Ректору Харкiвсъкоi державilоТ
академiТ дизайну i мистецтв
праф. Володимиру ýаниjIенку
вул" Мистеriтв,8, м. XapKiB,61002

Вiлryк
на ocBiT11bg-Ilayкsвy rrрOграlwу з пiдгqrтовки здобувачiв третього рiвня
вишо"i оезiти <<ýоrсгор фiлософГ$> зi спецiальностi S?3 <<$бразGтвt}рче
l}I }l стецтв0! декt}ра?и B}l е ltt нстецтвФ, реат&врацiя r>
Фахiвrчi Одесъ**Т фiлiТ Нацiонжьttого науксrвс-дослiдного
рес,rаврацiйяогО центр} Украi"нИ РОЗглян}l.riJ{ освiтtль*-Ёаукову lтрýграму
<<0бразатворче мI4стецтво, декOра"ивне мистецтв0, рестаýрацiя>l з пiдготовки
здобувачiв освiтньO*яаукФвого рiвяя <<ýоктср фiлософi?>> зi сrrецiа.тъrяостi 02З
<Образотв13рче мистецтtsо} декоратllвне м}rстýцтво, рес"аЕрацiя>> ХаркiвсъкоТ
дерiкавIr$Т академiТ дизайну i мистецтв.

Протрама складена фахiвrrями га,чузi з багатсрiчним досвiдом,
базустьсЯ на ко]иЕетентiсяому пi;Lчgдi, вiдгr*еiда€ вцмогам до фаяiвця, якi
закладенi в о*нову Болонського ilроцесу та в ьяiжнар*дное{у ПpocKTi
Сврспейськоl' KoHticiT <<Гармснiзацiя ocBiTнix CTP;VKT}p в CBpoпil> {Tuning
Ed u catio*al ýtrвсturе s iп Е r:rср*, Tlr}ill\ifi
На ocHoBi багаторiчного досвiду професорсъкс-вtlкJтадацъкого с}Lтаду
хлАдм ствсреяс гiриЕцI.iýовФ н*вий якiсний освiтнiй докуý{ент, який
дозвOля€ гliдгоryвати доктfiрiв фiлософii зi спецiадьностi 02з кsбразФтворче
мистецтвс} декýративне &tистецтв0, реставрацiя>>. Струкryра *cBiTHboназrковоТ прsграми, критерiТ, iятегральнi, загапънi, свецiальаi {фаховi.
r:ред_л*етнi) ко&dгIетентн+стi, форми aTecTarlii здобувачiв, в}{м{}ги до
} -

квалiфiкацiйноТ роботи, rTpo|pae{}Ei резу;rътат!{ навчаЁ}Ut, а TaKO}ýt вимоги до
наявностi системи внутрiшлrъогG забезгяе"ленllя якостi Brqщ*T освiти
вiдповiдакlтъ закоЕOдавчý-яорпдативнiй базiОсоблива увага пiд чаg *бг*воренtrя ocBiTýbo-F{ayкoBcl програми була
придiлеШа вiдповiдностi Ерограý{И сJiчаснЕМ вцмогаМ д* кiдгоТýвки K*KTopiB
фiяософif, якi потрiбrлi для эабезпечення наук8вЕý,{и т,а ýа}ковореетаврацiйяlrми кадрам F{ мlз*лiн rтх i нстлrт5,цi й У KpaiHBСлlд зазначити} щff фахове trсмислення ccBiTHb{"}*Ha,VKt]B*i лрtlграми 02З
<<0бржотворче мцетецтвfi, дgкоратр{вне мистецтв0, реставрацiяil {кýоктоР
фiлософii>>}, д*звоýяс B}l*Kpeýt}lTE }{асryfi нý:

-

прФIFама третъого освiтнь*го рiвня, га"гrузi зЁаFrь 02 <Культура i
ми*тецтво11 за спецiа,тънiстю 023 <<Образ*таорче iчtасТýЦТаО,
декq,ративне мистеi{тв0, реЁтаврацiяl> вiдповiд*с ЁJIT {аСНИеr o*BiTHiM

вимогам, що дозво.r{я€ здiйýнюватр{ пiдготовку дсктсlрiв фiлософii з
образотвсрчOгtэ ý{ иtтецтва :, декорати вного i\{ истецтва, реставрацiТ.

- перелiк та змiст фаховкх KCIi\,{nýTeяTнocTei? вияускЕика третъOго
освiтнього рiвня засвiдчуютъ достатнiiЭ та вагомий спектр
здатностей, необхiдяих дJ]JI п;liднсri дiяльностi як в наýряп,rку
теоретичвоТ дос;-tiдвицькс}Т роботи, так

роботi,

в

царинi

зберiгатллля

та

i в

пракгкчнiй ьrузейнiй
pecTaBpa*ii rе/льтур}{сго та

мистецького надбання УьраТни.
- ocBiTi{bо-ýayкoвa fiрограма вiдпевiдас фа*у та ýучас}г{.{м виj\{огам,
мае чiтку, логiчну струкrуру, вiдповiдае висок!{пя стандарта*{ якостi
навчання. Вдач* iIO€днанýя KcMýoýeHTiB навчаýýя освiтнъ*-каlлковоТ
програми да€ мох{ливiсть виховат!{ флхiвця високог* врофесiйrтого
рiвня" Перевагою о*вiтlтъс*науковоТ програми I;iдготOвкi{ докторiв
фiло*офiТ зi спецiа,тън*стi {i?З ХДАЛfuI е iT yHiBelзcatbнicтb, яка
зд*тнs задовOльýi{ти потреби роботадавцiв та влтмOги сусгliчъства.
Виходяsи з вищезазt{ачеяих положень, *:эiд конст*т]{вати" щсl ocBiTнboнаукова fiрOграма гriдготсвклt здсбувачiв освiт;*ьо-наJжOвогQ piBrж с<ýоктор

фiлософili> зi спецiальностi а2З <<Образотворче мистецтво. декеративЕе
мистецтвýr реставрацiя>> XapKiBcbKoi державноf академiТ дизайну i мистецтв
заслугову€ B}lcoкoi оцiнки та може бути рекsмендOваttа дs впрс*аджеýЕя у
навчальннй процес пiдготовки фахiвltiв третъого освiтнь*го рiвня <ýtrктор
фiлософiii>.
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