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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 022 Дизайн 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Державний навчальний заклад  

«Львівське вище професійне художнє училище» 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Молодший бакалавр дизайнер (художник-конструктор) 

Перший (бакалаврський ) рівень 

  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Дизайн 

Тип диплома та обсяг 

освітньої програми 

Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1 рік 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитаційна комісія України 

Сертифікат про акредитацію серія КД, №14002913 від 

16.06.2016 р. 

термін дії – 01.07.2021 р. 

Цикл / рівень ОКР молодший бакалавр 

Передумови Базова / повна загальна середня освіта / ОКР кваліфікований 

робітник 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

01.07.2021 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

lvphu.at.ua 

2. Мета освітньої програми 

Мета Формування та розвиток загальних і професійних 

компетентностей в різних сферах дизайну (з різними об’єктами 

професійної діяльності), що направлені на здобуття студентом: 

знань, вмінь і навичок в роботі при проектуванні і створенні 

певного образу об’єктів дизайну, засвоєння прийомів та 

принципів інтегративності художніх, культурологічних, 

конструктивно-функціональних та технологічних параметрів 

проектування певного об'єкту дизайну або дизайн-проекту 

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 022 Дизайн 

Спеціалізація: 3471 дизайнер (художник-конструктор) 

Освітньо-професійна програма складається з двох розділів:  

1. Базові навчальні дисципліни – 101,5 кредитів / 85 % від 

загального обсягу: 

1.1 Дисципліни, які формують загальні компетентності – 18 

кредитів,  



 

 

 

 

1.2 Дисципліни, які формують професійні компетентності – 

18,5 кредитів,  

1.3 Дисципліни, які формують професійні та практичні 

компетентності – 65). 

2. Дисципліни вільного вибору – 11 кредитів / 9% від 

загального обсягу: 

2.1 Дисципліни, які формують загальні компетентності – 4 

кредити,  

2.2 Дисципліни, які формують професійні компетентності – 

7 кредитів).  

3. Позакредитна дисципліна – 7,5 кредитів / 6 % від загального 

обсягу. 

Предметна галузь діяльності: виконання спеціальних робіт, 

пов’язаних з композиційним та художньо-конструктивним 

рішенням об’єкту предмету діяльності 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих 

положеннях та результатах сучасних тенденцій в області дизайну. 

Акценти в компетенціях зі створення та використання сучасних 

технологій та матеріалів у різних напрямках дизайнерської 

діяльності, національної економіки та виробництва. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Синтез загально-мистецької та комп’ютерно-проектної 

підготовки за спеціалізаціями: дизайн інтер’єру та середовища. 

Ключові слова: комп’ютерне проектування, дизайн інтер’єру, 

художнє проектування. 

Спрямованість програми – академічно-практична підготовка 

Особливості 

програми 

Програма розвиває перспективні напрями проектного підходу 

управління та координації людських, матеріальних та фінансових 

ресурсів впродовж життєвого циклу створення та впровадження 

дизайнерського продукту з врахуванням складності та обсягу 

робіт в даній галузі., використання низки практик, призначених 

для формування технологій ефективної взаємодії замовників, 

розробників дизайн-проектів та виробничників, консолідації 

різнотипових ресурсів та притаманних їм виробничих процесів в  

інтегрованих технологічних циклах. 

Обов’язкова виробнича практика (навчальна, технологічна і 

переддипломна), виконання і публічний захист кваліфікаційної 

роботи (дипломне проектування) молодшого бакалавра. 

Студенти мають перспективи презентації своїх творчих робіт в 

рамках проектів конкурсного спрямування 

4. Придатність випускників працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі проектування меблів, 

дизайну інтер’єрів, дизайну середовища. 

Фахівець здатний виконувати зазначену роботу і може займати 

первинні посади: 



 

 

 

 

022 Дизайнер (з дипломом молодшого бакалавра) 

Подальше навчання За освітніми програмами першого та другого рівня вищої освіти 

галузі знань 02 Культура і мистецтво, що узгоджуються з 

дипломами молодшого бакалавра 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Основні види занять: лекції, семінари, майстер-класи, практичні 

заняття в малих групах, самостійна робота на основі навчальних 

посібників, конспектів лекцій, опорних конспектів, наочних 

матеріалів, фахової літератури та періодичних видань, 

консультації з викладачами, розробка і створення об’єктів 

дизайну та дизайн-проектів, виконання курсових та дипломних 

проектів, проходження виробничої практики 

Оцінювання Накопичувальна рейтингова система оцінювання студентів за 

усіма видами аудиторної та самостійної навчальної діяльності, 

спрямованої на опанування навчального матеріалу освітньо-

професійної програми: поточний контроль, модульний контроль, 

підсумковий контроль, екзамени, диференційовані заліки, 

тестування знань, опитування-дискусії, усні презентації, звіти про 

практику, контрольні роботи, захист курсових (проектів) робіт, 

захист бакалаврської роботи. 

