
Інформація про випускну кваліфікаційну роботу  

здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) 

 

Атестація випускників проводиться у формі публічного захисту дипломної 

магістерської роботи (проекту), яка передбачена навчальним планом та завершує 

підготовку студента в університеті.  

Мета написання випускної кваліфікаційної роботи полягає у виявленні набутого 

рівня результатів навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів, 

необхідних для атестації та присвоєння випускникам кваліфікації магістра  зі 

спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн), професійної кваліфікації: інженер-

дизайнер, викладач спеціальних дисциплін в галузі дизайну. 

Випускна кваліфікаційна робота передбачає розв’язання комплексної проблеми 

проектування моделей різного одягу, розробки дидактичного проекту удосконалення 

підготовки фахівців легкої промисловості, вирішення завдань забезпечення умов 

дотримання правил охорони праці в галузі з проведенням досліджень.  

Випускна кваліфікаційна робота – це дипломна робота чи проект, що має 

внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки обраної теми відповідно до 

сучасних тенденцій розвитку магістерських програм та євростандартів вітчизняної освіти. 

Дипломна магістерська робота (проект) є офіційним документом, який характеризує 

професійно-кваліфікаційний рівень магістра. Дипломна магістерська робота (проект) є 

одним із видів індивідуальної роботи студента, оригінальним, завершеним науковим 

дослідженням, що має внутрішню єдність та містить сукупність результатів теоретичних, 

аналітичних та  експерименатальних досліджень, що пропонуються для публічного 

захисту. Виконується на основі поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та 

зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів 

власних досліджень реального об’єкту. Науковим керівником призначається науково-

педагогічний працівник випускової кафедри, який має науковий ступінь доктора або 

кандидата наук, вчене звання професора або доцента та здійснює наукові дослідження за 

відповідним напрямом. 

Важливою складовою виконання дипломної магістерської роботи (проекту) є 

публікація статті та апробація результатів дослідження на конференціях та семінарах  

різного рівня.  

Обов’язковим є дотримання основних вимог щодо наукового рівня дипломної 

магістерської роботи (проекту), її змісту, структури, форми викладення матеріалу, а 

також оформлення. Дипломна магістерська робота (проект) має бути написаний 

державною мовою. 

Випускна кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. Анотація 

кваліфікаційної роботи має бути розміщена на сайті Київського національного 

університету технологій та дизайну. Захист магістерської роботи (проекту) здійснюється 

відкрито і публічно. 

 


