
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

І – Загальна характеристика 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Ступінь, що 

присвоюється 
Бакалавр 

Обсяг кредитів ЄКТС 240 кредитів ЄКТС 

Назва галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Назва спеціальності Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Назва освітньої 

програми 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Обмеження щодо 

форм навчання 
Денна  

Вимоги до рівня 

освіти осіб, які 

можуть розпочати 

навчання за 

програмою 

Повна загальна середня освіта 

Кваліфікація освітня, 

що присвоюється 

Бакалавр з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, 

реставрації 

Кваліфікація в 

дипломі 

Бакалавр із спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація»  

Форма атестації Публічний захист бакалаврської дипломної роботи 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення – сучасні мистецькі твори, об’єкти реставрації, 

формотворення простору сценографії, іконографія та іконологія, 

об'єкти літургійного (храмового) середовища, вироби традиційного 

мистецтва, авторські твори декоративного мистецтва, тиражована 

продукція декоративно-прикладного мистецтва, об’єкти естетичного 

предметного середовища споруд, новітні медіа світової мистецької 

практики, теорія та історія мистецтва; 

Мета навчання – вивчення історичного досвіду мистецтва, 

усвідомлення закономірностей розвитку образотворення та вміння 

аналізувати еволюцію мистецьких практик, реставраційних технологій; 

отримання навичок розв’язувати складні типові спеціалізовані задачі в 

мистецькій галузі професійної діяльності; застосовування практичних 

навичок у мистецькій сфері (виробничі функції); генерування нових 

ідей (креативність); розвиток навичок використання інформаційних та 

комунікаційних технологій; формування здатності працювати у 

світовому мистецькому контексті; 

методи – аналізу та синтезу, формотворення та абстрактного мислення, 

іконології; 

методики – композиції, стилізації, трансформації, іконографії, 

кольорової гармонізації, пластичного формотворення, синтезу 

просторової організації, реставрації; 

технології загальномистецьких спеціалізацій, а також використання 

матеріалів та технік для сценографії та декоративного мистецтва, 

реставрації; 

- інструменти та обладнання, пов’язані з процесом створення творів 

мистецтва різних видів та жанрів; обладнання для дослідження та 

зберігання творів мистецтва. 

Академічні права 

випускників 

За умови успішного завершення першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти рекомендовано продовження навчання на другому 

(магістерському) рівні  вищої освіти. 

Особливості програми Немає 



 

 

ІI – Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва,  

реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій, положень і методів образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва, й характеризується 

певною невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до спілкування державною  та іноземними мовами.  

ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність працювати автономно та навички міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК8. Навики здійснення безпечної діяльності. 

ЗК9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК14. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК15. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

Спеціальні 

компетентності, 

визначені у 

проекті стандарту 

СК1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності 

образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів 

мистецтва, зміст основних класичних і сучасних категорій та концепцій 

мистецтвознавчої науки,  усвідомлювати їх художньо-естетичну природу. 

СК 2. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку 

та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної 

діяльності, етапів професійного зростання та  індивідуально-особистісних 

особливостей. 

СК 3. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології образотворчого 

мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва. 

СК 4. Здатність здійснювати  творчу діяльність на базі професійних знань 

та навичок, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну 

образно-асоціативну, стилістичну  та пластичну мову художнього твору. 

СК 5. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній, науково-дослідницькій, 

та мистецтвознавчій діяльності. 

СК 6. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

творчій діяльності, аргументовані знанням художніх стилів різних епох та 

володінням академічними та сучасними техніками, прийомами та 

методиками, спроможність до професійного спілкування щодо актуальних 

проблем мистецтвознавства. 

СК 7. Здатність демонструвати достатньо високий рівень  творчої 

майстерності, розуміти основні шляхи інтерпретації художнього-

пластичного образу у мистецтвознавчій, творчій  та дослідницькій 

діяльності. 



 

 

СК 8. Здатність володіння сучасною культурою мистецтвознавчого 

дослідження, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

СК 9. Здатність інтегрувати професійні знання та навички і 

використовувати їх  в процесі створення художнього твору, впроваджувати 

сучасні способи формотворення. 

СК 10. Здатність застосовувати під час досліджень та власній творчості 

закони і правила композиційної організації твору, іконографії, а також 

засоби інтерпретації, стилізації, трансформації. 

СК 11. Здатність проводити діагностику стану збереженості матеріально-

предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету 

реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової 

реставрації, представляти відреставрований твір мистецтва для обговорення 

на реставраційній раді. 

СК 12. Здатність презентувати художні твори на вітчизняних і міжнародних 

виставках, результати мистецтвознавчого дослідження в українських і 

міжнародних дослідницьких колективах. 

СК 13. Здатність застосовувати базові знання провідних художньо-

теоретичних систем та концепцій, історичних та мистецьких процесів 

розвитку образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації 

творів мистецтва в творчій та мистецтвознавчій діяльності. 

СК 14. Здатність сприймати новітні концепції в галузі образотворчого 

мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації творів мистецтва, 

поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями. 

СК 15.  Здатність ґенерувати авторські інноваційні пошуки в практику 

сучасного світового мистецтва. 

СК 16. Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології 

в межах спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва 

та реставрації. 

Спеціальні 

компетентності 

визначені 

закладом вищої 

освіти для 

дисциплін 

вибору  

ВСК 17. Здатність до створення унікального імені та образу продукту 

(брендингу) на сучасному інформативно-комунікативному рівні. 

ВСК 18. Здатність використовувати сучасні мультимедійні технології для 

створення художнього образу. 

ВСК 19. Вміння використовувати базові закономірності  графіки при 

створенні ілюстрацій та шрифтів, розробці і оформленні друкованих та 

електронних книжок; вміння використовувати базові закономірності 

фотомистецтва у власній творчій діяльності. 

ВСК 20. Здатність до аналізу відбору, презентації інформації з теорії та 

практики образотворчого мистецтва  на сучасному інформативно-

комунікативному рівні. 

ВСК 21.Здатність отримати навички володіння рисунком; вміння 

використовувати малюнки в практиці складання композиції та переробкою 

їх в направленні проектування будь-якого об’єкту. 

ВСК 22. Здатність формування основних професійних навичок, знань і 

умінь художника / дизайнера книжкової, ігрової і анімаційної індустрії. 

ВСК 23. Здатність витягувати данні з сайтів статистики; використовувати 

онлайн-сервіси для пошуку ресурсів: карт, іконок, фотографій; 

використовувати Інтернет сервіси для створення схем та діаграм; 

використовувати програми AdobeIllustrator для створення та оформлення 

цифрових діаграм; використовувати MS Visio для автоматизованої роботи з 

картами; імпортувати об'єкти з інших ресурсів до PowerPoint; створювати 

композицію використовуючи модульну сітку та золотий перетин. 

ВСК 24. Здатність орієнтуватися в  техніко-естетичному формуванні книги, 

та в її взаємодії з літературно-художнім змістом, дизайном, композицією; 



 

 

ознайомлення з основами конструкції та технологією побудування сучасної 

книги; ознайомлення з основами використання сучасних технологій та 

засобів при оформленні книги. 

ВСК 25. Здатність орієнтуватися в періодах і стилях мистецької й культурної 

візантійської традиції, знати художні особливості кожного періоду та їх 

богословську основу. 

ВСК 26. Освоєння техніки іконопису, написання ікони яєчною темперою, 

володіння термінологією іконопису, орієнтування у структурі іконостасу. 

ВСК 27. Вміння самостійно застосовувати отримані технологічні знання про 

історичні та сучасні техніки монументального живопису, вільно 

користуватися ними в творчій роботі, вибираючи і поєднуючи різні техніки. 

ВСК 28. Здатність до використання  в процесі створення конкретного 

мистецького твору принципів і методів різноманітних стильових напрямів. 

ВСК 29. Здатність створення відповідних за іконографією змістом та стилем 

до обраного храму ескізів тканин та вбрання для кліру. 

ВСК 30. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності 

видовищних мистецтв, історичні процеси їх розвитку. 

ВСК 31. Здатність до створення авторського художнього проекту 

оформлення театральної (циркової) вистави, концерту, події в сучасному 

міському просторі. Здатність використовувати знання про сутність 

сценографії та прийоми художнього оформлення в різних сферах 

просторового середовища – спортивно-концертному комплексі, сценічному 

майданчику, відкритих майданчиків (на стадіоні, в парку тощо). 

ВСК 32. Здатність використовувати сучасні мультимедійні технології для 

створення художнього образу. 

ВСК 33. Здатність створювати художньо-образне рішення вуличних свят, 

вистав, концертів, подій,  на основі творчих методів: монтажу в сценарній 

діяльності, театралізації, ілюстрації, гри в режисерській діяльності 

ВСК 34. Здатність використовувати при оформленні вуличних свят, вистав, 

концертів, подій,  сучасні досягнення  в галузі театрально-постановочної 

техніки, технології та нові матеріали. 

 

–Опис мети програми та кінцевих результатів навчання 
Освітня програма (освітньо-професійна) підготовки бакалавра з образотворчого мистецтва 

передбачає здобуття особою теоретичних та практичних знань, умінь, навичок та компетентностей, 

достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у сфері культури та 

мистецтва. 

Спеціалізована програма «Образотворче мистецтво», де акцент робиться на здобутті знань 

та умінь з історії, теорії та практики мистецтва поряд із вивченням інформаційно-комунікаційних 

та цифрових технологій як основи  формування сучасних митців, передбачає можливість 

подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування. 

Програмні результати навчання, які формуються за освітньою (освітньо-професійною) 

програмою «Образотворче мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація», зазначені нижче. 

 

Зміст підготовки здобувачів вищої освіти,  

сформульований у термінах результатів навчання 

Програмні 

результати 

навчання  

ПРН1. Спілкуватися державною та іноземною мовами. 

ПРН 2. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

ПРН 3. Виявляти здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ПРН 4. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел.  

