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Профіль освітньої програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, 

реставрації 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 3 роки 10 місяців 

 

Наявність 

акредитації 

Не акредитована (запроваджена у 2018 р.) 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень  

НРК України – 7 рівень  

FQ-EHEA – перший цикл  

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти.  

 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://omd.kname.edu.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

 Надання освіти у сфері образотворчого мистецтва, декоративного 

мистецтва, реставрації, впровадження в мистецьку практику 

інноваційних технологій у вирішенні творчих, теоретичних і  

практичних завдань  
3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область Об’єкт: цілісний продукт предметно-просторового та візуального 

середовища.  

Цілі навчання: формування фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації 

творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій, положень і методів мистецької 

діяльності та характеризується певною невизначеністю умов.  

Теоретичний зміст предметної галузі: поняття, концепції, 

принципи, еволюція образотворчого мистецтва, декоративного 

мистецтва, реставрації творів мистецтва; опис, аналіз, 

витлумачення, атрибуція мистецьких творів та шкіл мистецтва.  

Методи, методики, технології: порівняльно-історичний, 

семіотичний, формальний аналіз, інноваційні методики створення 

та реставрації мистецьких об’єктів, теорія і методологія 
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проведення наукових досліджень в сфері образотворчого та 

декоративного мистецтва.  

Інструменти та обладнання пов’язані з процесом створення 

творів мистецтва різних видів та жанрів, обладнання для 

дослідження та зберігання творів мистецтва, інформаційні та 

комунікаційні технології 
Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна освіта в галузі культури і мистецтва за спеціальністю  

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. 

Ключові слова: образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

художник, реставрація, графіка, сакральне мистецтво, сценографія. 

Особливості 

програми 

Немає 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Можливе працевлаштування у державних закладах та приватних 

компаніях на посади, пов’язані з образотворчою діяльністю. 

Професії (згідно з чинною редакцією Національного 

класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010): 

347  Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері 

культури та мистецтва.  

3471  Декоратори та комерційні дизайнери. 

3479  Інші фахівці у сфері культури та мистецтва. 

Подальше навчання Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, навчання через 

проектну  та конкурсну практику. 

Навчання включає: лекційні і практичні заняття, самостійне навчання, 

консультації з викладачами, практики та самостійне виконання 

кваліфікаційної роботи бакалавра – комплексного образотворчого 

проекту. 

Оцінювання Письмові екзамени, диференційовані заліки, практичні завдання, 

перегляди, захист кваліфікаційної роботи бакалавра 

6 – Програмні компетентності 

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 та характеризується певною невизначеністю 

умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК),визначені 

стандартом вищої 

освіти спеціальності 

 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, 

екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство, використовувати різні види та форми рухової 
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активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

ЗК12. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК13. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

Загальні 

компетентності (ЗК), 

визначені закладом 

вищої освіти  

ЗК14.Здатність адекватно оцінювати результати власної 

діяльності, здійснювати корекцію власних індивідуально-

психологічних особливостей, психологічно обґрунтовано 

здійснювати професійне спілкування. 

ЗК15.Здатність використовувати основні положення 

конфліктології та технології управління конфліктами в аналізі 

конфліктів. 

ЗК16.Здатність застосовувати логічне мислення до аналізу 

суспільних явищ та процесів та при вирішенні професійних задач. 

ЗК17.Вміння аналізувати соціальну реальність через призму 

соціологічного раціонального мислення. 

ЗК18.Здатність забезпечення захисту інтелектуальної власності. 

ЗК19.Комунікативна (вільне володіння українською та іноземною 

мовами 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 

спеціальності (ФК),  

визначені стандартом 

вищої освіти 

спеціальності 

ФК1.Здатність розуміти базові теоретичні та практичні 

закономірності створення цілісного продукту предметно-

просторового та візуального середовища.  

ФК2.Здатність володіти основними класичними і сучасними 

категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки.  

ФК3.Здатність формулювати цілі особистісного і професійного 

розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку 

галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та 

індивідуально-особистісних особливостей.  

ФК4.Здатність оволодівати різними техніками та технологіями 

роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.  

ФК5.Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в 

практику сучасного мистецтва.  

ФК6.Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у 

мистецькому творі.  
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ФК7.Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) 

діяльність до вимог і умов споживача.  

ФК8.Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної 

інформації, діагностику стану збереженості матеріально-

предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву 

мету реставраційного втручання. 

ФК9.Здатність використовувати професійні знання у практичній 

та мистецтвознавчій діяльності.  

ФК10.Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї 

частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної 

діяльності. 

ФК11.Здатність проводити сучасне мистецтвознавче дослідження 

з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

ФК12.Здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі 

дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах. 

ФК13.Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих 

спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК),  

визначені 

закладомвищої освіти 

 

 

 

 

ФК14.Здатність до створення унікального імені та образу 

продукту (брендингу) на сучасному інформативно-

комунікативному рівні. 

ФК15.Здатність використовувати сучасні мультимедійні 

технології для створення художнього образу. 

ФК16.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. 

ФК17.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. 

ФК18.Володіння рисунком; здатність застосовувати базові 

знання з композиції в процесі проектування будь-якого 

мистецького об’єкту. 

ФК19.Здатність формування основних професійних навичок, 

знань і умінь художника / дизайнера книжкової, ігрової і 

анімаційної індустрії. 

ФК20.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. 

ФК21.Знання про різновиди, традиційні та сучасні напрямки 

візуального мистецтва, усвідомлення як і з якою метою 

створюються візуальні об’єкти у просторі міста. 

