
ВИТЯГ 

з протоколу №15 від 17.04.2019 року засідання кафедри «Дизайн» 

 

 

ПРИСУТНІ: в.о. зав. каф. доц.. Єременко І.І., проф. Бойчук О.В.,  доц. Бондаренко 

Б.К., доц. Гапієнко В.В., доц. Остапенко І.В., доц. Васіна О.В., доц. 

Кутателадзе В.В.,   ст. викл. Пузур М.В., ст. викл. Соколов М.І., ст. викл. 

Хоменко М.О., проф. Погорельчук В.А.,  зав.лаб. л/фр., викл. Федосенко 

М.Б., зав. гіпс. маст., викл. Копилов Є.М.,  викл. Філь О.Г., були запрошені: 

декан факультету «Дизайн», професор Сбітнєва Н.Ф.; Генер. Дир. компанії  

«Kubis» Клименко О. В.; Ген. Дир. магазину дизайн-виробів «Своєрідне» 

Струк Т. М.; Генеральний директор SEO «Privalov Design» Привалов А.В.; 

студенти 4 курсу кафедри «Промисловий дизайн» (Шевченко К.С., Федулкіна 

А.В., Безуглий А.С., Міцай Л.О.). 

 

ВІДСУТНІ: - 
 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:  

 

Питання №3. Обговорення освітньо-професійної програми «Промисловий 

дизайн» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» галузь 

знань 02 «Культура і мистецтво» з зовнішніми стейкхолдерами, студентами та 

викладачами кафедри. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: в/о зав. кафедри «Дизайн», доцента Єременко І.І. доц. каф. «Дизайн» з 

інформацією із зовнішніми стейкголдерами освітньо-професійної програми 

«Промисловий дизайн» (першого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» 

галузь знань 02 «Культура і мистецтво») на предмет внесення можливих змін у 

програмі. 

 

3. ВИСТУПИЛИ: 

Сбітнєва Н.Ф., декан факультету «Дизайн», професор Сбітнєва Н.Ф. відзначила що 

ОПП  «Промисловий дизайн» за спеціальністю 022 «Дизайн» галузь знань 02 

«Культура і мистецтво» ступеню вищої освіти «бакалавр» забезпечує високий 

рівень підготовки фахівців у сфері промислового дизайну. 

Позитивним внеском було зазначено корективи внесені кафедрою, які 

надають можливість студентам обирати в блоці вибіркових дисциплін 

предмети інших освітніх програм з інших кафедр.  

Васіна О.В., доц. каф. «Дизайн» зазначила, що програма націлена на підготовку 

висококваліфікованого фахівця у сфері промислового дизайну, оскільки 

роботи студентів виставляються на Всеукраїнських і Міжнародних виставках. 

Разом з цим підтримала Сбітнєву Н.Ф. Запит суспільства на сьогодні дуже 

різноманітний, слід відмітити, що студенти бакалаври «Промислового 

дизайну» знаходять реалізацію своєї спеціальності у багатьох напрямках 

дизайну: і промислового, і графічного,і дизайну інтер’єру. 



Клименко О.В., генеральний директор компанії  «Kubis» відзначив що ОПП 

«Промисловий дизайн» для бакалаврів, яка обговорюється є органічною 

структурою, що поєднує творчу практику із теоретико-методологічними 

закономірностями створення образного промислового виробу. Саме такий 

напрям відповідає викладанню фахових дисциплін у вищих навчальних 

закладах освіти. Також відзначив, що теж вважає позитивним внеском 

широкий діапазон вибіркових дисциплін для виховання розвинутої творчої 

особистості, які визначають специфіку підготовки фахівців у дизайні. 

Струк Т. М., генеральний директор магазину дизайн-виробів «Своєрідне» відзначила 

що ОПП «Промисловий дизайн» націлена на всебічний розвиток студента-

дизайнера. Побажала щоб випускники ОП «Промислового дизайну» були 

більш обізнаними у сучасних техніках, це стане їм у нагоді і запропонувала 

більш тісну співпрацю зі студентами у вигляді сумісних проектних 

розробках.  

Привалов А.В., генеральний директор SEO «Privalov Design» висловив подяку за 

змогу бути причасним до розгляду ОПП «Промисловий дизайн», бо вважає 

що досвід поєднання навчання з реальною дизайн-діяльність це сама важлива 

складова сучасної освіти. Зазначив, що освітня програма направлена на 

виховання промислового дизайнера, який може створювати нестандартний 

конкурентоспроможний дизайнерський продукт. Запит суспільства на 

сьогодні потребує дизайнера, який сміливо висловлює власну думку у 

дизайнерському нестандартному рішенню. Саме ця якість на сьогодні стає 

запорукою успіху промислового дизайнера на ринку праці. Запронував 

додати до вибіркового блоку дисциплін курс менеджменту, 

брендингу,організації бізнесу, що дасть можливість поєднувати реалістичне і 

формальне у форматі навчання і подальшої професійної діяльності. 

Шевченко К.С., студент 4 курсу кафедри «Дизайн» подякував за можливість 

приєднатися до обговорення і зазначив, що Єременко І.І. неодноразово 

проводила опитування серед студентів 1-4 курсів що до побажань, і  

зауважень до освітнього процесу в цілому і ОП «Промисловий дизайн» 

окремо. Всі побажання були ураховані і внесені в новий проект ОПП. 

Відзначив, що ОПП «Промисловий дизайн» забезпечує комплексне навчання 

у поєднані теоретичних та практичних занять, які дають здатність 

розв’язувати завдання, вирішувати фахові проблеми у дизайнерському 

середовищі. І те що студенти 4-го курсу вже майже всі працюють і є доказом, 

що вони здобули гарну фахову підготовку. Підтримав можливий проект 

вибіркових фахових дисциплін. 

Чернишов А.В., студентка 3 курсу спеціалізації «Промисловий дизайн» підкреслила у 

своєму виступі, що програма в цілому надає надає достатні знання та навички 

для подальшої професійної діяльності,і підкреслила, що під час їх навчання не 

було такої спрямованості на комп’ютерні технології і  



 


