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ПЕРЕДМОВА 

           Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський) рівень вищої освіти. 
Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Затверджено 
та введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. 
№ 726. 
          Керуючись частиною шостою статті 10, пункту 16 частини першої статті 
13 Закону України «Про вищу освіту» Вчена рада Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича затвердила освітню-професійну програму 
(ОПП) «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» для 
підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за 
спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація». 
          ОПП містить осяг кредитів ЄКТС, не обхідний для здобуття 
магістерського ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; 
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, формульований у 
термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги 
до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
 

Освітньо-професійну програму розроблено робочою групою у складі:  

1. Курик Дмитро Миколайович, доцент, Заслужений майстер народної 
творчості України (ПЗ №001310, Указ Презедента №331 від 23.03.2011р.), 
завідувач кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

2. Малина Валерій Васильович, доктор мистецтвознавства (17.00.01 – теорія та 
історія культури), професор кафедри архітектури Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

3. Хілько Ігор Олегович, кандидат педагогічних наук (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки), доцент кафедри архітектури Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

4. Салевич Іван Миколайович, доцент кафедри архітектури Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, Заслужений художник 
України (ПЗ №012930, Указ Президента №567 від 3.10.2015р.) 

5. Коротун Ірина Вадимівна, доктор архітектури (18.00.01 – теорія архітектури, 
реставрація пам’яток архітектури, ДД № 006793 від 11.09.2017 р.), доцент 
кафедри архітектури Чернівецького національного університету імені Юрія 
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Федьковича  
6. Голубець Орест Михайлович, доктор мистецтвознавства (17.00.06 –

декоративне і прикладне мистецтво), професор кафедри художньої кераміки 
факультету декоративно-прикладного мистецтва Львівської академії 
мистецтв 

7. Микитюк Іван Васильович, професор (ПР № 001826  від 17.10.2002) кафедри 
монументально-декоративної скульптури факультету образотворчого 
мистецтва та реставрації Львівської національної академії мистецтв 

             
Програму відредаговано у відповідності згідно Наказу№726 від 24.05.2019 «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» для другого (магістерського)  рівня вищої освіти  
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Сфера застосування 
 
         Освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» є галузевим нормативним документом Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) і регламентує: 

• Нормативну частину змісту навчання у залікових одиницях, засвоєння 
яких забезпечує необхідні компетентності, відповідно до вимог освітньо-
кваліфікаційної характеристики. 

• Перелік рекомендованих навчальних дисциплін і практик: обов’язкових 
та вибіркових компонентів. 
• Нормативний термін навчання за очною формою навчання. 
• Навчальні та методичні вимоги до підготовки баклаврів у галузі 02 

«Культура і мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за освітньо-професійною програмою ОПП 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 

• Питання контролю результатів освітньої діяльності. 
• Проведення навчального процесу в умовах збільшення частки самостійної 
роботи, актуальності дистанційних та вибіркових курсів. 
• Отримання результатів навчання, що відповідають вимогам національної 
рамки кваліфікацій для другого (магістерського) рівня освіти. 
• Можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема, 
через індивідуальний вибір здобувачами навчальних дисциплін у межах 
освітнього законодавства. 
• Оновлення навчальних дисциплін, урахування вимог та побажань 

керівників при створенні альтернативних, варіативних дисциплін. 
• Академічну та професійну кваліфікацію викладачів, залучених в 

навчальному процесі за освітньою програмою. 
   