ФК22.Знанняоснов теорії та історії кінетичного мистецтва; 

володіння техніко-технологічними вміннями проектування 

кінетичних об’єктів у міському середовищі. 

ФК23.Вміння самостійно застосовувати знання про: особливості 

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

мистецтва;техніко-технологічні аспекти художнього 

проектування 

ФК24.Здатність до проектування та створення інсталяцій,  

об’єктів сучасного мистецтва та ленд-арту у просторі міста.  

7 – Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом вищої 

освіти спеціальності 

ПРН1.Застосовувати комплексний художній підхід для створення 

цілісного образу.  

ПРН2.Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та 

сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у 

практичних ситуаціях.  

ПРН3.Формувати різні типи документів професійного 

спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного 

мовлення. 

ПРН4.Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та 

апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з 

фаховим комп’ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями).  

ПРН5.Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. 

ПРН6.Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні 

площинні, об’ємні та просторові композиційні рішення і 

виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах.  

ПРН7.Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні 

властивості об’єктів образотворчого, декоративного мистецтва, 

реставрації та використовувати існуючі методики реставрації 

творів мистецтва в практичній діяльності за фахом.  

ПРН8.Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та 

трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для 

розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи 

морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької 

спадщини і застосовувати результати аналізу при формуванні 

концепції твору та побудові художнього образу.  

ПРН9.Застосовувати знання з історії мистецтв у професійній 

діяльності, впроваджувати український та зарубіжний мистецький 

досвід. 

ПРН10.Володіти основами наукового дослідження (робота з 

бібліографією, реферування, рецензування, приладові та 

мікрохімічні дослідження).  

ПРН11.Визначати мету, завдання та етапи мистецької, 

реставраційної та дослідницької діяльності, сприяти оптимальним 

соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.  

ПРН12.Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, 

спілкування та професійної діяльності. 

ПРН13.Застосовувати сучасне програмне забезпечення у 

професійній діяльності (за спеціалізаціями). 

ПРН14.Трактувати формотворчі засоби образотворчого 

мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації як відображення 

історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів 

розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну 

та естетичну специфіку у комунікативному просторі.  



9 

 

ПРН15.Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою 

образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації 

мистецьких творів.  

ПРН16.Розуміти вагому роль українських етномистецьких 

традицій у стильових рішеннях творів образотворчого, 

декоративного та сучасного візуального мистецтва. 

ПРН17.Популяризувати надбання національної та всесвітньої 

культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, 

національного самоусвідомлення та етнокультурної 

самоідентифікації. 

ПРН18.Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, 

застосовувати екологічні принципи в житті та професійній 

діяльності.  

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

закладом вищої 

освіти 

 

ПРН19.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. 

 ПРН20.Застосовувати навички управління конфліктами в 

професійній діяльності, засоби та стратегії їхнього регулювання та 

розв’язання. 

ПРН21.Обґрунтовано використовувати основні принципи, закони 

і правила логічного мислення в науковому пізнанні та професійній 

діяльності. 

ПРН22.Ефективно спілкуватися іноземною мовою у діловому 

середовищі. 

ПРН23.Застосовувати основні положення і методи соціологічної 

науки при вирішенні професійних задач. 

ПРН24.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. 

ПРН25.Обґрунтовувати моральні засади суспільних та 

професійних відносин на основі категоріального аналізу етичних 

теорій; формувати усвідомлене почуття відповідальності та 

морального самовдосконалення; виробляти компромісні рішення 

при здійсненні спільної діяльності шляхом етичної рефлексії; 

аналізувати мистецькі джерела в контексті сучасних естетичних 

теорій; визначати художні особливості культурного розвитку 

європейської цивілізації; здатність висловлювати та 

обґрунтовувати свою позицію з питань ціннісного ставлення до 

художньої спадщини людства. 

ПРН26.Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної 

власності; застосовувати правила оформлення прав 

інтелектуальної власності. 

ПРН27.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 
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до діяльності; доводити власні думки; виявляти, застосовувати 

інформаційно-комунікативні технології; розвивати навички 

міжособистої взаємодії в колективі. 

ПРН28.Застосовувати мовні, мовленнєві, лінгвосоціокультурні та 

комунікативні навички для ефективного спілкування іноземною 

мовою. 

ПРН29.Застосовувати принципи та методи побудови бренду. 

Створювати візуальний образ як особистого бренда, так і бренда 

продукту, торгівельної марки, підприємства або фірми. 

ПРН30.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. 

ПРН31.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. 

ПРН32.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. 

ПРН33.Володіти навичками створення мультимедійних творів у 

всіх видах кіно і телебачення - анімаційних, документальних, 

ігрових, музичних та рекламних кліпів. 

ПРН34.Вміти використовувати програми AdobeIllustrator, MS 

Visio, PowerPoint у роботі над проектами.  

ПРН35.Вміти використовувати базові закономірності  графіки при 

створенні ілюстрацій та шрифтів, розробці і оформленні 

друкованих та електронних книжок. 

ПРН36.Орієнтуватися в різновидах візуального мистецтва. Вміти 

застосовувати теорію візуального аналізу. 

ПРН37.Володіти основами проектування кінетичних об’єктів у 

міському середовищі. Вміти самостійно застосовувати отримані 

технологічні знання на практиці.  

ПРН38. 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. 

