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І   П р е а м б у л а  
 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти Перший 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 
(назва) 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 
(шифр та назва згідно з Наказом МОН №1151 від 06.11.15 р.) 

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. 
(код та назва згідно з Наказом МОН №1151 від 06.11.15 р.) 

Спеціалізація Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво 
( найменування спеціалізації) 

Професійна кваліфікація 3340 - викладач початкових спеціалізованих  мистецьких  закладів 
 (код та назва згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010) 

 

 ВНЕСЕНО ТА РОЗРОБЛЕНО 

         робочою групою Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка 

РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  
       
      Жаворонков Валерій Павлович    Заслужений працівник культури України, член 

Національної спілки художників України, член 

Спілки дизайнерів України, Лауреат 

національної премії ім. Г. Гараса 
 

      Андрич Віра Іллівна Заступник директора з навчально-методичної 

роботи, член Національної спілки художників 

України 

 

      Голубець Орест Михайлович                            Доктор мистецтвознавства, професор кафедри 

художньої кераміки факультету декоративно-

прикладного мистецтва та реставрації Львівської 

національної академії мистецтв 

 

      Микитюк Іван Василович                                  Доктор мистецтвознавства, професор кафедри 

монументально-декоративної скульптури 

факультету образотворчого мистецтва та 

реставрації Львівської національної академії 

мистецтв 

 

 

      Курик Дмитро Миколайович   Заслужений майстер народної творчості 

України, заступник голови осередку 

Національної спілки народних майстрів України, 

Лауреат національної премії ім.Г.Гараса 
 

 

 

 



ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти  Бакалавр 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

Обмеження щодо 

форм навчання 

тільки денна форма навчання 

Освітня кваліфікація  Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного 

мистецтва, реставрації  

Професійна 

кваліфікація  

Викладач початкових спеціалізованих мистецьких 

закладів 

Кваліфікація в 

дипломі 

Освітня кваліфікація: 

 бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного   

 мистецтва, реставрації  

Спеціалізація: 

Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво  

Професійна кваліфікація:  

Викладач мистецьких дисциплін/ 3340 викладач 

початкових спеціалізованих      мистецьких  закладів 

Опис предметної 

області 

1. Мета освітньої програми: надати вищу освіту в 

галузі мистецтва з широким доступом до 

працевлаштування, підготувати студентів, здатних 

розв’язувати складні творчі та практичні завдання у 

сфері професійної мистецької і педагогічної діяльності,  

а також підготувати успішних випускників з особливим 

інтересом до певних видів образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва для подальшого 

навчання. 

2. Предметна область (галузь знань): образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво: акцент на 

експериментально-творчій діяльності в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва, але опанування 

основ академічного образотворчого мистецтва,  

методики викладання мистецьких дисциплін, а також 

педагогічна практика обов’язкові (50:30:10:10). 

3. Основний фокус програми та спеціалізації: 

Загальний. Акцент на широкому огляді взаємозв’язку 

образотворчого мистецтва минулого та сьогодення, на 

глибоких знаннях традицій  декоративно-ужиткового 

мистецтва, їх  збереження і застосування в новаторській 

творчій діяльності, а також  впровадження традиційних 

та сучасних мистецьких підходів в навчально-виховний 

процес освітніх, мистецьких закладів крізь призму 

інноваційних педагогічних технологій.  

 



Спеціальний. Програма передбачає підготовку фахівців 

за  спеціалізацією образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво, де студенту надано можливість 

самостійно обирати один  із видів декоративно-

прикладного мистецтва згідно зі своїми особистими 

інтересами та нахилами для подальшого творчого 

розвитку  та професійної діяльності.  

4. Орієнтація програми: професійна –  передбачає 

підготовку фахівців в галузі мистецтва, які зможуть 

одночасно з педагогічною практикою успішно займатися 

професійною чи індивідуальною творчою діяльністю. 

Академічні    права 

випускників 

Випускник має право продовжити навчання на другому 

рівні вищої освіти та здобувати ступінь магістра за цією 

ж спеціальністю чи іншими спорідненими 

спеціальностями. 

Працевлаштування 

випускників  

 Випускники мають право: 

- займатися педагогічною діяльністю у початкових 

спеціалізованих мистецьких закладах; 

- займатися індивідуальною творчою діяльністю. 

 Випускники можуть працювати на посадах: 

- викладача дитячої художньої школи,  

- керівника мистецької студії чи гуртка  при Будинках та 

Палацах дитячої та юнацької творчості;   

- головного художника  чи начальника цеху (дільниці),  

- художника-виконавця унікальних виробів,  

- художника-проектанта на підприємствах художньої та 

місцевої промисловості;  

-  займатися самостійною творчою діяльністю в різних 

мистецьких професійних спілках. 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня бакалавра у 

Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка:  

240 кредитів ЄКТС за 4 навчальні роки. 

 

ІV Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні творчі та практичні завдання у сфері 

педагогічної та  професійної мистецької діяльності, що передбачає 

застосування традиційних та сучасних мистецьких підходів, інноваційних 

педагогічних технологій  в навчально-виховному процесі початкових 

мистецьких закладів та  використання глибоких знань традицій  

декоративно-ужиткового мистецтва в новаторській творчій діяльності. 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Знати 

художньо-стилістичні особливості різних мистецьких епох, напрямків, 

течій, сприймати та аналізувати твори образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва, використовуючи їх,  як основу для майбутньої 

власної творчості. 