ПРН 5. Генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву.  



 

 

ПРН 6. Вміти працювати в команді та автономно. 

ПРН 7. Спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ПРН 8. Працювати в міжнародному контексті.  

ПРН 9. Діяти соціально відповідально та свідомо.  

ПРН 10. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН 11. Вивчати та використовувати історичний досвід світових мистецьких 

практик.  

ПРН 12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки.  

ПРН 13. Вміти намалювати натюрморт, пейзаж а також голову, півфігуру, 

фігуру людини.  

ПРН 14. Створювати тривимірні об’єкти (скульптура) та просторові інсталяції 

(візуальні практики, сценографія) в різних матеріалах. 

ПРН 15. Застосовувати знання з іконології та іконографії.  

ПРН 16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної 

організації твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації.  

ПРН 17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та 

пластичну мову, інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі.  

ПРН 18. Відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах 

різних спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та 

реставрації творів мистецтва.  

ПРН 19. Генерувати авторські новаційні пошуки в практику сучасного 

мистецтва. 

ПРН 20. Адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог 

і умов споживача.  

ПРН 21. Використовувати існуючи методики реставрації творів мистецтва. 

ПРН 22. Проводити діагностику стану збереженості матеріально-предметної 

структури творів мистецтва пошарово від основи до покривного шару.  

ПРН 23. Вміти сформулювати кінцеву мету реставраційного втручання: у 

відповідності до вимог сучасної наукової реставрації; представляти 

відреставрований твір мистецтва для обговорення на реставраційній раді.  

ПРН 24. Володіти основами наукового дослідження (робота з бібліографією, 

реферування, рецензування).  

ПРН 25. Володіти навчальними методиками, теорією та методикою 

професійної художньої освіти та дидактикою викладання спеціальних 

дисциплін з фаху та формувати естетичні смаки, художні навички учнів 

загальноосвітніх та початкових спеціалізованих мистецьких закладів. 

Програмні 

результати 

навчання, 

визначені 

закладом вищо

ї освіти для 

дисциплін 

вибору  

ВПРН26. Ефективно спілкуватися іноземною мовою. 

ВПРН27. Аналізувати національні мистецькі джерела в контексті сучасних 

естетичних теорій. 

ВПРН28. Визначати художні особливості культурного розвитку України в 

контексті європейської цивілізації; висловлювати та обґрунтовувати свою 

позицію з питань ціннісного ставлення до художньої спадщини людства. 

ВПРН29. Застосовувати мовні, мовленнєві, лінгвосоціокультурні та 

комунікативні навички для ефективного спілкування іноземною мовою. 

ВПРН30. Аналізувати особливості культурних процесів у сучасному світі; 

робити порівняльну характеристику основних культурних осередків сучасного 

світу; аналізувати закономірності культурного розвитку людства; проводити 

історичні паралелі між сучасною культурною ситуацією та історичним 

минулим. 

ВПРН31. Застосовувати основні положення і методи економічної науки при 

вирішенні професійних задач. Обґрунтовано використовувати її основні 

принципи, закони і правила в науковому пізнанні та професійній діяльності. 



 

 

ВПРН32. Ефективно спілкуватися іноземною мовою у діловому середовищі. 

ВПРН33. Застосовувати категоріальний апарат психології в системі 

професійного навчання і практичної діяльності; враховувати основні психічні 

соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особистості; сприймати 

науково обґрунтовану психологічну інтерпретацію структурних елементів 

психіки особистості; усвідомлювати власну психічну сферу; аналізувати 

різноманітні види діяльності. 

ВПРН34. Здійснювати професійну комунікацію: створювати комунікативні 

продукти, аналізувати комунікативну діяльність; адекватно реагувати на 

критику, генерувати та аргументувати нові ідеї; здійснювати комунікативний 

вплив на людей, спонукаючи їх до діяльності; доводити власні думки; 

виявляти, застосовувати інформаційно-комунікативні технології; розвивати 

навички міжособистісної взаємодії в колективі. 

ВПРН35. Застосовувати принципи та методи побудови бренду. Створювати 

візуальний образ як особистого бренда, так і бренда продукту, торгівельної 

марки, підприємства або фірми. 

ВПРН36. Використовувати основні положення теорії медіа-арту при 

вирішенні професійних завдань, володіння сучасними методами і 

технологіями створення відео-проектів у сфері сучасного мистецтва. Вміти 

використовувати знання про некласичні альтернативні засоби вираження при 

створенні мистецького твору. 

ВПРН37. Володіти знаннями про принципи, методи, технології  створення 

художніх проектів засобами фототехніки; застосовувати теоретичні знання для 

практичної діяльності та організації знімального процесу і втілення особистих 

творчих задумів. 

ВПРН38. Використовувати базові теоретичні та практичні закономірності 

образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів 

мистецтва у практичній діяльності. 

ВПРН39. Володіти принципами вибору техніки виконання конкретного 

малюнку та навиками лінійно-конструктивного побудування. 

ВПРН40. Володіти навичками створення мультимедійних творів у всіх видах 

кіно і телебачення - анімаційних, документальних, ігрових, музичних та 

рекламних кліпів. 

ВПРН41. Використовувати програми AdobeIllustrator, MS Visio, PowerPoint у 

роботі над проектами. 

ВПРН42. Вміти використовувати базові закономірності  графіки при створенні 

ілюстрацій та шрифтів, розробці і оформленні друкованих та електронних 

книжок. 

ВПРН43. Орієнтуватися в періодах і стилях мистецької й культурної 

візантійської традиції, вміння використовувати теоретичні знання про художні 

особливості кожного періоду та їх богословську основу для практичної 

діяльності по створенню творів сакрального мистецтва, їх аналізу та 

ідентифікації. 

ВПРН44. Володіти термінологією іконопису, орієнтування у структурі 

іконостасу. Володіти автентичними та сучасними техніками іконопису. 

ВПРН45. Вміти самостійно застосовувати отримані технологічні знання про 

історичні та сучасні техніки монументального живопису, вільно користуватися 

ними в творчій роботі, вибираючи і поєднуючи різні техніки. 

ВПРН46. Орієнтуватися у головних теоретичних та практичних концепціях та 

ідеях різностильового різноманіття сакральної архітектури. 

ВПРН47. Створювати відповідні за іконографією змістом та стилем до 

обраного храму ескізи тканин та вбрання для кліру. 



 

 

ВПРН48. Розуміти базові теоретичні та практичні закономірності видовищних 

мистецтв, історичні процеси їх розвитку. 

ВПРН49. Створювати художньо-образне рішення вуличних свят, вистав, 

концертів, подій,  на основі творчих методів: монтажу в сценарній діяльності, 

театралізації, ілюстрації, гри в режисерській діяльності. 

ВПРН50. Використовувати знання про сутність сценографії та прийоми 

художнього оформлення у практичній діяльності. Створювати художні проекти 

в різних сферах просторового середовища – спортивно-концертному 

комплексі, сценічному майданчику, на відкритих майданчиках, на стадіоні, в 

парку тощо. 

ВПРН51. Використовувати сучасні мультимедійні технології для створення 

художного оформлення міських культурно-дозвільних проектів, програм, 

подій. 

ВПРН52. Використовувати при оформленні вуличних свят, вистав, концертів, 

подій,  сучасні досягнення  в галузі театрально-постановочної техніки, 

технології та нові матеріали. 

 

V - Навчальні дисципліни/модулі, що забезпечують досягнення  

запланованих нормативних і додаткових результатів навчання 

Ши

фр 

Назва 

навчальних 

дисциплін, 

практик, 

курсових 

проектів (робіт), 

атестації 

Кі

льк 

кре

д 

ЄК

ТС 

Форма 

підсу

м. 

контр

олю 

Змістові модулі 

     

1. ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

Цикл загальної підготовки 

ЗП 1. 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

 

 

залік 

д. 

1. Законодавчі та нормативно-стильові основи 

професійного мовлення. Наукова комунікація як складова 

фахової діяльності. 

2. Професійна комунікація. 

ЗП 2 Філософія  

 

екз. 

1. Історія філософії. 

2. Онтологія та гносеологія. 

3. Соціальна філософія. Філософія художньої творчості. 

ЗП 3 Іноземна мова  

 

залік 

д. 

1. Опрацювання професійно-орієнтованих інформаційних 

джерел. 

2. Розвиток професійно-орієнтованих комунікативної 

мовленнєвої компетенції. 

ЗП 4 
Мова візуальних 

мистецтв 
 

 

екз. 

1. Психологія творчості. 

2. Психологія художньої комунікації. 

3. Психологія впливу. 

ЗП 5 

Безпека 

життєдіяльності й 

основи охорони 

праці 

 

залік 

д. 

1. Безпека життєдіяльності. 

2. Основи охорони праці. 

ЗП 6 
Комп’ютерна 

практика 
 

 

 

 

залік 

д. 

1. Професійні навички роботи з офісними додатками. 

Microsoft Office як система автоматизації документообігу. 

2. Основні відомості та практичні прийоми роботи з 

програмою MіcrosoftOffіce Excel. Використання офісних 



 

 

додатків для вирішення спеціальних професійних 

завдань. 

 Всього за циклом    

 1.2. Цикл професійної підготовки 

ПП1 

Історія світової 

художньої 

культури 

 

екз. 

екз. 

екз. 

1. Розвиток художньої культури в первісному і 

ранньокласовому суспільстві. 

2. Художня культура давньосхідних і рабовласницьких 

суспільств. 

3. Художня культура античного світу. 

4. Західноєвропейська культура в середні віка. 

5. Художня культура епохи Відродження. 

6. Основні етапи розвитку художньої культури XVII-

XVIII століть. 

7. Особливості художньої культури  

ХІХ століття. 

8. Художня культура техногенної цивілізації. 

9. Художня культура суспільства знань в ХХІ столітті. 

ПП2 

Історія 

образотворчого 

мистецтва 

 

екз. 1. Мистецтво Давнього світу, Середньовіччя та епохи 

Відродження. 