ПРН39.Розуміти особливості створення інсталяції та об’єкту у 

сучасному місті. Проектувати об’єкти ленд-арту. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Професійна підготовка бакалаврів забезпечується кваліфікованим 

науково-педагогічним складом кафедри, який складають доктори 

та кандидати наук, професори, доценти, Народний художник 

України та Заслужений діяч мистецтв України. Два викладачі 

мають сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В-2, 

три пройшли міжнародне стажування. Всі викладачі кафедри 

мають потужний виробничий досвід в галузі дизайну та 

образотворчого мистецтва. 



11 

 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес у повному обсязі забезпечений аудиторним 

фондом, адміністративними і допоміжними приміщеннями. 

Спеціалізовані комп’ютерні лабораторії кафедри мають сучасне 

обладнання та програмне забезпечення (пакети програм Autodesk 

з інтегрованими програмними інструметами та Graphisoft),  

можливість доступу до мережі інтернет. 

Для лекційних занять використовується аудиторія з 

мультимедійним обладнанням. Для проведення практичних 

занять використовуються рисувальна зала (ауд. 603Цк, 307) з 

системою направленого освітлення, скульптурна майстерня 

(«ARHOUSE»), лабораторія мультимедійного та промислового 

дизайну (ММПД), лабораторія теле-відео комунікацій (ауд. 

215ЦК), комплекс архітектурно-художніх майстерень 

«ARHOUSE».  

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Усі освітні компоненти освітньої програми Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація забезпечені 

такими навчально-методичними матеріалами: 

підручники; навчальні посібники; конспекти лекцій; методичні 

вказівки та рекомендації; індивідуальні завдання; збірники 

ситуаційних завдань (кейсів); приклади розв’язування типових 

задач чи виконання типових завдань; комп’ютерні презентації; 

ілюстративні матеріали; каталоги ресурсів тощо. Усі навчально-

методичні матеріали доступні для студентів у читальних залах 

наукової бібліотеки http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/, в 

тому числі у залі інформаційного сервісу, обладнаному 

комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет та локальної 

мережі Університету, у цифровому 

репозиторіюhttp://eprints.kname.edu.ua, на порталі Центру 

дистанційного навчанняhttp://cdo.kname.edu.ua/ 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Відповідно до Положення про академічну мобільність студентів, 

аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 

працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Університет Нова Гориця, Словенія 

 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Відповідно до Правил прийому на навчання до  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://eprints.kname.edu.ua/
file:///C:/AppData/Local/Temp/Центру%20дистанційного%20навчання
file:///C:/AppData/Local/Temp/Центру%20дистанційного%20навчання
http://cdo.kname.edu.ua/
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF
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2.Перелік компонент освітньо-професійної  програми та їх  

логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньої програми  
 

Код 

н/д 
 

Кіль

кість 

кред

итів 

Форма 

підсумк. 

контрол

ю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК 

1. 

Іноземна мова 7 

 

залік, 

екзамен 

 

Модуль 1.Іноземна мова в соціальному 

аспекті 

ЗМ 1.Іноземна мова у повсякденному 

житті 

ЗМ 2.Іноземна мова у вирішенні 

сучасних проблем соціуму. 

ЗМ 3.Іноземна мова в освітньому 

просторі. 

Модуль 2. Іноземна мова в 

інформаційно-комунікаційному 

просторі 

ЗМ 1.Міжкультурна комунікація в 

епоху глобалізації. 

ЗМ 2.Використання іноземної мови в 

роботі з інформаційно-

комунікаційними технологіями. 

ЗМ 3.Іноземна мова у професійному 

середовищі. 

ОК 

2. 

Українські історико-

гуманітарні студії 

3 залік ЗМ 1.Суспільно-історичні особливості 

формування гуманітарного простору в 

Україні. 

ЗМ 2.Історико-культурні візії 

гуманітарної складової українського 

минулого. 

ОК 

3. 

Практикум з 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій 

3 

 

залік ЗМ 1.Сучасні мережеві технології 

обробки та подання інформації в MS 

Office 

ЗМ 2.Пошук та узагальнення інформації з 

різних джерел з використанням 

інформаційних і комунікаційних 

технологій 

ЗМ 3.Сучасні засоби оформлення 

інформаційного контенту та розміщення 

інформації у хмарному сховищі даних 

ОК 

4. 

Теорія и практика 

правозастосування 

3 

 

залік ЗМ.1.Правові основи громадянського 

суспільства. 

ЗМ.2.Загальні засади реалізації 

конституційних прав і свобод людини та 

громадянина в Україні. 

ЗМ.3.Механізми захисту конституційних 

прав і свобод людини та громадянина. 
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ОК 

5. 

Філософія 4 

 

екзамен 

 

ЗМ.1.Історія філософії. 

ЗМ.2.Онтологія. Гносеологія. 

ЗМ.3.Соціальна філософія. 

ОК 

6. 

Комп’ютерні технології 

в образотворчому 

мистецтві 

4 

 

диф.залі

к 

ЗМ.1.Растрові та векторні графічні 

редактори. 

ЗМ.2.Інструменти управління графічних 

редакторів (AdobePhotoshop). 

ЗМ.3.Інструменти малювання графічних 

редакторів (AdobePhotoshop).  

ОК 

7. 

Комп’ютерна графіка та 

моделювання 

 

9 

 

диф.залі

к 

диф.залі

к 

Модуль 1. Комп’ютерна графіка в 

образотворчому мистецтві. 

ЗМ.1. Композиція в комп’ютерній графіці. 

ЗМ.2. Техніка трансформації в растровому 

та векторному середовищі. 

ЗМ.3. Техніка цифрового живопису та 

графіки. 

Модуль 2. Художнє проектування. 

ЗМ.1. Однофігурна композиція засобами 

цифрового живопису. 