2.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність). На основі кращих  

зразків традиційного мистецтва та сучасних технологій генерувати нові  



цікаві ідеї в галузі мистецтва і сміливо експериментувати. 

3.  Навички до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. Вміти знаходити та аналізувати інформацію 

з різних джерел, відбирати потрібну та корисну інформацію для реалізації 

власних ідей. 

4.  Здатність працювати автономно. Самостійно працювати над 

створенням проектно-художніх розробок окремих унікальних творів 

образотворчого мистецтва та виробів декоративно-прикладного 

мистецтва. 

5.  Здатність бути критичним і самокритичним. Самокритично 

проводити аналіз  проектно-художніх розробок власних творів на усіх 

етапах проектування з метою пошуку оптимального варіанта майбутнього 

твору. 

6.  Здатність приймати обґрунтовані рішення. Прийняття 

обґрунтованого рішення щодо остаточного вигляду, змісту, структури, 

техніки виконання, мистецької цінності  нового твору. 

7.   Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі. 

Бути здатним до спілкування з народними майстрами-ремісниками,  

художниками-аматорами та іншими нефахівцями своєї галузі, для 

налагодження тісного взаємозв’язку між традиційним та професійним 

мистецтвом, налагоджувати контакт з громадськими діячами населеного 

пункту, краю, країни. 

8. Здатність до організації і планування. Методично грамотно 

планувати та організовувати навчально-виховний процес з елементами 

інноваційних педагогічних технологій в навчальних закладах 

мистецького спрямування. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

                         Навички педагогічної діяльності: 

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Здатність 

застосовувати теоретичні основи педагогіки, психології, методики при 

розв’язанні практичних ситуацій, що виникають в процесі 

життєдіяльності колективу вихованців, а також використовувати у 

навчально-виховній роботі навчального закладу духовних надбаннь 

рідного народу, традицій української педагогіки 

2. Здатність планувати та управляти часом. Здатність планувати та 

управляти часом при організації навчально-пізнавальної діяльності 

вихованців, а також визначати конкретні завдання навчально-виховного 

процесу, виходячи із загальної мети національного виховання, рівня 

вихованості дитячого колективу і умов навколишнього середовища. 

3. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово. 

Впроваджувати в навчальний процес знання норм сучасної української 

мови в професійному спілкуванні, володіти мовленнєвим етикетом, 

сприймати і відтворювати фахові тексти, користуючись різними типами 

словників. 

4. Здатність вчитися і бути сучасно навченим. Спроможність до 

постійного, систематичного підвищення своєї педагогічної кваліфікації у 

відповідності з розвитком засад гуманізації та демократизації суспільних 

відносин. 

5. Здатність бути критичним і самокритичним з урахуванням 

закономірностей міжособистісних стосунків. 

6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
Спроможність попереджати та розвязувати конфліктні ситуації в 

міжособистісних стосунках з вихованцями, батьками, колегами. 

7. Навички міжособистісної взаємодії. Спроможність здійснювати 

навчально-виховний процес на основі глибокого і систематичного 



вивчення особистості кожного вихованця, його інтересів і запитів, вміння 

співпереживати та розуміти почуття і мотиви поведінки  вихованця. 

8. Здатність мотивувати своїх вихованців рухатись до спільної мети, 

організовуючи спільні творчі проекти. 

9. Здатність діяти на основі етичних міркувань з метою створення і 

підтримання комфортних міжособистісних стосунків із вихованцями, а  

також ділових відносин із співробітниками, керівництвом, батьками. 

10.  Здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо. 
Спроможність організації позаурочної та позашкільної роботи з 

вихованцями, приймати участь у громадському житті населеного пункту, 

краю, країни, організовувати виставки, приймати участь у різноманітних 

конкурсах, фестивалях, оглядах тощо. 

                              Навички творчої діяльності: 

11. Вміння проектувати. Зберігаючи традиції і, одночасно, застосовуючи 

сучасні технічні засоби (самостійно чи в співавторстві),  проектувати та 

розробляти нові вироби образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва для різноманітних сфер господарської діяльності; готувати 

технічну та супровідну документацію за темою розробки. 

12. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

Професійно володіти виконавчою майстерністю та ефективними 

підходами в організації як творчого, так і складного технологічного 

процесу; компетентно вирішувати професійні питання на всіх етапах 

процесу створення творів образотворчого мистецтва та виробів 

декоративно-прикладного мистецтва. 

13. Комунікаційні навички. Здатність ефективно та доступно донести 

зміст своїх ідей, вміти презентувати переваги та унікальність свого твору 

на мистецьких конкурсах, фестивалях,  виставках рідною та іноземною 

мовами. 

 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання. 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» розроблений відповідно до ієрархії (класифікації) 

результатів навчання (навчальних цілей), сформульованих у діяльнісних термінах 

(дієсловах), яка є загальноприйнятою в міжнародному освітньому середовищі. 

