко визначеною темою та обсягом роботи для кожного дипломника. 

 

1.1.3. Організація бакалаврської роботи 

 

До виконання бакалаврської роботи допускаються студенти випускного курсу за умови 

відсутності в них академічних заборгованостей. 

Відповідальність за керівництво бакалаврської роботи та організацію його виконання 

несе керівник бакалаврської роботи та завідувач кафедри дизайну. Теми бакалаврських робіт 

затверджуються Вченою радою Хортицької національної академії. 

Кандидатури консультантів зі спеціальних питань бакалаврської роботи 

затверджуються членами кафедри дизайну. Консультант повинен надати методичну допомогу, 

порекомендувати літературні джерела й нормативні документи, перевірити правильність 

виконання й оформлення бакалаврської роботи. 

Загальний перелік тем бакалаврських робіт визначається кафедрою дизайну і надається 

студентам для ознайомлення та вибору у восьмому семестрі. Студент має право запропонувати 

для бакалаврської роботи свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності та можливості 

її технічного виконання до наказу ректора. Кожна окрема тема може бути обрана тільки одним 

студентом. 

З цього моменту студент приступає до збору теоретичного й практичного матеріалів до 

бакалаврської роботи. Після перегляду зібраного й ескізно-підготовчого матеріалів кафедра 

виносить остаточне рішення про тематику бакалаврських робіт, їх зміст, керівника і 

консультантів. 

Затверджена тема, завдання на бакалаврську роботу й графік її виконання видається 

студентові. Завдання на виконання бакалаврської роботи складається у двох екземплярах на 

типових бланках (Додаток Б), підписується студентом, керівником і затверджується 

завідувачем кафедри. 

Завдання містить назву бакалаврської роботи, перелік основних питань, що підлягають 

розробці, обсяг теоретичної і практичної роботи, обсяг роботи в матеріалі, список довідкової 

та спеціальної літератури, термін виконання, дату видачі завдання. 

Один екземпляр завдання підшивається в пояснювальну записку бакалаврської роботи 

після титульного аркуша. Для допуску студента до захисту в Екзаменаційній комісії (ЕК) на 

бланку завдання повинні бути підписи консультантів по спеціальних розділах бакалаврської 

роботи; підпис керівника, що свідчить про його рішення допустити студента до захисту в ЕК; 



інформація про рішення кафедри про допуск студента до захисту в ЕК із вказівкою номера 
протоколу засідання кафедри дизайну й дати його проведення. План-графік виконання 

бакалаврської роботи містить відомості про етапи роботи, результати і строки виконання 

завдання.  

Керівництво бакалаврською роботою починається з видачі завдання, складеного 

керівником. Індивідуальна бесіда керівника зі студентом по змісту завдання є необхідною 

умовою, що забезпечує успіх подальшої роботи. У ході цієї бесіди керівник з'ясовує ступінь 

підготовленості студента до виконання даного завдання, рекомендує йому необхідну 

літературу й матеріали, дає консультацію про порядок виконання завдання. Керівник здійснює 

поточне керівництво бакалаврською роботою, що включає: 

– систематичні консультації з метою надання організаційної й науково-методичної 

допомоги студентові; 

– контроль виконання бакалаврської роботи відповідно до плану графіка; 

– перевірку змісту й оформлення завершеної бакалаврської роботи; 

– підготовку відгуку на бакалаврську роботу; 

– інформування викладацького складу кафедри дизайну про стан роботи студента при 

розгляді на засіданнях кафедри питань виконання бакалаврських робіт. 

Підсумкові результати при створенні бакалаврської роботи дають можливість судити 

про рівень професійної підготовки студента та широту його кругозору. 

При складанні завдання керівник бакалаврської роботи передбачає запрошення 

спеціальних консультантів з окремих розділів проєкту. 

Порядок виконання бакалаврської роботи розробляється студентом (за участю 

керівника) у вигляді календарного план-графіка, в якому зазначається обсяг роботи, який 

потрібно виконати на кожній стадії. Кожна проміжна стадія має завершуватися перевіркою 

виконання роботи, яка проводиться кафедрою. 

Графік виконання бакалаврської роботи затверджується завідувачем кафедри до 

початку переддипломної практики і включає такі базові етапи: 

1. Підготовчий етап (передпроєктний аналіз), на якому відбувається аналіз поточних і 

перспективних напрямів моди, приклади творчої переробки досліджуваних явищ або об'єктів 

різними авторами і школами моделювання костюма; маркетингові та соціологічні 

дослідження ринку; попередній збір, аналіз та систематизація інформації, що стосується 

естетичних, функціональних, технологічних властивостей аналогів за темою майбутнього 

проєктування; пошукове ескізування в невеликому масштабі. 

Накопичення інформації відбувається за двома основними напрямами: вивчення 

літературних джерел і натурного матеріалу. Необхідно опрацювати вітчизняну і закордонну 

літературу, періодичні і нормативні видання, проєкти різних компаній, покази колекцій одягу, 

каталоги моделей одягу та аксесуарів, електронні інформаційні джерела і систематизувати 

матеріал, який стосується теми дипломного проєкту. З відібраного матеріалу робляться 

ксерокопії, комп’ютерні роздруківки, фотографії, записи, малюнки з натурного матеріалу. 

Результат пошуку творчого джерела представляється автором у вигляді «планшета 

натхнення», а також результат пошуку колористичного рішення і текст концепції, що 

відображає драматургію проєктованого образу. 

Аналіз аналогів фіксується в електронному вигляді і в подальшому являє собою 

складову частину пояснювальної записки до бакалаврської роботи. 

Форпроєкт створюється на основі остаточного затвердженого ескізу. Водночас 

готується загальний розділ пояснювальної записки. 

Етап закінчується переглядом матеріалів кафедрою дизайну, яка розглядає питання про 

затвердження ідеї-ескізу і виносить своє рішення. На переддипломну практику студент 

направляється з остаточно затвердженою темою бакалаврської роботи та індивідуальним 

завданням. 

2. Переддипломна практика є завершальним етапом теоретичного та практичного 

навчання студента зі спеціальності.  

Етап дизайнерської пропозиції (переддипломна практика): переведення ескізу в 

більший масштаб; робота над зауваженнями членів кафедри дизайну, пошук засобів 



художньої виразності, написання окремих розділів пояснювальної записки. Етап закінчується 
переглядом виконаної роботи кафедрою, яка розглядає питання про затвердження ескізного 

проєкту і виконання його в чистовому варіанті. 

3. Етап завершення проєктної частини: доопрацювання ескізної частини згідно із 

зауваженнями кафедри в графічних техніках або в електронній формі. Якщо проєкт 

виконується в електронній формі, то переведення ескізів в електронну форму, робота в тій чи 

іншій графічній програмі. Підготовка та виконання колекції в матеріалі: розробка конструкцій, 

макетів, вибір матеріалів та технологій. Завершується цей етап так званим «попереднім 

захистом», який проводить кафедра дизайну. На ньому студент попередньо захищає свій 

проект та етапи виконання колекції в матеріалі. За результатами якого кафедра приймає 

відповідне рішення. 

4. Завершення роботи над виконанням колекції в матеріалі, систематизація інформації 

до пояснювальної записки. Закінчується етап переглядом виконаної роботи кафедрою, на якій 

вирішується питання про допуск до захисту. 

5. Робота над оформленням пояснювальної записки: написання окремих розділів, 

консультації з економічної частини, фотографування проєктної частини, набір її в 

електронному виді, нормоконтроль та брошурування. Працівник, що відповідає за 

нормоконтроль, повинен перевірити відповідність пояснювальної записки нормам, 

встановленим до робіт першого (бакалаврського) рівня. 

6. Рецензування бакалаврської роботи і підготовка до захисту. Дипломник має бути 

підготовлений так, щоб відповісти рецензенту на всі його запитання. Після розгляду на 

попередньому захисті та ухвалення бакалаврської роботи керівник підписує титульну сторінку 

пояснювальної записки та віддає матеріали бакалаврської роботи на розгляд рецензенту. 

Основними показаннями якості дипломного проєкту є гармонійність розробленої 

колекції одягу, її сучасність, технологічність, якість та зміст пояснювальної записки, графічної 

та практичної частин, відвідування консультацій, своєчасність надання матеріалів дипломного 

проєкту на перевірку та рубіжній контроль. 

Якість практичного виконання моделі, відповідність її вимогам завдання розробці, 

значно впливають на загальну оцінку виконання бакалаврської роботи. 

Про виконання етапів роботи студент звітує перед своїм керівником у встановлений 

термін. Завершена пояснювальна записка бакалаврської роботи, підписана студентом та 

консультантами, подається керівнику.  
Примітка: в разі систематичного невиконання дипломником календарного графіку або значного 

відставання від виконання роботи згідно ст. 45 «Закону про вищу освіту» він може бути відрахований з 

навчального закладу. 

У відгуку керівника бакалаврської роботи необхідно розкрити зміст теми, глибину її 

опрацювання, якість виконання проєкту в цілому, ступінь або можливість його використання 

у виробництві.  

Керівник бакалаврської роботи повинен визначити, в якому обсязі студент виконав 

задачі, сформульовані в п.1.1.1. Зокрема, оцінити здібності студента самостійно користуватися 

художньою та довідковою літературою, вміння самостійно вирішувати дизайнерські задачі. 

Керівник також повинен надати пропозицію відносно оцінювання бакалаврської роботи. В 

додатку Н подано зразок бланку відгуку керівника бакалаврської роботи. 

В рецензії на бакалаврську роботу повинні бути висвітлені такі питання: 

– актуальність теми бакалаврської роботи та її значення для потреб підприємства, галузі 

або іншого використання (наприклад у рекламі); 

– глибина дизайнерських, теоретичних та економічних обґрунтувань обраних 

проєктних рішень; 

– повнота, обґрунтованість, якість, ступінь складності, та художньо-дизайнерський 

рівень виконаної роботи; 

– недоліки роботи (обов'язково); 

– пропозиції відносно оцінки проєкту. 

При виконанні групою студентів комплексної бакалаврської роботи, в якій кожному 

дипломнику відведена певна частина, для всіх студентів цієї групи призначається, як правило, 



один керівник і всі частини бакалаврської роботи рецензує один рецензент. Зразок бланка 
рецензії на бакалаврську роботу – Додаток М. 