ЗМ.2. Багатофігурна композиції засобами 

цифрового живопису. 

ЗМ.3. Створення складної графічної історії. 

ОК 

8. 

ЗD моделювання 6 

 

 

диф.залі

к 

ЗМ.1. Програмні продукти для 3D 

моделювання.  

ЗМ.2. 3D анімація об’єктів. 

ЗМ.3.Створення та візуалізація 

тривимірних локацій. 
ОК 

9. 

Світлокольоровий 

дизайн та комп'ютерне 

моделювання освітлення 

4 

 

екзамен ЗМ.1.Світлокольоровий дизайн як художне 

проектування. Технічні та естетичні 

параметри (основи дизайну, архітектури, 

колориметрія). 

ЗМ.2.Проектування освітлення в сучасних 

світлотехнічних програмних продуктах. 

ЗМ.3.Комп'ютерне моделювання 

освітлення. 

ОК 

10. 

Теоретичні та методичні 

основи образотворчого 

мистецтва 

4 

 

екзамен ЗМ.1.Теоретичні основи мистецтвознавч. 

науки. Специфіка завдань і методів 

мистецтвознавч. дослідження, 

категоріальний апарат. 

ЗМ.2.Види образотворчого мистецтва.  

Специфічні для кожного виду мистецтва 

художні засоби. 

ЗМ.3.Жанри образотворчого мистецтва. 

Особливості жанрової диференціації в 

образотворчому мистецтві. 

ОК 

11. 

Історія світової 

художньої  

культури  

6 

 

екзамен 

екзамен 

Модуль 1. Світова художня культура від 

первісності до доби Відродження. 

ЗМ.1.Художня культура первісної доби, 

перших цивілізацій та античного світу. 

ЗМ.2.Західноєвропейська культура в 

середні віка. 
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ЗМ.3.Художня культура епохи 

Відродження. 

Модуль 2. Художня культура XVII -ХХ 

ст. 

ЗМ.1.Особливості розвитку художньої 

культури XVII -ХVIIІ ст. 

ЗМ.2.Художня культура ХІХ ст. 

ЗМ.3.Розвиток художньої культури у ХХ 

ст. 

ОК 

12. 

Сучасне мистецтво 3 

 

екзамен ЗМ.1. Сучасні мистецькі практики. 

ЗМ.2. Інноваційні техніки і технології в 

образотворчому мистецтві. 

ЗМ.3.Пошуки нових форм візуальної 

образотворчості.  

ОК 

13. 

Образотворче мистецтво 17 

 

 

диф.залі

к 

диф.залі

к 

диф.залі

к 

диф.залі

к 

Модуль 1. Засоби художньої виразності 

в образотворчому мистецтві. 

ЗМ.1.Засоби художньої виразності в 

графіці. 

ЗМ.2.Засоби художньої виразності 

сакральному мистецтві. 

ЗМ.3.Засоби художньої виразності 

сценографії. 

Модуль 2. Прийоми створення 

художнього образу в образотворчому 

мистецтві. 

ЗМ.4.Прийоми створення художнього 

образу в графіці. 

ЗМ.5.Прийоми створення художнього 

образу в сакральному мистецтві. 

ЗМ.6.Прийоми створення художнього 

образу в сценографії. 

Модуль 3. Макетування в 

образотворчому мистецтві. 

ЗМ.7.Макетування в графіці. 

ЗМ.8.Макетування в сакральному 

мистецтві. 

ЗМ.9Макетування в сценографії. 

Модуль 4. Робота в матеріалі. 

ЗМ.10.Робота в матеріалі в графіці. 

ЗМ.11.Робота в матеріалі в сакральному 

мистецтві. 

ЗМ.12.Робота в матеріалі в сценографії. 

ОК 

14. 

Арт проектування 15 

 

диф.залі

к 

диф.залі

к 

диф.залі

к 

 

Модуль 1. Проект малих форм з 

елементами декору. 

ЗМ.1.Графічна модель малої 

архітектурної форми. 

ЗМ.2.Проект малої архітектурної форми 

сакрального мистецтва. 

ЗМ.3.Художнє рішення бутафорського 

сценічного об’єкту. 

Модуль 2. Проект тематичного рішення 

простору.  
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ЗМ.4.Моделювання тематичного 

простору графічними засобами. 

ЗМ.5.Проект оформлення камерного 

церковного інтер'єру. 

ЗМ.6.Проект оформлення сценічного 

інтер’єру. 

Модуль 3. Комплексний 

концептуальний проект арт- об’єкту. 

ЗМ.7.Проект художнього рішення 

анімаційного об'єкту. 

ЗМ.8.Проект рішення відкритого 

сакрального простору. 

ЗМ.9.Проект художнього рішення 

міського заходу. 

ОК 

15. 

Кольорознавство 4 

 

екзамен ЗМ.1.Значення кольору в мистецтві. 

ЗМ.2.Кольоровий спектр. Хроматичні та 

ахроматичні, основні та доповнюючи 

кольори. 

ЗМ.3.Нюанс та контраст. Тон та 

насиченість кольору. 

ОК 

16. 

Живопис 15 

 

диф.залі

к 

диф.залі

к 

диф.залі

к 

 

Модуль 1. Живопис  натюрморту.  

З’ясування  основних принципів 

живопису.   

ЗМ.1.Етюди натюрмортів в техніці 

«гризайль». Рішення великих тонових 

відносин. Перевтілення реалістичного 

зображення в декоративне (акварель, 

гуаш). 
ЗМ.2.Натюрморт із предметів побуту на 

гармонізацію колірних і тонових 

контрастів (акварель). 