6. Програмні компетентності 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до володіння культурою мислення, узагальнення, 

аналізу, сприйняття інформації, визначення мети та завдань 

власної діяльності і забезпечення їх ефективного виконання. 

ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями і 

уміннями в галузі дизайну, розуміти предметну галузь та сфери 

професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність до письмової та усної комунікації державною та 

іноземною (-ними) мовами. 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел з урахуванням соціальних, економічних та 

естетичних аспектів. 

ЗК 6. Здатність враховувати суспільні відносини під час 

професійної діяльності та організовувати власну діяльність як 

складову колективної діяльності. 

ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК 8. Здатність до самостійного навчання, проведення досліджень 

на відповідному рівні, приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми в професійній діяльності. 



 

 

 

 

ЗК 10. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

прояву знань основ ділового спілкування і навичок роботи в 

команді. 

ЗК 11. Здатність цінувати і поважати національну своєрідність та 

мультикультурність. 

ЗК 12. Здатність розуміти та дотримуватися морально-етичних 

норм поведінки в житті та професійній діяльності. 

ЗK 13. Здатність використовувати нормативно-правові документи 

під час професійної діяльності; діяти соціально відповідально та 

свідомо; здійснювати види робіт в галузі професійної діяльності з 

урахуванням знань соціального, правового, економічного 

аспектів. 

ЗК 14. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог 

безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

ЗК 15. Здатність до постійного саморозвитку, підвищення своєї 

кваліфікації і професійної майстерності. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1.Здатність володіти фаховою термінологією, теорією і 

методикою дизайну. 

ФК 2. Здатність розуміти закони і принципи композиції і 

застосовувати їх для вирішення професійних завдань. 

ФК 3. Базова здатність до образного та асоціативного мислення, 

розуміння та застосування критеріїв естетичної оцінки. 

ФК 4. Здатність виявляти конкретне та абстрактне у 

формотворенні, здатність узагальнювати, гіперболізувати, 

інтерпретувати, стилізувати. 

ФК 5. Здатність застосовувати знання з пластичної анатомії, 

кольорознавства, графічні і живописні засоби для виконання 

рисунку і живопису людської фігури в статиці та динаміці, 

постаті людини, драперій. 

ФК 6. Здатність використовувати сучасні програми з 

комп’ютерної графіки для створення об’єктів дизайну. 

ФК 7. Здатність оволодівати відповідними технологічними 

засобами для виконання ескізу, проекту, макету об’єкту дизайну. 

ФК 8. Здатність уявляти організацію експозицій, виставок, 

презентацій творів мистецтва і дизайну, упорядковувати та 

презентувати персональне портфоліо. 

ФК 9. Здатність вести ділову комунікацію у професійній сфері, 

оволодівати навичками роботи в команді. 

ФК 10. Здатність розуміти основи маркетингу та їх застосування 

при роботі над проектами в галузі дизайну. 

ФК 11. Здатність застосовувати знання основних теоретичних 

концепцій історичних стилів. 

ФК 12. Здатність володіти базовими та професійними навичками 

3D-дизайн та комп’ютерного проектування. 

ФК 13. Здатність уявляти та обирати матеріали і техніки для 



 

 

 

 

виготовлення макету, моделі, об’єкту дизайну.  

ФК 14. Здатність володіти основами конструювання літер, 

каліграфії для вирішення професійних дизайнерських завдань. 

7. Програмні результати навчання 

Знання (ЗН) ПРН 1. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та 

сфери професійної діяльності. 

ПРН 2. Розуміти соціальну відповідальність дизайнера та 

вирішувати у своїх проектах актуальні соціально-культурні 

проблеми. 

ПРН 3. Виявляти знання з пластичної анатомії, кольорознавства, 

проектної графіки та живопису для виконання рисунку людської 

фігури в статиці та динаміці, постаті людини, драперій. 

ПРН 4. Трактувати формотворчі засоби дизайну як відображення 

історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів 

розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну 

та естетичну специфіку у комунікативному просторі. 

ПРН 5. Популяризувати надбання національної та всесвітньої 

культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, 

національного самоусвідомлення та етнокультурної ідентифікації. 

ПРН 6. Знаходити образне вирішення та аналізувати 

функціональне призначення дизайн-проекту. 

ПРН 7. Виявляти знання візуальної комунікації, основ психології, 

маркетингу, композиції для проектування різноманітних об’єктів 

дизайну. 

ПРН 8. Розуміти значення використання комп’ютерних засобів у 

3D-графіці при проектуванні об’єктів дизайну. 

Уміння (УМ) ПРН 9. Орієнтуватися в сучасних програмних та апаратних 

засобах, використовувати знання і навички роботи з фаховим 

комп’ютерним забезпеченням (за видами дизайну). 

ПРН 10. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел з 

урахуванням соціальних, економічних та естетичних аспектів. 

