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1. Компетентності та результати навчання, які забезпечують 

вибіркові освітні компоненти 
 

Загальні компетентності (ВЗК) 

ВЗК1.Здатність адекватно оцінювати результати власної діяльності, здійснювати корекцію 

власних індивідуально-психологічних особливостей, психологічно обґрунтовано здійснювати 

професійне спілкування. 

ВЗК2.Здатність використовувати основні положення конфліктології та технології управління 

конфліктами в аналізі конфліктів. 

ВЗК3.Здатність застосовувати логічне мислення до аналізу суспільних явищ та процесів та 

при вирішенні професійних задач. 

ВЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою у діловому  середовищі.  

ВЗК5. Вміння аналізувати соціальну реальність через призму соціологічного раціонального 

мислення. 

ВЗК6. Здатність аналізувати основні закономірності функціонування культури у соціумі, її 

зв'язок з іншими складовими суспільного життя, для формування сучасного 

мультикультурного світогляду.  

ВЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань; повага до різноманітності та 

багатокультурності. 

ВЗК8. Здатність аналізувати основні закономірності функціонування культури в українському 

суспільстві, її зв'язок з іншими складовими соціального життя українського народу, для 

формування громадянської позиції сучасної української молоді. 

ВЗК9.Комунікативна (вільне володіння українською мовою за професійним спрямуванням), 

а саме: практичне оволодіння ефективними риторичними прийомами, мистецтвом 

аргументації та красномовства, здатність здійснювати комунікацію у різних жанрах 

ораторського мистецтва для успішної майбутньої професійної діяльності. 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1.Здатність використовувати базові закономірності фотомистецтва та сучасні технології 

для створення анімаційного художнього образу. 

ВФК2. Здатність раціонально управляти особистими фінансами, розробити бізнес-модель 

стартапу та застосовувати інформаційні технології в діяльності бізнесу. 

ВФК3.Здатність до орієнтування та аналізу історичних змін, взаємодій з різними 

естетичними теоріями, фазами розвитку; розуміння двоєдиного процесу: художня практика 

та пов’язані з нею теоретичні вчення. 

ВФК4.Здатність отримати навички володіння рисунком; вміння використовувати малюнки в 

практиці складання композиції та переробкою їх в направленні проектування будь-якого 

об’єкту. 

ВФК5.Здатність формування основних професійних навичок, знань і умінь художника / 

дизайнера книжкової, ігрової і анімаційної індустрії. 

ВФК6.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. 

ВФК7.Знання прорізновиди, традиційні та сучасні напрямки візуального мистецтва, 

усвідомлення як і з якою метою створюються візуальні об’єкти у просторі міста. 

ВФК8.Знанняоснов теорії та історії кінетичного мистецтва; володіння техніко-

технологічними вміннями проектування кінетичних об’єктів у міському середовищі. 

ВФК9.Вміння самостійно застосовувати знання про: особливості монументального 

мистецтва; традиційні та сучасні матеріали і засоби створення різних форм міського 

мистецтва, сакрального мистецтва;техніко-технологічні аспекти художнього проектування 

ВФК10.Здатність до проектування та створення інсталяцій,  об’єктів сучасного мистецтва 
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та ленд-арту у просторі міста.  

Результати навчання (ВРН) 

ВРН1.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. 

ВРН2.Застосовувати навички управління конфліктами в професійній діяльності, засоби та 

стратегії їхнього регулювання та розв’язання. 

ВРН3.Обґрунтовано використовувати основні принципи, закони і правила логічного 

мислення в науковому пізнанні та професійній діяльності. 

ВРН4. Здійснювати ефективну письмову комунікацію іноземною мовою у діловому 

середовищі. 

ВРН5.Застосовувати основні положення і методи соціологічної науки при вирішенні 

професійних задач. 

ВРН6. Аналізувати особливості культурних процесів у сучасному світі; робити порівняльну 

характеристику основних культурних осередків сучасного світу. 

ВРН7. Орієнтуватися у соціокультурному просторі етичних та естетичних цінностей. 

ВРН8. Аналізувати культурні процеси у сучасному українському суспільстві, розуміти вплив 

всіх факторів суспільного життя (політичного, економічного інших) на культуру та 

духовність сучасних українців. 

ВРН9.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. 

ВРН10. Здійснювати ефективну усну комунікацію іноземною мовою у діловому середовищі. 