   В основу термінів результатів навчання покладено класифікацію, яка 

розроблена під керівництвом Б.Блума для когнітивної або пізнавальної сфери 

(B. S. Bloom, 1956, Anderson, 2001), ціннісної, афективної або емоційної сфери 

(W. Krathwoll, 1964) та психомоторної або маніпуляційної сфери (E. H. Simpson, 

1966, R. H. Dave, 1967, S. R. Kibler, 1970, A. J. Harrow, 1972).  
 

Класифікація в когнітивній (пізнавальній) сфері 
1. Запам'ятовування, знання (Remembering, Knowledge) – здатність запам'ятовувати або 

відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, 

правила і принципи, цілісні теорії): 

студент може встановлювати зв'язки між стильовими особливостями різних мистецьких епох 

(їх духовними цінностями та пріорітетами), видами та жанрами образотворчого мистецтва, а 

також визначати причини формування тих чи  інших естетичних поглядів в різні історичні 

періоди. 

 

 



2. Розуміння (Comprehension, Understanding) – здатність розуміти та інтерпретувати 

вивчене: 

випускник розуміє та здатний інтерпретувати теоретичні основи педагогіки, психології, 

методики при розв'язанні практичних ситуацій, що виникають в процесі життєдіяльності 

дитячого колективу. 

3. Застосування (Applying) – здатність використовувати вивчений матеріал у нових 

ситуаціях: 

 випускник продемонструє знання мистецької термінології,  жанрів та засобів виразу 

образотворчого мистецтва, різних технік виконання, властивостей матеріалів, а також вміє 

використовувати ці знання під час виконання графічних та живописних творів  у власній 

манері; 

 випускник володіє достатніми знаннями основних педагогічних теорій, що дозволяють йому 

критично аналізувати інформацію з різних джерел та обґрунтовано застосовувати її під час 

планування та організації навчально-виховного процесу, доцільно обирати методи та прийоми 

для роботи з дитячим колективом. 

4. Аналіз (Analysing) – здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх 

взаємозв'язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, 

різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних: 

випускник спроможний самостійно аналізувати та самокритично проводити експертизу 

ескізного матеріалу з метою пошуку оптимального варіанта, а також приймати рішення щодо 

виконання остаточного проектного ескізу  - клаузури майбутнього твору, яка максимально 

відповідає авторському задуму. 

5. Синтез (Synthesis, Створення, Creating) – здатність поєднувати частини разом, щоб 

одержати ціле з новою системною властивістю: 

випускник вміє знаходити, глибоко аналізувати  традиції та узагальнювати, відбирати зразки 

народного мистецтва,  які необхідні йому під час творчого пошуку та розробки (виконання серії 

ескізного матеріалу)  власного твору.  

 6. Оцінювання (Evaluation, Evaluating) – здатність оцінювати важливість 

матеріалу для конкретної цілі: 

випускник здатний самостійно виконувати проект та розробляти технічне креслення для 

виконання роботи в матеріалі, попередньо оцінивши композицію художнього твору та 

з’ясувавши принципи об’єднання елементів формоутворення, загальний колорит, які 

забезпечують цілісність сприйняття майбутнього твору. 

 

Класифікація в емоційній (афективній) сфері 
1. Сприйняття (Receiving). Характеризує бажання (направленість) студента отримувати 

необхідну інформацію (уважне вислуховування співрозмовника, чутливість до соціальних 

проблем тощо): 

 студент позитивно сприймає твори мистецтва як важливу складову світової та національної 

культури і на їх основі синтезувати  та генерувати нові творчі ідеї в галузі образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва; 

 випускник здатний здійснювати навчально-виховний процес на основі глибокого і 

систематичного вивчення особистості кожного вихованця, його інтересів і запитів, а також вміє 

співпереживати, розуміти почуття і мотиви поведінки  вихованця, мотивувати його рухатися до 

спільної колективної мети. 

2. Реагування (Responding). Стосується активної участі студента в навчальному процесі 

(виявлення інтересу до предмету, бажання висловлюватися, робити презентацію, брати 

участь у дискусіях, бажання пояснювати та допомагати іншим): 

студент здатний підготувати презентацію  з використанням комп'ютерних програм для 

представлення власної творчої роботи, а саме обґрунтувати вибір форми, матеріалу, техніки 

виконання, прийомів оздоблення, описати поетапність виконання усіх технологічних операцій в 

усній чи письмовій (пояснювальна записка) формі рідною мовою,  підкріпивши свою 

презентацію ілюстративним рядом.    



3. Ціннісна орієнтація (Valuing). Коливається в діапазоні від звичайного визнання певних 

цінностей до активної їх підтримки:  
випускник спроможний використовувати у навчально-виховній роботі навчального закладу 

духовні надбання рідного народу, традиції української педагогіки та народного мистецтва,  а 

також здатний співпрацювати з громадськими діячами населеного пункту, краю, країни  у 

відповідності до психолого-педагогічних засад гуманізації та демократизації суспільних 

відносин. 