ЗМ.3.Декоративне рішення натюрморту 

з гіпсовою головою (гуаш). 

Модуль 2. Тонально-кольорове 

моделювання голови  

і напівпостаті людини. 

ЗМ.4 Моделювання голови натурника в 

техніці «гризайль» (гуаш). 

ЗМ.5 Етюди голови натурника на на 

гармонізацію колірних і тонових 

контрастів (акварель, гуаш). 

ЗМ.6 Декоративне моделювання 

напівпостаті натурника (палітра з трьох 

кольорів, гуаш).  

Модуль 3. Декоративне зображення 

постаті людини. 

ЗМ.7 Живопис напівпостаті на 

орнаментальному тлі (гуаш, акрил). 

ЗМ.8 Етюди оголеної напівпостаті 

людини, перевтілення реалістичного 

зображення в декоративне (гуаш, акрил). 
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ЗМ.9 Живопис оголеної постаті людини 

в незаглибленому середовищі (гуаш, 

акрил, олія).  

ОК 

17. 

Рисунок та пластична 

анатомія 

20 

 

диф.залі

к 

диф.залі

к 

диф.залі

к 

диф.залі

к 

Модуль 1. Вивчення основ передачі  

об’єму форми у просторі на площині 

аркушу засобами  рисунку. 

ЗМ.1.Рисунок простих прямокутних 

геометричних форм, форм обертання, 

світлотональні властивості предметів. 

ЗМ.2.Виконання вправ різноманітними 

графічними матеріалами (олівець, 

вугілля, туш, перо). 

ЗМ.3.Рисунок натюрморту в інтер'єрі. 

Модуль 2. Вивчення конструктивно-

анатомічної складової голови людини. 

ЗМ.4.Конструктивно-архітектонічне 

рішення зв’язку опорно-анатомічних 

крапок на поверхні голови людини та 

конструктивний рисунок гіпсової 

голови. 

ЗМ.5.Вивчення конструктивно-

анатомічних складових голови людини 

та начерки живої голови людини. 

ЗМ.6.Конструктивно-пластичне 

моделювання голови натурщика:  повно-

тональний рисунок голови людини у 

ракурсі (сангіна, вугілля). 

Модуль 3.Конструктивно-пластичне 

моделювання голови натурщика та 

гіпсової постаті людини. 

ЗМ.7.Конструктивний рисунок гіпсової 

постаті людини. 

ЗМ.8.Вивчення пластичної анатомії 

постаті людини та конструктивний 

рисунок оголеної постаті людини у 

положенні контрапосту. 

ЗМ.9.Рисунки і начерки напівпостаті і 

постаті людини в різноманітному русі. 

Модуль 4.  Рисунок оголеної постаті 

людини. 

ЗМ.10. Рисунок оголеної постаті людини 

у ракурсі з елементами інтер'єру. 

ЗМ.11.Повнотональний рисунок 

оголеної постаті людини у складному 

ракурсі (сангіна, вугілля, крейда). 

ЗМ.12.Творче завдання. 

ОК 

18. 

Орнамент в 

декоративно-

прикладному мистецтві 

5 

 

диф.залі

к 

ЗМ.1Орнамент культур Давнього світу 

та Середньовіччя. 

ЗМ.2.Орнамент від Відродження до доби 

Просвітництва. 

ЗМ.3.Орнамент ХІХ-ХХ століття. 

Інновації у використанні орнаменту в 

сучасному міському просторі. 
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ОК 

19. 

Декоративно-прикладне 

мистецтво 

6 

 

диф.залі

к 

ЗМ.1. Особливості, типологія, принципи 

і методи декоративно-прикладного 

мистецтва України. Декоративна 

монокомпозиція. 

ЗМ.2. Художньо-стилістичні особливості 

ДПМ за матеріалом. Українська 

кераміка, скло.  

ЗМ.3. Художньо-стилістичні особливості 

ДПМ за технікою оздоблення. 

Декоративний розпис. 

ОК 

20. 

Скульптура 5 

 

диф.залі

к 

ЗМ.1.Ознайомлення з матеріалом, 

інструментами, приладдям, способом та 

прийомами ліплення. 

Засоби художньої виразності скульптури 

(об’єм і фактура). Ліплення простих 

геометричних та природних форм.  

ЗМ.2.Вивчення пластичної анатомії тіла 

тварин. Виконання рельєфної композиції 

з використанням елементів тваринного 

світу на основі ескізу. 

ЗМ.3.Вивчення пластичної анатомії 

голови людини. Ліплення черепа. 

Побудова основних масивів черепу та 

знаходження їх пропорцій. Ліплення 

елементів обличчя. 

ОК 

21. 

Основи художньої 

композиції  

4 

 

екзамен ЗМ.1.Знайомство з поняттями 

композиція, конструкція, структура, 

золотий перетин. Основні закони 

композиції. Єдність та супідрядність 

(цілісність). 

ЗМ.2.Рівновага (симетрія, рух, протирух, 

вертикаль та горизонталь, рівновага мас, 

контрасту, кольору). 

ЗМ.3.Контраст (змісту, руху, мас, 

кольору). Рух (ритм простий та 

складний). 

ОК 

22. 

Архітектура і синтез 

мистецтв 

4 

 

екзамен ЗМ.1.Архітектура та синтез мистецтв від 

Середньовіччя до сучасності. 

ЗМ.2.Синтез мистецтв в дизайні та 

пластичних мистецтвах. 

ЗМ.3.Театральний та кінематографічний 

синтез мистецтв. 

ОК 

23. 

