
Освітньо-професійна програма 

«Станковий живопис» 

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» 

(за спеціалізацією «Станковий живопис») 

 

Строк навчання – 1 рік 4 місяці  

Мета освітньої програми – формування професійних компетентностей, спрямованих на 

вивчення історичного досвіду образотворчого мистецтва, усвідомлення закономірностей 

розвитку образотворення, отримання навичок рішення творчих спеціалізованих задач  
станкового живопису, викладання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах 

художньої освіти. 

Магістр з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації за 

спеціалізацією «Станковий живопис» може займати первинні посади згідно з 

Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 

2452.2 Художник.  

Інформаційне забезпечення:  

«Станковий живопис» - Деркач Микола Іванович, тел.: 0679132603  

 



 

Освітньо-професійна програма  

 «Творчий рисунок» 

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво,  

декоративне мистецтво, реставрація»  

(за спеціалізацією «Творчий рисунок») 

 

Строк навчання – 1 рік 4 місяці  

Мета освітньої програми – формування професійних компетентностей, спрямованих на 

вивчення історичного досвіду графічного мистецтва, усвідомлення закономірностей 

розвитку образотворення, відображення дійсності засобами творчого рисунку, здійснення 

викладацької діяльності на належному науково-методичному рівні у навчальних закладах 

художньої освіти. 

Магістр з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації за 

спеціалізацією «Творчий рисунок» може займати первинні посади згідно з Національним 

класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 

2452.2 Художник.  

Інформаційне забезпечення:  

«Творчий рисунок» - Шевченко Дмитро Володимирович, тел.: 0677310366 



Освітньо-професійна програма  

 «Мистецтвознавство, графічні практики» 

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво,  

декоративне мистецтво, реставрація»  

(за спеціалізаціями «Мистецтвознавство/Теорія і історія мистецтв», «Графіка») 

 

Строк навчання – 1 рік 4 місяці  

Мета освітньої програми – формування професійних компетентностей, спрямованих на 

вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку 

образотворення, вміння аналізувати еволюцію графічних практик, забезпечення 

інноваційного рівня виконання авторських робіт та викладання фахових дисциплін у 

навчальних закладах художньої освіти. 

Магістр з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації за 

спеціалізаціями «Мистецтвознавство/Теорія і історія мистецтв», «Графіка» може займати 

первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор 

професій» ДК 003:2010: 

2452.1 Мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво) 

2452.2 Художник.  

Інформаційне забезпечення:  

 «Графіка» - Іващенко Ольга Василівна, тел.: 0506611609  

«Мистецтвознавство/Теорія і історія мистецтв» - Чечик Валентина Вікторівна,  

                                                                                              тел.: 0504037519  

 



 

Освітньо-професійна програма  

 «Реставрація, візуальні практики» 

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво,  

декоративне мистецтво, реставрація»  

(за спеціалізаціями «Реставрація творів станкового і монументального живопису», 

«Монументальний живопис», «Станкова і монументальна скульптура») 

 

Строк навчання – 1 рік 4 місяці  

Мета освітньої програми – формування професійних компетентностей, спрямованих на 

вивчення історичного досвіду візуальних практик та реставрації творів мистецтва, вміння 

виконувати художні твори монументального живопису, сакрального мистецтва, станкової 

і монументальної скульптури, проведення діагностики та реставрації творів станкового та 

монументального живопису, викладання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах 

художньої освіти. 

Магістр з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації за 

спеціалізаціями «Реставрація творів станкового і монументального живопису», 

«Монументальний живопис», «Станкова і монументальна скульптура» може займати 

первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор 

професій» ДК 003:2010: 

2452.1 Художник-реставратор, 2452.2 Художник,  2452.2 Скульптор. 

Інформаційне забезпечення:  

«Монументальний живопис» - Котляр Євгеній Олександрович, тел.: 0506993739  

«Станкова і монументальна скульптура» - Максименко Тарас Леонідович, тел: 0963356095  

 «Реставрація творів станкового і монументального живопису» - 

 Долуда Анатолій Олександрович, тел.: 0509719258 

 



 

 

Освітньо-професійна програма 

«Дизайн-інжиніринг» 

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 022 «Дизайн» 

галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Кваліфікація: магістр дизайну 

 

Строк навчання – 1 рік 4 місяці  

 

Після засвоєння освітньої програми гарантована кваліфікація другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 022 дизайн : Магістр дизайну в галузі знань 02 культура і мистецтво. 