4. Організація та концептуалізація (Organization and Conceptualization). Стосується 

процесів, з якими стикаються особи, коли треба поєднати різні цінності, вирішити 

конфлікти між ними, засвоїти певну систему цінностей:  

випускник спроможний обдумувати складні проблеми, що стосуються навчання і розвитку 

особистості в особливих контекстах, виявляти причинно-наслідкові звязки для вироблення 

шляхів щодо подолання різноманітних конфліктних ситуацій та налагодження доброзичливої 

атмосфери в дитячому колективі, партнерських стосунків з батьками, творчої співпраці з 

колегами. 

5. Характеристика системи цінностей (Characterization by a Value or Value Set). На цьому 

рівні особа має сформовану систему цінностей, що визначає її відповідну послідовну та 

передбачувану поведінку: 

випускник може продемонструвати високий рівень оволодіння навичками працювати як 

самостійно (курсовий проект, дипломна робота), так і в групі (технологічно складні комплексні 

завдання, включаючи навички лідерства при їх виконанні),  уміння експериментувати та 

отримати результат за обмежений проміжок часу з наголосом на професійну сумлінність та 

унеможливлення плагіату. 

 

Класифікація в психомоторній сфері 
1. Імітація (Imitation). Споглядання за поведінкою іншої особи та її копіювання: 

випускник вільно відтворює фахові тексти, користуючись різними типами словників, 

дотримується норм сучасної української мови  в професійному спілкуванні, володіє 

мовленнєвим етикетом будуючи діалог з учасниками навчально-виховного процесу. 

2. Відтворення маніпуляцій (Manipulation). Виконання певних дій за допомогою 

інструкцій та практичних навичок: 

студент може самостійно виконувати нескладні технологічні операції з використанням простих 

інструментів відповідно до інструкційних карток, дотримуватися правил техніки безпеки   під 

час реалізації авторського задуму  в   матеріалі. 

3. Досягнення точності (Develop Precision). Здатність виконувати завдання при невеликій 

кількості помилок і робити це точніше без наявності фахової допомоги. На цьому етапі 

навичка вважається засвоєною: 

студент спроможний продемострувати широкий спектр технік виконання та прийомів роботи в 

одному з видів декоративно-прикладного мистецтва та досконало володіє різними графічними 

та живописними техніками образотворчого мистецтва, які сміливо практикує  в творчих 

роботах. 

4. Поєднання (Articulation). Здатність координувати серію дій за допомогою поєднання 

двох або більше навичок для виконання нетипових операцій:  

випускник здатний  поєднати традиційні підходи до викладання образотворчого мистецтва з 

інноваційними педагогічними технологіями, адаптувати їх до викладання мистецьких 

дисциплін в навчальному закладі, щоб забезпечити успішне  та ефективне навчання і виховання 

підростаючого покоління, зокрема, залучення вихованців до спільних творчих проектів.  

5. Натуралізація (Naturalization). Демонстрація високого рівня виконання в природному 

стилі («не роздумуючи»). Навички при цьому поєднуються, упорядковуються та 

виконуються стабільно і легко, поєднується розуміння, здатність та майстерність:  

випускник здатний  планувати та управляти часом при організації навчально-пізнавальної 

діяльності вихованців на заняттях, а також визначати конкретні завдання навчально-виховного 

процесу, виходячи із загальної мети національного виховання, рівня вихованості дитячого 

колективу і умов навколишнього середовища. 



VІ. Перелік-компонент освітньо-професійної програми програми 
Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти, практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість  

кредитів 

Форма  

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

                                               Обов'язкові компоненти ОП 

ОК 1. Іноземна мова (за проф.спрям.) 11 екзамен 

ОК 2. Українська мова (за проф.спрям.) 3 екзамен 

ОК 3. Історія  України 3 екзамен 

ОК 4. Соціологія 1 залік 

ОК 5. Культурологія 1 залік 

ОК 6. Основи економічної теорії 2 екзамен 

ОК 7. Основи  правознавства 2 залік 

ОК 8. Безпека життєдіяльності 2 залік 

ОК 9. Охорона праці 2 залік 

ОК 10. Педагогіка  3 екзамен 

ОК 11. Психологія  5 екзамен 

ОК 12. Основи педагогічної майстерності 2 залік 

ОК 13. Фізичне виховання 10 залік 

ОК 14. Історія релігії та іконографія 2  залік 

ОК 15. Історія образотворчого мистецтва 3 екзамен 

ОК 16. Історія декоративно-прикладного мистецтва 3 екзамен 

ОК 17. Пластична анатомія 2 залік 

ОК 18. Технічний рисунок (креслення і перспектива) 4 екзамен 

ОК 19. Шрифти і проектна графіка 3 екзамен 

ОК 20. Анатомічний рисунок 6 заліки, 

екзамени 

ОК 21. Рисунок  32 заліки, 

екзамени 

ОК 22. Живопис  26 заліки, 

екзамени 

ОК 23. Композиція і проектування 23 заліки, 

екзамени 

ОК 24. Професійна майстерність 34 заліки, 

екзамени 

ОК 25. Скульптура  11 заліки, 

екзамени 

ОК 26. Пленерно-етнографічна практика 4 екзамен 

ОК 27. Навчальна практика 4 екзамен 

ОК 28. Виробнича практика 4 екзамен 

ОК 29. Переддипломна практика 5 екзамен 

ОК 30. Дипломне проектування 11 захист  

дипломної  

роботи 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 224 

Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1. Основи підприємництва та менеджменту 3 залік 

ВК 2. Комп'ютерне проектування 4 екзамен 

ВК 3. Методика викладання спец.дисциплін 5 екзамен 

ВК 4.  Технологічні процеси 4 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 16 
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 VІІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти  ступеня бакалавра за 

спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація відбувається у формі публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної (дипломної) роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

(дипломної) роботи 

Дипломна робота, як правило, виконується за 

мистецькими напрямами підготовки і передбачає синтез 

теоретичного обґрунтування (проведення аналізу та теоретичної 

розробки актуальних пошуків чи обґрунтування новаторських 

підходів в галузі образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва) та практичного виконання об’єкта художнього 

проектування, який оптимально відповідає вимогам завдання. 