2. Західноєвропейське, російське та українське мистецтво 

ХVІІ - ХVІІІ століття. 

3. Образотворче мистецтво ХІХ-ХХІ ст. 

ПП3 Скульптура  

залік 

д. 

залік 

д. 

1. Ознайомлення з матеріалом (глина, пластилін), 

інструментами, приладдям, способом та прийомами 

ліплення. Ліплення простих геометричних форм.   

2. Засоби художньої виразності скульптури (об’єм і 

фактура). Ліплення простих природних форм (овочів, 

фруктів). 

3. Рельєфна орнаментальна композиція з використанням 

елементів рослинного світу (гіпсова розетка). 

4. Вивчення пластичної анатомії тіла тварин. Виконання 

рельєфної композиції з використанням елементів 

тваринного світу на основі ескізу. 

5. Вивчення пластичної анатомії голови людини. 

Ліплення черепа. Побудова основних масивів черепу та 

знаходження їх пропорцій.   

6. Ліплення елементів обличчя (учбові посібники з 

гіпсу): нос, губи, око, вухо. 

ПП 4 Живопис  

залік 

д. 

залік 

д. 

залік 

д. 

залік 

д. 

залік 

д. 

 

 Етюди натюрмортів в техніці «гризайль». Рішення 

великих тонових відносин. Перевтілення реалістичного 

зображення в декоративно-площинне (акварель, гуаш). 

2. Натюрморт із предметів побуту на гармонізацію 

колірних і тонових контрастів (акварель). 

3. Декоративне рішення натюрморту з гіпсовою головою 

(гуаш) . 

4. Моделювання голови натурщика в техніці «гризайль» 

(гуаш). 

5. Повнокольорові етюди живої голови людини (акварель, 

гуаш). 

6. Декоративне моделювання голови натурщика (палітра 

із трьох кольорів, гуаш). 



 

 

Живопис напівпостаті на орнаментальному тлі (гуаш, 

акрил). 

8. Етюди оголеної напівпостаті людини, перевтілення 

реалістичного зображення в декоративно-площинне 

(гуаш, акрил). 

9. Живопис оголеної постаті людини в незаглибленому 

середовищі (гуаш, акрил, олія). 

10. Декоративний живопис оголеної постаті людини у 

складному ракурсі (гуаш, акрил, олія). 

ПП 5 
Основи 3D 

моделювання 
 

 

екз. 

ЗМ.1. Програмні продукти для 3D моделювання.  

ЗМ.2. 3D анімація о’бєктів. 

ЗМ.3.Створення та візуалізація трьохвимірних локацій. 

ПП 6 

Рисунок та 

пластична 

анатомія 

 

залік 

д. 

залік 

д. 

залік 

д. 

залік 

д. 

залік 

д. 

 

1. Рисунок простих прямокутних геометричних форм, 

форм обертання, світлотональні властивості предметів. 

2. Виконання вправ різноманітними графічними 

матеріалами (олівець, вугілля, туш, перо). 

3. Рисунок натюрморту в інтер'єрі. 

4. Конструктивно-архітектонічне рішення зв’язку 

опорно-анатомічних крапок на поверхні голови людини 

та конструктивний рисунок гіпсової голови. 

5. Вивчення конструктивно-анатомічних складових 

голови людини та начерки живої голови людини. 

6. Конструктивно-пластичне моделювання голови 

натурщика:  повно-тональний рисунок голови людини у 

ракурсі (сангіна, вугілля). 

7. Конструктивний рисунок гіпсової постаті людини. 

8. Вивчення пластичної анатомії постаті людини та 

конструктивний рисунок оголеної постаті людини у 

положенні контрапосту. 

9. Рисунки і начерки напівпостаті і постаті людини в 

різноманітному русі. 

10. Рисунок оголеної постаті людини у ракурсі з 

елементами інтер'єру. 

11. Повнотональний рисунок оголеної постаті людини у 

складному ракурсі (сангіна, вугілля, крейда). 

ПП 7 

Комп’ютерна 

графіка та 

моделювання 

 

залік 

д. 

залік 

д. 

залік 

д. 

 

1. Композиція в комп’ютерній графіці. 

2. Техніка трансформації в растровому та векторному 

середовищі. 

3. Техніка цифрового живопису та графіки. 

4. Однофігурна композиція засобами цифрового 

живопису. 

5. Багатофігурна композиції засобами цифрового 

живопису. 

6. Створення складної графічної історії. 

7. Інтерфейс середовища.  

8. Анімаційні технології. Монтаж і озвучування. 

9. Творчий проект. 

ПП 8 

Декоративно-

прикладне 

мистецтво 

 

екз. 1. Основні терміни та поняття декоративно-прикладного 

мистецтва. Національні особливості декоративно-

прикладного мистецтва в Україні. Композиція в 

декоративно-прикладному мистецтві, структура декору та 

орнаменту. 

Rectangle

Rectangle

FreeText
1. Композиція в комп’ютерній графіці.
2. Техніка трансформації в растровому та векторному
середовищі.
3. Техніка цифрового живопису та графіки.
4. Однофігурна композиція засобами цифрового
живопису.
5. Багатофігурна композиції засобами цифрового
живопису.
6. Створення складної графічної історії.
7. Інтерфейс середовища.
8. Анімаційні технології. Монтаж і озвучування.
9. Творчий проект.

Rectangle
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ЗМ.2. 3D анімація о’бєктів.



 

 

2. Форма предмету, як віддзеркалення його функцій та 

технологій. Принципи взаємозв’язку декору та форми. 

Синтез в мистецтві. Етапи розвитку та технології 

декоративно-прикладного мистецтва. Художня обробка 

деревини. 

3. Кераміка - основні поняття та технології. Етапи 

розвитку мистецтва кераміки. Художній текстиль: 

технології та особливості художнього проектування. 

ПП 9 
Основи художньої 

композиції 
 

екз. 1. Знайомство з поняттями композиція, конструкція, 

структура, золотий перетин. Основні закони композиції. 

Єдність та супідрядність (цілісність). 

2. Рівновага (симетрія, рух, протирух, вертикаль та 

горизонталь, рівновага мас, контрасту, кольору). 

3. Контраст (змісту, руху, мас, кольору). Рух (ритм 

простий та складний). 

ПП 10 Кольорознавство  

залік 

д. 

1. Значення кольору в мистецтві. 

2. Кольоровий спектр. Хроматичні та ахроматичні, 

основні та доповнюючи кольори. 

3. Нюанс та контраст. Тон та насиченість кольору. 

ПП 11 

Теоретичні та 

методичні основи 

образотворчого 

мистецтва 

 

залік 

д. 

1. Теоретичні основи мистецтвознавчої науки. Специфіка 

завдань і методів мистецтвознавчого дослідження, 

категоріальний апарат. 

2. Види образотворчого мистецтва.  Специфічні для 

кожного виду мистецтва художні засоби. 

3. Жанри образотворчого мистецтва. Особливості 

жанрової диференціації в образотворчому мистецтві. 

ПП 12 Матеріалознавство  

екз. 1. Графічні та живописні матеріали. 

2. Матеріали у декоративно-прикладному мистецтві та 

іконографії. 

3. Засоби матеріального оформлення інтер’єрів та музеїв. 

4. Технології театрально-декораційних матеріалів. 

ПП 13 

Інноваційні 

технології в 

образотворчому 

мистецтві 

 

екз. 1.Інновації в образотворчому мистецтві: проблема 

ідентифікації. Розвиток технік і технологій в сучасному 

мистецтві. 

2. Пошуки нових форм візуальної образотворчості: 

проблеми розвитку сучасного мистецтва. 

3. Традиційне мистецтво національних шкіл як 

фундамент інноваційного розвитку. 

ПП 14 

Професійне 

презентування 

художніх проектів 

 

залік 

д. 

1. Інструменти для презентації проектів. 

2. Обкладинка, сторінка і склад портфоліо / Portfolio /. 

3. Створення резюме. 

ПП 15 

Світлокольоровий 

дизайн та 

комп'ютерне 

моделювання 

освітлення 

 

екзаме

н 

1.Світлокольоровий дизайн як художне проектування. 

Технічні та естетичні параметри (основи дизайну, 

архітектури, колориметрія). 

2. Проектування освітлення в сучасних світлотехнічних 

програмних продуктах. 

3. Комп'ютерне моделювання освітлення. 

ПП 16 

Основи 

архітектури і 

синтезу мистецтв 

 

залік 

д. 

1. Архітектура та синтез мистецтв від Середньовіччя до 

сучасності. 

2. Синтез мистецтв в дизайні та пластичних мистецтвах. 

3. Театральний та кінематографічний синтез мистецтв. 



 

 

ПП 17 

Мистецтво у 

просторі сучасного 

міста 

 

екзаме

н 

Мистецтво у формуванні художньо-естетичного 

середовища сучасних міст. 

2. Теорія тотального дизайну. 

3. Креативне місто як місто майбутнього. 

4. Паблік-арт в міському середовищі. 

ПП 18 

Менеджмент  

соціально-

культурної 

діяльності 

 

залік 

д. 

1. Менеджмент мистецтва в соціально-культурній 

динаміці. 

2. Арт-менеджмент в системі сучасної арт-індустрії. 

3. Технології арт-менеджменту. 

ПП 19 

Орнамент в 

декоративно-

прикладному 

мистецтві 

 

екзаме

н 

1. Орнамент культур Давнього світу та  Середньовіччя. 

2. Орнамент від Відродження до доби Просвітництва. 

3. Орнамент ХІХ-ХХ століття. Інновації у використанні 

орнаменту в сучасному  міському просторі. 

ПП 20 Музейна практика  

залік 

д. 

1. Музей як системний об'єкт. Типи, профілі музеїв. 

2. Комплектування і фонди музеїв. Облік і зберігання 

музейних фондів. 

3.Основи побудови музейної експозиції. 

4. Реставраційні роботи в музейній практиці. 