ОПП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

використовується: 
- викладачами ЧНУ при складанні навчальних планів, робочих навчальних 
планів, програм стажування, індивідуальних завдань, при визначенні 

інформаційної бази для формування засобів діагностики; 
- здобувачами освіти магістерського рівня спеціальності 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за ОПП «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» при виборі плану навчання, 
формуванні та виконанні індивідуальних планів; 

- екзаменаційною комісією спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» та приймальною комісією ЧНУ; 

- при інспектуванні та акредитації освітньої діяльності ЧНУ. 
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1. Загальна характеристика 

Повна назва закладу 
вищої освіти та 
структурного 
підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича, факультет архітектури, будівництва та 
декоративно-прикладного мистецтва, кафедра 
декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва 

Ступінь вищої освіти  Магістр  
Офіційна назва 
освітньо-професійної 
програми 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація 

Кваліфікація в 
дипломі  

 

Мистецтвознавець   

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра – Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС 
Термін навчанні 1 рік 4 місяця 

Наявність акредитації 
 

Організація, що надала акредитацію: Міністерство освіти і 
науки України;  
Термін дії сертифікату до 1 липня 2024р.  
Сертифікат про акредитацію: серія УД № 25007531, Наказ 
Міністерства Освіти і науки України від 08.01.2019  № 13 

Цикл, рівень FQEHEA – другий цикл, QFLLL – 7 рівень, НРК – 8 рівень 
 
Передумови 

 Диплом бакалавра за спеціальністю.  
Умови вступу визначаються Правилами прийому до 
Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, затвердженими Вченою радою ЧНУ. 

Мова викладання Українська 
 

Термін дії освітньої 
програми 

До 2024 р. 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

 
http://arhibud.chnu.edu.ua/?op=debug&page=ua/04ed_pr/dpom 
 

2 - Мета освітньої програми 
 
Формування професійних компетентностей, спрямованих на вивчення історичного 
досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення та 
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вміння аналізувати еволюції мистецьких практик і реставраційних технологій; 
отримання навичок розв’язувати складні типові спеціалізовані задачі в мистецькій, 
дослідницькій та освітній галузях професійної діяльності. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація 
(за наявності)) 

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво,  
Спеціальність – 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 

Орієнтація освітньої 
програми 

Програма орієнтована на вивченні спеціалізацій 
декоративно-прикладного мистецтва: художній текстиль; 
художня вишивка, конструювання та моделювання одягу; 
художнє ковальство; художнє дерево; ювелірна справа; 
художній розпис; мистецтвознавець 

Основний фокус 
освітньої програми 

Спеціальна вища освітня та професійна підготовка в 
спеціальності образотворчого мистецтва, декоративного 
мистецтва, реставрація, яка поглиблює професійні 
науково-теоретичні та практичні засади щодо 
удосконалення компетентності за спеціалізацією.  
Ключові слова: стилістика, художні особливості, 
типологія, художні практики. 

Особливості програми Програма враховує сучасні світові тенденції розвитку 
мистецтва та охоплює дисципліни, які передбачають 
поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та 
навичками майбутньої професійної діяльності. Цикл 
професійної та практичної підготовки забезпечує 
можливість успішної роботи в галузі декоративно-
прикладного та образотворчого мистецтва за 
спорідненими спеціальностями (спеціалізаціями). 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Професіонал може займати первинні посади згідно з 
Національним класифікатором України «Класифікатор 
професій» ДК 003:2010:  
2320 Викладач професійного навчально-виховного 
закладу  
2452.1 Мистецтвознавець (образотворче та декоративно-
прикладне мистецтво)  
2452.2 Скульптор, художник та модельєр  
2452.2 81 Керівник самодіяльного об’єднання 
прикладного та декоративного мистецтва  
2452.2 82 Скульптор   
2452.2 82.1 Художник  
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2452.2 86 Художник-реставратор 
Подальше навчання Випускники мають право на освоєння програм доктора 

філософії, міждисциплінарних програм близьких до 
будівництва та цивільної інженерії. Можливість навчання 
за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL 
та 9 рівня HPK України 
Стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних 
університетах і компаніях. Участь у програмах навчання 
продовж всього життя. 
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Стиль навчання базується на активному здобутті знань, 
професійних умінь і навичок, передусім на 
індивідуальному підході до кожного студента. Форма 
навчання за програмою: денна/заочна. Вагома компонента 
навчання – самонавчання та практики (виробнича, 
переддипломна, педагогічна). 