ВРН11.Володіти сучасними методами і технологіями фотозйомки, методами і засобами 

створення художньої анімації. Застосовувати некласичні способи реалізації творчих проектів 

і створення мистецького твору. 

ВРН12.Володітиінструментами розробки, формування, валідації стартап-проекту, джерел їх 

фінансування, оптимізації та раціонального використання особистих фінансів та систем 

електронного бізнесу. 

ВРН13.Бути здатним використовувати базові теоретичні та практичні закономірності 

образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва у 

практичній діяльності. Володіти принципами вибору техніки виконання конкретного 

малюнку та навиками лінійно-конструктивного побудування. 

ВРН14.Вміти використовувати програми PowerPoint, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Blender, 

пакети програм Autodesk у роботі над проектами. 

ВРН15.Вміти використовувати базові закономірності  графіки при створенні ілюстрацій та 

шрифтів, розробці і оформленні друкованих та електронних книжок. 

ВРН16.Орієнтуватися в різновидах візуального мистецтва. Вміти застосовувати теорію 

візуального аналізу. 

ВРН17.Володіти основами проектування кінетичних об’єктів у міському середовищі. Вміти 

самостійно застосовувати отримані технологічні знання на практиці.  

ВРН18. Вільно орієнтуватися у головних теоретичних та практичних концепціях 

монументального мистецтва. Знати традиційні та сучасні техніки монументального 

живопису, вільно користуватися ними в творчій роботі. Володіти основами та техніко-

технологічними особливостями сакрального мистецтва. 

ВРН19.Розуміти особливості створення інсталяції та об’єкту у сучасному місті. 

Проектувати об’єкти ленд-арту. 
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2.Перелік вибіркових компонент освітньо-професійної  програми та їх 

логічна послідовність 

Код н/д  

Кіль

кість 

кред

итів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 

Вибіркові компоненти освітньої програми 

Блок В 

ВК 1 Психологія 4 диф. залік ЗМ 1. Пізнавальні процеси та емоційна 

сфера особистості. 

ЗМ 2. Індивідуально-психологічні 

особливості людини. 

ЗМ 3. Особистість у професійній 

діяльності. 

ВК 2 Конфліктологія  4 диф. залік ЗМ 1.Теоретичні засади конфліктології. 

ЗМ 2.Загальна теорія конфлікту. 

ЗМ 3.Управління конфліктами. 

ВК 3 Логіка 4 диф. залік ЗМ 1. Історичні етапи розвитку та основні 

закони логіки. 

ЗМ 2. Форми мислення. 

ЗМ 3. Загальні теоретичні основи 

сучасної логіки. 

ВК 4 Ділова іноземна мова: 

письмова комунікація 

 

4 диф. залік ЗМ 1. Типи ділового письмового 

спілкування. 

ЗМ 2. Граматичні та лексичні особливості 

ділової письмової комунікації. 

ЗМ 3. Особливості міжкультурного 

ділового письмового спілкування та 

діловий етикет. 

ВК 5 Соціологія 4 диф. залік ЗМ 1.Загальні питання теорії соціології. 

ЗМ 2.Суспільство як соціальна система. 

ЗМ 3.Особистість в системі культури. 

ВК 6 Культурологія 

 

4 диф. залік ЗМ 1. Культура як соціальний феномен. 

ЗМ 2. Компаративістський аналіз культур. 

ЗМ 3 Культурна динаміка та еволюція. 

ВК 7 Етика та естетика 4 диф. залік ЗМ 1.Етика. 

ЗМ 2. Естетика. 

ЗМ 3. Етичне та естетичне в професійній 

діяльності. 

ВК 8 Історія української 

культури 

4 диф. залік ЗМ 1. Культура давньої та середньовічної 

України. 

ЗМ 2. Культура України нової доби. 

ЗМ 3. Українська культура новітньої доби 

та сучасності. 

ВК 9 Професійна риторика 4 диф. залік ЗМ 1. Риторика у професійному 

спілкуванні. 

ЗМ 2. Наукова риторика.  

ЗМ 3. Мистецтво ефективної професійної 

комунікації. 

ВК 10 Ділова іноземна мова: 4 диф. залік ЗМ 1. Типи ділового усного спілкування. 
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усна комунікація ЗМ 2. Граматичні та лексичні особливості 

ділової усної комунікації. 

ЗМ 3. Особливості міжкультурного 

ділового усного спілкування та діловий 

етикет. 