 

Прийом на навчання здійснюється на базі спеціальної освіти, отриманої на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівню «бакалавр» за фаховими програми спеціальностей 

«Дизайн», «Промисловий дизайн», «Дизайн середовища», «Машинобудування», 

«Архітектура» та інших за погодженням освітніх програм.  

 

На зламі століть технологічні прориви відбуваються здебільшого в стикових сферах 

науково-практичної діяльності. Саме таким, інноваційним за змістом і актуальним за 

суспільними потребами став вид діяльності пов’язаний із дизайн-інжинірингом. 

Інжиніринг (калька з англійської engineering – технічний) – технічні знання, 

пов'язані з розробкою, підготовкою виробничого процесу й забезпеченням стабільного 

процесу виробництва й реалізації продукції. 

Фахівець в сфері дизайн-інжинірингу за своєю суттю є предметним універсалом. Він 

покликаний забезпечувати технологічний зв’язок між дизайн-проектуванням, реальними 

можливостями виробництва і потребами сучасного ринку високотехнологічного продукту 

з урахуванням конкурентоздатності отриманого результату.  

Аналіз сучасного ринку праці підтверджує прогресуючий попит на фахівців у 

міжпредметній сфері, в тому числі і у сфері дизайн-інжинірингу. 

Інформаційне забезпечення:  

Бондарчук Іван Геннадійович – завідувач кафедри «Інженерно-технічних дисциплін»  

Контактний тел.:  
Кафедра ІТД: +38 (057) 7062811, особ.:+38 050 93 54 806 



 

 

Освітньо-професійна програма  

 «Інноваційний дизайн» 

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 022 «Дизайн» 

галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Кваліфікація: магістр дизайну 

 

Строк навчання – 1 рік 4 місяці  

 

Навчаючись за програмою «Інноваційний дизайн», ви отримуєте наступні переваги:  

 

 можливість працювати в світовому професійному середовищі: під час навчання 

репрезентувати свої роботи у конкурсних проектах, приймати активну участь у 

міжнародній виставковій діяльності; 

 впевнено і професійно керувати проектами, формувати дизайнерські концепції  в 

екологічно орієнтованому напрямі інноваційного дизайну;  

 орієнтуватися у менеджменті проектної діяльності; 

 мати право в майбутньому викладати у вищих навчальних закладах художнього 

спрямування, відкривати свої дизайнерські студії та займати керівні посади в сфері 

професійної діяльності; 

 можливість вступити до аспірантури та добути третій науковий ступінь «Доктор 

філософії в галузі дизайну» 

 

Інформаційне забезпечення:  

«Інноваційний дизайн» -   Єрьоменко Ірина Івнівна / тел.: 050 64 38 667  

                                             Васина Олена Валентинівна / тел.: 093 5 70 70 70  

 



Освітньо-професійна програма  

 «Дизайн візуальних комунікацій» 

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 022 «Дизайн» 

галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Кваліфікація: магістр дизайну 

 

Строк навчання – 1 рік 4 місяці  

 

Навчаючись за програмою «Дизайн візуальних комунікацій», ви отримуєте наступні 

переваги:  

 можливість працювати в світовому професійному середовищі: вже під час навчання 

репрезентувати свої роботиу конкурсних проектах, приймати активну участь у 

міжнародній виставковій діяльності; 

 впевнено і професійно керувати проектами, формувати дизайнерські концепції  в сфері 

візуально-інформаційного середовища; орієнтуватися у менеджменті проектної 

діяльності; 

 право в майбутньому викладати у вищих навчальних закладах художнього спрямування, 

відкривати свої дизайнерські студії та займати керівні посади в сфері професійної 

діяльності; 

 можливість вступити до аспірантури та здобути третій науковий ступінь «Доктор 

філософії у сфері дизайну». 

 

Наші спеціальні дисципліни: 

 Концептуальне проектування 

 Арт-упаковка 

 Анімаційні технології та матеріали 

 Техніки авторського друку 

 

Гарант освітньої програми:  

кандидат мистецтвознавства, доцент Іваненко Тетяна Олександрівна  

(тел. 050-982-60-80). 