Дипломна робота включає пояснювальну записку, комплект 

ескізного матеріалу, проектну частину та роботу в матеріалі і 

оформляється згідно з вимогами до технічної документації.  

Перелік тем дипломних робіт із спеціальності визначаються 

вищим навчальним закладом до початку навчального року. 

Тематика дипломних робіт повинна бути безпосередньо пов’язана з 

узагальненим об’єктом діяльності фахівця відповідного рівня вищої 

освіти. Редакція назв тем дипломних робіт має бути конкретною і 

містити процедуру діяльності та продукт, що має бути отриманий. 

Студенти мають право запропонувати на розгляд 

художньої ради коледжу власні теми дипломних робіт. 

Завдання на дипломну роботу має відображати систему 

компетенцій, виробничі функції та типові задачі діяльності, що 

визначені освітньо-професійною програмою. Завдання та 

тематика дипломних робіт повинні бути своєчасно доведені до 

студентів. 

Дипломні роботи виконуються на завершальному етапі 

навчання студентів у вищому навчальному закладі, який 

передбачає:  

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і 

практичних знань із спеціальності та застосування їх під час 

вирішення конкретних задач діяльності; 

- розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методиками, 

що пов’язані з виконанням педагогічних функцій та типових 

задач діяльності, що визначені  освітньо-професійною 

програмою. 

            Технологія виконання дипломних робіт створюється і 

подається в стандартах вищої освіти вищих навчальних закладів.  

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому 

засіданні державної комісії, яка створюється та діє у порядку, 

визначеному спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади України у галузі освіти й науки (відповідним 

положенням). 

     Критерії оцінювання дипломних робіт, які 

забезпечують максимальну оцінку: 

 об’єктивне висвітлення стану питання з творчим 

використанням сучасних джерел інформації; 

 актуальність; 

 оригінальність технічних, технологічних, організаційних 

управлінських рішень; 

 система методичний методів та прийомів, запропонованих в 



розробці заняття;  

 практичне значення результатів; 

 органічний зв'язок пояснювальної записки з графічною 

частиною; 

 наявність посилань на джерела інформації; 

 відсутність дублювання, описового матеріалу, стереотипних 

рішень, що  не впливають на суть та висвітлення отриманих 

результатів; 

 використання прикладних пакетів комп’ютерних програм; 

 використання креслень та пояснювальної записки відповідно до 

чинних стандартів; 

 загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна 

послідовність викладу матеріалу; 

 якість оформлення та самостійність виконання 

Вимоги до публічного 

захисту 

(демонстрації)  

 

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) створюється 

щорічно для проведення державної атестації (захисту дипломних 

робіт) та діє впродовж календарного року як єдина для денної 

форми навчання. 

        Голова ДЕК призначається наказом керівника вищого 

навчального закладу за погодженням із заступником з навчальної  

роботи з числа провідних фахівців відповідної галузі, провідних 

мистецтвознавців відповідного напряму науково-мистецької 

діяльності вищих навчальних закладів, які не є штатними 

працівниками навчального закладу. До складу комісії входять 

викладачі випускаючої кафедри та провідні фахівці – 

представники початкових спеціалізованих мистецьких закладів. 

Персональний склад ДЕК затверджується керівником  вищого 

навчального закладу не пізніше ніж за місяць до початку роботи. 

        Робота ДЕК  проводиться у терміни, передбачені 

навчальним планом. Графік роботи комісії затверджується 

керівником вищого навчального закладу. 

        Регламент засідань ДЕК встановлює її голова. 

        Рішення ДЕК про результати захисту дипломної роботи, а 

також про видання йому державного документа про здобутий 

ступінь вищої освіти про присвоєння випускнику  професійної 

кваліфікації, приймається на закритому засіданні відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які 

брали участь у засіданні. Голос голови ДЕК є вирішальним у разі  

однакової кількості голосів. 

Засідання ДЕК протоколюються. У протоколи вносяться оцінки, 

одержані під час захисту дипломної роботи, запитання до  

випускника з боку членів та голови ДЕК, окремі особливі думки 

членів ДЕК, вказується здобутий рівень вищої освіти,  

професійну кваліфікацію, а також, який державний документ про 

вищу освіту (з відзнакою чи без відзнаки видається студенту, 

який закінчив вищий навчальний заклад). 

       Протоколи підписують голова та члени ДЕК, які брали 

участь у засіданні. Книга протоколів зберігається в 

установленому порядку. 

       Результати захисту дипломних робіт визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно». 