ПП 21 
Живописна 

практика 
 

залік 

д. 

1. Метод роботи колірними відношеннями і цілісність 

сприйняття натури. 

2. Сприйняття і передача основних колірних відношень. 

3. Загальний тоновий і колірний стан. 

4. Колір освітлення і колористична єдність об’єктів. 

ПП 22 Пленерна практика  

залік 

д. 

1. Вивчення та виявлення простору і форми об’єкта. 

2. Декоративне малювання. Робота над характером 

об'єкта (простору) і його пластичною виразністю. 

Додання додаткових смислів, перебільшення форми для 

виявлення особливих властивостей і якостей. Пошук 

образу. 

3. Створення графічної серії за рахунок ритму, силуету, 

контрастів, підпорядкування різноманітних масштабів і 

форм. 

ПП 23 Переддипломна  

залік 

д. 

1. Ознайомлення з художньою діяльністю організації. 

2. Збір матеріалу, аналіз аналогів. 

3. Обробка та структурування отриманих даних. 

ПП 24 Дипломна робота  

залік 

д. 

1. Збір матеріалу, аналіз аналогів. 

2. Художня концепція та її обґрунтування. 

3. Композиційні пошуки, ескізи, формування основної 

ідеї та художнього рішення. Виконання проекту. 

Всього за циклом    

Всього за обов’язковою 

частиною: 
 

 
 

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1. Цикл загальної підготовки 

ВЗП
Іноземна мова 1  

залік 

д. 

1. Введення до професійної галузі «Культура та 

мистецтво». Збирання і обробка інформації з письмових 

джерел. 

2. Мовні моделі професійного спілкування. 

ВЗП
Краєзнавство  

залік 

д. 

1. Історико-географічні особливості Слобідського краю  

2. Духовні багатства Слобідського краю в історичній 

ретроспективі  



 

 

3. Матеріальні пам’ятки культурно-історичної спадщини 

краю  

ВЗП
Історія 

української 

культури 

 

залік 

д. 
1. Культура давньої та середньовічної України. 

Культура України нової та новітньої доби. 

ВЗП
Іноземна мова 2  

залік 

д. 

1. Застосування інформаційних технологій у 

професійній діяльності. Загальні англомовні 

презентаційні техніки. 

2. Мовні моделі письмової професійної комунікації в 

галузі «Культура та мистецтво». Участь в професійних 

проектах. 

ВЗП
Культурологія  

залік 

д. 

1. Культура як соціальний феномен. 

2. Культурна динаміка та еволюція. 

ВЗП Економічна 

теорія 
 

залік 

д. 

1. Економіка суспільства. 

2. Основи економічного проектування. 

ВЗП
Іноземна мова 3  

залік 

д. 

1. Основи ділової комунікації. Ділова термінологія. 

2. Проведення ділових зустрічей та презентацій. Ділові 

папери. 

ВЗП
Психологія  

залік 

д. 
1. Предмет психології. 

Психологія і творчість. 

ВЗП
Політологія  

залік 

д. 

1. Основи політології. 

2. Політичне життя України. 

Всього за циклом    

2.2. Цикл професійної підготовки 

Блок 2.2.1.1. Брендинг 

ВП

ПС 
Історія та теорія 

брендингу 
 

залік 

д. 

1. Поняття «бренд»: зміст, структура, атрибути. 

2. Технології брендингу.  

3. Бренд-менеджмент та стратегії управління брендом. 

ВП

ПС 
Типологія 

брендів 
 

залік 

д. 

1. База особистого бренду. 

2. Елементи особистого бренду. 

3. Презентація особистого бренду. 

ВП

ПС Розробка бренда  

залік 

д. 

1. Нейминг та логотип. 

2. Візуальний образ бренда. 

3. Брендбук і його структура. 

Блок 2.2.1.2.  Медіа мистецтво 

ВП

ПС 
Історія та теорія 

медіа-арту 
 

залік 

д. 

1. Історія співіснування науки, техніки і мистецтва. 

2. Жанрова класифікація медіа-арту. 

3. Особливості експонування творів медіа-арту. 

ВП

ПС Відео-арт  

залік 

д. 

1. Концептуальні засади відео арту. 

2. Теорія та практика режисури короткометражного 

відеоролика. 

3. Розробка творчого проекту. 

ВП

ПС 
Цифрове 

мистецтво 
 

залік 

д. 

Нова естетика в практиках цифрового мистецтва. 

2.Технології виробництва цифрового мистецтва. 

3.Розробка творчого проекту. 

Блок 2.2.1.3. Фотомистецтво 

ВП

ПС 
Історія та теорія 

фотомистецтва 
 

залік 

д. 

1. Історія фотомистецтва ХХ-ХХІ ст. 

2. Стилі та напрямки фотомистецтва. 

3. Жанрово-видова специфіка фотомистецтва. 



 

 

ВП

ПС 

 

Обладнання, 

техніка та 

технологія 

фотозйомки 

 

залік 

д. 

1. Пристрій фотокамери і освітлювального обладнання. 

2. Техніка і технологія фотозйомки; обробка фотографії в 

графічних редакторах. 

3. Робота з відео- і мультимедійними технологіями. 

ВП

ПС9 

Фотопроект. 

Розробка 

професійного 

портфоліо 

 

залік 

д. 

1. Студійна та предметна фотозйомка. 

2. Документальна та репортажна фотографія. 

3. Фотозйомка на пленері. 

Всього за циклом    

Блок 2.2.2.1. Вільна графіка 

ВП

П1 

Історія та теорія 

графічного 

мистецтва 

 

екзаме

н 

1. Історія та теорія закордонного графічного мистецтва 

від Античності до ХІХ сторіччя. 

2. Основна проблематика графічного мистецтва ХХ 

сторіччя. 

3. Концептуальні течії графічного мистецтва ХХ 

сторіччя. 

ВП

П2 

Техніка графіки 

та технологія 

графічних 

матеріалів 

 

залік 

д. 

залік 

д. 

1. Графіка як вид образотворчого мистецтва, види 

графіки. Друкована графіка та її композиційні 

особливості. 

2. Способи друку. Високий друк - ліногравюра, 

ксилографія, гравюра на картоні. 

3. Глибокий та плоский друк. 

4. Монотипія. Технічні особливості та художня 

виразність. 

5. Розробка ескізів композиції для виконання в одній з 

технік друкованої графіки. Підготовка друкованої 

форми, матеріалів та інструментів. 

6. Методична послідовність виконання композиції в 

техніках печатної графіки. Виконання графічних 

композицій в матеріалі. 

ВП

П3 

Графіка та 

художня 

анімація 

 

залік 

д. 

залік 

д. 

1. Історія та теорія сучасної анімації. 

2. Двох та трьох вимірна анімація. 

3. Малювальна та лялькова анімація. 

4. Анімаційне проектування. 

5. Технології виробництва анімаційного фільму. 

Операторська майстерність. 

6. Програми для роботи з анімацією пакету Adobe 

ВП

П4 

Рекламна 

графіка 
 

екзаме

н 

1. Ілюстрація в рекламі. Рекламний плакат. 

2. Елементи фірмового стилю та поліграфічна продукція. 

Упаковка та етикетка. 

3. Рекламна графіка в електронних ЗМІ. 

ВП

П5 

Книжкова 

графіка 
 

екзаме

н 

1. Історія книги, її структура та види книжкового друку.  

Книжковий шрифт. 

2. Композиція ілюстрації. Дитяча книга. 

3. Комп’ютерні технології в книжковому дизайні. 

Електронна книга. 

Всього за блоком  
  

Блок 2.2.2.2. Сакральне мистецтво 

ВП

П 6 

Історія 

мистецтва 
 

екзаме

н 

1. Ранньохристиянське і візантійське мистецтво до 

іконоборства. 



 

 

візантійської 

традиції 

2. Формування візантійського канону (VIII – XV ст.). 

3. Мистецтво країн візантійського кола. 

ВП

П 7 
Іконопис  

залік 

д. 

залік 

д. 

1. Знайомство з техніко-технологічними особливостями 

іконопису. 

2. Вибір зразка для копіювання. Робота над підготовкою 

іконописної дошки та вимальовування картону/ескізу. 

3. Технологія позолочення сусальним золотом. 

4. Символіка кольору в іконі. Розкриття кольорів, 

виконання графіки та плавлення світлових частин одягу 

та особистого письма. Включення шрифтових 

композицій. 

5. Покриття захисним шаром лаку. 

6. Схема іконостасу. Значення та історична еволюція 

іконостасу. Основи проектування іконостасу. 

ВП

П 8 

Монументальни

й живопис 
 

залік 

д. 

залік 

д. 

1. Ознайомлення з особливостями монументального 

живопису. 

2. Засоби виразності в монументальному мистецтві. 

3. Орнамент у техніці сграфіто. Виконання ескізу, 

картону, фрагменту у матеріалі. 

4. Копія портрету доби Відродження у техніці фрески 

(по сухій/вологій штукатурці). Ескіз, картон, робота в 

матеріалі. 

5. Сучасні матеріали. Копія фрески  акриловими та 

силікатними фарбами. Ескіз, картон, фрагмент у 

матеріалі. 

6. Ознайомлення з технікою мозаїки та вітражу. Ескіз, 

картон, робота в матеріалі. 

ВП

П 9 

Церковна 

архітектура та 

інтер’єр 

 

екзаме

н 

1. Церковна архітектура ранніх цивілізацій й античного 

світу. Храмова архітектура Середньовіччя в Західній 

Європі та Давньоруської держави Х-ХVІ ст. 

2. Храмова архітектура Західної Європи та Росії ХVІІ-

ХІХ ст. 

3. Храмова архітектура ХХ-ХХІ ст. Західної Європи, 

Росії та України.   

ВП

П 10 

Церковний 

текстиль та 

вбрання 

 

екзаме

н 

1. Історія церковного текстилю у літургійному вжитку. 