Освітньо-професійна програма  

 «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» 

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 022 «Дизайн» 

галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Кваліфікація: магістр дизайну 

 

Строк навчання – 1 рік 4 місяці  

 

Програма спрямована на формування у студентів компетенцій, що дозволяють їм 

працювати у якості керівників проектних груп, які займаються проектними розробками, 

що стосуються організації архітектурно-ландшафтного середовища, благоустрою міського 

простору, а також у якості  співробітників науково-дослідницьких установ та викладачів у 

профільних ВНЗ. 

Програма орієнтована на розвиток у студентів концептуального мислення стосовно 

аналізу проектної проблематики, формування стратегії допроектного дослідження, 

принципових підходів знаходження концептуального рішення. 

У процесі вивчення спеціальних дисциплін студенти отримують компетентності 

щодо створення архітектурного середовища відповідно до вимог корпоративного стилю, з 

проектування в об’єктах реноваційної архітектури, розробки ландшафтного дизайну 

приватного маєтку і малих міських просторів із урахуванням вимог середовищного 

підходу. Важливою відмінністю підготовки за означеною програмою є розвиток у 

студенів навичок до всебічного дослідження конкретної проектної проблеми та освоєння 

загальних методів ведення проектної діяльності. Низка дисциплін спрямована на набуття 

студентами компетенцій відносно практичної розробки арт-об’єктів, елементів 

ландшафтного благоустрою. Головною задачею програми є розвиток у студентів навичок 

узагальнення, системного мислення та формулювання конкретних концептуальних засад 

щодо здійснення подальших проектних розробок. 

 

 

Гарант освітньої програми:  

кандидат мистецтвознавства, доцент Бондаренко Ірина Володимирівна  

(тел. 095-940-51-22) 



Освітньо-професійна програма  

 «Дизайн віртуального середовища» 

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 022 «Дизайн» 

галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Кваліфікація: магістр дизайну 

 

Строк навчання – 1 рік 4 місяці  

 

Мета програми: навчити студентів на базі компетенції попередньої 

кваліфікаційного  рівня  освіти («бакалавр») розробляти складні комплексні 

мультимедійні об’єкти або віртуальне середовище, що відповідає сучасним вимогам 

розвитку світових мультимедіа. 

Програма розрахована на фахівців наступних напрямів сучасних мультимедіа:  

- продукція для телебачення та мережі інтернет; 

- постпродакшин для кіноіндустрії; 

- розробка контенту для інноваційних проектів з використанням проекційної 

техніки. 

Всі ці напрями охоплюють майже весь спектр сучасних технологій 

мультимедійного дизайну. 

 

Гарант освітньої програми:  

кандидат мистецтвознавства, доцент Опалєв Михаїл Леонідович  

 

тел. Опалєв Михайло Леонідович – 050 402-3113 

       Тихомиров Ігор В’ячеславович – 050 303-6067 



Освітньо-професійна програма 

 «Дизайн-едукація» 

другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 022 «Дизайн» 

галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Кваліфікація: магістр дизайну 

 

Строк навчання – 1 рік 4 місяці  

 

Магістерська програма передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної 

професійної підготовки фахівців з дизайну, зокрема, розуміння сучасної освітньо-виховної 

парадигми в культурно-мистецьких навчальних і поза навчальних закладах України. Мета 

магістерської програми полягає в підготовці нової генерації викладачів вищої мистецької 

школи до ефективної педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та 

організаційно-управлінської діяльності в системі вищої професійної освіти на 

європейському рівні надання освітньо-мистецьких послуг. 

Зміст програми скорельовано із відповідними Магістерськими програмами 

європейських вищих навчальних закладів (зокрема, Польща), що уможливлює реалізацію 

міжнародної мобільності студентів та отримання «подвійного диплому»; програмою 

передбачено опанування англійською мовою на рівні В2 (згідно із Загальноєвропейськими 

Рекомендаціями з мовної освіти), що сприятиме формуванню уміння взаємодіяти у 

мультидисциплінарному оточенні на міжнародному рівні, ознайомлення зі спеціальними 

інтерактивними технологіями активізації навчальної діяльності з фахових дисциплін, 

оволодіння інформаційно-комп’ютерними та телекомунікаційними технологіями 

навчання. 

Пройдений курс навчання уможливлює подальший вступ та навчання в аспірантурі 

за спеціальностями «дизайн» та «педагогіка». 

 

Гарант освітньої програми:  

доктор педагогічних наук, доцент  Єрмакова Тетяна Сергіївна 

(тел. 098 619-67-74). 

 

 

 