Менеджмент соціально-

культурної діяльності 

5 

 

екзамен ЗМ.1.Менеджмент мистецтва в 

соціально-культурній динаміці. 

ЗМ.2.Арт-менеджмент в системі 

сучасної арт-індустрії. 

ЗМ.3.Технології арт-менеджменту. 

ОК 

24. 

Дипломне проектування 12 диф. 

залік 

ЗМ.1.Збір матеріалу, аналіз аналогів. 

ЗМ.2.Художня концепція та її 

обґрунтування. Композиційні пошуки, 

ескізи, формування основної ідеї та 

художнього рішення.  

ЗМ.3.Виконання проекту. 



18 

 

ОК 

25. 

Музейна практика  3 

 

диф. 

залік 

ЗМ.1.Музей як системний об'єкт. Типи, 

профілі музеїв. 

ЗМ.2. Реставраційні роботи в музейній 

практиці. 

ЗМ.3.Копіювання творів мистецтва. 

ОК 

26. 

Пленерна практика 3 

 

диф.залі

к 

ЗМ.1.Вивчення та виявлення простору і 

форми об’єкта. 

ЗМ.2. Методи та засоби створення 

художнього образу до  живописної  

(графічної) серії. 

ЗМ.3. Створення графічної (живописної) 

серії творчих робіт. 

ОК 

27. 

Художньо-проектна 

практика 

3 

 

диф.залі

к 

ЗМ.1.Аналіз обраного арт проекту та 

порівняння його з аналогами. 

ЗМ.2.Формування художньо-проектної 

пропозиції (в тому числі ескізування, 

пошукові макети, знаходження 

оптимального варіанту рішення). 

ЗМ.3.Виконання проектної пропозиції. 

ОК 

28. 

Переддипломна 

практика 

3 

 

диф.залі

к 

ЗМ.1.Ознайомлення з художньою 

діяльністю організації. 

ЗМ.2.Збір матеріалу, аналіз аналогів. 

ЗМ.3.Обробка та структурування 

отриманих даних. 

Загальний обсяг 

обов'язкових компонент: 
180 

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   диф. 

залік 

ЗМ.1.Теоретичні засади конфліктології. 

ЗМ.2.Загальна теорія конфлікту. 

ЗМ.3.Управління конфліктами. 

ВК 3 Логіка  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 

 

 диф. 

залік 

ЗМ.1.Основи ділової комунікації. 

ЗМ.2.Ділова термінологія та 

документація. 

ЗМ.3.Ділове усне та письмове 

спілкування. 

 

ВК 5 Соціологія 4 диф. 

залік 

ЗМ.1.Загальні питання теорії соціології. 

ЗМ.2.Суспільство як соціальна система. 

ЗМ.3.Особистість в системі культури. 
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ВК 6 Культурологія 

 

 диф. 

залік 

ЗМ.1.Культура як соціальний  

феномен. 

ЗМ.2.Порівняльний аналіз культур. 

ЗМ.3. Основні культурологічні теорії. 

ВК 7 Етика та естетика  диф. 

залік 

ЗМ.1.Етика. 

ЗМ.2.Естетика. 

ЗМ.3.Етичні та естетичні аспекти 

професійної діяльності. 

ВК 8 Інтелектуальна власність  диф. 

залік 

ЗМ.1.Система інтелектуальної власності. 

ЗМ.2.Економіка інтелектуальної 

власності. 

ЗМ.3.Договори у сфері інтелектуальної 

власності. 

ВК 9 Професійна риторика  диф. 

залік 

ЗМ.1.Риторика у професійному 

спілкуванні. 

ЗМ.2.Наукова риторика.  

ЗМ.3.Мистецтво ефективної професійної 

комунікації. 

ВК 

10 

Іноземна мова 

професійного 

спрямування 

 диф. 

залік 

ЗМ.1.Введення до професійної галузі. 

Збирання і обробка  інформації з 

письмових джерел.  

ЗМ.2.Мовні моделі письмового 

професійного спілкування.  

ЗМ.3.Мовні моделі усної професійної 

комунікації. 

Блок С1. Брендинг 

ВК 

С1.1 

Історія та теорія 

брендингу 

4 диф.залі

к 

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

атрибути. 

ЗМ 2. Технології брендингу.  

ЗМ 3. Бренд-менеджмент та стратегії 

управління брендом. 

ВК 

С1.2 

Типологія брендів 4 диф.залі

к 

ЗМ 1. База особистого бренду. 

ЗМ 2. Елементи особистого бренду. 

ЗМ 3. Презентація особистого бренду. 

ВК 

С1.3 

Розробка бренда 4 диф.залі

к 

ЗМ 1. Нейминг та логотип. 

ЗМ 2. Візуальний образ бренда. 

ЗМ 3. Брендбук і його структура. 

Блок С2. Медіамистецтво 

ВК 

С2.1 

Історія та теорія медіа-

арту 

4 диф.залі

к 

ЗМ.1.Історія співіснування науки, техніки 

і мистецтва. 

ЗМ.2.Жанрова класифікація медіа-арту. 

ЗМ.3.Особливості експонування творів 

медіа-арту. 

ВК 

С2.2 

Відео-арт 4 диф.залі

к 

ЗМ.1.Концептуальні засади відео-арту. 

ЗМ.2.Теорія та практика режисури 

короткометражного відеоролика. 

ЗМ.3.Розробка творчого проекту. 

ВК 

С2.3 

Цифрове мистецтво 4 диф.залі

к 

ЗМ.1.Нова естетика в практиках 

цифрового мистецтва. 