Блок С1. Технології фотомистецтва і мультиплікації 

ВКС1.1 Технології 

фотомистецтва  

4 диф. залік ЗМ 1. Історія, стилі та напрямки 

фотомистецтва. 

ЗМ 2. Обладнання, техніка та технологія 

фотозйомки. 

ЗМ 3. Фотопроект. Розробка професійного 

портфоліо. 

ВКС1.2 Технології пісочної 

мультиплікації. 

4 диф. залік ЗМ 1. Прийоми, методи та  засоби 

пісочної мультиплікації. 

ЗМ 2. Композиція в пісочній 

мультиплікації. 

ЗМ 3. Творчий проект в техніці пісочної 

мультиплікації. 

ВКС1.3 Технології створення 

ляльок для 

мультиплікації 

4 диф. залік ЗМ 1. Типологія ляльок. 

ЗМ 2. Матеріали і техніки виготовлення 

ляльок. 

ЗМ 3. Творчий проект по виготовленню 

ляльки. 

Блок С2. Підприємництво, електронний бізнес та стартап 

ВКС2.1 Особисті фінанси 4 диф. залік ЗМ 1. Особисті фінанси в системі 

фінансових взаємовідносин. 

ЗМ 2. Основи управління особистими 

фінансами. 

ЗМ 3. Стратегічне управління особистими 

фінансами. 

ВКС2.2 Електронний бізнес 4 диф .залік ЗМ 1. Моделі та стратегії електронного 

бізнесу. 

ЗМ 2. Архітектура електронного бізнесу. 

ЗМ 3. Логістика комерційного циклу в 

електронній комерції. 

ВКС2.3 Інноваційне 

підприємництво та 

управління стартап-

проектами 

4 диф. залік ЗМ 1. Інноваційне підприємництво та 

стартап екосистема.  

ЗМ 2. Дизайн мислення. Пошук бізнес-

моделі. 

ЗМ 3. Валідація бізнес моделі. Основні 

інструментами управління стартапами. 

Блок П1. Вільна графіка 

ВКП1.1 Історія та теорія 

графічного мистецтва 

4 диф. залік 

 

ЗМ1. Теорія графічного мистецтва.  

ЗМ2. Іісторія графіки. 

ЗМ3. Види графіки за призначенням. 

ВКП1.2 Техніки графіки та 

технологія графічних 

матеріалів 

10 диф. залік 

диф. залік 

Модуль 1. Техніки графіки.  

ЗМ 1. Способи друку. Друкована графіка 

та її композиційні особливості. 

ЗМ 2. Високий друк - ліногравюра, 

ксилографія, гравюра на картоні. Глибокий 

та плоский друк. 

ЗМ 3. Монотипія. Технічні особливості та 
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художня виразність. 

Модуль 2. Технологія створення 

графічного твору. 

ЗМ 1. Розробка ескізів композиції для 

виконання в одній з технік друкованої 

графіки. Підготовка друкованої форми, 

матеріалів та інструментів. 

ЗМ 2. Методична послідовність виконання 

композиції в техніках печатної графіки. 

ЗМ 3. Виконання графічних композицій в 

матеріалі. 

ВКП1.3 Художня анімація  15 диф. залік 

диф. залік 

диф. залік 

 

Модуль 1. Художня анімація як вид 

образотворчого мистецтва. 

ЗМ 1. Історія та теорія сучасної анімації. 

ЗМ 2. Двох та трьохвимірна анімація. 

ЗМ 3. Малювальна та лялькова анімація. 

Модуль 2. Виробництво анімаційного 

твору. 

ЗМ 1. Етапи виробництва анімаційного 

фільму. Операторська майстерність. 

ЗМ 2. Технології створення мальованої та 

комп’ютерної анімації. 

ЗМ 3. Творчий проект. 

Модуль 3. Створення авторського 

анімаційного фільму. 

ЗМ 1. Пошук ідеї, сценарний план, 

розробка персонажів. 

ЗМ 2. Анімаційне проектування, 

відеозйомка та монтаж. 

ЗМ 3. Озвучування. 

ВКП1.4 Книжкова графіка 6 диф. залік ЗМ 1. Історія книги, її структура та види 

книжкового друку. Книжковий шрифт. 

ЗМ 2. Композиція ілюстрації. Дитяча 

книга. 

ЗМ 3. Комп’ютерні технології в 

книжковому дизайні.  