2. Еволюція церковного текстилю в іконографії та 

символіці. Техніки виконання зображення на літургійних 

тканинах. 

3. Історія церковного вбрання та його сучасне 

моделювання. 

Блок 2.2.2.3. Сценографія 

ВП

П 11 

Історія та теорія 

видовищних 

мистецтв 

 

екзаме

н 

1. Історія театрального мистецтва: Античність, 

Середньовіччя, Відродження, Новий час, Модерн, 

Постмодерн. 

2. Історія екранних мистецтв ХХ-ХХІ століття. 

Видовища та події в системі сучасної міської культури. 

3. Теорія драми: драма як структура. Дія і характер в 

драмі. Основи теорії драматичних стилей та просторово-

часові координати драматургічної дії. 

ВП

П 12 

Мультимедійна 

сценографія 
 

залік 

д. 

1. Мультимедійні та інсталяційні рішення як частина 

сценографії соціокультурних проектів у просторі міста. 



 

 

залік 

д. 

2. Моделювання сценографії, трьох вимірна графіка, 

відео-інсталяції. 

3. Електронні декорації з мультимедійними екранами та 

світові спец-ефекти. 

4. Світлодіодні костюми. 

5. Конструктивні елементі. 3D mapping. 

6. Мультимедіа як частина музейної та виставкової 

сценографії. 

ВП

П 13 

Сценографія 

видовищ та 

подій в просторі 

міста 

 

залік 

д. 

залік 

д. 

1. Художник-постановник як автор зображально-

декораційного втілення драматургічної основи і 

режисерського задуму твору. 

2. Мистецтво художника-постановника та традиції 

живопису, графіки, скульптури. 

3. Сценографія культурно-дозвільних програм. 

4. Сценографія подій. 

5. Сценографія міських свят. 

6. Театральна сценографія. 

ВП

П 14 

Аудіовізуальна 

техніка та 

технології 

 

екзаме

н 

1. Основи аудіовізуальної техніки і технологій. 

2. Фото, відео та кіно апаратура різного призначення, 

принципи пристрою і роботи. 

3.Технологічні процеси створення аудіовізуального 

твору. 

ВП

П 15 

Режисерсько-

сценарні 

технології 

 

екзаме

н 

1. Сценарій як  основа ідейно-тематичного вирішення 

видовищних мистецтв. 

2. Режисерська розробка художньо-образного рішення 

видовищ та подій. 

3. Робота режисера та художника постановника. 

Всього за блоком    

Всього за циклом    

Всього за вибірковою 

частиною 
 

  

Всього за освітньою 

програмою 
 

  

 

 



 

 

Розподіл навчальних дисциплін по семестрах 

        

Обов’язкова частина 

Іноземна мова 

3кр., залік д. 

 

Комп’ютерна 

практика 

3кр., залік д. 

Українська мова 

за професійним 

спрямуванням  

3кр., залік д. 

Мова візуальних 

мистецтв  

3кр., екзамен 

 

Філософія  

5кр., екзамен 

 

   

 

   Безпека 

життєдіяльності 

й основи 

охорони праці 

3кр., залік д. 

   

Історія світової 

художньої  

культури   

3кр., екзамен 

Історія світової 

художньої 

культури  

4кр., екзамен 

Історія світової 

художньої 

культури  

3кр., екзамен 

Теоретичні та 

методичні 

основи 

образотворчого 

мистецтва 

5кр., залік д. 

 Менеджмент 

соціально-

культурної 

діяльності 

4кр., залік д. 

 Професійне 

презентуванн

я художніх 

проектів 

4кр., залік д. 

Основи 

художньої 

композиції 

6кр., екзамен 

Історія 

образотворчого 

мистецтва 

4кр., екзамен 

      

Основи 

архітектури і 

синтезу 

мистецтв 

4кр., залік д. 

   Світлокольорови

й дизайн 

комп'ютерне 

комп. моделюв. 

освітлення 

5кр., екзамен 

 Основи 3D 

моделювання 

3кр., екзамен 

 

Мистецтво у 

просторі 

сучасного міста 

3кр., екзамен  

Орнамент в 

декоративно-

прикладному 

мистецтві 

6кр., екзамен 

Декоративно-

прикладне 

мистецтво 

7кр., екзамен 

 Комп’ютерна 

графіка та 

моделювання 

4,5кр., залік д. 

Комп’ютерна 

графіка та 

моделювання 

3,5кр., залік д. 

Комп’ютерна 

графіка та 

моделювання  

6кр., залік д. 

Інноваційні 

технології в 

образотворчо

му мистецтві 

4кр., екзамен 



 

 

Кольорознавство 

4кр., залік д. 

Живопис 

3кр., залік д. 

Живопис 

5кр., залік д. 

 

Живопис 

8кр., залік д. 

Живопис 

4,5кр., залік д.  

Живопис 

4кр., залік д.  

  

Рисунок та 

пластична 

анатомія 

3кр., залік д. 

Рисунок та 

пластична 

анатомія 

3кр., залік д. 

Рисунок та 

пластична 

анатомія 

4кр., залік д. 

Рисунок та 

пластична 

анатомія 

7кр., залік д. 

Рисунок та 

пластична 

анатомія 

4кр., залік д. 

   

Матеріалознавст

во 

4кр., екзамен  

    Скульптура 

3,5кр., залік д.  

Скульптура 

3кр., залік д.  

Переддиплом

на практика 

3кр., залік д. 

 

Музейна 

практика 

3кр., залік д. 

 Живописна 

практика 

3кр., залік д. 

 Пленерна 

практика 

3кр., залік д. 

 Дипломна 

робота 

9кр., залік д. 

Вибіркова частина 

 Одна на вибір Одна на вибір Один блок на вибір  

 

Іноземна мова 

або 

Краєзнавство 

або 

Історія 

української 

культури 

4кр., залік д. 

Іноземна мова 2 

або 

Іноземна мова 3 

або 

Культурологія 

або 

Психологія  

або 

Політологія  

або  

Економічна 

теорія 

4кр., залік д. 

Блок С1– Брендинг   

Історія та теорія 

брендингу 

4кр., залік д. 

Типологія 

брендів 

4кр., залік д. 

Розробка 

бренда 

4кр., залік д. 

Блок С2– Медіамистецтво 

Історія та теорія 

медіа-арту 

4кр., залік д. 

Відео-арт 

4кр., залік д. 

Цифрове 

мистецтво 

4кр., залік д. 

Блок С2– Фотомистецтво 

Історія та теорія 

фотомистецтва 

4кр., залік д. 

Обладнання, 

техніка та 

технологія 

фотозйомки 

4кр., залік д. 

Фотозйомки 

4кр., залік д. 

Один блок на вибір 

Блок П1– Вільна графіка 

    

  Графіка та 

художня 

анімація  

Графіка та 

художня 

анімація 4кр., 



 

 

8кр., залік д. залік д. 

 

    

 Техніка 

графіки та 

технологія 

графічних 

матеріалів 

4кр., залік д. 

Техніка 

графіки та 

технологія 

графічних 

матеріалів 

4кр., залік д. 

 

    

 Історія та 

теорія 

графічного 

мистецтва 

4кр., екзамен 

Рекламна 

графіка 

6кр., екзамен 

Книжкова 

графіка 

6кр., екзамен 

 Блок П2–Сакральне мистецтво 

    

 Монументаль

ний живопис 

4кр., залік д. 

 

Монументаль

ний живопис 

4кр., залік д. 

 

    

 Історія 

мистецтва 

візантійської 

традиції 

4кр., екзамен 

Церковна 

архітектура та 

інтер’єр 

6кр., екзамен 

 

Церковний 

текстиль та 

вбрання 

6кр., екзамен 

    
  Іконопис 

8кр., залік д. 

Іконопис 

4кр., залік д. 

 Блок П3 –Сценографія 

    

 Історія та 

теорія 

видовищних 

мистецтв 

4кр., екзамен 

Мультимедійн

а сценографія 

8кр., залік д. 

Мультимедійн

а сценографія 

4кр., залік д. 

 

    

 Сценографія 

видовищ та 

подій в 

Сценографія 

видовищ та 

подій в 

Режисерсько-

сценарні 

технології 



 

 

просторі 

міста 

4кр., залік д.  

просторі 

міста 

4кр., залік д.  

6кр., екзамен 

 

    

  Аудіовізуальн

а техніка та 

технології 

6кр., екзамен 

 

30 кр. 30 кр. 30 кр. 30 кр. 30 кр. 30 кр. 30 кр. 30 кр. 

 

Розподіл змісту освітньої програми  

за групами компонентів та циклами підготовки 

 

Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти 

(кредитів/%) 

Обов’язкові 

компоненти 

Вибіркові 

компоненти 

Всього за термін 

навчання 

Цикл загальної підготовки    

Цикл професійної підготовки    

Всього за весь термін навчання    



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

VІ - Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Принципи та 

процедури 

забезпечення 

якості освіти 

 Принципи забезпечення якості освіти: 

-  визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

-  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

-  щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на веб-сайті вищого навчального закладу, на 

інформаційних стендах тощо; 

-  здійснення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

-  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студента, за кожною освітньою 

програмою; 

-  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

-  забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

-  забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів вищої освіти; 

-  інших процедур і заходів. 

Підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних 

працівників 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в Україні та за 

кордоном 

 

VІІ - Інституційна спроможність вищого навчального закладу забезпечити 

досягнення запланованих результатів навчання та їх оцінювання 
Підґрунтям інституційної спроможності університету є відповідність кадрового, навчально-

методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу 

ліцензійним умовам. 

На державну атестацію виноситься система результатів навчання, визначених стандартом 

вищої освіти України та освітньою програмою підготовки бакалавра  обліку і оподаткування. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра з обліку і оподаткування, здійснюється 

екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх 

об'єднань, відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою 

вищого навчального закладу. 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) бакалаврської 

дипломної роботи. 

VІІІ - Підходи до викладання, навчання та  оцінювання. 