ЗМ.2.Технології виробництва цифрового 

мистецтва. 

ЗМ.3.Розробка творчого проекту. 
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Блок С3. Фотомистецтво 

ВК 

С3.1 

Історія та теорія 

фотомистецтва 

4 диф.залі

к 

ЗМ.1.Історія фотомистецтва ХХ-ХХІ ст. 

ЗМ.2.Стилі та напрямки фотомистецтва. 

ЗМ.3.Жанрово-видова специфіка 

фотомистецтва. 

ВК 

С3.2 

Обладнання, техніка та 

технологія фотозйомки 

4 диф.залі

к 

ЗМ.1.Пристрій фотокамери і 

освітлювального обладнання. 

ЗМ.2.Техніка і технологія фотозйомки; 

обробка фотографії в графічних 

редакторах. 

ЗМ.3.Робота з відео- і мультимедійними 

технологіями. 

ВК 

С3.3 

Фотопроект. Розробка 

професійного портфоліо 

4 диф.залі

к 

ЗМ.1.Студійна та предметна фотозйомка. 

ЗМ.2.Документальна та репортажна 

фотографія. 

ЗМ.3.Фотозйомка на пленері. 

Блок П1. Вільна графіка 

ВК 

П1.1 

Історія та теорія 

графічного мистецтва 

4 екзамен ЗМ.1.Теорія графічного мистецтва. Види 

графіки за призначенням. 

ЗМ.2. Оригінальна графіка та естамп: 

історія, образотворчі особливості. 

ВК 

П1.2 

Техніка графіки та 

технологія графічних 

матеріалів 

10 диф.залі

к 

диф.залі

к 

Модуль 1. Графіка як вид образотворчого 

мистецтва, ЗМ.1.Види графіки.  

Друкована графіка та її композиційні 

особливості. 

ЗМ.2.Способи друку. Високий друк - 

ліногравюра, ксилографія, гравюра на 

картоні. Глибокий та плоский друк. 

ЗМ.3.Монотипія. Технічні особливості та 

художня виразність. 

Модуль 2. Технологія створення 

графічного твору. 

ЗМ.4.Розробка ескізів композиції для 

виконання в одній з технік друкованої 

графіки. Підготовка друкованої форми, 

матеріалів та інструментів. 

ЗМ.5. Методична послідовність виконання 

композиції в техніках печатної графіки. 

ЗМ.6. Виконання графічних композицій в 

матеріалі. 

ВК 

П1.3 

Художня анімація  15 диф.залі

к 

диф.залі

к 

екзамен  

Модуль 1. Анімаційна графіка 

ЗМ.1. Замальовки людини у різних 

ракурсах. 

ЗМ.2. Графічний автопортрет.  

ЗМ.3. Графічна композиція на основі 

авторських замальовок на різні теми. 
Модуль 2. Художня анімація як вид 

образотворчого мистецтва. 

ЗМ.4.Історія та теорія сучасної анімації. 

ЗМ.5.Двох та тримірна анімація. 

ЗМ.6.Малювальна та лялькова анімація. 
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Модуль 3. Виробництво анімаційного 

твору. 

ЗМ.7.Анімаційне проектування. 

ЗМ.8.Технології виробництва 

анімаційного фільму. Операторська 

майстерність. 

ЗМ.9.Програми для роботи з анімацією 

пакету Adobe (AdobePremiere, 

ВК 

П1.4 

Книжкова графіка 6 диф.залі

к 

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. Електронна книга. 

ВК 

П1.5 

Рекламна графіка 5 диф.залі

к 

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 

ВКП

2.1 

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. 

ВКП

2.2 

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 

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. 

ВКП

2.3 

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. 
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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. 

ВКП

2.4 

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. 

ВКП

2.5 

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 

обов’язкових компонент: 

180 

Загальний обсяг вибіркових 

компонент: 

60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 

ПРОГРАМИ 

240 
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2.2. Структурно-логічна схема 

Опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми за семестрами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обов’язкова частина 

Іноземна мова 

3кр./3год.тиж. 

90/45/45 

Іноземна мова 

4кр./3год.тиж. 

120/51/69 

Філософія 

4кр./3год.тиж. 

 

     

Українські 

історико-

гуманітарні студії  

3кр./3год.тиж. 

90/45/45 

Теорія и практика 

правозастосування  

3кр./3год.тиж. 

90/51/39 

      

Практикум з 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій  

3кр./2год.тиж. 

90/30/60 

       

Теоретичні та 

методичні основи 

образотворчого 

мистецтва 

4кр./2год.тиж. 

120/45/75 

 

Комп’ютерні 

технології в ОМ 

4кр./2год.тиж. 

120/34/86 

 

Комп’ютерна 

графіка та 

моделювання 

4.кр./2год.тиж. 

 

Комп’ютерна 

графіка та 

моделювання 

5кр./4год.тиж. 

150/68/82 

 

3D 

моделювання 

6кр./5год.тиж. 

180/75/105 

 

Світлокольоровий 

дизайн та 

комп'ютерне 

моделювання 

освітлення 

4кр./3год.тиж. 

120/51/69 

Архітектура і 

синтез 

мистецтв 

4кр./3год.тиж. 

150/45/75 

Менеджмен

т соціально-

культурної 

діяльності 

5кр./6год.ти

ж. 

150/60/90 

Основи художньої 

композиції 

4кр./3год.тиж. 

120/45/75 

Історія світової 

художньої  

культури  

3кр./2год.тиж. 

90/34/56 

Історія світової 

художньої 

культури 

3кр./2год.тиж. 