7. Після одержання рецензії на бакалаврську роботу проектно-графічна частина та 

колекція, виконана в матеріалі, пояснювальна записка, рецензія, відгук керівника подаються 

завідувачу кафедри для допуску на захист. Пояснювальна записка в готовому вигляді, 

підписана студентом та керівником підписується завідувачем кафедри на травневому засіданні 

кафедри дизайну. 

 

1.1.4. Захист бакалаврської роботи 

 

Оцінювання якості підготовки випускників здійснюється екзаменаційною комісією 

(ЕК) під час публічного захисту бакалаврської роботи. ЕК визначає якість бакалаврської 

роботи, рівень освітньої та професійної підготовки випускника і розв'язує питання про 

присвоєння йому першого (бакалаврського) ступеня освіти та кваліфікації «Бакалавр дизайну» 

(спеціалізація зазначається у додатку до диплому). 

Положення про екзаменаційну комісію за посиланням на сайті академії 

https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozen_Ekzamen_Komissii.pdf  

Бакалаврська робота має бути оприлюднена на сайті відповідного вищого учбового 

закладу. Перевіряється на плагіат. 

Дипломна робота на завершальному етапі виконання проходить попередній захист у 

формі звіту студентом про ступінь реалізації отриманого завдання й досягнутих результатів. 

У разі виконання всього об’єму бакалаврської роботи, студент допускається до захисту. 

Керівник готує відгук про виконану роботу та пропонує оцінку. Одночасно з відгуком 

студентові необхідно підготувати й зовнішню рецензію, яка є важливим документом що 

визначає повноту і якість представлених кваліфікаційних матеріалів. Рецензування 

здійснюється науковцями (викладачами ЗВО з напрямку підготовки дизайн), провідними 

спеціалістами з дизайну (членами Спілки дизайнерів, відомими модельєрами, провідними 

спеціалістами індустрії моди). 

Захист бакалаврської роботи носить публічний характер і оцінюється екзаменаційною 

комісією, склад якої затверджується ректором академії. Вона починається з рекомендування 

студента секретарем екзаменаційної комісії, оголошенням теми його бакалаврської роботи й 

прізвища керівника. Далі слідує доповідь студента. 

Виконання та захист бакалаврських робіт здійснюється випускниками державною 

мовою. Доповідь готується заздалегідь і викладається випускником із використанням 

ілюстративного матеріалу у формі презентації на публічному захисті на чолі із 

екзаменаційною комісією відповідно до «Положення про державні екзаменаційні комісії 

вищих навчальних закладів» та передбачає: 

– 5-10 хвилинну доповідь випускника, в якій в стислій формі даються пояснення щодо 

бакалаврської роботи: викладаються завдання, які були поставлені перед ним та пояснюються 

всі розділи роботи в такій послідовності, в якій написано пояснювальну записку; 

– відповіді на запитання членів ЕК та присутніх на захисті; 

– оголошення відгуку керівника бакалаврської роботи; 

– оголошення рецензії; 

– заключне слово дипломника, в якому він відповідає на запитання та критичні 

зауваження, які виникли під час обговорення. Виступ дипломника повинен бути чітким і 

лаконічним. 

При оцінюванні бакалаврської роботи враховуються: якість і новизна представленої до 

захисту колекції одягу, уміння студента захистити виконану роботу й відповідати на 

поставлені питання, оформлення пояснювальної записки, професійну зрілість студента-

випускника. Рішення про підсумкову оцінку приймається на закритому засіданні ЕК шляхом 

обговорення й голосування. 

 

1.2 Структура бакалаврської роботи 

 

https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozen_Ekzamen_Komissii.pdf


Вимоги до змісту, обсягу і структури бакалаврської роботи визначаються навчальним 
закладом на підставі стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти 

спеціальності 022 Дизайн, даних методичних рекомендацій, Методичних рекомендацій для 

закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності 

(https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Poloz_Dobrochesn.pdf.) 

 

1.2.1 Складові бакалаврської роботи 

 

Обсяг і структура бакалаврської роботи в кожному конкретному випадку визначається 

відповідно до теми, характеру та індивідуального рішення студента-випускника, які будуть 

найповніше розкривати поставлене завдання. Обсяг бакалаврської роботи детально 

обговорюється керівником зі студентом, після чого затверджується на засіданні кафедри 

дизайну і вноситься до завдання. 

Обов’язкові складові бакалаврської роботи:  

1. Завдання на бакалаврську роботу. 

2. Пояснювальна записка. 

3. Проєкт у вигляді художньо-графічних аркушів. 

4. Колекція моделей одягу. 

5. Презентація захисту бакалаврської роботи. 

6. Електронний варіант фото ескізів, проєкту, колекції моделей одягу, пояснювальної 

записки та презентації (завантажений у репозитарій академії); 

7. Доповідь про виконану роботу на захист. 

Перевірку правильності оформлення і затвердження кваліфікаційної роботи здійснює 

керівник бакалаврської роботи і ставить свій підпис на пояснювальній записці. 

 

1.2.2. Пояснювальна записка  

 

У пояснювальній записці студент повинен продемонструвати вміння обґрунтувати 

вибір теми і її практичну важливість. За своїм змістом пояснювальна записка повинна 

відповідати технічному завданню на бакалаврську роботу. 

Пояснювальна записка до бакалаврської роботи повинна в стислій та чіткій формі 

розкривати творчий задум вирішення теми, вміщувати аналіз вимог, що висуваються до 

об’єкту, який проєктується, його функціонального призначення, методи досліджень, методи 

пошуку, аналізу та прийняття рішень на підставі функціонального, дизайнерського та 

художнього порівняння варіантів. 

У бібліографії приводиться список бібліографічних джерел, використаних студентом у 

процесі виконання бакалаврської роботи:  

- основна література – 4-5 книжок, які є в наявності в бібліотеці; 

- додаткова література – кількість не обмежена, включаючи статті за темою 

бакалаврського дослідження; 

- електронні ресурси. 

Пояснювальна записка, окрім текстової частини, повинна включати необхідні 

фотографії, ескізи і креслення викрійок, що були виконані в процесі роботи над проєктно-

графічною та практичною частиною. Рекомендований обсяг пояснювальної записки – 30-40 

сторінок друкованого тексту (без додатків) на аркушах формату А4. До загального обсягу 

записки не входять додатки, список бібліографічних джерел, таблиці та рисунки, які повністю 

займають площу сторінки. 

Комп’ютерні програми, що використані при розробці проєкту обов’язково приводяться 

у списку літератури. 

Пояснювальна записка брошурується у тверду обкладинку. 

 

1.2.3. Проєкт 

 

https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Poloz_Dobrochesn.pdf


Проєктно-графічну частину рекомендується розмістити (роздрукувати) на форматі, що 
наочно візуалізує розміщення елементів проєкту. Графічний матеріал має бути гармонійно 

скомпонованим, логічно послідовно розкривати завдання проекту. 

Крім зображення на проєкті розміщують напис з назвою теми бакалаврської роботи, 

прізвищами та ініціалами студента випускника, керівника, а також назвою факультету, 

кафедри, спеціалізації та роком виконання проєкту. 

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

2.1. Структура Пояснювальної записки до бакалаврської роботи 

 

Зміст пояснювальної записки обов’язково затверджується керівником. Зміна плану 

можлива тільки з відома керівника. 

Послідовність матеріалів у пояснювальній записці: 

Вступна частина: 

- титульна сторінка за зразком (Додаток А); 

- завдання на бакалаврську роботу не нумерується (Додаток Б); 

- реферат не нумерується (Додаток В); 

- рецензія на бакалаврську роботу, що містить оцінку випускної кваліфікаційної роботи 

та критичні зауваження, не нумерується (Додаток М); 

- зміст не нумерується (Додаток Д). 

Основна частина: 

- вступ (завжди з 3-ої сторінки). У вступі: постановка проблеми, актуальність 

бакалаврської роботи, її мета і завдання (дослідити.., проаналізувати.., порівняти.., 

узагальнити.., розробити…), практичне значення роботи (Додаток Ж); 

- розділи основної частини, кожний з нового аркуша. Назви розділів і підрозділів 

повинні бути ідентичними з назвами у змісті: 

1. Загальний розділ: 

- загальні відомості, історія розробки даної теми; 

- сучасний стан і тенденції вирішення даної теми (аналіз напрямків моди, силует, 

стильове та образне рішення, кольорова гама, матеріали); 

- аналіз аналогів. 

2. Спеціальний розділ: 

- вибір творчого джерела; 

- основна концепція та її аргументація; 

- пошук та створення художнього образу. Девіз; 

- композиційний аналіз колекції моделей одягу; 

- конструкторсько-технологічна частина; 

- економічні розрахунки; 

- заходи з безпеки життєдіяльності та протипожежної техніки; 

- висновки (Додаток К) відповідають меті і завданням бакалаврської роботи та 

починаються зі слів: 

1. Досліджено … 

2. Проаналізовано … 

3. Вивчено … 

4. Розкрито … 

5. Подано … 

6. Представлено … 

7. Уточнено … 

8. Зібрано … 

9. Описано … 

10. Охарактеризовано … 

11. Виявлено … 

12. Систематизовано … 



13. Окреслено … 
14. Розроблено … 

15. Створено … 

–  список використаних джерел (Додаток Л); 

–  додатки (Додаток М), в додатках спочатку йде загальна колірна експозиція 

дипломного проєкту в масштабі, потім приклади використання дизайн-об’єкту, експозиція то 

що. 

Титульна сторінка є першою сторінкою бакалаврської роботи і заповнюється в чіткій 

відповідності до вимог (додаток А). Переноси слів у заголовках титульного аркуша не 

допускаються. 

Завдання на бакалаврську роботу відображають основні структурні та змістовні 

елементи роботи (додаток Б). 

Реферат розміщують безпосередньо після завдань на бакалаврську роботу, починаючи 

з нової сторінки (додаток В). Реферат призначений для ознайомлення з роботою в цілому. Він 

має бути стислим, інформаційним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про 

доцільність читання всієї роботи. 