 

                                  



 

Пояснювальна записка до Освітньої програми 

Освітня (освітньо-професійна) програма  – система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання  (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти. 

      Тип диплома та обсяг програми: одиничний ступінь,  

240 кредитів ЄКТС за 4 навчальні роки. 

      Цикл/рівень програми: за FQ-EYEA (Рамкою кваліфікацій Європейського 

простору освіти) 2005 року  - перший цикл, за EQF-LLL (Європейською рамкою 

кваліфікацій для навчання впродовж життя) 2008 року - 6 рівень,  за 

Національною рамкою кваліфікацій - 7 рівень  

А. Характеристика програми 

        1. Основний фокус програми та спеціалізації: 

Програма передбачає підготовку фахівців за  спеціалізацією образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво, де студенту надано можливість самостійно 

обирати один  із видів декоративно-прикладного мистецтва згідно зі своїми 

особистими інтересами та нахилами для подальшого творчого розвитку  та 

професійної діяльності:  

- художня обробка дерева;  

- художня обробка металу (ювелірна справа); 

- художнє ковальство;  

- художнє ткацтво; 

- художня вишивка, моделювання та конструювання одягу; 

-  художній розпис. 

2.  Особливості програми: основна особливість програми полягає в тому, 

що особа може здобувати ступінь бакалавра з образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва, реставрації у Вижницькому коледжі прикладного 

мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка за умови наявності у неї повної загальної середньої 

освіти (термін навчання такої особи становить 3 роки 10 місяців), або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста чи освітньо-професійного ступеня 

молодшого бакалавра за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація та суміжних спеціальностей (така особа навчатиметься за 

скороченою формою і термін навчання такої особи становитиме 1 рік 10 місяців).  

Спеціальність, за якою здобувачу вищої освіти буде присвоєно професійну 

кваліфікацію, передбачає викладацьку діяльність у початкових спеціалізованих 

мистецьких закладах (3340 викладач початкових спеціалізованих мистецьких 

закладів). 

В. Стиль та методика навчання 

1. Підходи до викладання та навчання: 

- студентоцентроване навчання, акцентом якого є особистісний творчий 

саморозвиток, 

- денна форма навчання, 



- комбінація лекцій, семінарів, практичних занять ( в групах по 15 і більше осіб – 

при вивченні циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін і циклу 

фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, в малих групах 7-15 

осіб – при вивченні фахових предметів), індивідуальної та самостійної роботи 

(самонавчання передбачає  виконання серії творчих робіт з фахових дисциплін), 

- групові та індивідуальні консультації, 

- кожний навчальний семестр завершується комплексним підсумковим 

переглядом усіх академічних та творчих завдань з фахових дисциплін  художньою 

радою навчального закладу, з подальшим обговоренням в малих групах, 

- впродовж третього року навчання (для студентів , які вступали на основі повної 

загальної середньої освіти) чи першого року навчання (для студентів скороченої 

форми навчання) здобувач вищої освіти розробляє, виконує та захищає курсовий 

проект  (серія ескізів, проектна частина, пояснювальна записка), 

- обов’язкове проходження переддипломної педагогічної практики на базі 

початкового спеціалізованого навчального закладу мистецького спрямування. 

-   під час останнього  року навчання випускнику надається час (6 навчальних 

тижнів) для виконання дипломної роботи (серії ескізів, проектно-художньої  

частини унікального твору образотворчого мистецтва чи виробу декоративно-

прикладного мистецтва, а також експериментального зразка – роботи в матеріалі, 

пояснювальної записки з обов'язковою методичною розробкою заняття та 

презентацією до заняття, виконаної за допомогою комп'ютерних програм). 

2. Система оцінювання: 

- диференційовані заліки,  

- усні екзамени, 

- семестрові комплексні підсумкові перегляди з фахових дисциплін, 

- звіти практик, 

- захист курсового проекту,  

- остаточне оцінювання має вигляд публічного захисту кваліфікаційної 

(дипломної) роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С. Програмні компетенції 
Таблиця 1.  

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

 

 

Класифікація компетентностей за НРК 
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Загальні компетентності 
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Знати художньо-

стилістичні особливості різних мистецьких епох, напрямків, течій, сприймати 

та аналізувати твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 

використовуючи їх,  як основу для майбутньої власної творчості. 

Х    

2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). На основі кращих зразків 

традиційного мистецтва та сучасних технологій генерувати нові  цікаві ідеї в 

галузі мистецтва і сміливо експериментувати. 

 Х   

3. Навички до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Вміти знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, відбирати 

потрібну та корисну інформацію для реалізації власних ідей. 

 Х   

4. Здатність працювати автономно. Самостійно працювати над створенням 

проектно-художніх розробок окремих унікальних творів образотворчого 

мистецтва та виробів декоративно-прикладного мистецтва. 

   Х 

5. Здатність бути критичним і самокритичним. Самокритично проводити 

аналіз проектно-художніх розробок власних творів на усіх етапах проектування 

з метою пошуку оптимального варіанта майбутнього твору. 

   Х 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. Прийняття обґрунтованого 

рішення щодо остаточного вигляду, змісту, структури, техніки виконання, 

мистецької цінності  нового твору. 

