
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 

Другий (магістерський) рівень  

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС за 1,5 навчальний рік 

Наявність 

акредитації 

Організація, що надала акредитацію: Міністерство освіти і 

науки України; 

Термін дії сертифікату до 1 липня 2024 р. 

Сертифікат про акредитацію: серія УД №25007531, 

Наказ Міністерства Освіти і науки України від 08.01.2019 
№13 

Цикл/рівень FQEHEA – другий цикл, QFLLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень 

Передумови Наявність диплома бакалавра 

Мова(и) 
викладання 

Українська. 

Термін дії 

освітньої 
програми 

2018-2024 р. 

 

Фахівці освітнього рівня магістр " Декоративно-прикладне та 

образотворче мистецтво " володіють такими знаннями та вміннями: 

 

- Здатність продемонструвати знання і розуміння термінології з 

образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, реставрації. 

- Здатність аргументувати вибір матеріалів та техніки, зображальних 

засобів для вирішення практичного завдання. 

- Назвати фактори, що впливають негативно а фарбовий шар, матеріал 

об'єкта предмету діяльності та визначення шляхів усунення та 

виправлення змін, внаслідок негативного впливу. 

- Здатність аналізувати стан і напрямки сучасного образотворчого та 



декоративно-прикладного мистецтва. 

- Здатність прогнозувати напрям подальшого розвитку галузі 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на основі аналізу 

досвіду роботи найкращих і відомих митців. 

- Здатність продемонструвати знання та розуміння зображальних і 

виражальних можливостей різних художніх матеріалів, що 

застосовуються у живописі, рисунку, декоративно-прикладному 

мистецтві, реставруванні. 

- Здатність дискутувати про сучасний стан образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва. 

- Здатність пояснити різницю у створенні художнього образу в різних 

видах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

- Обрати техніки та технології для виконання художнього твору. 

- Відтворювати стиль чи характерні особливості ескізу або взірця на 

основі аналізу художніх творів. 

- Враховувати та використовувати при виконанні художнього твору 

властивості матеріалів, закони їх взаємозв’язку. 

- Вирішувати остаточну ідею композиційно-цілісного рішення художнього 

твору, використовуючи різні принципи об'єднання елементів 

формоутворення та закономірності композиційної побудови. 

- Визначити форму художнього твору, матеріали та техніки виконання у 

відповідності до теми та ідеї художнього задуму. 

- Знаходити технологічне рішення, яке максимально відповідає задуму. 

- Визначити вихідні дані для розробки ідеї та форми твору на основі 

осмислення розвитку світового мистецтва, функціональних та 

естетичних вимог, на основі аналізу сучасних тенденцій в художній 

діяльності. 

- Розробляти форескізи з метою матеріалізації ідеї. 

- Розробляти остаточний художній образ відповідно до ескізу об'єкта 

предмета діяльності. 

- Виконувати уточнення первісного зразка відповідно до функціональних 

та естетичних властивостей об’єкта предмета діяльності. 

- Створювати гармонійну форму і пластичний образ. 

- Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач 

спеціальності. 

- Оцінювати результати аргументовано захищати проект об’єкта предмету 

діяльності та творче рішення роботи в матеріалі. 

- Продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної 

діяльності, самостійного застосування професійних знань та вмінь у 

виробничих умовах, та підчас навчання майбутніх фахівців в галузі 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

-   образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

 

 

 



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 

ЗПВ1 Концепції і напрямки сучасного мистецтва 3    екзамен 

ЗПВ2 Основи наукових досліджень 3    екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 6 кредитів 

 
 

Цикл професійної підготовки ОП 

ЗПВ1 Рисунок 8    екзамен 

ЗПВ2 Живопис 8    залік 

 екзамен 

ЗПВ3 Композиція/курсове проектування 8    екзамен 

ЗПВ4 Професійна майстерність 8   залік 

 екзамен 
ЗПВ5 Дипломне проектування 8    екзамен 

ЗПВ6 Методика підготовки магістерської 
роботи 

5      залік 

Вибіркові компоненти ОП 

ЗПВ1 Інтелектуальна власність 3      залік 

ЗПВ2 Філософія мистецтв 3 залік 

ЗПВ3 Методика викладання спецдисциплін  3  екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент ОП: 9 кредити 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 15 кредитів 



ЗПВ7 Виробнича практика 2  екзамен 

ЗПВ8 Педагогічна практика 2  екзамен 

ЗПВ9 Магістерська робота 12  екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент ОП: 61 кредит 

Вибіркові компоненти ОП 

ЗПВ1 Спеціальна історія мистецтва за фахом 3       залік 

ЗПВ2 Скульптура 4 залік 

ЗПВ3 Іконографія 4   залік 

ЗПВ4 Історія українського мистецтва 3      залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент ОП: 14 кредитів 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  90 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: « Мистецтвознавець. 

Образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації. Викладач.» 

спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»



 


