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ВСТУП 

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – підготовка до 

науково- дослідницької роботи за обраною спеціальністю. Кваліфікація 

магістра відповідної спеціальності надається особам, які виконали освітньо-

професійну програму підготовки магістрів. 

Навчальний курс «Комплексне дослідження об’єкту дизайну» покликаний 

надати студентові практичні знання з проведення наукового дослідження, 

обробки експериментальних даних (натурні дослідження і аналіз світового 

досвіду) та отримання наукових результатів дослідження.  

Сформувати засадничі знання і вміння загального методичного характеру, 

які забезпечать написання магістерської роботи на належному науковому рівні, 

допоможуть під час праці над науковими публікаціями, стануть потрібною 

теоретичною основою для доповідей на конференціях та наукових симпозіумах 

– саме це є метою запропонованого курсу. 

Завданням є навчити студента бачити проблемну ситуацію в дизайні   як 

протиставлення певних опозицій; аналізувати світовий теоретичний і 

практичний досвід щодо визначеної проблеми, вміти звертатись до суміжних 

наук з метою аналогій, будувати наукові гіпотези, оволодіти методами і 

методиками наукового дослідження.  

Предмет вивчення являється наукове дослідження комплексного об’єкту 

дизайну  з точки зору його цілісності як системи.  

В результаті вивчення курсу студент повинен знати: 

-основи науково-дослідної, музейної, архівної, бібліотечної, видавничо-

редакторської роботи; 

- методи та засоби створення властивостей об'єктів дизайну, що 

визначають їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні, функціонально-

експлуатаційні, маркетингові й екологічні характеристики; 

- принципи оптимальних технологій формоутворення об'єктів дизайну їх 

стилістику та художньо-образні особливості; 

- засоби візуальної інформації, графічних знакових систем для предметно-

просторового середовища та знакових елементів для промислових виробів та 

мистецтвознавче підґрунтя сучасного дизайну;  

В результаті вивчення курсу студент повинен вміти: 

- правильно організувати вивчення джерел  вибраної теми магістерської  

роботи (автореферати і дисертаційні роботи (кандидатські і докторські), 

каталоги літератури по заданому напряму), виконувати аналіз досліджень 

учених і публікацій проектантів; 

- при системному підході до створення наукового дослідження по об'єктах, 

пов'язаних з дизайном, використовувати певні методи і методику на практиці; 

-здійснювати обґрунтування актуальності обраної теми, постановку мети і 

конкретних завдань дослідження, описання процесу дослідження, а також 

формулювання висновків і оцінювання отриманих результатів. 

-вирішувати проблему в обговоренні результатів дослідження (публікації, 

конференції, симпозіуми).  

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. 

     Академічні успіхи студента університету з навчальної дисципліни 

визначаються за стобальною шкалою з наступним переведенням балів до 

національної шкали та шкали ECTS, яке здійснюється в такому порядку: 

 

Шкала оцінювання знань студентів 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Метод навчання – спосіб подання (представлення) інформації студентові 

в ході його пізнавальної діяльності, реалізований через дії, які зв'язують 

педагога й студента. 

1. Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно -

рецептивний (сприйняття). 

• Назва походить від двох слів: інформація й рецепція (сприйняття). 

• Студенти одержують знання на лекції, з навчальної або методичної 

літератури "готовому" виді. 

• Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й 

залишаються в рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. 

• Даний метод знаходить широке застосування у вузі для передачі великого 

масиву інформації. 

• Інформаційно-рецептивний метод сам по собі не формує в студента умінь 

і навичок використання отриманих знань і не гарантує їх свідомого й міцного 

запам'ятовування. 

2. Дослідницький метод. 

• Проводиться аналіз матеріалу, постановки проблем і завдань і короткого 

усного або письмового інструктажу студентів. 

• Студенти самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть 

спостереження й виміри й виконують інші дії пошукового характеру. 



• Завдання, які виконуються з використанням дослідницького методу, 

повинні містити в собі всі елементи самостійного дослідницького процесу 

(постановку завдання, обґрунтування, припущення, пошук відповідних джерел 

необхідної інформації, процес рішення завдання). 

• У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, самостійність, 

творчий пошук у дослідницькій діяльності. 

• Навчальна робота безпосередньо переростає в наукове дослідження. 

3. Практичний метод. 

• Цей метод передбачає засвоєння матеріалу шляхом виконання 

практичних, науково-дослідницьких завдань. 

• Навчальна робота розвиває наукові здібності студента. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

   Контроль успішності студента - це перевірка розуміння та засвоєння 

певного матеріалу, вироблених навичок проведення індивідуальної і 

самостійної роботи згідно робочої навчальної програми, вміння самостійно 

опрацьовувати графічні роботи. 