Реферат має включати дані про: 

- обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, рисунків, додатків, кількість джерел 

згідно зі списком використаних джерел; 

- текст реферату; 

- перелік ключових слів. 

Текст реферату повинен послідовно відображати таку інформацію: мета роботи; методи 

дослідження; практичне значення об’єкта дослідження та висновки. 

Ключові слова – це основні поняття, терміни, що характеризують суть роботи, їх 

перелік має складатися з 5-15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в 

називному відмінку в рядок через коми. 

Обсяг реферату повинен становити не більше однієї сторінки. Приклад складання 

реферату наведено у додатку В. 

Зміст (додаток Д), у якому наводяться всі заголовки бакалаврської роботи і вказуються 

сторінки, з яких вони починаються. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в 

тексті. Скорочувати заголовки або давати їх в іншому формулюванні, послідовності в 

порівнянні із заголовками в тексті не можна. Усі заголовки необхідно розташовувати один під 

одним. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Останнє слово кожного заголовка сполучають 

крапками з відповідним йому номером сторінки в крайньому справа стовпці змісту. 

Основними рубриками бакалаврської роботи є розділи. Їх нумерація наскрізна, 

позначається арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу повинен 

складатися з номера розділу і номера власне підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера 

підрозділу теж ставлять крапку (наприклад, третій підрозділ другого розділу – 2.3). «Титульна 

сторінка», «Реферат», «Зміст», «Вступ», «Висновки», «Список використаних джерел» і 

«Додатки» не нумеруються як розділи. 

 

2.1.1. Вступ 

 

Постановка проблеми, актуальність теми. Дається коротке обґрунтування 

актуальності вибраної теми бакалаврської роботи, її значення в культурно-естетичному 

розвитку суспільства. Загальний обсяг «Вступу», як правило, має бути в межах 1-2 сторінок. 

У «Вступі» обґрунтовується актуальність обраної теми, наводиться огляд літератури з теми, 

формулюються мета і завдання дослідження, зазначаються обрані методи дослідження, 

характеризується структура наукової роботи, вказується практичне значення роботи. 

Актуальність теми. Вступ повинен бути стислим, розкривати значення моди в сфері 

діяльності людини та суспільства, відображати напрямки подальшого розвитку проектної 

діяльності в області індустрії моди, висвітлювати питання впровадження нових технологій та 

матеріалів, роль модних показів в розвитку світових трендів. 

 



Ступінь вивченості теми стисло висвітлює предмет дослідження, історію питання, 
ступінь його вивчення на сьогодні. Він має проводитися з критичної точки зору. Огляд 

аналогів повинен закінчитися узагальненням, що пояснює, чому проведено це дослідження. 

Слід уникати категоричних висловлювань відносно розробки висвітленої проблеми на 

сьогодні. Наприклад, висловлювання «на сьогодні дизайнерами не досліджено проблему ….» 

слід замінити «на сьогодні дизайнерами не повною мірою досліджено проблему …, а саме … 

». 

Мета дослідження спрямовує на кінцевий результат, на подані й очікувані результати 

бакалаврської роботи. Мета бакалаврської роботи формулюється, виходячи з теми та 

проблеми, яку треба вирішити студенту в процесі виконання бакалаврської роботи. 

Завдання дослідження формулюються як питання, на які повинна бути отримана 

відповідь для досягнення поставленої мети дослідження та, зазвичай, формулюються у формі 

переліку (вивчити, описати, встановити, з’ясувати, проаналізувати, охарактеризувати, 

розробити, проєктувати, виділити тощо). 

Завдання дослідження повинні відповідати змісту бакалаврської роботи. 

Наприклад: 

1. Дослідити історію розвитку молодіжної моди. 

2. Проаналізувати сучасні тенденції у проєктуванні повсякденного молодіжного одягу. 

3. Дослідити специфіку функціонально-технологічних особливостей молодіжних 

стилів одягу. 

4. Провести аналіз моделей-аналогів та на його основі сформулювати проєктну 

проблему. 

5. Вибрати творчі джерела прєктування та скласти «дошку натхнення». 

6. Сформулювати проєктну концепцію створення повсякденного молодіжного образу 

(наприклад в готичному стилі або стріт-стайл). 

7. Створити художній образ. Обрати девіз. 

8. Розробити проєктну пропозицію колекції повсякденного молодіжного одягу. 

9. Розробити конструкцію викрійок та макети колекції. 

10. Обрати матеріали та технологію виконання колекції. 

11. Виконати колекцію повсякденного молодіжного одягу в матеріалі. 

Практичне значення. Наприкінці вступу необхідно показати практичне застосування 

колекції одягу або рекомендації щодо її використання. Відзначаючи практичну цінність 

колекції, доцільно подати короткі відомості про впровадження результатів бакалаврської 

роботи із зазначенням назв організацій, у яких здійснена їх реалізація. 

Структура. У кінці «Вступу» бажано розкрити структуру бакалаврської роботи, тобто 

дати перелік її структурних елементів. 

 

2.1.2. Загальний розділ 

 

1. Історія розробки теми (текст 4-5 сторінок; ілюстрації 3-4 сторінки) 

Опис, дослідження та аналіз історичних об’єктів одягу. В якості об’єкту дослідження 

виступає історичний аналог асортименту одягу, який проектується. Необхідно вибрати базу 

(наприклад, стилі молодіжної моди), яка є родоначальником асортименту, який проектується. 

Необхідно визначити зміни часового, функціонального, естетичного характеру, а також 

причини, які спричинили подібні перетворення (наприклад, формування молодіжної моди, 

зміна естетичних ідеалів). Метод дослідження – хронологічний. Також об’єктами дослідження 

можуть слугувати: 

- стильові риси, модні тенденції;  

- особливості конструкції форми костюму; 

- технологічні методи обробки; 

- кольорова гама творчого джерела та модні тенденції в області кольору, актуальність 

вибраної кольорової гами, взаємозв’язок кольорової гами розробок проекту з її 

призначенням; 



- нові тканини, зміна моди в періодичності художнього оформлення поверхні 
матеріалів; 

- техніки декорування (аплікація, вишивка, мереживо, гофре, бісероплетіння, 

тасьма); 

- психологічні особливості референтної групи (наприклад, протестний рух молоді, 

студентство, індустрія розваг, відкидання офіційної моди, стріт-стайл); 

- модний рух фігури. 

Розділ ілюструється малюнками з напрямків моди, які розміщуються по тексту та 

підписуються Рис. 1. Етнічні мотиви в одязі молодіжної субкультури «хіпі». 
2. Сучасний стан і тенденції вирішення теми (текст 4-5 сторінок; ілюстрації 3-4 

сторінки) 

Опис, дослідження та аналіз сучасних об’єктів дизайну одягу. Необхідно 

продемонструвати цілісне уявлення про сучасні закономірності та варіанти розвитку моди, які 

лягли в основу бакалаврської роботи. 

Проводиться аналіз асортименту – виявленої та обґрунтованої структури потреб, вибір 

або перелік об’єктів дизайну одягу за статевовіковою групою, за видами, за сезонами, 

найменуванням, призначенням, стилем та матеріалом. 

Розглядаються споживчі та промислові вимоги, які визначають характер майбутнього 

проєкту, впливають на форму моделей, визначаються призначенням одягу. 

Проєктування одягу неможливе без аналізу стилів та напрямів сучасної моди, її 

ключових тенденцій, формоутворення, палітри модних кольорів, рисунків та фактури 

матеріалів, декору, конструкції, які взаємодіють. 
Необхідно охарактеризувати загальний напрям сучасної моди, вказати тенденції, які 

підкреслюють актуальність вибраної теми бакалаврської роботи. Ілюстративний матеріал 

повинен яскраво та конкретно відображати вибрані тенденції моди. 

3. Аналіз аналогів сучасної моди (аналіз 5-7 аналогів; текст 4-5 сторінок; ілюстрації 

2-3 сторінки) 

Вивчення даного питання з точки зору сучасної ситуації в моді (наприклад, в 

молодіжній субкультурі) на прикладі різних образних рішень провідних дизайнерів одягу. 

Асортиментний ряд досліджується за останні п’ять років. Аналіз аналогів дозволяє виявити 

переваги та недоліки існуючих об’єктів та проводиться за наступними показниками: 

а) структурний рівень формоутворення моделі: 

- форма; 

- пропорції; 

- конструкція; 

б) матеріально-декоративний рівень формоутворення моделі: 

- технологія (матеріали та способи обробки); 

- функція (способи використання); 

в) художньо-образний рівень формоутворення моделі: 

- колір; 

- фактура, декор; 

- доповнення та аксесуари; 

- модний рух фігури. 

В пояснювальній записці в описовій формі аналізуються ймовірні характеристики. На 

основі проведеного дослідження складається короткостроковий прогноз актуальної форми на 

наступний сезон. Результати досліджень, ілюстративний матеріал оформлюються в тексті 

розділу або додатках. 

 

2.1.3. Спеціальний розділ 

Спеціальний (проєктно-композиційний) розділ розкриває суть, головну ідею 

бакалаврської роботи. В ньому необхідно викладати позицію бакалавра на тему проєктування 

з чітким, ясним аналізом. Цей етап представляє собою творчий процес створення колекції 

моделей одягу. На основі проведених аналізів та досліджень, з урахуванням оптимальних 

рішень, розробляються варіанти теми проєктування. Визначаються вимоги (функціональні, 



ергономічні, експлуатаційні, естетичні, соціальні) та методи проєктування. Дається докладний 
опис запроєктованих об’єктів дизайну одягу. Ескізний пошук та кінцевий варіант графічного 

зображення розташовуються в додатках. 

В другому розділі записки висвітлюються фактори, які визначають характер одягу 

конкретного призначення (форма, пропорції, пластика, композиційне рішення). Вивчається 

асортимент, образне рішення, можливе стильове та силуетне рішення в залежності від 

статевовікової групи споживачів та функції одягу. Необхідно чітко, лаконічно та повно 

розкрити зміст та особливості принципів художнього проєктування одягу у відповідності з 

темою проєкту. 