Оцінювання Накопичувальна стобальна система. 
Форма семестрового оцінювання: поточне (теоретичні 
дисципліни – контрольні, семінарські, практичні), 
проміжні (фахові дисципліни – атестації), підсумкове 
(теоретичні – усні/письмові екзамени, фахові – перегляд 
курсових проєктів).  
Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного 
захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі 
образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, 
реставрації творів мистецтва під час практичної діяльності 
або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК02. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  
ЗК03. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів економічної діяльності).  
ЗК04. Здатність працювати в міжнародному мистецькому 
контексті.  
ЗК05. Здатність розробляти та керувати проєктами.  
ЗК06. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
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ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 
 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності (СК) 
 

СК01. Здатність переосмислювати базові знання, 
демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати 
власну образноасоціативну мову при створенні 
художнього образу.  
СК02. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби 
як відображення історичних, соціокультурних, 
економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.  
СК03. Здатність використовувати знання та практичні 
навички з сценографії з метою найвиразнішого розкриття 
концепції і змісту драматичного твору та його художнього 
втілення. 
СК04. Здатність проводити діагностику стану 
збереженості мистецьких об’єктів, формулювати кінцеву 
мету реставраційного втручання у відповідності до вимог 
сучасної наукової реставрації.  
СК05. Здатність забезпечити захист інтелектуальної 
власності на твори образотворчого та/або декоративного 
мистецтва.  
СК06. Здатність формувати мистецькі концепції на 
підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів 
художньої творчості.  
СК07. Володіння теоретичними і методичними засадами 
навчання та інтегрованими підходами до фахової 
підготовки художників образотворчого і декоративного 
мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування 
власної науковопедагогічної діяльності.  
СК08. Здатність до використання сучасних 
інформаційнокомунікативних технологій в контексті 
проведення мистецтвознавчих та реставраційних 
досліджень.  
СК09. Здатність створювати затребуваний на художньому 
ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або 
декоративного мистецтва.  
СК10. Здатність до організації і проведення науково-
дослідної роботи у різнихспектах (історичний, 
теоретичний, практичний). 
СК11. Здатність до визначення ефективності та апробації 
сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації 
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феноменів культури і мистецтва та мистецьких процесів. 
СК12. Здатність володіти категоріальним апаратом, 
інструментарієм сучасного мистецтвознавчого аналізу 
стилістичних течій та художніх творів; основними 
науковими принципами експертизи творів образотворчого 
мистецтва. 

Спеціальні фахові 
компетентності 
спеціальності (СФК) 
(спеціалізовано-
професійні 
 