Підходи до викладання та навчання 

Основними підходами до викладання, навчання та оцінювання з метою якнайкращого 

розвитку компетентностей є: 

– забезпечення узгодженості між результатами навчання зазначеними у програмі, навчальною 

та викладацькою діяльністю, та процедурами оцінювання; 

– формування індивідуальної траєкторії навчання студентів; 

– формування каталогу курсів, що дозволяє забезпечити якісну та актуальну інформацію про 

освітні компоненти; 

– інтеграцію сучасних інформаційних технологій в освітній процес. 

Викладання та навчання 

На початку лекційні курси, практичні заняття, консультації, самопідготовка у бібліотеці та 

Інтернету, проектна робота та індивідуальні консультації. Вивчення наукової  методології  на  

основі  різноманітних інтерактивних курсів. 



 

 

Загальний  стиль  навчання  –  завдання орієнтовані на лекційні  курси, які  поєднуються з 

семінарами та робочими зустрічами. Більша частина навчання  з дискусіями та підготовкою 

презентацій проводиться самостійно та групах. Під час останнього року 20 % часу дається на 

написання  бакалаврської дипломної роботи,  яка також презентується й обговорюється за участі 

викладачів та одногрупників. 

Система оцінювання 
Письмові екзамени (теоретичні та практичні задачі), семінари й наукові звіти із 

оцінюванням  досягнутого, захист  бакалаврської дипломної  роботи за участі науковців із інших 

університетів та усні екзамени. 

 

ІХ - Система оцінювання якості освітньої програми з метою її удосконалення 
Система оцінювання якості освітньої програми з метою її подальшого удосконалення 

реалізується шляхом: 

- здійснення моніторингу освітніх програм на відповідному рівні; 

- забезпечення публічності; 

- здійснення моніторингу очікуваних результатів навчання компетентностей, якими повинен 

оволодіти здобувач бакалаврського ступеня; 

- створення бази даних на основі проведення моніторингу працевлаштування випускників. 

 

 

  



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Код та найменування спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Спеціалізація немає 

Освітня програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

Форма навчання денна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання 240 кредитів/ 3 роки 10 місяців 

Навчальний план, затверджений Вченою радою протокол №_ від _________ р. 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) -  немає 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) - немає 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – повна загальна середня освіта. 

 
Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

I. Цикл загальної підготовки 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ПРН3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Філософія 

ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та 

професійної діяльності. 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН6. Здатність працювати в команді та автономно. 

Мова візуальних мистецтв  

 

 

ЗК4. Здатність до спілкування державною  та 

іноземними мовами. 

 

ПРН1. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами. 

ПРН8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ВПРН26. Ефективно спілкуватися іноземною мовою. 

ВПРН 29. Застосовувати мовні, мовленнєві, лінгвосоціокультурні та комунікативні 

навички для ефективного спілкування іноземною мовою. 

ВПРН 32. Ефективно спілкуватися іноземною мовою у діловому середовищі. 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Іноземна мова 

Іноземна мова 1 

Іноземна мова 2 

Іноземна мова 3 

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН6. Здатність працювати в команді та автономно. 

Мова візуальних мистецтв  

Краєзнавство 

 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

ВПРН27. Аналізувати національні мистецькі джерела в контексті сучасних естетичних 

теорій. 

 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 7. Здатність працювати автономно та 

навички міжособистісної взаємодії. 

ВПРН33. Застосовувати категоріальний апарат психології в системі професійного 

навчання і практичної діяльності; враховувати основні психічні соціально-психологічні та 

психофізіологічні прояви особистості; сприймати науково обґрунтовану психологічну 

інтерпретацію структурних елементів психіки особистості; усвідомлювати власну 

психічну сферу; аналізувати різноманітні види діяльності. 

Психологія 

 

ЗК 8. Навички здійснення безпечної 

діяльності. 

ПРН9. 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  Безпека життєдіяльності й 

основи охорони праці 

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ВПРН30. Аналізувати особливості культурних процесів у сучасному світі; робити 

порівняльну характеристику основних культурних осередків сучасного світу; аналізувати 

закономірності культурного розвитку людства; проводити історичні паралелі між 

сучасною культурною ситуацією та історичним минулим. 

ВПРН34. Здійснювати професійну комунікацію: створювати комунікативні продукти, 

аналізувати комунікативну діяльність; адекватно реагувати на критику, генерувати та 

аргументувати нові ідеї; здійснювати комунікативний вплив на людей, спонукаючи їх до 

діяльності; доводити власні думки; виявляти, застосовувати інформаційно-комунікативні 

технології; розвивати навички міжособистісної взаємодії в колективі. 

Культурологія 

Політологія 

ЗК 10. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ВПРН33. Застосовувати категоріальний апарат психології в системі професійного 

навчання і практичної діяльності; враховувати основні психічні соціально-психологічні та 

психофізіологічні прояви особистості; сприймати науково обґрунтовану психологічну 

інтерпретацію структурних елементів психіки особистості; усвідомлювати власну 

психічну сферу; аналізувати різноманітні види діяльності. 

Психологія 

ЗК 11. Цінування та повага до різноманітності 

та мультикультурності 

ВПРН30. Аналізувати особливості культурних процесів у сучасному світі; робити 

порівняльну характеристику основних культурних осередків сучасного світу; аналізувати 

закономірності культурного розвитку людства; проводити історичні паралелі між 

сучасною культурною ситуацією та історичним минулим. 

Культурологія 

ЗК 12. Здатність до пошуку, обробки та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ПРН2. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ПРН4. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

Комп’ютерна практика 

 

ЗК 13. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

ПРН10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН25. Володіти навчальними методиками, теорією, методикою професійної художньої 

освіти та дидактикою викладання спеціальних дисциплін з фаху, формувати естетичні 

смаки, художні навички учнів загальноосвітніх і початкових спеціалізованих мистецьких 

закладів. 

ВПРН28. Визначати художні особливості культурного розвитку України в контексті 

європейської цивілізації; висловлювати та обґрунтовувати свою позицію з питань 

ціннісного ставлення до художньої спадщини людства. 

Історія української 

культури  

Історія світової художньої 

культури 

Історія образотворчого 

мистецтва 

Теоретичні та методичні 

основи образотворчого 

мистецтва 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК 14. Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 

ПРН8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ВПРН26. Ефективно спілкуватися іноземною мовою. 

ВПРН 29. Застосовувати мовні, мовленнєві, лінгвосоціокультурні та комунікативні 

навички для ефективного спілкування іноземною мовою. 

ВПРН32. Ефективно спілкуватися іноземною мовою у діловому середовищі. 

Іноземна мова 

Іноземна мова 1 

Іноземна мова 2 

Іноземна мова 3 

ЗК 15. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ВПРН31. Застосовувати основні положення і методи економічної науки при вирішенні 

професійних задач. Обґрунтовано використовувати її основні принципи, закони і правила 

в науковому пізнанні та професійній діяльності  

ВПРН34. Здійснювати професійну комунікацію: створювати комунікативні продукти, 

аналізувати комунікативну діяльність; адекватно реагувати на критику, генерувати та 

аргументувати нові ідеї; здійснювати комунікативний вплив на людей, спонукаючи їх до 

діяльності; доводити власні думки; виявляти, застосовувати інформаційно-комунікативні 

технології; розвивати навички міжособистісної взаємодії в колективі. 

Економічна теорія 

Політологія 

II. Цикл професійної підготовки (нормативна частина) 

СК1.  Здатність розуміти базові теоретичні та 

практичні закономірності образотворчого 

мистецтва, декоративного мистецтва, 

реставрації творів мистецтва, зміст основних 

класичних і сучасних категорій та концепцій 

мистецтвознавчої науки,  усвідомлювати їх 

художньо-естетичну природу. 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН15. Застосовувати знання з іконології та іконографії. 

ПРН 16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН18. Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах 

різних спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації 

творів мистецтва. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

ПРН24. Володіти основами наукового дослідження (робота з бібліографією, реферування, 

рецензування). 

Основи художньої 

композиції 

Теоретичні та методичні 

основи образотворчого 

мистецтва 

Основи архітектури і 

синтезу мистецтв 

Мистецтво у просторі 

сучасного міста 

Орнамент в декоративно-

прикладному мистецтві 

Музейна практика 

 

СК2.  Здатність формулювати цілі 

особистісного та професійного розвитку, 

умови їх досягнення, враховуючи тенденції 

розвитку галузі професійної діяльності. 

ПРН10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН13. Вміти намалювати натюрморт, пейзаж а також голову, півфігуру, фігуру людини 

Живописна практика 

Пленерна практика 

Переддипломна  

 

СК3.  Здатність використовувати знання про 

основні закономірності й сучасні досягнення у 

теорії, історії та методології образотворчого 

мистецтва, декоративного мистецтва, 

реставрації творів мистецтва. 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ПРН10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН11. Вивчати та використовувати історичний досвід світових мистецьких практик. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

Історія світової художньої 

культури Історія 

образотворчого мистецтва 

Декоративно-прикладне 

мистецтво Основи 

художньої композиції 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

ПРН15. Застосовувати знання з іконології та іконографії. 

ПРН16. Застосовувати у власній творчості закони та правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН18. Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах 

різних спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації 

творів мистецтва. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

ПРН22 

ПРН24. Володіти основами наукового дослідження (робота з бібліографією, реферування, 

рецензування). 

Кольорознавство  

Теоретичні та методичні 

основи образотворчого 

мистецтва 

 

СК4.  Здатність здійснювати  творчу 

діяльність на базі професійних знань і 

навичок, демонструвати розвинену творчу 

уяву, використовувати власну образно-

асоціативну, стилістичну  та пластичну мову 

художнього твору. 

ПРН9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН13. Вміти намалювати натюрморт, пейзаж а також голову, півфігуру, фігуру людини. 

ПРН14. Створювати тривимірні об’єкти (скульптура) та просторові інсталяції (візуальні 

практики, сценографія) в різних матеріалах. 