1. Вибір творчого джерела (текст 1-2 сторінки; ілюстрації 2-3 сторінки) 

Творчим джерелом для створення колекції можуть слугувати будь-які художні твори, 

історичні та сучасні події, елементи природного середовища, різні види та об’єкти культури, 

мистецтва, спорту. А також вінтажна мода, кантрі, хіпстерські ідеї, гранж, які мають вплив та 

поширення на модну аудиторію. Точне визначення творчого джерела дозволяє чітко 

визначити явні візуальні признаки зразку (форму, конструкцію, композицію, пластику, колір, 

декор) і перенести їх на елементи об’єкту проєктування та добитися виразності образу. 

Робота над бакалаврською роботою передбачає творчий, образно-асоціативний підхід 

до рішення поставленого завдання. Необхідною умовою успішного рішення поставленого 

перед бакалаврами завдання – пошуку нових форм, ідей, рішень в костюмі, – є наявність 

творчого джерела. Процес перетворення предметних, абстрактних, психологічних асоціацій 

на основі обраного джерела в графічні пошуки рішення моделей одягу розвиває асоціативне 

мислення студентів та сприяє досягненню найбільш цікавих результатів. На це направлений 

весь хід роботи над колекцією.  

На даному етапі важливо не тільки творчо підійти до вибору джерела, але вміти 

грамотно використати його в своїй роботі. Перш за все, необхідно вивчити джерело: визначити 

комплекс його якостей, вивчити форму, колір, ритм, його основні характеристики. Це 

передбачає виконання копій, замальовок, начерків. Творчий підхід до трансформації 

першоджерела, його переосмислення, дає безкінечне багатство ідей, які будуть існувати в 

рамках нової форми. Всі напрацьовані матеріали оформлюються в пояснювальній записці. 

Даний розділ пояснювальної записки повинен включати в себе необхідну для роботи 

кількість матеріалу. Наприклад, якщо джерелом проектування є біонічні мотиви (комахи або 

квіти), в записці може бути представлено як зображення конкретного об’єкту, так і ціла серія 

ілюстрацій, які повною мірою відбивають характер джерела, його форму, зміст. Візуальний 

ряд необхідно доповнити аналізом, який носитиме описовий характер (текст), або 

замальовками, які представляють візуальний асоціативний ряд (наприклад, якщо джерелом є 

музика, кіно, література або інший необразотворчий об’єкт). 

2. Основна концепція та її аргументація (текст 1-2 сторінки; ілюстрації 1-2 сторінки) 

В цьому підрозділі необхідно сформулювати основну ідею (концепцію) колекції одягу, 

образ проєкту, його зв’язок з сучасністю, способи переробки та трансформації творчого 

джерела. Етап формування ідеї ґрунтується на проєктному синтезі різних можливих варіантів, 

отриманих в результаті роботи з творчими аналогами або асоціаціями. Виділені ознаки 

аналізують і синтезують в принципово новій комбінації, створюють образ або систему образів, 

в якій автор відображає реальну дійсність в перетвореному новому вигляді і вмісті, можливість 

запобіганню стереотипів. Розробку ідеї колекції можна здійснювати у напрямі пошуку форми, 

фактури, кольору, що володіють оригінальністю і новизною. 

Результати проведеного передпроектного аналізу переосмислюються, синтезуються, 

структуруються та реалізуються в конкретних методах формоутворення моделей колекції. В 

процесі обробки інформації формулюється та фіксується творча концепція, смисловий напрям 

цілей, завдань та засобів проєктування, інтерпретована у вигляді актуального художнього 

образу. Розділ відображає послідовність художнього проєктування теми, пошук єдності форми 

та змісту, відображає стильові особливості та асортимент колекції. 

3. Пошук та створення художнього образу. Девіз (текст 1-2 сторінки; ескізи 8-10 

аркушів) 



Образне рішення – обов’язкова якість твору мистецтва любого виду. Художній образ в 
дизайні одягу – гармонічна єдність образу людини та костюму в певному середовищі. 

Мода зараз пропонує величезний вибір різноманітних образних рішень. Еклектизм 

сучасної моди дозволяє поєднувати непоєднуване, дизайнери прагнуть створювати гостро 

виразні моделі. Новизна та виразність – основні критерії в створенні образу. 

З поняттям стилю пов’язане поняття «стилізація» – навмисне використання 

формальних ознак та образів того чи іншого стилю в новому, незвичайному контексті. Робота 

над курсовим проектом в даному руслі буде найбільш успішною та плодотворною. Студенту 

рекомендується обрати один чи декілька з пропонованих стилів та працювати над об’єктами 

дизайну за принципом стилізації – трансформації форм та силуетів при збереженні зв’язку з 

початковим стилем та творчим джерелом. 

Даний етап бакалаврської роботи передбачає пошук студентом найцікавіших для 

обраної тематики образних рішень костюма. Це може бути певний ілюстративний ряд, який 

послужив для створення нових, яскравих, образів одягу, які проектуються. 

В даному розділі пояснювальної записки повинен бути представлений ілюстративний 

ряд, графічне зображення об’єктів, які виражають проектний задум, так звана галерея образів, 

в об’ємі, достатньому для проектування. 

Важливо продемонструвати етапи творчого пошуку від попередніх пошукових 

начерків до оптимальних варіантів графічної подачі остаточних ескізів, логічну послідовність 

проектування та системний підхід до рішення поставленої задачі. 

Ескізний проект створюється з урахуванням законів та засобів композиції, з 

застосуванням способів гармонізації та різних технік зображення. На етапі ескізного 

проектування вирішуються основні завдання: форма, колір, масштабність, пропорції, 

функціональна образність. 

Головна мета ескізного проектування – пошук та створення яскравого, виразного, 

гострого образу, наділеного певною змістовою символікою та знаковістю. Характер ескізів не 

претендує на кінцеву знайдену форму, навпаки, він дає простір фантазії та уяві, але повинен 

відображати особливості теми проекту. Аналізується девіз (за наявності). 

4. Композиційний аналіз колекції моделей одягу (текст 4-5 сторінок; ілюстрації 1-2 

сторінки) 

В цьому підрозділі проводиться аналіз композиційно-конструктивного рішення 

модельного ряду колекції. Дається коротка загальна характеристика колекції, 

виокремлюються загальні для всіх моделей риси, виявляються основні зв’язки (стильове 

рішення, композиція, відповідний напрям моди, колір, матеріал). 

Характеризуючи окремі моделі (необхідно описати всі моделі), особливу увага 

приділяється композиційним засобам та якостям, які були використані. Аналізуються 

геометрія та пластика силуетних форм, пропорційні відношення між окремими частинами 

одягу, співвідношення площ та мас, кольорових плям, їх ритміка, розташування та способи 

виділення композиційного центру в моделях. 

Розглядаються використані способи декоративної обробки та доповнення в моделях. 

Проводиться також короткий аналіз конструктивної побудови моделей колекції (силует, 

крій, характер членувань форми моделей). Вказуються основні особливості трансформації 

творчого джерела в форму, пластику, орнаментику моделей, принципи стилізації. 

Далі аналізуються принципи формування колекції (способи організації моделей в 

колекцію), визначається базова силуетна форма, характеризуються її основні блоки, динаміка 

розвитку моделей в колекції, композиційний центр колекції. Представити фотографії 

розроблених моделей моделі одягу (1-5 моделей), виконані в матеріалі; графічний проєкт. 

5. Конструкторсько-технологічна частина (текст 1-2 сторінки; креслення 5-6 

сторінок) 

Обґрунтувати вибір конструктивного і технологічного вирішення моделей відповідно до 

теми бакалаврської роботи, джерела творчості, напряму моди. Вибір матеріалів і методів 

обробки виробів, що розробляються, на основі використання прогресивної технології. 

Процес розробки моделі включає наступні етапи:  

- складання технічного опису моделі;  



- складання вихідних даних для конструювання і вибору технології;  
- вивчення і аналіз моделі;  

- аналіз особливостей фігури;  

- розробку відповідної базової основи;  

- уточнення або зміну базової основи і перенесення модельних особливостей;  

- вибір методів технологічної обробки;  

- вибір режиму ВТО;  

- складання технологічної послідовності виготовлення моделі. 

6. Економічні розрахунки (текст 1 сторінка) 

У даному розділі студент повинен показати уміння проводити економічні розрахунки 

за оцінкою ефективності проекту. Основна мета розділу – дати техніко-економічне 

обґрунтування колекції, що розробляється. Для цього необхідно розрахувати витрати на 

проєктування і виготовленні колекції, визначити вартість кожної моделі, показати фінансові 

результати і ефективність проєктної діяльності. Розрахунок собівартості проєкту, 

виготовлення моделі слід провести по калькуляційних статтях, враховуючи при цьому витрати 

на проектування, вартість основних та допоміжних матеріалів, транспортні витрати, 

електроенергію, амортизацію основних засобів, оренду приміщення, комунальні послуги. 

Потрібно також навести приклади вартості однотипних виробів. Для порівняння 

допускається (в додатку) приведення прайс-листів ведучих дизайн-фірм міста і держави. 

7. Заходи з безпеки життєдіяльності та протипожежної техніки (текст 1 сторінка) 

В цьому підрозділі необхідно дати екологічну характеристику виробу з точки зору 

використання матеріалів та припустимої технології виготовлення, можливість повторного 

використання в майбутньому матеріалів, з яких пропонується його виготовляти, а також, по 

можливості, передбачити найменш згубні наслідки для довкілля під час утилізації чи 

знищення виробу після його використання. Дати характеристику умовам праці дизайнера 

одягу, вказати на шкідливі фактори, які можуть негативно впливати на стан здоров’я та 

запропонувати пропозиції для їх усунення, розробити заходи з протипожежної безпеки 

робочого місця дизайнера одягу. 

 

2.1.4. Висновки 

 

Висновки являються важливою частиною бакалаврської роботи, дають цільне уявлення 

про об’єм та якість виконаної роботи. Тому в них необхідно не просто перерахувати всі етапи 

кваліфікаційної роботи, а навести якісні характеристики прийнятих рішень на кожній стадії 

виконання, починаючи від ескізного проєктування. Доцільно це робити послідовно, саме в 

порядку, визначеному змістом роботи, розділивши їх на складові частини. При цьому не 

потрібно кожний висновок починати з фрази: «У першому розділі» тощо. Необхідно 

сформулювати висновки як логічну послідовність декількох тез (як правило, не більше 

чотирьох-шести). 