   Співвідношення обсягів аудиторних занять, самостійної та індивідуальної 

роботи  студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту  конкретної 

навчальної дисципліни. 

   Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і 

засобів навчання.  

   Форма контролю – залік, екзамен. 

Залік, екзамен - це вид підсумкового контролю, за якого засвоєння 

студентом навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі 

результатів поточного, проміжного контролів (тестування, поточного 

опитування, виконання індивідуальних завдань та певних видів робіт на 

практичних, семінарських або лабораторних заняттях) протягом семестру і 

модульного контролю. 

Семестровий залік (екзамен) з окремої дисципліни проводиться після 

закінчення її вивчення, до початку екзаменаційної сесії (як правило, викладачем 

на останньому занятті). Заліки приймаються викладачами, які проводили 

практичні, семінарські, лабораторні заняття в навчальній групі або читали 

лекції з дисципліни. 

Семестровий залік (екзамен) виставляється за умови, коли студент успішно 

виконав усі модульні (контрольні) завдання та інші види робіт, передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни, і набрав при цьому 60 і більше 

балів (за 100 бальною шкалою). 

 



Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. 

Тема 1. Комплексне дослідження об’єкту дизайну: загальні положення, 

складові частини та вимоги.  

Вимоги сучасного розвитку науки. Поглиблене дослідження досягнень в 

сфері дизайну. Висування певних вимог до оформлення складових елементів 

дослідницької роботи.  

Тема 2. Формування наукової тематики: загальна схема дослідження. 

Процес наукового дослідження об’єкту у вигляді початкової логічної 

схеми. Обґрунтування  актуальності обраної теми. Робота з джерелами - аналіз 

досліджень учених і публікацій проектантів (авторефератів кандидатських і 

докторських дисертацій), музейних, архівних, бібліотечних фондосховищ. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми. 

Тема 3. Побудова концепції дослідження. 

Побудувати концепцію дослідження: збір даних, формування теми 

наукового дослідження (завдання 1.). 

Тема 4. Склад науково-дослідної роботи. 

Розкриття стану наукової проблеми, її значущість. Окреслення обраних 

шляхів наукових пошуків, висвітлення сутності проблеми (вступ).  

Основна наукова частина роботи, в розділах якої розглядаються методика  

та техніка дослідження. 

 Висновки після кожного розділу, зумовлені логікою проведеного 

дослідження. Загальні висновки із зазначенням наукової новизни, теоретичного 

значення, практичної цінності та перспективи подальших досліджень. 

Список використаних джерел – перелік бібліографічного опису видань. 

Додатки (фотодокументи, архівні матеріали, схеми, таблиці, світлини). 

Тема 5. Методи наукового дослідження. 

Методи та засоби створення властивостей об'єктів дизайну, що визначають 

їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні, функціонально-експлуатаційні, 

маркетингові й екологічні характеристики. 

Методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, 

вимірювання, експеримент). 

Метод емпіричного та теоретичного рівня дослідження ( абстрагування, 

аналіз і синтез). 

Тема 6. План-проспект.  

У плані-проспекті обґрунтувати актуальність теми і проблеми 

дослідження, а також визначити методологію і методики дослідження, мету, 

завдання та границі роботи (завдання 2.). 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Тема 7. Типовий план огляду літератури: правила оформлення цитат і 

посилань. 

Дослідження об’єкту дизайну та знаходження в науковій літературі й 

історичній практиці дизайн-проектування шляхи вирішення подібної 

проблематики.  Оформлення списку використаних джерел з дотриманням 

певних правил бібліографічного опису, відповідно до чинних стандартів. 



Тема 8.  Оформлення результатів досліджень: загальні вимоги. 

Оформлення відповідно до вимог МОН України 

Постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується 

дана стаття; мета статті.  

Виклад основного матеріалу дослідження; висновки; перспективи 

дослідження;   Бібліографічний список. Ілюстративний матеріал. 

Тема 9. Об’єкти дослідження: аналіз, формулювання висновків. 

Проаналізувати об'єкти дослідження, сформулювати висновки за 

результатами дослідження (завдання 3.). 

Тема 10. Графічна модель образного уявлення об’єкту дизайну: 

правила оформлення ілюстрацій. 

Узгодження вирішення графічного оформлення з урахуванням існуючих 

норм і правил. 

Основні види ілюстрованого матеріалу в науковій роботі (креслення 

технічний рисунок схеми таблиці світлини). Зазначення в тексті. Оформлення 

додатків як продовження наукової друкованої праці у вигляді окремої частини 

(книги). 

Тема 11. Мова і стиль: апробація і публікації. Порядок організації 

захисту. Відгук, рецензія. 