ВКП1.5 Рекламна графіка 5 диф. залік ЗМ 1. Ілюстрація в рекламі. Рекламний 

плакат. 

ЗМ 2. Елементи фірмового стилю та 

поліграфічна продукція. Упаковка та 

етикетка. 

ЗМ 3. Рекламна графіка в електронних 

ЗМІ. 

Блок П2. Паблік-арт 

ВКП2.1 Візуальне мистецтво у 

просторі міста 

 

4 диф. залік 

 

ЗМ 1. Теорія візуального аналізу. 

ЗМ 2. Різновиди візуального мистецтва. 

ЗМ 3. Традиційні та сучасні напрямки 

візуального мистецтва. 

ВКП2.2 Кінетичне мистецтво в 

міському середовищі 

10 диф. залік 

диф. залік 

Модуль 1. Кінетичне мистецтво як 

різновид образотворчого мистецтва. 

ЗМ 1. Теорія та історія кінетичного 

мистецтва 
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ЗМ 2. Типологія кінетичних об’єктів 

кінетичного мистецтва. 

ЗМ 3. Особливості створення кінетичних 

об’єктів. 

Модуль 2.Засоби виразності в 

кінетичному мистецтві. 

ЗМ 1.Сучасні матеріали в кінетичному 

мистецтві. 

ЗМ 2. Техніки і технології в кінетичному 

мистецтві. 

ЗМ 3. Основи проектування кінетичних 

об’єктів у міському середовищі. 

ВКП2.3 Монументальне 

мистецтво 

15 диф. залік 

диф. залік 

диф. залік 

 

Модуль 1.Мистецтво муралу. 

ЗМ 1. Особливості муралу як виду 

образотворчого мистецтва. 

ЗМ 2. Засоби виразності та сучасні 

матеріали в мистецтві муралу. 

ЗМ 3. Техніки та технології створення 

муралу. 

Модуль 2. Стріт-арт та графіті. 

ЗМ 1. Стріт-арт як сучасна форма міського 

мистецтва.. 

ЗМ 2. Графіті як візуальна комунікація в 

міському просторі. 

ЗМ 3. Техніки та технології стріт-арту та 

графіті. 

Модуль 3. Сакральне мистецтво. 

ЗМ 1. Іконологія та іконографія. 

ЗМ 2. Іконопис. 

ЗМ 3. Церковна архітектура та інтер’єр. 

ВКП2.4 Інсталяція та об’єкт в 

міському середовищі 
 

6 диф. залік ЗМ 1. Інсталяція та об’єкт в культурно-

історичній динаміці. 

ЗМ 2. Особливості створення інсталяції та 

об’єкту у сучасному місті. 

ЗМ 3. Творчий проект. 

ВКП2.5 Ленд-арт 5 диф. залік ЗМ 1. Ленд-арт як еко-мистецтво. 

ЗМ 2. Сучасні напрямки ленд-арту. 

ЗМ 3. Проектування об’єктів ленд-арту. 

Загальний обсяг вибіркових 

компонент: 

60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 

ПРОГРАМИ 

240 
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Структурно-логічна схема 

Опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми за семестрами 
     Блок С1– Технології фотомистецтва і мультиплікації.  

1 

  Психологія  
або 
Конфліктологія 

або  
Логіка  
або 
Ділова 

іноземна мова: 

письмова 

комунікація 
або 
Соціологія 
4кр., диф.залік 

Культурологія 

або 
Етика та 

естетика  
або 
Інтелектуальна 

власність  
або 
Професійна 

риторика 
або 

Ділова іноземна 

мова: усна 

комунікація 
4кр., диф.залік 

Технології 

фотомистецтва 
4кр., диф.залік 

Технології 

пісочної 

мультиплікації.  
4кр., диф. залік 

Технології 

створення ляльок в 

мультиплікації. 
4кр., диф. залік 

 

Блок С2. Підприємництво, електронний бізнес та стартап 

Особисті фінанси 

4кр., диф.залік 
Електронний бізнес 

4кр., диф. залік 
Інноваційне 

підприємництво та 

управління 

стартап-проектами 

4кр., диф. залік 

2     Блок П1. Вільна графіка 

3 

    Історія та теорія 

графічного 

мистецтва 4кр., 

диф.залік 

Художня анімація  
4кр., диф.залік 
 

Художня анімація  
6кр., диф.залік 
 

Художня анімація  
5кр., диф.залік 
 

4 

     Техніки графіки 

та технологія 

графічних 

матеріалів  
5кр., диф.залік 

Техніки графіки 

та технологія 

графічних 

матеріалів  
5кр., диф.залік 

 