У висновках підводять підсумки роботи над бакалаврською роботою, наводять 

узагальнену оцінку одержаним результатам роботи в цілому або її окремих етапів, 

порівнюють отримані результати із завданнями, що виведені у вступній частині, вказують 

ступінь відповідності проектних рішень стану та перспективам розвитку дизайну та моди, 

прогресивність методу проєктування, що використовується, висловлюють пропозиції щодо 

вдосконалення проєктного процесу бакалаврської роботи. У висновках результати 

необхідно привести у якісних та кількісних показниках. 

Об'єм висновків: 1-2 сторінки. 

 

 

2.1.5. Список використаних джерел 

 

На кожне включене в такий список літературне джерело повинне бути посилання в 

основному тексті бакалаврської роботи. Не треба включати в бібліографічний список ті 

роботи, які фактично не були використані. Не рекомендується включати в цей список 



енциклопедії, довідники, науково-популярні книги, якщо немає особливої необхідності у 
використанні таких видань. Обов’язковим та переважним є використання сучасної (за останні 

п’ять років) спеціалізованої літератури, зокрема українських дизайнерів. 

Список літератури, на які є посилання в основній частині записки, наводять у кінці 

тексту записки, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути 

посилання. Посилання в тексті на використані літературні джерела потрібно зазначати 

порядковим номером зі списку використаних джерел, виділеним квадратними дужками, 

наприклад: 

«… до вимог, наведених у [5]» або цитування «за словами професора Т. Ніколаєвої: 

«емоційний вплив об’єкту проєктування та його форми»»  [4, с. 27 ], що означає джерело 4, 

сторінка 27. 

 

2.1.6. Правила оформлення додатків 

 

Додатки складаються з таблиць і малюнків. Звичайно, таблиці і малюнки можуть бути 

розміщені всередині тексту: ілюстрації необхідно наводити безпосередньо після тексту за 

першою та позначати в дужках (Рис. 2.1), що означає другий рисунок першого розділу 

(наприклад: Рис. 2.1. Пошукові ескізи). Великі за розміром малюнки і таблиці виносяться в 

додатки.  

У додатках вміщують матеріал, який: 

– є необхідним для повноти записки, але включення його до основної частини записки 

може змінити впорядковане й логічне уявлення про проєкт; 

– не може бути послідовно розміщеним в основній частині записки через великий обсяг 

або способи відтворення. 

 

2.2 Правила оформлення пояснювальної записки 

 

Бакалаврські роботи виконують на стандартних аркушах білого односортного паперу 

формату А4 (210х297 мм). Текст роботи має бути набраний за допомогою комп’ютера і 

роздрукований на принтері. Лінії, букви, цифри і знаки повинні бути максимально однаково 

чорними у всій роботі. Орієнтація аркушів тексту – книжкова. Аркуші з таблицями й 

ілюстраціями у форматі А4 можуть мати орієнтацію книжкову або альбомну. 

 

2.2.1. Загальні вимоги 

 

Текст роботи друкується шрифтом Times New Roman розміром 14 pt з абзацним 

відступом 1,25 см, через 1,5 інтервалу. 

Сторінки роботи повинні мати поля таких розмірів: верхні і нижні – по 2 см, ліве – 3 

см, праве – 1,5 см. З альбомною орієнтацією аркушів поля складають: ліве і праве – по 2 см, 

верхнє – 3 см, нижнє – 1,5 см, при цьому аркуш вказаної орієнтації переплітається за умови 

повороту проти годинникової стрілки на дев’яносто градусів. 

Обсяг тексту бакалаврської роботи має бути у межах 30-40 сторінок основного тексту. 

При цьому треба враховувати, що в загальному обсязі тексту не враховують матеріал додатків, 

список використаних джерел, а також таблиці й малюнки, які повністю займають сторінку. 

Усі сторінки роботи повинні мати нумерацію арабськими цифрами. Номер сторінки 

ставиться в правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Нумерація сторінок наскрізна, 

першою сторінкою є титульний лист (номер не ставиться). Усі подальші сторінки 

нумеруються по порядку починаючи зі ВСТУПу (завжди 3 сторінка), у тому числі наявні 

малюнки і графіки, виконані на окремих сторінках. 

Помилки, описки, графічні неточності допускається підправляти підчищенням або 

зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого 

тексту машинописним способом або від руки. Виправлене не повинно відрізнятися за 

кольором від основного тексту. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній 

сторінці. 



Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у записці наводять 
мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у 

перекладі на мову записки, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву. 

Текст пояснювальної записки слід поділяти на розділи. Розділи необхідно поділяти на 

підрозділи. Розділи та підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами 1, 2, 3. 

Розділи повинні мати нумерацію в межах всього тексту, за винятком додатків. 

Заголовки структурних частин записки «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими 

літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок 

складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту. 

В кінці таким чином надрукованого заголовка ставиться крапка. 

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2-3 інтервалам, а між 

заголовком і підзаголовком один рядок, між підзаголовком і текстом також один рядок. 

Кожну структурну частину пояснювальної записки починають з нової сторінки. Розділи 

і підрозділи повинні мати заголовки. Перенесення слів у заголовку не допускається. Не 

допускається розміщувати назву розділу, підрозділу та пункту в нижній частині сторінки, 

якщо після неї вміщено тільки один рядок тексту. 

 

2.2.2. Правила подання текстового матеріалу 

 

Мова та стиль пояснювальної записки до бакалаврської роботи повинні відповідати 

нормам наукового етикету. Найхарактернішою ознакою писемної наукової мови є формально-

логічний спосіб викладення матеріалу. Мова повинна бути цілеспрямованою і прагматичною 

з мінімальною кількістю емоційних елементів. Засобом вираження логічних зв’язків у роботі 

є спеціальні синтаксичні засоби, що вказують:  
– на послідовність думки – «спочатку», «насамперед», «потім», «по-перше», «по-

друге» і т. ін.; 

– на заперечення – «тимчасом», «але», «тоді як», «аж ніяк», «проте» і т. ін.; 

– на причинно-наслідкові відношення – «таким чином», «тому», «завдяки цьому», 

«внаслідок цього», «крім того» і т. ін.; 

– на перехід від однієї думки до іншої – «звернімося до...», «розглянемо...», «зупинимося 

на...», «треба зупинитися на ...», «варто розглянути...» і т. ін.; 

– на висновки – «отже», «значить», «на закінчення зазначимо», «підсумовуючи», 

«аналіз документа свідчить», «все сказане дає змогу зробити висновок» і т. ін.; 

– допомагають рубрикації тексту – «перейдемо до розгляду» і т. ін.; 

Логічна послідовність мови пояснювальної записки визначає те, що в ній окремі 

речення стисло пов’язані одне з одним. Звідси різноманіття складених сполучників 

підрядності: 

«завдяки тому, що», «після того, що», «між тим як», «зважаючи на те, що», 

«внаслідок того, що». 

Ступень достовірності факту досягається використанням слів – «справді», «зрозуміло»; 

припустимості – «треба гадати», «як відомо»; можливості – «можливо», «ймовірно». 

Стиль записки – це безособовий монолог, тому виклад ведеться від третьої особи. 

Культура мови роботи має відзначатися такими якостями як змістова та термінологічна 

точність, якість і стислість. Мовностилістична культура пояснювальної записки найкраще 

виявляє наукову і загальну культуру студента. 

 

2.2.3. Оформлення ілюстрацій, сторінок, розділів 

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць 

подають арабськими цифрами без знака №. 



Ілюстрації й таблиці, що розміщені на окремих сторінках, включають до загальної 
нумерації сторінок пояснювальної записки. 

Першою сторінкою записки є титульна, яку включають до загальної нумерації сторінок 

записки, не проставляючи на ній номер.  

Такі структурні частини записки, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, 

список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені 

згадані структурні частини, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, 

тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». 

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера ставлять крапку і  далі 

друкують заголовок розділу (наприклад: РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ 

МОЛОДІЖНОГО ОДЯГУ). 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з 

номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера 

підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім 

у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Кожний розділ починається з нової сторінки. Це ж правило застосовуємо і до інших 

основних структурних частин роботи: вступу, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами симетрично 

тексту (по центру). Крапка в кінці заголовка не ставиться. 

Заголовки підрозділів друкують рядковими буквами (окрім першої великої) з абзацного 

відступу. Якщо заголовок складається з двох або більш речень, їх розділяють крапкою (у кінці 

крапка не ставиться). Підкреслювати заголовки і переносити слова в заголовку не можна. Між 

назвами розділу і підрозділу має бути витримана відстань, що дорівнює 2 рядкам. 

Нумерація сторінок, розділів і підрозділів, таблиць і формул дається арабськими 

цифрами без знака №. Назви структурних частин (вступ, зміст, висновки, список використаних 

літературних джерел і додатки) не мають порядкового номера. 

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з 

номера глави і порядкового номера підрозділу (наприклад, «1.3» – третій підрозділ першого 

розділу). 

Речення, що починаються з нового рядка, друкують з абзацним відступом від початку 

рядка – 1,25 см. Формули повинні бути вписані в текст ретельно і розбірливо. Прописні і 

рядкові букви, надрядкові й підрядкові індекси у формулах повинні позначатися чітко. 

Таблиці, малюнки, креслення, графіки, фотографії як в тексті бакалаврської роботи, так і в 

додатку повинні бути виконані на стандартних листах розміром 210х297 мм. Підписи і 

пояснення до фотографій, малюнків мають бути з лицьової сторони. 

Ілюстративний матеріал в бакалаврській роботі (ескізні пошуки, рисунки, ілюстрації, 

фотознімки) слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вони 

зазначаються вперше, чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути позначені 

посилання в основному тексті. При посиланнях на ілюстрації слід писати «... відповідно до 

рис. 1.2» при нумерації в межах розділу або в дужках (Рис. 1.2). 

Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. 