СФК01. Здатність використовувати базові знання з 
композиції, демонструвати розвинену творчу уяву, 
використовувати власну образно-асоціативну мову при 
створенні художнього образу.  
СФК02. Здатність опановувати методами зображення 
постаті людини та групи людей засобами рисунка, 
живопису, графіки та скульптури.  
СФК03. Здатність використовувати знання та практичні 
навички зі сценографії з метою найвиразнішого розкриття 
концепції і змісту драматичного твору та його художнього 
оформлення.  
СФК04. Здатність аналізувати і пояснювати історико-
культурні, історично-художні, соціокультурні, семантичні, 
іконологічні, іконографічні, формально-образні і 
формально-стилістичні чинники розвитку світового та 
українського образотворчого і декоративного мистецтва. 
СФК05. Здатність володіти науково-аналітичним 
апаратом, проводити аналіз та систематизацію зібраної 
інформації у період переддипломної практики.  
СФК06. Здатність володіти інноваційними методами та 
технологіями роботи у відповідних матеріалах.  
СФК07. Здатність проводити діагностику стану 
збереженості матеріально-предметної структури твору 
мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного 
втручання відповідно до  вимог сучасної наукової 
реставрації.  
СФК08. Здатність трактувати формотворчі мистецькі 
засоби як відображення історичних, соціокультурних, 
економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.  
СФК09. Здатність на основі сформованості професійних 
компетенцій розв’язувати творчі задачі проведення 
дослідження, виконання та реставрації художнього твору.  
СФК10. Здатність ідентифікувати окремі мистецькі 
об’єкти, здійснювати їх критичний аналіз та інтерпретацію 
із застосуванням сучасних методів соціальних і 
гуманітарних наук.  
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СФК11. Здатність експонувати художні твори на 
вітчизняних і міжнародних виставках, презентувати 
результати мистецтвознавчого дослідження в українських 
і міжнародних дослідницьких колективах.  
СФК12. Здатність забезпечити захист інтелектуальної 
власності на твори образотворчого та декоративного 
мистецтва.  
СФК13. Здатність застосовувати теоретико-методологічні 
основи педагогіки в мистецькій школі, володіти 
методикою викладання фахових дисциплін у професійних 
навчально-виховних закладах художньої освіти.  
СФК14. Здатність розробляти освітні програми, нести 
відповідальність за їх ефективну реалізацію відповідно до 
навчального плану і розкладу занять, формувати систему 
контролю якості освіти, розвивати в учнів/студентів 
потребу творчого ставлення до освітнього процесу,  
СФК15. Знання сучасних методологічних принципів і 
методичних прийомів дослідження з історії 
образотворчого, декоративного мистецтва, реставрації.  
СФК16. Здатність до організації й проведення науково-
дослідної роботи з використанням знання загальних і 
фундаментальних дисциплін, освоєних у рамках 
магістерської освітньо-професійної програми.  
СФК17. Здатність до визначення ефективності й апробації 
сучасних теоретичних підходів та концепцій до 
інтерпретації феноменів культури, мистецтва та 
мистецьких процесів.  
СФК18. Здатність володіти категоріальним апаратом, 
інструментарієм сучасного мистецтвознавчого аналізу 
стилістичних течій та художніх творів; основними 
науковими принципами експертизи творів образотворчого 
мистецтва 

7 – Програмні результати навчання 

За загальними та 
загальнопрофесійними 
фаховими 
компетентностями 
(ПРН) 

ПРН01. Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, 
культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні 
аспекти розвитку світового та українського 
образотворчого і декоративного мистецтва.  
ПРН02.Інтерпретувати та застосовувати семантичні, 
іконологічні, іконографічні, формально-образні і 
формально-стилістичні чинники образотворення.  
ПРН03. Володіти інноваційними методами та 
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технологіями роботи у відповідних матеріалах (за 
спеціалізаціями).  
ПРН04. Представляти формотворчі мистецькі засоби як 
відображення історичних, соціокультурних, економічних і 
технологічних етапів розвитку суспільства.  
ПРН05. Критично осмислювати теорії, принципи, методи 
та поняття з різних предметних галузей для розв’язання 
завдань і проблем у галузі образотворчого та/або 
декоративного мистецтва.  
ПРН06. Застосовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології в освітній та музейній справах.  
ПРН07. Володіти фаховою термінологією, науково-
аналітичним апаратом, проводити аналіз та 
систематизацію фактологічного матеріалу та методикою 
проведення наукових досліджень.  
ПРН08. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, 
реставраційної, дослідницької та освітньої діяльності, 
сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам 
для якісного виконання роботи.  
ПРН09. Володіти базовими методиками захисту 
інтелектуальної власності; застосовувати правила 
оформлення прав інтелектуальної власності.  
ПРН10. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій 
діяльності знання естетичних проблем образотворчого 
мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, 
основних принципів розвитку сучасного візуального 
мистецтва.  
ПРН11. Володіти знаннями до визначення ефективності 
та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій 
інтерпретації феноменів культурио- мистецьких процесів.  
ПРН12. Представляти результати діяльності у науковому 
та професійному середовищі в Україні та у міжнародному 
професійному середовищі.  
ПРН13. Вибудовувати якісну та розгалужену систему 
комунікацій, представляти результати діяльності у 
вітчизняному та зарубіжному науковому і професійному 
середовищі.  
ПРН14. Застосовувати методологію наукових досліджень 
у процесі теоретичного і практичного аналізу; 
дотримуватися принципів академічної доброчесності; 
узагальнювати результати дослідження та впроваджувати 
їх у мистецьку практику; виявляти практичні та 
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теоретичні особливості наукової гіпотези.   
ПРН15. Планувати професійну діяльність у сфері 
образотворчого і декоративного мистецтва, реставрації 
відповідно до потреб і запитів суспільства та ринку. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення    Кількісні та якісні показники рівня наукової та 
професійної активності науково-педагогічних працівників, 
які забезпечують навчальний процес за освітньою 
програмою відповідають Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності закладів освіти. 
Передбачається проведення різних форм навчання із 
залученням провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців 
галузі (в тому числі в on-line режимі). 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Навчальний процес відбувається в навчальних аудиторіях,  
майстернях та комп’ютерних класах. Для виконання 
практичних робіт студенти забезпечуються спеціальним 
обладнанням та матеріалами для виконання курсових 
робіт. Частина аудиторій забезпечує навчання з 
академічних дисциплін: рисунок, живопис, композиція та 
професійна майстерність. 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Обсяг, склад та якість інформаційного та навчально-
методичного забезпечення відповідають ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти 