90/30/60 

Сучасне 

мистецтво 

3кр./2г.тиж. 

90/34/56 

Арт 

проектування 

5кр./5год.тиж. 

150/60/90 

Арт  

проектування 

5кр./5г.тиж. 

150/85/65 

Арт 

проектування 

5кр./4г.тиж. 

150/60/90 

 

Образотворче 

мистецтво 

4кр./4год.тиж. 

Образотворче 

мистецтво 

3кр./3год.тиж. 

Образотворче 

мистецтво 

5кр./4год.тиж. 

Образотворче 

мистецтво 

5кр./5г.тиж. 

Орнамент в 

декоративно-
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120/45/75 90/51/39 150/60/90 150/85/65 прикладному 

мистецтві 

5кр./3год.тиж. 

150/60/90 

Кольорознавство 

4кр./3год.тиж. 

120/45/75 

Живопис 

5кр./5год.тиж. 

150/85/65 

Живопис 

5кр./5год.тиж. 

150/75/75 

Живопис 

5кр./5год.тиж. 

150/85/65 

Декоративно-

прикладне 

мистецтво 

6кр./6год.тиж. 

180/75/105 

Скульптура 

5кр./5год.тиж. 

150/85/65 

  

Рисунок та 

пластична анатомія 

5кр./4год.тиж. 

150/60/90 

Рисунок та 

пластична анатомія 

5кр./5год.тиж. 

150/85/65 

Рисунок та 

пластична 

анатомія 

5кр./5год.тиж. 

150/75/75 

Рисунок та 

пластична 

анатомія 

5кр./5г.тиж. 

150/85/65 

   Кваліфікаці

йна робота 

бакалавра 

12кр./360 

 

Музейна практика 

3кр./90 

 Пленерна 

практика 

3кр./90 

 Художньо-

проектна практика 

3кр./90 

 Переддипло

мна 

Практика 

3кр./90 

Вибіркова частина 

 Одна на вибір Одна на вибір Один блок на вибір 

 

 Психологія  

або 

Конфліктологія 

або  

Логіка  

або 

Ділова 

іноземна мова  

або 

Соціологія 

4кр./3год.тиж. 

120/45/75 

Культурологі

я або 

Етика та 

естетика  

або 

Інтелектуальн

а власність  

або 

Професійна 

риторика 

або 

Блок С1– Брендинг  

Історія та 

теорія 

брендингу 

4кр./3год.тиж. 

120/45/75 

Типологія брендів 

4кр./3год.тиж. 

120/51/69 

Розробка 

бренда 

4кр./4год.тиж. 

120/60/60 

Блок С2– Медіамистецтво 

Історія та 

теорія меді-

арту 

4кр./3год.тиж. 

120/45/75 

Відео-арт 

4кр./3год.тиж 

120/51/69 

Цифрове 

мистецтво 

4кр./4год.тиж. 

120/60/60 
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Іноземна мова 

професійного 

спрямування 

4кр./3год.тиж. 

120/51/69 

Блок С3– Фотомистецтво 

Історія та 

теорія 

фотомистецтва 

4кр./3год.тиж. 

120/45/75 

Обладнання, 

техніка та 

технологія 

фотозйомки 

4кр./3год.тиж 

Фотопроект. 

Розробка 

проф. 

портфоліо 

4кр./4год.тиж 

 Один блок на вибір 

 Блок П1– Вільна графіка 

    

Історія та 

теорія 

графічного 

мистецтва 

4кр./2год.тиж. 

120/45/75 

Техніка графіки та 

технологія 

графічних 

матеріалів 

5кр./5год.тиж. 

150/85/65 

Техніка 

графіки та 

технологія 

графічних 

матеріалів 

5кр./4год.тиж. 

150/60/90 

 

    

 Художня анімація 

4кр./3год.тиж. 

120/51/69 

Художня 

анімація 

6кр./4год.тиж. 

180/60/120 

Художня 

анімація 

5кр./8год.ти

ж. 

150/80/70 

    

  Книжкова 

графіка 

6кр/5год.тиж. 

180/75/105 

Рекламна 

графіка 

5кр./8год.ти

ж. 

150/80/70 

 Блок П2. Паблік-арт 

    Мистецтво у 

просторі міста 

4кр., диф.залік 

Монументальне 

мистецтво 

4кр., диф.залік 

 

Монументаль

не мистецтво 

6кр., 

диф.залік 

 

Монументал

ьне 

мистецтво 

5кр., 

диф.залік 
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     Кінетичне 

мистецтво 

вміському 

середовищі 

5кр., диф.залік 

Кінетичне 

мистецтво 

вміському 

середовищі 

5кр., 

диф.залік 

 

      Інсталяція та 

об’єкт в 

міському 

середовищі 

6кр., 

диф.залік 

Ленд-арт 

5кр., 

диф.залік 

30 кр. 

900/360/540 

30 кр.  

900/391/509 

30 кр.  

900/360/540 

30 кр. 

900/408/492 

30 кр.  

900/360/540 

30 кр. 

900/408/492 

30 кр. 

900/360/540 

30 кр. 

900/220/680 
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3.Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми «Образотворче мистецтво, декоративне 

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

реставрація» здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної  роботи 

та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня 

бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного 

мистецтва, реставрації.  

 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або 

практичної та/або наукової проблеми відповідного рівня в сфері образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва, реставрації що характеризується комплексністю і невизначеністю 

умов, із застосуванням теорії та методики предметної галузі та сфери професійної діяльності. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, списування та 

фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти або 

його структурного підрозділу, або у репозиторії закладу вищої освіти. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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