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності ілюстрації 

доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 

Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи: 

– найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис. 1»; 

– порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами; 

– тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою 

характеристикою зображеного; 

– експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у 

підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального 

найменування сюжету, а лише пояснює його. Наприклад: 

 

Рис. 1.24. База конструктивно-декоративних елементів куртки: 

1 – накладні кишені; 2 – манжети; 3 – хлястик спинки і погон 



 
Якщо ілюстрації, які розміщені в бакалаврській роботі, створені не автором, то надаючи 

їх обов'язково слід вказати джерело їх походження або автора. 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою наскрізною нумерацією, 

за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Допускається нумерувати ілюстрації у межах 

розділу. В цьому випадку номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, Рис. 3.2 –  другий рисунок третього розділу. 

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші 

сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній 

сторінці, і під ними позначають: «Рис. __, аркуш ____». 

Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з зазначенням їх номерів, 

назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені. 

Кількість ілюстрацій в бакалаврській роботі має бути достатньою для пояснення тексту, 

що викладається. 

Ксерокопії і фотознімки розміром менше формату А4 повинні бути наклеєні на 

стандартні аркуші білого паперу формату А4. Ілюстрації (карти, експлікації) на аркушах 

формату більшого за А4 розміщують серед додатків у тому порядку, в якому вони 

зазначаються в тексті. 

Цитати. Особливою формою подачі фактичного матеріалу є цитати, які органічно 

вплітаються в текст бакалаврської роботи, складаючи невід’ємну частину аналізованого 

матеріалу. Вони використовуються для підтвердження власних аргументів посиланням на 

авторитетне джерело або для критичного розбору того або іншого дизайн-об’єкту. Необхідно 

точно відтворювати цитований текст, бо щонайменше скорочення думки, що наводиться, 

може перекрутити її зміст. 

Загальні вимоги до цитування: 

1. Текст цитати наводиться в лапках, у тій граматичній формі, в якій він 

поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. 

2. Цитування має бути повним, без довільного скорочення цитованого тексту і 

без спотворень думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування допускається 

без спотворення цитованого тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться в будь-

якому місці цитати (на початку, в середині, в кінці). Якщо перед опущеним текстом або за ним 

стояв розділовий знак, то він не зберігається. 

3. При цитуванні кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на 

джерело, бібліографічний опис якого міститься в списку використаних літературних джерел. 

Рекомендується робити це таким чином: після закінчення цитати в квадратних дужках 

указується порядковий номер роботи в списку літератури і після коми – номер сторінки цього 

джерела. Наприклад: [4, с. 52], що означає: 4 джерело, 52 сторінка. 

4. При непрямому цитуванні (при переказі, при викладі думок авторів своїми 

словами), що дає значну економію тексту, слід бути дуже точним у викладенні думок автора і 

коректним при оцінці матеріалу іншого автора, подавати відповідні посилання на джерело [4], 

[11], [36]. 

5. Цитування не повинне бути ні надмірним, ні недостатнім, оскільки це знижує 

рівень бакалаврської роботи. Число цитат не обмежується, але воно має бути у розумних 

межах, диктованих вимогами (завданнями) роботи. 

При оформленні цитат слід знати правила, пов’язані з написанням великих і рядкових 

букв, а також із вживанням розділових знаків в цитованих текстах. Якщо цитата повністю 

відтворює речення цитованого тексту, то вона починається з прописної букви у всіх випадках, 

окрім одного – коли ця цитата є частиною речення автора бакалаврської роботи. Якщо цитата 

відтворює тільки частину речення цитованого тексту, можливі два варіанти її оформлення.  

Перший варіант: цитата починається з великої літери, якщо цитований текст йде після 

крапки, наприклад: Т.В. Ніколаєва у своїй книзі «Тектоніка формоутворення костюму» 

відзначала: «В основі дієвості засобів виразності архітектоніки, як специфічної мови, лежить 

стереотипність системи візуальних образів, що робить можливим діалог «проєктувальник-

споживач», тобто властивості суспільної психології визначають сприйняття форми предмета, 



а через неї і самого предмета, більшістю споживачів, таким, як його задумали 
проєктувальники». 

Другий варіант: цитата починається з рядкової букви, якщо цитата вводиться в 

середину авторського речення не повністю (опущені перші слова), наприклад: Т.В. Ніколаєва 

у своїй книзі відзначала «властивості суспільної психології визначають сприйняття форми 

предмета, а через неї і самого предмета, більшістю споживачів, таким, як його задумали 

проєктувальники». 

 

2.2.4. Бібліографічні джерела та правила посилань на них 

 

Посилання. Посилання в тексті на номер рисунка, таблиці, сторінки, розділу пишуть 

скорочено і без значка «№», наприклад: див. рис. 2.1, табл. 2.2. Посилання в тексті на окремий 

розділ роботи, що не входить до складу фрази, беруть в круглі дужки, поміщаючи попереду 

скорочення «див.». 

Посилання на джерела фактичної інформації й літературу в тексті наукової роботи 

роблять відповідно до порядкового номера зазначеного джерела в списку використаних 

джерел, беручи цю інформацію в квадратні дужки, наприклад: [14]. Рекомендується також 

указувати сторінку, на якій знаходиться інформація, що використовується, наприклад, [15, с. 

28], що означає: джерело 15, сторінка 28. Прізвища іншомовних авторів у тексті пишуться в 

українській транскрипції, в списку літератури – в оригінальній. 

Список використаних джерел (бібліографія). 
Принцип розташування робіт в списку використаних джерел в алфавітному порядку.  

Записи рекомендується розташовувати:  

а) при збігу перших слів – за абеткою других і т.д.; 

б) при декількох роботах одного автора – за абеткою заголовків або в хронологічному 

порядку; 

в) при декількох роботах автора, написаних ним у співавторстві з іншими – за абеткою 

прізвищ співавторів. 

 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Статті журналу 

Пашкевич С. А., Кривенцова І. В. Визначення стану здоров’я 

та скарг, пов’язаних з патологією хребта у студенток ліцею. Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: 

Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2015. Вип. 129 (3). С. 

250-254. 

Словники 
Великий тлумачний словник сучасної української мови / 

уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, 2001. 1440 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII 

(Редакція станом на 28.09.2017). URL: http://zakon0. 

rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

Дисертації 

Мелентьева Л. М. Физическая реабилитация юных 

спортсменов с нарушениями опорно-двигательного апарата : дис. … 

канд. мед. наук : 14.00.51. Санкт-Петербург, 2007. 164 с. 

Автореферати 

дисертацій 

Томенко О. А. Навчання плаванню дітей-інвалідів з 

ушкодженням опорно-рухового апарату з використанням методів 

контролю : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 

24.00.02. Луцьк, 2000. 29 с. 

Стандарти 

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне 

посилення. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 20 с. 

URL: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf. 



Електронні 

ресурси 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/. 

 

Іншомовні джерела звичайно розміщують за абеткою після переліку всіх джерел. При 

вказівці місця видання слід пам’ятати, що назви міст «Київ», «Мінськ», «Одеса» та ін. 

приводяться в повному вигляді. 

 

2.2.5. Оформлення додатків 

 

Додатки складаються з таблиць і малюнків. Звичайно, таблиці і малюнки можуть бути 

розміщені всередині тексту: спочатку йде малюнок, а потім посилання на нього, яке 

позначається в дужках (Рис. 2.1). Великі за розміром малюнки і таблиці виносяться в додатки. 

У додатках вміщують матеріал, який: 

– є необхідним для повноти записки, але включення його до основної частини записки 

може змінити впорядковане й логічне уявлення про проєкт; 

– не може бути послідовно розміщеним в основній частині записки через великий обсяг 

або способи відтворення. 

У додатки можуть бути включені: 

– додаткові ілюстрації або таблиці; 

– матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не 

можуть бути внесені до основної (оригінали фотографій; інструкції, методики, ескізи, начерки, 

варіанти вирішення теми). 

Таблиці також мають нумерацію, причому нумерація таблиці не залежить від нумерації 

малюнка. Номер таблиці і малюнка залежить від номера розділу і номера пункту, до яких вони 

відносяться. Наприклад, таблиця 1.1. – спочатку йде номер розділу, а лише потім – номер самої 

таблиці. 

Додатки розміщуються після основного тексту наукової роботи, яку вони доповнюють. 

На першому аркуші цього розділу з великої літери друкується слово Додаток А, після 

ставиться перша буква алфавіту. За наявності більше одного додатку вони нумеруються 

послідовно великими літерами (без знаку №) за алфавітом (крім літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ь), 

наприклад: «Додаток А», «Додаток Б», «Додаток В» тощо. За наявності одного додатку він 

позначається Додаток А. 

Кожний додаток повинен починатися з нового аркуша (сторінки) і мати тематичний 

заголовок. Нумерація сторінок, на яких даються додатки, повинна бути наскрізною і 

продовжувати загальну нумерацію сторінок основного тексту. Зв’язок основного тексту з 

додатками здійснюється через посилання наприклад (додаток В). 



РОЗДІЛ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ 

 

Оцінювання бакалаврської роботи відбувається за національною шкалою та шкалою 

ECTS: 

 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A Відмінно 

82–89 
Добре 

B Дуже добре 

75–81 C Добре 

67–74 
Задовільно 

D Задовільно 

60–66 E Достатньо 

35–59 
Незадовільно 

FX Незадовільно 

1–34 F Незадовільно 

 

Оцінку бакалаврської роботи визначають наступні показники: 

1) оцінка колекції моделей одягу, відповідно до концепції бакалаврської роботи, 

сучасного напрямку моди та графічного проєкту, створеного студентом; 

2) оцінка захисту (публічний виступ, презентація); 

3) оцінка оформлених до захисту документів (пояснювальна записка). 

 

Відповідно до цих складових вироблені наступні критерії оцінювання: 

 

А (90-100 балів), бакалаврська робота оцінюється на «відмінно» якщо 

При створенні колекції моделей одягу та виконанні графічного проєкту: 

 створено виразний художній образ, що відповідає задуму та назві роботи, 
знайдено оригінальний власний стиль у вирішенні творчого проектного завдання; 

 застосовано сучасні технології та матеріали у створенні колекції моделей одягу; 

 графічний проєкт розкриває послідовність виконання, містить достатню кількість 

художньо-графічного матеріалу, демонструючи високий рівень графічної культури; 

 використано поглиблені знання з однієї або декількох професійно-орієнтованих 
дисциплін. 