9 –Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

Положенням університету передбачена можливість 
національної кредитної мобільності. 
Допускається пере зарахування кредитів, отриманих в 
інших закладах освіти України. 

Міжнародна кредитна 
мобільність  

 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться 
на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»  

та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонент ОПП «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» 

Код 
н/д 

 
 
 

Компоненти освітньої 
програми (навчальні 
дисципліни, курсові 

проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна 

робота) 

 
Кількість кредитів 

Форма підсумкового 
контролю (семестр) 

 
На базі ступеня бакалавра 

Обов'язкові компоненти ОПП 
Цикл загальної підготовки 

ОК1 Концепції і напрямки 
сучасного мистецтва 

3 екзамен (9) 

ОК2 Основи наукових 
досліджень 

3 екзамен (10) 

ОК3 Інтелектуальна власність 3 залік (9) 
ОК4 Філософія мистецтв 3 залік (9) 
ОК5 Методика викладання 

спецдисциплін 
3 екзамен(9) 

Усього за циклом 15 кредитів 
Цикл професійної підготовки 

ОК6 Рисунок 8 екзамен (9,10) 
ОК7 Живопис 8 залік (9) 

екзамен (10) 
ОК8 Композиція 8 екзамен (9,10) 
ОК9 Професійна майстерність 8 залік (9) 

екзамен (10) 
ОК10 Дипломне проектування 9 екзамен (11) 
ОК11 Виконання 

кваліфікаційної роботи 
10 екзамен (11) 

ОК12 Методика підготовки 
магістерської роботи 

5  

ОК13 Переддипломна практика 3 екзамен (11) 
ОК14 Виробнича практика 3 екзамен (10) 
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Усього за циклом 62 кредити 
Вибіркові компоненти ОПП 

 
ВБ1 Спеціальна історія 

мистецтва за фахом ХХ-
ХХІ ст. 

3 залік (10) 

ВБ2 Скульптура 3 залік (10) 
ВБ3 Основи іконопису 4 залік (11) 
ВБ4 Історія українського 

мистецтва 
3 залік (9) 

Усього за циклом 13 кредитів 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 
 

90 кредитів 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
«Образотворче мистецтво,  декоративне мистецтво, реставрація» 

Форма атестації 
здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» проводиться 
у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи 
(проєкту та роботи в матеріалі) і завершується 
видачею документу встановленого зразка про 
присудження йому ступеня магістра із 
присвоєнням кваліфікації Мистецтвознавець 
Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» 

Вимоги до 
кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачити 
самостійне розв’язання складної задачі або 
комплексної проблеми у галузі образотворчого 
мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, 
що передбачає проведення досліджень та/або  
здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. У кваліфікаційній 
роботі не повинна містити академічного плагіату, 
списування та фальсифікації. Кваліфікаційна 
робота має бути розміщена на сайті закладу вищої 
освіти або його структурного підрозділу, або у 
репозитарії закладу вищої освіти. 
 До складу кваліфікаційної роботи входить:  
- наукова робота;  
- дипломна робота, виконана в матеріалі (за 

спеціалізацією);  
- до захисту кваліфікаційної роботи 

допускаються лише ті студенти, що виконали 
всі вимоги навчального плану підготовки 
магістра. 