   Х 

7. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі. Бути здатним до 

спілкування з народними майстрами-ремісниками,  художниками-аматорами та 

іншими нефахівцями своєї галузі, для налагодження тісного взаємозв’язку між 

традиційним та професійним мистецтвом, а також налагоджувати контакт з 

громадськими діячами населеного пункту, краю, країни. 

  Х  

8. Здатність до організації і планування. Методично грамотно планувати та 

організовувати навчально-виховний процес з елементами інноваційних 

педагогічних технологій в навчальних закладах мистецького спрямування. 

 Х   

Спеціальні (фахові) компетентності. Навички педагогічної діяльності 
1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Здатність 

застосовувати теоретичні основи психології педагогіки та методики при 

розв’язанні практичних ситуацій, що виникають в процесі життєдіяльності 

колективу вихованців. 

Х    

2. Здатність планувати та управляти часом. Здатність планувати та 

управляти часом при організації навчально-пізнавальної діяльності вихованців, 

а також визначати конкретні завдання навчально-виховного процесу, виходячи 

із загальної мети національного виховання, рівня вихованості дитячого 

колективу і умов навколишнього середовища, а також використовувати у 

навчально-виховній роботі мистецького закладу духовних надбань рідного 

народу, традицій української педагогіки та народного мистецтва. 

   Х 

Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово. 
Впроваджувати в навчальний процес знання норм сучасної української мови в 

Х    



професійному спілкуванні, володіти мовленнєвим етикетом, сприймати і 

відтворювати фахові тексти, користуючись різними типами словників. 

4. Здатність вчитися і бути сучасно навченим. Спроможність до постійного, 

систематичного підвищення своєї педагогічної кваліфікації у відповідності з 

розвитком засад гуманізації та демократизації суспільних відносин. 

   Х 

5. Здатність бути критичним і самокритичним з урахуванням 

закономірностей міжособистісних стосунків. 
  Х  

6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Спроможність 

попереджати та розвязувати конфліктні ситуації в міжособистісних стосунках з 

вихованцями, батьками, колегами. 

  Х  

7. Навички міжособистісної взаємодії. Спроможність здійснювати навчально-

виховний процес на основі глибокого і систематичного вивчення особистості 

кожного вихованця, його інтересів і запитів, вміння співпереживати та розуміти 

почуття і мотиви поведінки  вихованця. 

  Х  

8. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі, враховувати рівень 

освіченості батьків вихованців. Налагоджувати контакт з громадськими 

діячами населеного пункту, краю, країни. 

  Х  

9. Здатність діяти на основі етичних міркувань з метою створення і 

підтримання комфортних міжособистісних стосунків із вихованцями, а  також 

ділових відносин із співробітниками, керівництвом, батьками. 

  Х  

10. Здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо. 
Спроможність організації позаурочної та позашкільної роботи з вихованцями, 

приймати участь у громадському житті населеного пункту, краю, країни, 

організовувати виставки, приймати участь у різноманітних конкурсах, 

фестивалях, оглядах тощо. 

  Х  

Спеціальні (фахові) компетентності. Навички творчої діяльності 
11. Вміння проектувати. Зберігаючи традиції і, одночасно, застосовуючи 

сучасні технічні засоби (самостійно чи в співавторстві),  проектувати та 

розробляти нові вироби образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

для різноманітних сфер господарської діяльності; готувати технічну та 

супровідну документацію за темою розробки. 

 Х   

12. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Професійно 

володіти виконавчою майстерністю та ефективними підходами в організації як 

творчого, так і складного технологічного процесу; компетентно вирішувати 

професійні питання на всіх етапах процесу створення творів образотворчого 

мистецтва та виробів декоративно-прикладного мистецтва. 

 Х   

13. Комунікаційні навички. Здатність ефективно та доступно донести зміст 

своїх ідей, вміти презентувати переваги та унікальність свого твору на 

мистецьких конкурсах, фестивалях,  виставках рідною та іноземною мовами. 

  Х  

 



 D. Програмні результати навчання 

Таблиця 2. 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
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Загальні 

компетентності 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Класифікація в когнітивній (пізнавальній) сфері 

 

 

1.Запамятовування, знання:  

студент може встановлювати зв'язки між стильовими 

особливостями різних мистецьких епох (їх духовними 

цінностями та пріорітетами), видами та жанрами 

образотворчого мистецтва, а також визначати причини 

формування тих чи інших естетичних поглядів в різні 

історичні періоди 

 Х                     

2. Розуміння: 

випускник    розуміє   та   здатний   інтерпретувати  теоретичні 

основи педагогіки,    психології,   методики    при   розв’язанні 

практичних ситуацій, що виникають в процесі 

життєдіяльності дитячого колективу 

         Х   Х          

3. Застосування: 

 випускник демонструє знання мистецької термінології,  

жанрів та засобів виразу образотворчого мистецтва, різних 

технік виконання, властивостей матеріалів, а також вміє 

використовувати ці знання під час виконання графічних та 

живописних творів  у власній манері 

         Х             

 випускник володіє достатніми знаннями основних 

педагогічних теорій, що дозволяють йому критично 
   Х                   



аналізувати інформацію з різних джерел та обґрунтовано 

застосовувати її під час планування та організації навчально-

виховного процесу, доцільно обирати методи та прийоми для 

роботи з дитячим колективом 
4. Аналіз:  