На захисті студент: 

 чітко і повно доповідає про мету бакалаврської роботи і завдання, які розв’язані в 
ній; 

 викладає обґрунтування вибору теми, її актуальність, практичне та теоретичне 

значення, результати дослідження; 

 пояснює суть використаних проектних методів розв’язання завдання та прийомів 
створення колекції одягу, обґрунтовує їх вибір; 

 описує етапи проєктування та виконання; 

 демонструє наявність методичного підходу до вирішення практичних завдань 
створення колекції одягу. 

До бакалаврської роботи додається пояснювальна записка, у якій: 

 зміст цілком відповідає завданню; 

 матеріал добре структурований, викладений повно, чітко і науково; 

 оформлення повністю відповідає нормативним вимогам. 
 

В, С (81-89 балів), бакалаврська робота оцінюється на «добре» якщо 

При створенні колекції моделей одягу та виконанні графічного проєкту: 

 створено художній образ, що відповідає задуму та назві роботи, але відсутня 

новизна рішення колекції; 

 застосовано сучасні технології та матеріали у створенні колекції моделей одягу, 



але не враховані її цілісність та сучасні тенденції;  

 графічний проєкт розкриває послідовність виконання, містить достатню кількість 

художньо-графічного матеріалу, демонструючи достатній рівень графічної культури; 

 використано знання й уміння, отримані при вивченні однієї з професійно-
орієнтованих дисциплін. 

На захисті студент: 

 доповідає про виконану роботу так само, як зазначено у критеріях на оцінку 
«відмінно», але допускає несуттєві помилки і неточності; 

 вміє професійно відстоювати власну точку зору; 

 на питання відповідає загалом правильно, але допускає несуттєві помилки і 
неточності. 

До бакалаврської роботи додається пояснювальна записка, у якій: 

 зміст цілком відповідає завданню; 

 матеріал не зовсім вдало структурований; 

 матеріал викладений чітко і лаконічно, але мають місце стилістичні похибки; 

 в оформленні присутні незначні відхилення від нормативних вимог. 
 

D, Е (60-74 балів), бакалаврська робота оцінюється на «задовільно» якщо 

При створенні колекції моделей одягу та виконанні графічного проєкту: 

 створено образ, що не відповідає задуму та назві роботи, відсутня цілісність 
образу; 

 застосовано технології та матеріали у створенні колекції моделей одягу, але не 

враховані сучасні тенденції; 

 графічний проєкт розкриває послідовність виконання, містить не достатню 
кількість художньо-графічного матеріалу, демонструючи посередній рівень графічної 

культури; 

 не достатньо використано знання й уміння, отримані при вивченні однієї з 
професійно-орієнтованих дисциплін. 

На захисті студент: 

 доповідає загалом правильно, однак доповідь побудована нелогічно, нечітко, 

містить неточності; 

 на питання відповідає неповно, допускає помилки і неточності. 
До бакалаврської роботи додається пояснювальна записка, у якій: 

 зміст відповідає завданню, але матеріал невдало структурований, викладений 
нечітко, мають місце граматичні помилки; 

 в оформленні присутні відхилення від нормативних вимог. 

 
F, Х (35-59 балів), студент не допускається до захисту дипломної роботи якщо: 

– представлена колекція моделей одягу та проєкт не відповідають вимогам, що були 

поставлені у завданні; 

– пояснювальна записка до бакалаврської роботи оформлена з грубими порушенням 

нормативних вимог; 

Робота, не допущена до захисту, автоматично оцінюється оцінкою «незадовільно»! 

 

  



 

Перелік нормативних документів, на яких базуються методичні рекомендації 

 

1. Закон України № 1556–VII «Про вищу освіту» / Відомості Верховної Ради (ВВР). 

2014. № 37-38.  

2. Національний Класифікатор професій ДК 003:2010 URL: 

http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii. 10  

3. Національна рамка кваліфікацій. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п. 

4. ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів вищої освіти у комунальному закладі 

вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради. URL: https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/11/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf 

5. ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 

комісії комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчальнореабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. URL: 

https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozen_Ekzamen_Komissii.pdf 

6. ПOЛOЖЕННЯ про академічну доброчесність у комунальному закладі вищої 

освіти «Хoртицькa національна нaвчaльнo-реaбiлiтaцiйнa академія» Зaпoрiзькoї 

обласної ради. URL: https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/11/Poloz_Dobrochesn.pdf 

7. ПОЛОЖЕННЯ про навчальні та навчально-методичні видання комунального 

закладу вищої освіти «Хортицька національна навчальнореабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради . URL:  https://khnnra.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/10/Pol_Navch_Vid.pdf 

8. Стандарт вищої освіти України 022 Дизайн. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/me

dia/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/022-dizayn-bakalavr.pdf 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
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Додаток Б  
Зразок оформлення завдання бакалаврської роботи 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ»  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Факультет мистецтва та дизайну 

Кафедра дизайну 

Освітньо-професійна програма Дизайн одягу 

Спеціальність 022 Дизайн 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Зав. кафедри дизайну  

Дерев’янко Н. В. _________ 

 « ___ » _______ 2019 року 

 

 

ЗАВДАННЯ 

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ 

 

Тараненко Світлані Олександрівні 

 

1. Тема бакалаврської роботи: «Колекція повсякденного молодіжного одягу 

«Магнетизм». 

Затверджена наказом по академії від 18.10.2019 № 206. 

2. Термін здачі студентом бакалаврської роботи 10 червня 2020 року. 

 

3. Вихідні дані бакалаврської роботи:  

- колекція одягу; 

- графічний проєкт; 

- пояснювальна записка; 

- презентація до публічного захисту; 

- цифровий варіант бакалаврської роботи (фото колекції, технологічна карта, записка, 

презентація).  

 

4. Зміст пояснювальної записки: Завдання на проєктування. Реферат. Зміст. Вступ. 

Розділ 1. Передпроєктний аналіз молодіжного одягу: історія молодіжного одягу; сучасний 

стан і тенденції вирішення молодіжного одягу; аналіз аналогів молодіжного одягу. Розділ 2. 

Проєктування колекції повсякденного молодіжного одягу «Магнетизм»: вибір творчого 

джерела; основна концепція та її аргументація; пошук та створення художнього образу. Девіз; 

композиційний аналіз колекції моделей одягу; конструкторсько-технологічна частина; 

економічні розрахунки; заходи з безпеки життєдіяльності та протипожежної техніки. 

Висновки. Список використаних джерел. Додатки. 

 

5. Перелік електронного матеріалу: презентація (презентація_Тараненко.pptx), 

цифровий варіант записки до бакалаврської роботи (бакалавр_записка_Тараненко.docx). 

 

6. Консультанти по бакалаврській роботі із зазначенням розділів роботи, що стосується 

їх: 

 

Розділ Консультант 
Підпис, дата 

Завдання Завдання 



видав прийняв 

Розділ 2    

 

6. Дата видачі завдання 15 квітня 2020 року. 

Студентка  _______  С.О. Тараненко 

Керівник     _______  канд. мист. О.А. Міненко 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

За/п 
Назва етапів бакалаврської роботи (проєкту) 

Термін 

виконання етапів 

роботи 

Примітка 

1 

Визначення теми, об’єкту дослідження, мети 

завдання, концепції вирішення. Збір аналогів, 

аналіз недоліків і позитивних якостей дизайну 

одягу. Перегляд та затвердження проєктного 

завдання. 

01.04.2020 

 

2

2 

Графічні пошуки засобів художньої виразності 

колекції одягу. Затвердження концепції. 

Розробка конструкцій, макетів, вибір матеріалів 

та технологій. Робота над 1-им розділом 

Пояснювальної записки.  

13.04.2020 

 

3

3 

Етап завершення проєктної частини. Робота над 

2-им розділом Пояснювальної записки. 

Виконання колекції в матеріалі. 

4.05.2020 

 

4 
Закінчення пояснювальної записки. Виконання 

презентації, підготовка доповіді. Рецензування. 
01.06.2020 

 

5 
Попередній захист бакалаврської роботи. 

Допуск до захисту. 
10.06. 2020 

 

 

 

Розглянуто і схвалено кафедрою дизайну 

Протокол №___ від «___» ____ 20___ р. 

 

Завідувач кафедри дизайну   _______  канд. п.н. Н.В. Дерев’янко 

  

Студент                                        _______  І.О. Тараненко 

 

Керівник бакалаврської роботи _______ канд. мист. О.А. Міненко 



Додаток В 
Зразок оформлення реферату бакалаврської роботи 

 

РЕФЕРАТ 

 
Пояснювальна записка: 58 с., 3 табл., 12 рис., 51 джерело, 8 додатків. 

Об’єкт дослідження: 

Мета роботи:  

Методи дослідження: 

Реферат призначений для ознайомлення з роботою в цілому. Він має бути стислим, 

інформаційним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання 

всієї роботи. 

Реферат має включати дані про: 

- обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, рисунків, додатків, кількість джерел 

згідно зі списком використаних джерел; 

- текст реферату; 

- перелік ключових слів. 

Текст реферату повинен послідовно відображати таку інформацію: мета роботи; методи 

дослідження; практичне значення об’єкта дослідження та висновки. 

Ключові слова – це основні поняття, терміни, що характеризують суть роботи, їх 

перелік має складатися з 5-15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в 

називному відмінку в рядок через коми. 

Обсяг реферату повинен становити не більше однієї сторінки. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДИЗАЙН ОДЯГУ, ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ, МОЛОДІЖНА 

МОДА, АСОРТИМЕНТНИЙ РЯД, ТВОРЧЕ ДЖЕРЕЛО, СУЧАСНИЙ СТИЛЬ 



Додаток Д  
Зразок оформлення змісту бакалаврської роботи 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП……………………………………………………………………………………... 3 

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ МОЛОДІЖНОГО ОДЯГУ ………………. 5 

1.1. Історія молодіжного одягу ……………………………………………………….. 5 

1.2. Сучасний стан і тенденції вирішення молодіжного одягу …………………….. 10 

1.3. Аналіз аналогів молодіжного одягу ……………………………………………... 15 

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ПОВСЯКДЕННОГО МОЛОДІЖНОГО 

ОДЯГУ «МАГНЕТИЗМ» …………………………..…………………………………….. 25 

2.1. Вибір творчого джерела до створення колекції …………………………………… 25 

2.2. Основна концепція колекції та її аргументація ………………………………….... 30 

2.3. Пошук та створення художнього образу колекції …………………………………. 45 

2.4. Композиційний аналіз колекції ……………………………………………………... 