Вимоги до публічного 
захисту 

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти 
«Магістр» здійснюється у формі відкритого, 
публічного захисту кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 
атестаційного екзамену  

Атестаційний захист має бути спрямований на 
перевірку досягнення результатів навчання, 
вищезазначених у цій освітній програмі. 
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4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти 

 
Принципи та процедури 

забезпечення якості освіти 
 Положення про організацію освітнього процесу у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича; 

 Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти в Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича. 

 Положення про моніторинг та контроль якості 
вищої освіти у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича; 

 Положення про рейтинг студентів Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

Моніторинг та періодичний 
перегляд освітніх програм 

Положення про розроблення та реалізацію освітніх 
програм Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 

Щорічне оцінювання 
здобувачів вищої освіти 

 Положення про екзамени й заліки у 
Чернівецькому національному університеті імені 
Юрія Федьковича; 

 Положення про контроль та систему оцінювання 
результатів навчання студентів у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича 

 Положення про рейтинг студентів Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 

Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових 
працівників 

Положення про підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича 

Наявність необхідних 
ресурсів для організації 
освітнього процесу 

Специфіка конкретної спеціальності 

Наявність інформаційних 
систем для ефективного 

управління освітнім 

АСУ «ВНЗ», інформаційний вузол ІВС «Освіта» 
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5.Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної рамки 
кваліфікацій 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

Загальні компетентності 
ЗК01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  + + + 
ЗК02. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  +  + 
ЗК03. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності). 

 + +  

ЗК04. Здатність працювати в міжнародному контексті. +  +  
ЗК05.  Здатність розробляти та керувати прєктами. +  + + 
ЗК06. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. +   + 
ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. + +  + 

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції 
СК08.Здатність переосмислювати базові знання з 
композиції,демонструвати розвинену творчу уяву, 
використовувати власну образно-асоціативну мову при 
створенні художнього образу. 

+ +  + 

СК09.Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як 
відображенняісторичних, соціокультурних, економічних і 
технологічних етапів розвитку суспільства. 

+ +  + 

СК10. Здатність використовувати знання та практичні 
навички з сценографії з метою найвиразнішого розкриття 
концепції і змісту драматичного твору та його художнього 
втілення. 

 +  + 

СК11. Здатність проводити діагностику стану збереженості 
мистецьких об’єктів, формулювати кінцеву мету 
реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної 
наукової реставрації. 

+ +   
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СК12.Здатність забезпечити захист інтелектуальної 
власності на твори образотворчого та декоративного 
мистецтва. 

+   + 

СК13. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі 
проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої 
творчості. 

+   + 

СК14. Володіння теоретичними і методичними засадами 
навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки 
художників образотворчого і декоративного мистецтва та 
науково- педагогічної діяльност 

+ + +  

СК15. Здатність до використання сучасних інформаційно-
комунікативних технологій в контексті проведення 
мистецтвознавчих та реставраційних досліджень. 

+  +  

СК16.Здатність створювати затребуваний на художньому 
ринку суспільно відповідальний продукт образотворчого та 
декоративного мистецтва. 

  + + 

СК17. Здатність до організації і проведення науково-дослідної 
роботи у різнихспектах (історичний, теоретичний, 
практичний). 

+   + 

СК18. Здатність до визначення ефективності та апробації 
сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації 
феноменів культури і мистецтва та мистецьких процесів. 

 +  + 

СК19. Здатність володіти категоріальним апаратом, 
інструментарієм сучасного мистецтвознавчого аналізу 
стилістичних течій та художніх творів; основними науковими 
принципами експертизи творів образотворчого мистецтва. 