випускник   спроможний   самостійно   аналізувати   та    само-  

критично  проводити експертизу  ескізного матеріалу з метою 

пошуку оптимального варіанта,  а також   приймати   рішення  

щодо виконання остаточного проектного ескізу-клаузури  

майбутнього твору, яка максимально відповідає авторському  

задуму 

    Х Х                 

 5. Синтез: 

випускник вміє знаходити, глибоко аналізувати  традиції та 

узагальнювати, відбирати зразки народного мистецтва,  які 

необхідні йому під час творчого пошуку та розробки 

(виконання серії ескізного матеріалу)  власного твору  

  Х                  Х  

6. Оцінювання:  

випускник здатний самостійно виконувати проект та 

розробляти технічне креслення для виконання роботи в 

матеріалі, попередньо оцінивши композицію художнього 

твору та з’ясувавши принципи об’єднання елементів 

формоутворення, загальний колорит, які забезпечують 

цілісність сприйняття майбутнього твору 

    Х  Х                

 

Класифікація в емоційній (афективній) сфері 

 

 

1. Сприйняття:  

 студент позитивно сприймає твори мистецтва як важливу 

складову світової та національної культури і на їх основі 

синтезувати  та генерувати нові творчі ідеї в галузі 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

Х  Х                    

 випускник здатний здійснювати навчально-виховний 

процес на основі глибокого і систематичного вивчення 

особистості кожного вихованця, його інтересів і запитів, а 

також вміє співпереживати, розуміти почуття і мотиви 

               Х       



поведінки  вихованця, мотивувати його рухатися до спільної 

колективної мети 

2. Реагування:  
студент здатний підготувати презентацію з використанням 

компю'терних програм для представлення власної творчої 

роботи, а саме обґрунтувати вибір форми, матеріалу, техніки 

виконання, прийомів оздоблення, описати поетапність 

виконання усіх технологічних операцій в усній чи письмовій 

(пояснювальна записка) формі рідною мовою,  підкріпивши 

свою презентацію ілюстративним рядом 

            Х         Х 

3. Ціннісна орієнтація:  
випускник спроможний використовувати у навчально-

виховній роботі навчального закладу духовні надбання 

рідного народу, традиції української педагогіки та народного 

мистецтва,  а також здатний співпрацювати з громадськими 

діячами населеного пункту, краю, країни  у відповідності до 

психолого-педагогічних засад гуманізації та демократизації 

суспільних відносин 

  Х     Х           Х    

4. Організація та концептуалізація: 

 випускник спроможний обдумувати складні проблеми, що 

стосуються навчання і розвитку особистості в особливих 

контекстах, виявляти причинно-наслідкові звязки для 

вироблення шляхів щодо подолання різноманітних 

конфліктних ситуацій та налагодження доброзичливої 

атмосфери в дитячому колективі, партнерських стосунків з 

батьками, творчої співпраці з колегами 

              Х   Х     

5. Характеристика системи цінностей:  
випускник може продемонструвати високий рівень оволодіння 

навичками працювати як самостійно (курсовий проект, 

дипломна робота), так і в групі (технологічно складні 

комплексні завдання, включаючи навички лідерства при їх 

виконанні),  уміння екпериментувати та отримати результат за 

обмежений проміжок часу з наголосом на професійну 

сумлінність та унеможливлення плагіату 

 

  Х  Х               Х   



 

Класифікація в психомоторній сфері 
 

 

1. Імітація:  

випускник вільно відтворює фахові тексти, користуючись 

різними типами словників, дотримується норм сучасної 

української мови  в професійному спілкуванні, володіє 

мовленнєвим етикетом будуючи діалог з учасниками 

навчально-виховного процесу 

           Х           

2. Відтвореня маніпуляцій: 

студент може самостійно виконувати нескладні технологічні 

операції з використанням простих інструментів відповідно до 

інструкційних карток, дотримуватися правил техніки безпеки   

під час реалізації авторського задуму в матеріалі. 

                    Х  

3. Досягнення рівня точності: 

студент спроможний продемострувати широкий спектр технік 

виконання та прийомів роботи в одному з видів декоративно-

прикладного мистецтва та досконало володіє різними 

графічними та живописними техніками образотворчого 

мистецтва, які сміливо практикує  в творчих роботах 

Х                    Х  

4. Поєднання: 

випускник здатний  поєднати традиційні підходи до 

викладання образотворчого мистецтва з інноваційними 

педагогічними технологіями, адаптувати їх до викладання 

мистецьких дисциплін в навчальному закладі, щоб 

забезпечити успішне  та ефективне навчання і виховання 

підростаючого покоління, зокрема, залучення вихованців до 

спільних творчих проектів 

        Х        Х      

5. Натуралізація: 

випускник здатний  планувати та управляти часом при 

організації навчально-пізнавальної діяльності вихованців на 

заняттях, а також визначати конкретні завдання навчально-

виховного процесу, виходячи із загальної мети національного 

виховання, рівня вихованості дитячого колективу і умов 

навколишнього середовища 

        Х  Х            



 


	І  Преамбула