ПРН15. Застосовувати знання з іконології та іконографії. 

ПРН16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН18. Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах 

різних спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації 

творів мистецтва. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

Скульптура  

Живопис 

Рисунок та пластична 

анатомія 

Декоративно-прикладне 

мистецтво 

Живописна практика 

Пленерна практика 

Дипломна робота 

СК5.  Здатність володіти науково-

аналітичним апаратом і використовувати 

професійні знання у практичній, науково-

дослідницькій та мистецтвознавчій діяльності. 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН11. Вивчати та використовувати історичний досвід світових мистецьких практик. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН13. Вміти намалювати натюрморт, пейзаж а також голову, півфігуру, фігуру людини. 

ПРН15. Застосовувати знання з іконології та іконографії. 

ПРН 16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН18. Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах 

різних спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації 

Історія світової художньої 

культури Історія 

образотворчого мистецтва 

Декоративно-прикладне 

мистецтво 

Дипломна робота 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

творів мистецтва. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

ПРН 22. Здатність проводити діагностику стану збереженості матеріально-предметної 

структури творів мистецтва пошарово від основи до покривного шару. 

СК6.  Здатність створювати та реалізовувати 

власні художні концепції у творчій діяльності, 

аргументовані знанням художніх стилів різних 

епох і володінням академічними та сучасними 

техніками, прийомами та методиками, 

спроможність до професійного спілкування 

щодо актуальних проблем мистецтвознавства. 

ПРН4. Здатність до пошуку, та аналізу інформації з різних джерел. 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН11. Вивчати та використовувати історичний досвід світових мистецьких практик. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН14. Створювати тривимірні об’єкти (скульптура) та просторові інсталяції (візуальні 

практики, сценографія) у різних матеріалах. 

ПРН15. Застосовувати знання з іконології та іконографії. 

ПРН 16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН18. Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах 

різних спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації 

творів мистецтва. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

ПРН 22. Здатність проводити діагностику стану збереженості матеріально-предметної 

структури творів мистецтва пошарово від основи до покривного шару. 

ПРН24. Володіти основами наукового дослідження (робота з бібліографією, реферування, 

рецензування). 

ПРН25. Володіти навчальними методиками, теорією та методикою професійної художньої 

освіти, дидактикою викладання спеціальних дисциплін з фаху, формувати естетичні 

смаки, художні навички учнів загальноосвітніх і початкових спеціалізованих мистецьких 

закладів. 

Історія світової художньої 

культури Історія 

образотворчого мистецтва 

Скульптура 

Живопис 

Рисунок та пластична 

анатомія 

Теоретичні та методичні 

основи образотворчого 

мистецтва 

Інноваційні технології в о 

Світлокольоровий дизайн 

та комп'ютерне 

моделювання освітлення 

бразотворчому мистецтві 

Основи архітектури і 

синтезу мистецтв 

Мистецтво у просторі 

сучасного міста 

Дипломна робота 

СК7.  Здатність демонструвати достатньо 

високий рівень  творчої майстерності, 

розуміти основні шляхи інтерпретації 

художнього-пластичного образу у 

мистецтвознавчій, творчій  та дослідницькій 

діяльності. 

ПРН10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН13. Вміти намалювати натюрморт, пейзаж а також голову, півфігуру, фігуру людини. 

ПРН14. Створювати тривимірні об’єкти (скульптура) та просторові інсталяції (візуальні 

практики, сценографія) в різних матеріалах. 

ПРН15. Застосовувати знання з іконології та іконографії. 

ПРН16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

Скульптура 

Живопис 

Рисунок та пластична 

анатомія 

Декоративно-прикладне 

мистецтво 

Основи художньої 

композиції 

Матеріалознавство 

Живописна практика 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН18. Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах 

різних спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації 

творів мистецтва. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

ПРН24. Володіти основами наукового дослідження (робота з бібліографією, реферування, 

рецензування). 

ПРН25. Володіти навчальними методиками, теорією та методикою професійної 

художньої освіти та дидактикою викладання спеціальних дисциплін з фаху та формувати 

естетичні смаки, художні навички учнів загальноосвітніх та початкових спеціалізованих 

мистецьких закладів. 

Пленерна практика 

Дипломна робота 

 

СК8.  Здатність володіння дослідження з 

використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

ПРН2. Здатність до використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ПРН4. Здатність до пошуку, та аналізу інформації з різних джерел. 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН6. Здатність працювати в команді та автономно. 

ПРН7.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ПРН9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ПРН14. Створювати тривимірні об’єкти (скульптура) та просторові інсталяції (візуальні 

практики, сценографія) в різних матеріалах. 

ПРН16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН22. Здатність проводити діагностику стану збереженості матеріально-предметної 

структури творів мистецтва пошарово від основи до покривного шару. 

ПРН23. Здатність сформулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності 

до вимог сучасної наукової реставрації; представляти відреставрований твір мистецтва 

для обговорення на реставраційній раді. 

Основи 3D технологій 

моделювання 

Комп’ютерна графіка та 

моделювання 

Інноваційні технології в 

образотворчому мистецтві 

Професійне презентування 

художніх проектів 

Переддипломна практика 

СК9.  Здатність інтегрувати професійні знання 

та навички і використовувати їх  в процесі 

створення художнього твору, впроваджувати 

сучасні способи формотворення. 

ПРН2. Здатність до використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ПРН4. Здатність до пошуку, та аналізу інформації з різних джерел. 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН13. Вміти намалювати натюрморт, пейзаж а також голову, півфігуру, фігуру людини. 

ПРН14. Створювати тривимірні об’єкти (скульптура) та просторові інсталяції (візуальні 

практики, сценографія) в різних матеріалах. 

ПРН16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

Основи 3D технологій 

моделювання  

Комп’ютерна графіка та 

моделювання 

Інноваційні технології в 

образотворчому мистецтві 

Дипломна робота 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН18. Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах 

різних спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації 

творів мистецтва. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

ПРН24. Володіти основами наукового дослідження (робота з бібліографією, реферування, 

рецензування). 

ПРН25. Володіти навчальними методиками, теорією та методикою професійної 

художньої освіти та дидактикою викладання спеціальних дисциплін з фаху та формувати 

естетичні смаки, художні навички учнів загальноосвітніх та початкових спеціалізованих 

мистецьких закладів. 

СК10.  Здатність застосовувати під час 

досліджень та  власній творчості закони і 

правила композиційної організації твору, 

іконографії, а також засоби інтерпретації, 

стилізації, трансформації. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН14. Створювати тривимірні об’єкти (скульптура) та просторові інсталяції (візуальні 

практики, сценографія) в різних матеріалах. 

ПРН15. Застосовувати знання з іконології та іконографії. 

ПРН 16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН18. Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах 

різних спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації 

творів мистецтва. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

Декоративно-прикладне 

мистецтво  

Основи художньої 

композиції 

Світлокольоровий дизайн 

та комп'ютерне 

моделювання освітлення 

Мистецтво у просторі 

сучасного міста 

Орнамент в декоративно-

прикладному мистецтві 

 

СК11.  Здатність проводити діагностику 

стану збереженості матеріально-предметної 

структури твору мистецтва, формулювати 

кінцеву мету реставраційного втручання у 

відповідності до вимог сучасної наукової 

реставрації, представляти відреставрований 

твір мистецтва для обговорення на 

реставраційній раді. 

ПРН11. Вивчати та використовувати історичний досвід світових мистецьких практик. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН21.  

ПРН 22. Здатність проводити діагностику стану збереженості матеріально-предметної 

структури творів мистецтва пошарово від основи до покривного шару. 

ПРН 23. Здатність сформулювати кінцеву мету реставраційного втручання: у 

відповідності до вимог сучасної наукової реставрації; представляти відреставрований твір 

мистецтва для обговорення на реставраційній раді. 

Матеріалознавство  

Музейна практика 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

СК12.  Здатність презентувати художні 

твори на вітчизняних і міжнародних 

виставках, результати мистецтвознавчого 

дослідження в українських і міжнародних 

колективах 

ПРН2. Здатність до використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ПРН4. Здатність до пошуку, та аналізу інформації з різних джерел. 

ПРН7.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ПРН8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ПРН9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ПРН11. Вивчати та використовувати історичний досвід світових мистецьких практик. 

ПРН16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН20. Адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов 

споживача. 

ПРН21. Використовувати існуючи методики реставрації творів мистецтва. 

ПРН22. Здатність проводити діагностику стану збереженості матеріально-предметної 

структури творів мистецтва пошарово від основи до покривного шару. 

ПРН 23. Здатність сформулювати кінцеву мету реставраційного втручання: у 

відповідності до вимог сучасної наукової реставрації; представляти відреставрований твір 

мистецтва для обговорення на реставраційній раді. 

Професійне презентування 

художніх проектів 

Менеджмент соціально-

культурної діяльності 

Музейна практика 

 

СК13.  Здатність застосовувати базові знання 

провідних художньо-теоретичних систем та 

концепцій, історичних та мистецьких процесів 

розвитку образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва і реставрації творів 

мистецтва в творчій та мистецтвознавчій 

діяльності. 

ПРН4. Здатність до пошуку, та аналізу інформації з різних джерел. 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

 

Інноваційні технології в 

образотворчому мистецтві 

 

СК14.  Здатність сприймати новітні 

концепції в галузі образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва і реставрації творів 

мистецтва, поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями. 

ПРН4. Здатність до пошуку, та аналізу інформації з різних джерел. 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН11. Вивчати та використовувати історичний досвід світових мистецьких практик. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН 16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН18. Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах 

різних спеціалізацій образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації 

творів мистецтва. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

Теоретичні та методичні 

основи образотворчого 

мистецтва  

Інноваційні технології в 

образотворчому мистецтві 

Світлокольоровий дизайн 

та комп'ютерне 

моделювання освітлення 

 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

СК15.  Здатність ґенерувати авторські 

інноваційні пошуки в практику сучасного 

світового мистецтва. 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН13. Вміти намалювати натюрморт, пейзаж а також голову, півфігуру, фігуру людини. 