Загальні відомості про науковий стиль. Об’єктивність як стильова риса 

наукової мови. Специфіка наукового пізнання. Способи викладу матеріалу в 

науковій праці.  

Підготовка до захисту: структура доповіді на захист, виступ студента  

Тема 12. Апробація результатів дослідження.   

Згідно зібраної інформації, польових досліджень, логічно, чітко і точно 

викласти послідовність наукової частини дослідницької роботи в публікації.  

(завдання 4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назви змістових модулів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

 

у тому числі 

л  пр.

р. 

с.р. л.  пр.

р. 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                    ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І  

Тема1. Комплексне 

дослідження об’єкту дизайну: 

загальні положення, складові 

частини та вимоги. 

 4  6  1 1 20 

Тема2. Формування наукової 

тематики: загальна схема 

дослідження. 

 2  6    20 

Тема 3. Побудова концепції 

дослідження.  

  6 11    10 

Тема 4. Склад науково-

дослідної роботи  

 10  6    10 

Тема 5.  Методи наукового 

дослідження. 

 5  6  1  21 

  Тема 6. План-проспект.   12 12   2 81 

Разом за змістовим модулем 86 21 18 47 86 2 3 81 

                               ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Тема 7. Типовий план огляду 

літератури: правила 

оформлення цитат і посилань  

 6  6  1 1 20 

Тема 8.  Оформлення 

результатів досліджень: 

загальні вимоги. 

 3  6    10 

Тема 9. Об’єкти дослідження: 

аналіз, формулювання 

висновків 

  6 10    10 

Тема 10.  Графічна модель  4  6  1 1 14 



образного уявлення об’єкту 

дизайну: правила оформлення 

ілюстрацій. 

Тема 11. Мова і стиль: 

апробація і публікації.  

Порядок організації захисту. 

Відгук, рецензія. 

 2  6    10 

Тема 12. Апробація 

результатів дослідження. 

  12 12   1 10 

Разом за змістовим модулем 79 15 18 46 79 2 3 74 

Форма контролю  Наукова робота 

ПК 30    30    

Всього годин 195 36 36 93 195 4 6 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

з/

п 

Назва теми Вимоги до завдання 

К
-т

ь 

го
д

 

1. Побудова концепції 

дослідження. 

Побудувати концепцію дослідження: 

збір музейних, архівних, бібліотечних 

даних, формування теми наукового 

дослідження; правильно організувати 

вивчення джерел  вибраної теми 

магістерської  роботи (автореферати і 

дисертаційні роботи (кандидатські і 

докторські) по вищезгаданих номерах 

спеціальностей, каталоги літератури по 

заданому напряму), виконувати аналіз 

досліджень учених і публікацій 

проектантів; 

 

6 

2. Написання плану-

проспекту 

У плані-проспекті обґрунтувати 

актуальність теми і проблеми 

дослідження, а також визначити 

методологію і методики дослідження, 

мету, завдання та границі роботи  

12 

3. Об’єкти дослідження: 

аналіз, формулювання 

висновків. 

Необхідно викладати наукові факти в 

контексті загального історичного 

процесу історії розвитку досліджуваної 

галузі, з урахуванням як загальних, так і 

специфічних особливостей. 

6 

4 Апробація результатів 

дослідження. 

 

 

Згідно зібраної інформації, польових 

досліджень, логічно, чітко і точно 

викласти послідовність наукової 

частини дослідницької роботи в 

публікації. Доповідь повинна містити в 

собі отримані конкретні розробки і 

висновки, що несуть наукову новизну. 

Підібрати наукову статтю відповідно до 

теми дослідження. 

 

12 

 Всього годин  36 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

1. Комплексне дослідження об’єкту дизайну: загальні 

положення, складові частини та вимоги. 

6 

 

2. Формування наукової тематики: загальна схема 

дослідження. 

6 

3. Побудувати концепцію дослідження. 11 

4. Склад науково-дослідної роботи (вступ, основна 

наукова частина роботи, висновки після кожного 

розділу, загальні висновки, список використаних 

джерел, додатки.)  

6 

5. Методи наукового дослідження. 6 

6. Написання плану-проспекту . 12 

7. Типовий план огляду літератури: правила 

оформлення цитат і посилань. 

6 

8. Оформлення результатів досліджень: загальні 

вимоги. 

6 

9. Аналіз об'єктів дослідження. Формулювання 

висновків за результатами дослідження. 

10 

10. Графічна модель образного уявлення об’єкту 

дизайну: правила оформлення ілюстрацій. 

6 

11. Мова і стиль: апробація і публікації.  

Порядок організації захисту. Відгук, рецензія. 

6 

12. Апробація результатів дослідження.  12 

 

Всього годин 

93 
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