
Освітня програма: 

«Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво» 

зі спеціальності № 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
 
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу 

Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, факультет архітектури, будівництва та 

декоративно-прикладного мистецтва, 

кафедра декоративно-прикладного та образотворчого  

мистецтва 
Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Перший (бакалаврський) рівень  

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 4 роки. 

Наявність 

акредитації 

Організація, що надала акредитацію: Міністерство освіти і 

науки України; 

Термін дії сертифікату до 1 липня 2025 р. 

Сертифікат про акредитацію: серія НД №2588414, 

Наказ Міністерства Освіти і науки України від 19.12.2016 
№1565 

Цикл/рівень НРК України-6 рівень, FQ-EHEA- одиничний цикл, EQF 
LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність атестату про повну загальну середню освіту 

Мова(и) 
викладання 

Українська. 

Термін дії 

освітньої 
програми 

2016-2025 р. 

 
 

Фахівці освітнього рівня бакалавр " Декоративно-прикладне та 

образотворче мистецтво " володіють такими знаннями та вміннями: 
 

повинен знати: 

- на основі сприйняття образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва як важливої складної загально-освітньої та національної 

культури і вагомого елемента в системі рішення соціально-

економічних проблем держави, розвитку образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва з урахуванням людського 

фактору; 



- на основі  базової вищої освіти за відповідним напрямком підготовки 

самостійне створення проектно-художніх розробок окремих 

унікальних виробів декоративно-прикладного мистецтва. 

- самостійне здійснення проектно-художньої діяльності певного 

функціонального напрямку, участь в діяльності міждисциплінарного 

колективу фахівців по розробці виробів образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва різноманітного призначення; 

- володіння на професійному рівні виконавчою майстерністю на всіх 

етапах діяльності; 

- професійне уміння , формулювання проблем, постановку і вирішення 

проектних задачі з використанням ефективних підходів в організації 

творчого процесу. 

 

повинен вміти: 

 

- компетентно вирішувати професійні питання на всіх етапах процесу 

створення виробів декоративно-прикладного мистецтва; 

- органічно поєднувати професійні знання та практичні навички в 

самостійній (чи в складі колективу) проектно-творчій та 

експериментальній діяльності; 

- реалізувати свої професійні можливості в різноманітних сферах 

народного господарства та напрямках життєдіяльності людини; 

- з використанням сучасних технічних засобів (самостійно чи в 

співавторстві) створювати сучасні розробки виробів образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва для різноманітних сфер 

господарської діяльності; 

- брати участь в проектній реалізації виробів образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва; 

- готувати технічну та супровідну документацію за темою розробки; 

- використовувати сучасні прийоми та наукові засоби проектно-

графічного та об’ємно-просторового моделювання для формування 

аргументації, та реалізації   авторської ідеї. 
 

2. Перелік компонентів освітньо-професійної/наукової 

програми Перелік компонентів ОП 
 

Код н/д Освітні Компоненти освітньої програми 
 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 
 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

Кількість 

кредитів / 

семестр 

Форма 

підсумок 

контрол 

ю 

1 2 3 4 

Обов'язкові компоненти ОП 

ЗПО1 Іноземна мова 6 

 

залік 

 

 

 



ЗПО2 Педагогіка 3    екзамен 

ЗПО3 Психологія 3 екзамен  

ЗПО4 Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 

3 екзамен 

ЗПО5 Історія української культури 2 екзамен  

ЗПО6 Методика викладання спецдисциплін 3 залік 

ЗПО7 Основи педагогічної майстерності 3 залік 

ЗПО8 Фізичне виховання 6 залік 

ЗПО9 Виробнича практика 3    екзамен 

ЗПО10 Переддипломна практика 3    екзамен 

ЗПО11 Фахове кваліфікаційне завдання 32    екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 58 кредитів 

 

Вибіркові компоненти ОП 

ЗПВ1 Історія України 2    екзамен 

ЗПВ2 Правознавство 2 залік 

ЗПВ3 Основи економічної теорії 2   залік 

ЗПВ4 Комп’ютерне проектування 6    екзамен 

залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент ОП: 12 кредитів 

 

Цикл професійної підготовки ОП 

ЗПВ1 Рисунок 29    екзамен 

ЗПВ2 Живопис 29    екзамен 

ЗПВ3 Композиція/курсове проектування 29    екзамен 

ЗПВ4 Професійна майстерність 29    екзамен 

ЗПВ5 Дипломне проектування 13    екзамен 

ЗПВ6 Історія ДПМ Буковини 2      залік 



ЗПВ7 Технологія та матеріалознавство 10      залік 

   екзамен 
ЗПВ8 Пластична анатомія  4      залік 

   екзамен 
Загальний обсяг вибіркових компонент ОП: 145 кредитів 

Вибіркові компоненти ОП 

ЗПВ1 Основи іконопису 2       залік 

ЗПВ2 Філософія 2 залік 

ЗПВ3 Соціологія 1   залік 

ЗПВ4 Основи медичних знань 2      залік 

ЗПВ5 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 

7      залік 

ЗПВ6 Основи охорони праці 1    екзамен 

ЗПВ7 Основи екології 1      залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент ОП: 16 кредитів 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

          Атестація      випускників        освітньої програм       спеціальності  023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» проводиться      

у формі  публічного захисту кваліфікаційної роботи (проекту та роботи в 

матеріалі ) і завершується видачею документу встановленого     зразка про     

присудження     йому  ступеня бакалавр     із присвоєнням кваліфікації: 

« Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації» 

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» 



 