ПРН 16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН18. Здатність до аналізу, відбору та візуалізації великих масивів інформації та її 

презентації на сучасному інформативно-комунікативному рівні. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

ПРН24. Володіти основами наукового дослідження (робота з бібліографією, реферування, 

рецензування). 

ПРН25. Володіти навчальними методиками, теорією та методикою професійної 

художньої освіти та дидактикою викладання спеціальних дисциплін з фаху та формувати 

естетичні смаки, художні навички учнів загальноосвітніх та початкових спеціалізованих 

мистецьких закладів. 

Теоретичні та методичні 

основи образотворчого 

мистецтва 

Дипломна робота 

СК 16. Здатність відтворювати традиційні та 

синтезувати сучасні технології в межах 

спеціалізацій образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва та реставрації. 

 

ПРН5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу 

уяву. 

ПРН10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

ПРН15. Застосовувати знання з іконології та іконографії. 

ПРН16. Застосовувати у власній творчості закони і правила композиційної організації 

твору, а також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

ПРН17. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. 

ПРН18. Здатність до аналізу, відбору та візуалізації великих масивів інформації та її 

презентації на сучасному інформативно-комунікативному рівні. 

ПРН19. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

ПРН24. Володіти основами наукового дослідження (робота з бібліографією, реферування, 

рецензування). 

Декоративно-прикладне 

мистецтво 

Світлокольоровий дизайн 

та комп'ютерне 

моделювання освітлення 

Теоретичні та методичні 

основи образотворчого 

мистецтва 

Матеріалознавство 

Мистецтво у просторі 

сучасного міста 

IIІ. Цикл професійної підготовки (варіативна частина) 

ВСК17. Здатність до створення унікального 

імені та образу продукту (брендингу) на 

сучасному інформативно-комунікативному 

рівні. 

ВПРН 35. Застосовувати принципи та методи побудови бренду. Створювати візуальний 

образ як особистого бренда, так і бренда продукту, торгівельної марки, підприємства або 

фірми. 

Історія та теорія  брендинга 

Типологія брендів 

Розробка бренда 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

ВСК18. Здатність використовувати сучасні 

мультимедійні технології для створення 

художнього образу. 

 

ВПРН 36. Використовувати основні положення теорії медіа-арту при вирішенні 

професійних завдань, володіння сучасними методами і технологіями створення відео-

проектів у сфері сучасного мистецтва. Вміти використовувати знання про некласичні 

альтернативні засоби вираження при створенні мистецького твору. 

Історія та теорія медіа-арту 

Відео-арт 

Цифрове мистецтво 

ВСК19. Вміння використовувати базові 

закономірності  графіки при створенні 

ілюстрацій та шрифтів, розробці і оформленні 

друкованих та електронних книжок; вміння 

використовувати базові закономірності 

фотомистецтва у власній творчій діяльності. 

ВПРН 37. Володіти знаннями про принципи, методи, технології  створення художніх 

проектів засобами фототехніки; застосовувати теоретичні знання для практичної 

діяльності та організації знімального процесу і втілення особистих творчих задумів. 

Історія та теорія 

фотомистецтва 

Обладнання, техніка та 

технологія фотозйомки 

Фотопроект. Розробка 

професійного портфоліо 

ВСК20. Здатність до аналізу відбору, 

презентації інформації з теорії та практики 

образотворчого мистецтва  на сучасному 

інформативно-комунікативному рівні. 

ВПРН38. Використовувати базові теоретичні та практичні закономірності образотворчого 

мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва у практичній 

діяльності. 

Історія та теорія графічного 

мистецтва 

ВСК21.Здатність отримати навички володіння 

рисунком; вміння використовувати малюнки в 

практиці складання композиції та переробкою 

їх в направленні проектування будь-якого 

об’єкту. 

ВПРН39. Володіти принципами вибору техніки виконання конкретного малюнку 

та навиками лінійно-конструктивного побудування. 

Техніка графіки та 

технологія графічних 

матеріалів 

ВСК22. Здатність формування основних 

професійних навичок, знань і умінь художника 

/ дизайнера книжкової, ігрової і анімаційної 

індустрії. 

ВПРН340 Володіти навичками створення мультимедійних творів у всіх видах кіно і 

телебачення - анімаційних, документальних, ігрових, музичних та рекламних кліпів. 

Графіка та художня 

анімація 

ВСК23. Здатність витягувати данні з сайтів 

статистики; використовувати онлайн-сервіси 

для пошуку ресурсів: карт, іконок, фотографій; 

використовувати Інтернет сервіси для 

створення схем та діаграм; використовувати 

програми AdobeIllustrator для створення та 

оформлення цифрових діаграм; 

використовувати MS Visio для автоматизованої 

роботи з картами; імпортувати об'єкти з інших 

ресурсів до PowerPoint; створювати 

композицію використовуючи модульну сітку та 

золотий перетин. 

ВПРН41. Використовувати програми AdobeIllustrator, MS Visio, PowerPoint у роботі над 

проектами. 

Рекламна графіка 

ВСК24. Здатність орієнтуватися в  техніко-

естетичному формуванні книги, та в її 

взаємодії з літературно-художнім змістом, 

дизайном, композицією; ознайомлення з 

основами конструкції та технологією 

ВПРН42. Вміти використовувати базові закономірності  графіки при створенні 

ілюстрацій та шрифтів, розробці і оформленні друкованих та електронних книжок. 

Книжкова графіка 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

побудування сучасної книги; ознайомлення з 

основами використання сучасних технологій 

та засобів при оформленні книги. 

ВСК25. Здатність орієнтуватися в періодах і 

стилях мистецької й культурної візантійської 

традиції, знати художні особливості кожного 

періоду та їх богословську основу. 

ВПРН43. Орієнтуватися в періодах і стилях мистецької й культурної візантійської 

традиції, вміння використовувати теоретичні знання про художні особливості кожного 

періоду та їх богословську основу для практичної діяльності по створенню творів 

сакрального мистецтва, їх аналізу та ідентифікації. 

Історія мистецтва 

візантійської традиції 

ВСК26. Освоєння техніки іконопису, 

написання ікони яєчною темперою, володіння 

термінологією іконопису, орієнтування у 

структурі іконостасу. 

ВПРН44. Володіти термінологією іконопису, орієнтування у структурі іконостасу. 

Володіти автентичними та сучасними техніками іконопису. 

Іконопис 

ВСК27. Вміння самостійно застосовувати 

отримані технологічні знання про історичні та 

сучасні техніки монументального живопису, 

вільно користуватися ними в творчій роботі, 

вибираючи і поєднуючи різні техніки. 

ВПРН45. Вміти самостійно застосовувати отримані технологічні знання про історичні та 

сучасні техніки монументального живопису, вільно користуватися ними в творчій роботі, 

вибираючи і поєднуючи різні техніки. 

Монументальний живопис 

ВСК28. Здатність до використання  в процесі 

створення конкретного мистецького твору 

принципів і методів різноманітних стильових 

напрямів 

ВПРН46. Орієнтуватися у головних теоретичних та практичних концепціях та ідеях 

різностильового різноманіття сакральної архітектури. 

Церковна архітектура та 

інтер’єр 

ВСК29. Здатність створення відповідних за 

іконографією змістом та стилем до обраного 

храму ескізів тканин та вбрання для кліру. 

ВПРН47. Створювати відповідні за іконографією змістом та стилем до обраного храму 

ескізи тканин та вбрання для кліру. 

Церковний текстиль та 

вбрання 

ВСК30. Здатність розуміти базові теоретичні та 

практичні закономірності видовищних 

мистецтв, історичні процеси їх розвитку. 

ВПРН48. Розуміти базові теоретичні та практичні закономірності видовищних мистецтв, 

історичні процеси їх розвитку. 

Історія та теорія 

видовищних мистецтв 

ВСК31. Здатність до створення авторського 

художнього проекту оформлення театральної 

(циркової) вистави, концерту, події в сучасному 

міському просторі. Здатність використовувати 

знання про сутність сценографії та прийоми 

художнього оформлення в різних сферах 

просторового середовища – спортивно-

концертному комплексі, сценічному 

майданчику, відкритих майданчиків (на 

стадіоні, в парку тощо). 

ВПРН49. Створювати художньо-образне рішення вуличних свят, вистав, концертів, подій,  

на основі творчих методів: монтажу в сценарній діяльності, театралізації, ілюстрації, гри 

в режисерській діяльності. 

Мультимедійна 

сценографія 

ВСК32. Здатність використовувати сучасні 

мультимедійні технології для створення 

художнього образу. 

ВПРН50. Використовувати знання про сутність сценографії та прийоми художнього 

оформлення у практичній діяльності. Створювати художні проекти в різних сферах 

просторового середовища – спортивно-концертному комплексі, сценічному майданчику, 

Сценографія видовищ та 

подій в просторі міста 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

 на відкритих майданчиках, на стадіоні, в парку тощо. 

ВСК33. Здатність створювати художньо-

образне рішення вуличних свят, вистав, 

концертів, подій,  на основі творчих методів: 

монтажу в сценарній діяльності, театралізації, 

ілюстрації, гри в режисерській діяльності 

ВПРН51. Використовувати сучасні мультимедійні технології для створення художного 

оформлення міських культурно-дозвільних проектів, програм, подій. 

Аудіовізуальна техніка та 

технології 

ВСК34. Здатність використовувати при 

оформленні вуличних свят, вистав, концертів, 

подій,  сучасні досягнення  в галузі театрально-

постановочної техніки, технології та нові 

матеріали. 

ВПРН52. Використовувати при оформленні вуличних свят, вистав, концертів, подій,  

сучасні досягнення  в галузі театрально-постановочної техніки, технології та нові 

матеріали. 

Режисерсько-сценарні 

технології 
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 Ю.Г. Матвєєва 

 


