
Витяг 

з протоколу № 4  

засідання Вченої ради факультету «Образотворче мистецтво» 

від 7 червня 2019 року 

Всього членів Вченої ради: 12. 

Присутніх членів Вченої ради: 12. 

 

1. Слухали: інформацію ученого секретаря ради доц. Ковальової М.М. про 

надані документи доцентом кафедри живопису Горбатенко Л.П. (гаранта 

програми) щодо проєкту освітньо-професійної програми «Станковий 

живопис» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» кваліфікація: Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного 

мистецтва, реставрації на предмет можливих змін у програмі.   

 Виступили: 

- Соколюк Л.Д. ( зав. кафедри ТІМ, , доктор мистецтвознавства, 

професор) – відмітила, що вивчення та аналіз проєкту ОПП членами Вченої 

ради факультету «Образотворче мистецтво» і зовнішними стейхголдерами 

(витяг з протоколу засідання кафедри живопису про обговорення проекту 

ОПП зі студентською спільнотою і зовнішніми стейхолдерами від 19 від  31 

травня 2019 рокудодається) показав, що програмні результати навчання 

відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій 6 рівня. 

Важливим також є факт, що  студенти отримують спеціалізовані теоретичні і 

практичні знання в царині образотворчого мистецтва.  

- Ганоцький В.Л. ( зав. кафедри живопису, народний художник України, 

професор) – відмітив, що ОП реалізується  працівниками кафедри живопису 

– відомими художниками, діячами культури та науковцями в Україні та поза 

її межами, а студенти спеціалізації є активними учасниками міжнародних і 

всеукраїнських пленерів і виставок, що піднімає рейтинг кафедри і ХДАДМ 

взагалі, та рекомендував підтримати проект ОПП «Станковий живопис» 



першого рівня вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 

кваліфікація: Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, 

реставрації.  

- Погорельчук В.А. (зав. кафедри візуальних практик, кандидат 

мистецтвознавства, професор) – підтримав пропозицію затвердити проект 

ОПП, бо цілі освітньої програми чітко сформульовані та відповідають місії і 

стратегії Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Освітня 

програма направлена на підготовку художника станкового живопису та 

базується на академічних традиціях мистецтва живопису. 

2. УХВАЛИЛИ:   

1. Затвердити проект освітньо – професійної програми  «Станковий 

живопис» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі 

знань 02 «Культура і мистецтво» кваліфікація: Бакалавр образотворчого 

мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації придатна для навчально-

освітнього процесу. 

2. Клопотатися перед Вченою радою ХДАДМ щодо затвердження проєкту 

освітньо-професійної програми  «Станковий живопис» першого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 

кваліфікація: Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного 

мистецтва, реставрації  . 

 

Секретар Вченої ради                                                                    Ковальова М.М. 