2.5. Конструкторсько-технологічна частина виконання колекції в матеріалі ……...... 

2.6. Економічна частина створення колекції ………………………………………….... 

2.7. Заходи з безпеки життєдіяльності та протипожежної техніки в процесі створення 

колекції ……………………………………………………………………...... 50 

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………. 55 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………….. 57 

ДОДАТКИ   

 

 



Додаток Ж 
Зразок оформлення вступу 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. 

На самому початку пишеться невеликий вступ і розкривається актуальність теми 

бакалаврської роботи. Стисло висвітлюється предмет дослідження, історію питання, ступінь 

його вивчення на сьогодні. Він має проводитися з критичної точки зору. Огляд аналогів 

повинен закінчитися узагальненням, що пояснює, чому проведено це дослідження. Слід 

уникати категоричних висловлювань відносно розробки висвітленої проблеми на сьогодні. 

Наприклад, висловлювання «на сьогодні вченими не досліджено проблему ….» слід замінити 

на «на сьогодні вченими не повною мірою досліджено проблему …, а саме … ». 

Мета дослідження спрямовує на кінцевий результат, на подані й очікувані результати 

бакалаврської роботи. Мета дослідження формулюється, виходячи з проблеми, яку треба 

вирішити студенту в процесі виконання бакалаврської роботи. Наприклад: мета полягає у 

визначенні шляхів, засобів, методів трансформації форми об’єктів дизайну одягу. 

Завдання дослідження формулюються як питання, на які повинна бути отримана 

відповідь для досягнення поставленої мети дослідження та, зазвичай, формулюються у формі 

переліку (вивчити, описати, встановити, з’ясувати, проаналізувати, охарактеризувати, 

виділити тощо). За своєю суттю завдання – це дії, які необхідно здійснити для досягнення мети 

роботи; 

Завдання дослідження повинні відповідати змісту бакалаврської роботи. 

Наприклад: 

1. Дослідити історію розвитку молодіжної моди. 

2. Проаналізувати сучасні тенденції у проєктуванні повсякденного молодіжного одягу. 

3. Дослідити специфіку функціонально-технологічних особливостей молодіжних 

стилів одягу. 

4. Провести аналіз моделей-аналогів та на його основі сформулювати проєктну 

проблему. 

5. Вибрати творчі джерела прєктування та скласти «дошку натхнення». 

6. Сформулювати проєктну концепцію створення повсякденного молодіжного образу 

(наприклад в готичному стилі або стріт-стайл). 

7. Створити художній образ. Обрати девіз. 

8. Розробити проєктну пропозицію колекції повсякденного молодіжного одягу. 

9. Розробити конструкцію викрійок та макети колекції. 

10. Обрати матеріали та технологію виконання колекції. 

11. Виконати колекцію повсякденного молодіжного одягу в матеріалі. 

Структура 

У кінці «Вступу» бажано розкрити структуру бакалаврської роботи, тобто дати перелік 

її структурних елементів. Вказати кількість використаних таблиць, малюнків, доповнень і 

літературних джерел. 

 



Додаток К 
Зразок оформлення висновків 

 

ВИСНОВКИ 

 

Висновки являються важливою частиною бакалаврської роботи, дають цільне уявлення 

про об’єм та якість виконаної роботи. Тому в них необхідно не просто перерахувати всі етапи 

проєктування, а навести якісні характеристики прийнятих рішень на кожній стадії 

проєктування, починаючи від ескізного проєктування. Доцільно це робити послідовно, саме в 

порядку, визначеному змістом роботи, розділів і їх складових частин. При цьому не потрібно 

кожний висновок починати з фрази: «У першому розділі» тощо. Необхідно сформулювати 

висновки як логічну послідовність декількох тез (як правило, не більше чотирьох-шести). 

Висновки відповідають меті і завданням бакалаврської роботи та починаються зі слів: 

1. Досліджено … 

2. Проаналізовано … 

3. Вивчено … 

4. Розкрито … 

5. Подано … 

6. Представлено … 

7. Уточнено … 

8. Зібрано … 

9. Описано … 

10. Охарактеризовано … 

11. Виявлено … 

12. Систематизовано … 

13. Окреслено … 

14. Розроблено … 

15. Створено … 

У висновках підводять підсумки роботи над бакалаврською роботою, наводять 

узагальнену оцінку одержаним результатам роботи в цілому або її окремих етапів, порівнюють 

отримані результати із завданнями, що виведені у вступній частині, вказують можливі галузі 

використання отриманих результатів, викладають свої погляди на процес проєктування, 

висловлюють пропозиції щодо вдосконалення проєктного процесу. 

Об'єм висновків: 1-2 сторінки. 



Додаток Л 
Зразок оформлення бібліографічних джерел 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

 

Основна:  

1. Колосніченко М.В. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу: навч. 

посібник. Київ: ПП НВЦ Профі. 2014. 386 с. 

2. Ніколаєва Т.В. Тектоніка формоутворення костюма. Київ: Арістей. 2011. 376 с. 

3. Радкевич В.О. Моделювання одягу: підручник. Київ: Вікторія. 2000. 352 с. 

4. Пашкевич К.Л. Проектування тектонічних форм одягу з урахуванням властивостей 

тканин: монографія. Киев: ПП НВЦ Профі. 2015. 364 с. 

 

Додаткова: 

1. Гаркін П.В., Мамчич О.С. Візуалізація образу та проектування костюма в різних 

художніх системах: навч.-метод. посіб. Київ: КНУТД. 2011. 45 с. 

2. Колосніченко М.В., Процик К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та 

виробництва одягу: навч. посіб. Київ: КНУТД. 2011. 238 с. 

3. Тканко З., Коровіцький О. Моделювання костюма в Україні ХХ століття: навч. 

посіб. Львів: Браті Сиротинські і До. 2000. 96 с. 

4. Стамеров, К.К. Очерки по истории костюмов. Киев: Мистецство. 2007. 432 с. 

5. Удрис І., Удрис Н. Нариси з історії костюма: навч. посіб. Кривий Ріг: Видавничий 

дім. 2010. 347 с. 

6. Васильев А. История моды. URL : http://www.infanta.org 

7. История костюма в картинках. URL: http://www.gorod.crimea.edu 

8. Иллюстрированная энциклопедия моды. URL: http://fashion.artyx. ru  

9. Старикова Ю.А. История и индустрия моды. Конспект лекций. Издательство: А-

Приор, 2009. 126 с. http://www.knigafund.ru/books/53178  

10. История одежды. URL :http://gendocs.ru/v5133/content/ 

11. http://www.ms77.ru/articles/fashionhistory/drmir/babylon/14918/БИБЛИОТЕЧКА 

ЖУРНАЛОВ МОД 

12. http://crossmoda.narod.ru/CONTENT/containt/HistoryArt.html 
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Додаток М 
Зразок оформлення додатків 

 

Додаток А 

Художньо-графічне рішення проєкту 

 

 
 

 
 

 
 



Додаток Н 
Зразок бланку відгуку керівника на бакалаврську роботу 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Факультет мистецтва та дизайну 

 

 

ВІДГУК 

керівника на бакалаврську роботу випускника  

________________________________________________________________________ 
(П.І.Б.) 

на тему 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Пам’ятка керівнику бакалаврської роботи 

 

Відгук пишеться в довільній формі на даному бланку. У відгуку необхідно зазначити: 

− характер виконання дипломної роботи (проєкту) (в ініціативному порядку, за 

замовленням підприємства, організації, установи тощо); 

− актуальність, мету на бакалаврську роботу; 

− відповідність виконаної бакалаврської роботи затвердженому завданню; 

− ступінь самостійності студента при виконанні бакалаврської роботи; 

− уміння випускника працювати з літературою, аналізувати теоретичний та практичний 

матеріал, приймати обґрунтовані рішення, застосовувати сучасні комп’ютерні інформаційні 

технології; 

− знання та дотримання вимог при виконанні бакалаврської роботи, в цілому та  

оформленні пояснювальної записки, інших матеріалів; 

− узагальнену оцінку рівня виконання бакалаврської роботи, що свідчить про 

успішність набутих практичних умінь і навичок достатніх для успішного виконання 

професійних обов’язків за обраною спеціальністю, відповідних рівню вищої освіти освітньо-

професійної програми і можливість здобуття ступеня освіти «Бакалавр» за спеціальністю 022 

Дизайн. 
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ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Факультет мистецтва та дизайну 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на бакалаврську роботу 

випускника______________________________________________________________ 

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

на тему_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Пам’ятка рецензенту бакалаврської роботи 

 

Рецензія пишеться в довільній формі на даному бланку. У рецензії необхідно зазначити: 

– актуальність теми бакалаврської роботи; 

– відповідність змісту виконаної бакалаврської роботи затвердженій темі та завданню; 

– повноту виконання завдання, правильність та глибину обґрунтування прийнятих 

рішень; 

– новизну та якість проведених досліджень; 

– ступінь використання сучасних інформаційних технологій; 

– правильність розрахунків та технологічних рішень; 

– можливість практичного застосування бакалаврської роботи та її результатів; 

– якість виконання пояснювальної записки та ілюстративного (графічного) матеріалу, 

відповідність вимогам державних стандартів; 

– виявлені недоліки; 

– мотивовану оцінку бакалаврської роботи за національною шкалою, а також висновок 

щодо можливості здобуття студентом ступеня освіти «Бакалавр» за спеціальністю 022 Дизайн. 

 

 

Рецензент _______________     _______________________________________ 
(підпис)                                                             (П.І.Б.) 
«_____»____________ 20 __ р. 

 

З рецензією ознайомлений ____________  _____________________________ 
                                                               (підпис)                      (П.І.Б. студента) 
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