+ +  + 
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6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної 

програми 
 

 

Програмні результати навчання 

Компетентності  

 
Ін

те
гр

ал
ьн

а Загальні 
компетентності 

Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності 

ЗК
01

 

ЗК
02

 

ЗК
03

 

ЗК
04

 

ЗК
05

 

ЗК
06

 

ЗК
07

 

С
К

08
 

С
К

09
 

С
К

10
 

С
К

11
 

С
К

12
 

С
К

13
 

С
К

14
 

С
К

15
 

С
К

16
 

С
К

17
 

С
К

18
 

С
К

19
 

ПРН01. Визначати, аналізувати і 
пояснювати історичні, 
культурологічні, соціокультурні, 
художньо-естетичні аспекти 
розвитку світового та українського 
образотворчого і декоративного 
мистецтва 

+  +     +  +     + +   + + 

ПРН02. Інтерпретувати та 
застосовувати семантичні, 
іконологічні, іконографічні, 
формально-образні і формально-
стилістичні чинники 
образотворення.  

  +     + + +    +   +    

ПРН03. Володіти інноваційними 
методами та технологіями роботи у 
відповідних матеріалах (за 
спеціалізаціями).  

 + +      +  + +     +    

ПРН04. Представляти формотворчі 
мистецькі засоби як відображення 
історичних, соціокультурних, 
економічних і технологічних етапів 

+  +     +  +  +  +    + +  
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розвитку суспільства.  

ПРН05. Критично осмислювати 
теорії, принципи, методи та поняття 
з різних предметних галузей для 
розв’язання завдань і проблем у 
галузі образотворчого та/або 
декоративного мистецтва. 

                    

ПРН06. Застосовувати сучасні 
інформаційно-комунікаційні 
технології в освітній та музейній 
справах.  

+               +     

ПРН07. Володіти фаховою 
термінологією, науково-
аналітичним апаратом, проводити 
аналіз та систематизацію 
фактологічного матеріалу та 
методикою проведення наукових 
досліджень.  

+              +    +  

ПРН08. Визначати мету, завдання 
та етапи мистецької, 
реставраційної, дослідницької та 
освітньої діяльності, сприяти 
оптимальним соціально-
психологічним умовам для якісного 
виконання роботи.  

+              +   +   

ПРН09. Володіти базовими 
методиками захисту 
інтелектуальної власності; 
застосовувати правила оформлення 

  +             +     
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прав інтелектуальної власності. 

ПРН10. Застосовувати у мистецькій 
та дослідницькій діяльності знання 
естетичних проблем 
образотворчого мистецтва, 
декоративного мистецтва, 
реставрації, основних принципів 
розвитку сучасного візуального 
мистецтва.  

+      +       +       

ПРН11. Володіти знаннями до 
визначення ефективності та 
апробації сучасних теоретичних 
підходів та концепцій інтерпретації 
феноменів культурио- мистецьких 
процесів.  

 + +     +       +   +   

ПРН12. Представляти результати 
діяльності у науковому та 
професійному середовищі в Україні 
та у міжнародному професійному 
середовищі.  
 

 +    +          +     
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ПРН13. Вибудовувати якісну та 
розгалужену систему комунікацій, 
представляти результати діяльності 
у вітчизняному та зарубіжному 
науковому і професійному 
середовищі.  

               +  + +  

ПРН14. Застосовувати методологію 
наукових досліджень у процесі 
теоретичного і практичного аналізу; 
дотримуватися принципів 
академічної доброчесності; 
узагальнювати результати 
дослідження та впроваджувати їх у 
мистецьку практику; виявляти 
практичні та теоретичні 
особливості наукової гіпотези.   

+            +        

ПРН15. Планувати професійну 
діяльність у сфері образотворчого і 
декоративного мистецтва, 
реставрації відповідно до потреб і 
запитів суспільства та ринку. 

+             +    + +  


