
Експертний висновок 

щодо ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ІННОВАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН» 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн; галузі знань 02 

культура і мистецтво; кваліфікація: магістр дизайну,  

підготовлений експертною групою. 

 

Освітньо–професійна програма «ІННОВАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН» другого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн; галузі знань 02 культура і мистецтво; 

кваліфікація: магістр дизайну, підготовлена колективом науковців кафедри «Дизайн» 

Харківської академії дизайну і мистецтв є важливим внеском  у науково-педагогічне, 

освітньо-творче життя загальноукраїнського художньо-освітянського простору.  

Групою розробників очоленою кандидатом мистецтвознавства,  доцентом 

кафедри «Дизайн» Васіною О.В. створено програму, що визначає базові засади 

підготовки магістрів з дизайну, і містить в собі  основні складові: мету, завдання, 

принципи, нормативний зміст, критерії, інтегральні, загальні, програмні (фахові) 

компетентності, програмні результати навчання та  форму атестації здобувачів вищої 

освіти. 

При ознайомленні з освітньо – професійною програмою вищої освіти 022 

«Дизайн»,  «Інноваційний дизайн» (магістр), можна  зазначити наступне: 

Освітньо–професійна програма вищої освіти 022 «Дизайн», спеціалізації 

«Інноваційний дизайн» (магістр) забезпечує підготовку фахівців згідно вимог і 

стандартів системи вищої освіти України, що в подальшому  дозволить  

випускникам-дизайнерам бути конкурентоспроможними на ринку праці і реалізувати 

себе на керівних посадах в галузі дизайну, формувати власні дизайн- концепції та 

реалізовувати їх в проектно-художній площині та сфері інноваційного дизайну, а 

також можливість в подальшому займатися науково- дослідною тп педагогічно. 

діяльністю. 

Компетентності, представлені в даній програмі повністю відповідають 

Стандарту вищої освіти України стандарту затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки України 21.12.2018 р. № 1433, в повній мірі забезпечують отримання 

програмних результатів необхідних для професійної практичної та проектно-

теоретичної діяльності у  сфері інноваційного дизайну.   

Структурно-логічна схема Послідовність та кредитне наповнення навчальних 

компонент  ОПП «Інноваційний дизайн» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 022 Дизайн, галузі знань 02 культура і мистецтво, логічна, 

методично обґрунтована і не викликає заперечень. 

 

Загальний висновок 
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