5       Книжкова графіка  
6кр., диф.залік 

Рекламна графіка  
5кр., диф.залік 

6     Блок П2. Паблік-арт 

7 

    Мистецтво у 

просторі міста 
4кр., диф.залік 

Монументальне 

мистецтво 
4кр., диф.залік 
 

Монументальне 

мистецтво 
6кр., диф.залік 
 

Монументальне 

мистецтво 
5кр., диф.залік 
 

8 
     Кінетичне 

мистецтво 

Кінетичне 

мистецтво 
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вміському 

середовищі 
5кр., диф.залік 

вміському 

середовищі 
5кр., диф.залік 

9 

      Інсталяція та 

об’єкт в міському 

середовищі 
6кр., диф.залік 

Ленд-арт 

5кр., диф.залік 

Раз

ом 
0 кр. 0 кр.  4 кр. 4 кр. 8 кр. 13 кр. 21 кр. 10 кр. 

 

 

 

 

Розподіл обсягу (в кредитах ЄКТС)  

за обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами за семестрами 

 

Семестри 1 2 3 4 5 6 7 8 

Обов’язкові ОК 30 30 26 26 22 17 9 20 

Вибіркові ОК 0 0 4 4 8 13 21 10 

Разом за семестр 30 30 30 30 30 30 30 30 
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4. Матриця відповідності компетентностей 

вибірковим компонентам 
 

В
З

К
1
 

В
З

К
 2

 

В
З

К
 3

 

В
З

К
 4

 

В
З

К
 5

 

В
З

К
 6

 

В
З

К
 7

 

В
З

К
 8

 

В
З

К
 9

 

В
Ф

К
 1

 

В
Ф

К
 2

 

В
Ф

К
 3

 

В
Ф

К
 4

 

В
Ф

К
 5

 

В
Ф

К
 6

 

В
Ф

К
 7

 

В
Ф

К
 8

 

В
Ф

К
 9

 

В
Ф

К
 1

0
 

ВК 1 +                   

ВК 2  +                  

ВК 3   +                 

ВК 4    +                

ВК 5     +               

ВК 6      +              

ВК 7       +             

ВК 8        +            

ВК 9         +           

ВК 10      +                

ВКС1.1          +          

ВКС1.2          +          

ВКС1.3          +          

ВКС2.1           +         

ВКС2.2           +         

ВКС2.3           +         

ВКП1.1            +        

ВКП1.2            +        

ВКП1.3             + + +     

ВКП1.4              + +     

ВКП1.5              + +     

ВКП2.1                +    

ВКП2.2                 +   

ВКП2.3                  +  

ВКП2.4                  + + 

ВКП2.5                   + 
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5. Матриця забезпечення результатів навчання (ВРН) 

Відповідними вибірковими освітніми компонентами 
 

 

В
П

Р
Н

1
 

В
П

Р
Н

 2
 

В
П

Р
Н

 3
 

В
П

Р
Н

 4
 

В
П

Р
Н

 5
 

В
П

Р
Н

 6
 

В
П

Р
Н

 7
 

В
П

Р
Н

 8
 

В
П

Р
Н

 9
 

В
П

Р
Н

 1
0
 

В
П

Р
Н

 1
1
 

В
П

Р
Н

 1
2
 

В
П

Р
Н

 1
3
 

В
П

Р
Н

 1
4
 

В
П

Р
Н

 1
5
 

В
П

Р
Н

 1
6
 

В
П

Р
Н

 1
7
 

В
П

Р
Н

1
8
 

В
П

Р
Н

 1
9
 

ВК 1 +                   

ВК 2  +                  

ВК 3   +                 

ВК 4    +                

ВК 5     +               

ВК 6      +              

ВК 7       +             

ВК 8        +            

ВК 9         +           

ВК 10            +          

ВКС1.1           +         

ВКС1.2           +         

ВКС1.3           +         

ВКС2.1            +        

ВКС2.2            +        

ВКС2.3            +        

ВКП1.1             +       

ВКП1.2             +       

ВКП1.3              +      

ВКП1.4              + +     

ВКП1.5              + +     

ВКП2.1                +    

ВКП2.2                 +   

ВКП2.3                  +  

ВКП2.4                  + + 

ВКП2.5                   + 

 

 

 

 

 