ПРН 11. Застосовувати знання з основ композиції, розробляти 

формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і 

виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах; аналізувати, 

стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як 

джерела творчого натхнення) для розробки ідей художньо- 

проектних рішень. 

ПРН 12. Застосовувати практичні навички з проектування та 

технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній 

діяльності. 

ПРН 13. Здійснювати передпроектний аналіз і обґрунтування 

дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання 

та практичні навички. 

ПРН 14. Обирати мету, завдання та етапи проектування об’єктів 



 

 

 

 

дизайну, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам 

для якісного виконання роботи. 

ПРН 15. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини 

роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. 

ПРН 16. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою 

дизайну. 

ПРН 17. Виявляти уміння письмово та усно комунікувати 

державною та іноземною мовою. Застосовувати набуті вміння для 

ознайомлення із закордонною фаховою літературою. 

ПРН 18. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід 

для створення цілісного образу. 

ПРН 19. Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, 

застосовувати екологічні принципи в житті та професійній 

діяльності. 

ПРН 20. Вирішувати комунікативні проблеми, включаючи навики 

ідентифікації проблеми, збору інформації, пропозиції 

альтернативних рішень, виготовлення і тестування прототипів, 

оцінки результатів. 

ПРН 21. Застосовувати знання з історії мистецтва та 

орієнтуватися в історичних стилях при виконанні проектних 

робіт. 

ПРН 22. Виявляти уміння організувати виконання дизайнерського 

проекту, вміння працювати індивідуально або організувати 

колективну роботу і брати в ній участь. 

ПРН 23. Вміти організовувати експозиції, виставки, презентувати 

твори мистецтва і дизайну, упорядковувати персональне 

портфоліо. 

ПРН 24. Володіти навичками суміжних спеціальностей. Здатність 

спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня. 

ПРН 25. Застосовувати знання з дизайну, впроваджувати 

український та зарубіжний дизайнерський досвід. 

ПРН 26. Виявляти уміння розробляти оригінальні художні образи 

дизайн-об’єктів. 

ПРН 27. Виявляти уміння виконувати ескізи дизайн-об’єктів, 

дизайн-проектів засобами малюнку і живопису, проектної 

графіки, образотворчими засобами і техніками, за допомогою 

комп’ютерних технологій та графічних редакторів. 

ПРН 28. Вміти розробляти проектно-технічні рішення дизайн- 

об’єктів, дизайн-проектів та конструкторську документацію у 

регламентовано-нормативній відповідності. 

ПРН 29. Виявляти уміння виконувати проектно-технічні рішення 

дизайн-об’єктів, дизайн-проектів та конструкторську 

документацію засобами проектної графіки, технічного креслення, 

вручну та із застосуванням комп’ютерних технологій.  



 

 

 

 

ПРН 30. Виявляти уміння розробляти і виготовляти зразки, 

макети, імітаційні моделі дизайн-об’єктів, дизайн-проектів. 

ПРНЗ 31. Вміння виконувати нормування витрат для проектних 

рішень. 

ПРН 32. Виявляти уміння розробляти візуальні презентації, 

портфоліо власних творів, дизайн-об’єктів, навчальних та 

авторських дизайн-проектів. 

ПРН 33. Виявляти уміння визначати властивості та формулювати 

вимоги до дизайн-об’єктів, дизайн-проектів; також аналізувати 

умови функціонування, експлуатації і використання дизайн- 

об’єктів. 

ПРН 34. Виявляти уміння аналізувати і оцінювати аналоги 

об’єктів дизайну; організувати процес впровадження, виконання 

дизайн-проекту у відповідності до його функціональних, 

експлуатаційних, ергономічних вимог та згідно норм витрат.  

ПРН 35. Виявляти уміння виконувати стилізацію, інтерпретацію 

та трансформацію об’єктів творчого натхнення при розробці ідей 

дизайн-об’єктів, дизайн-проектів; розробляти художні рішення 

дизайн-об’єктів за правилами та законами композиції. 

ПРН 36. Виявляти уміння розробляти дизайн об’єкти різного 

призначення для різних умов виготовлення (промислове, 

індивідуальне). 

ПРН 37. Виявляти уміння здійснювати контроль за процесом і 

результатом впровадження, виконання дизайн-проекту у 

відповідності норм техніки безпеки праці. 

Комунікація (КОМ) ПРН 38. Уміння логічно і послідовно доводити інформацію під 

час професійного та соціально-побутового спілкування, 

використовуючи знання ділового етикету, ділової мови та норм 

усного та письмового спілкування. 

ПРН 39. Здатність володіти нормами аргументації, 

психологічними та етичними аспектами спілкування із 

замовником об’єкту дизайну. 

Автономія і 

відповідальність 

(АіВ) 

ПРН 40. Здатність працювати самостійно і автономно. 

ПРН 41. Здатність адаптуватися до нових ситуацій та приймати 

відповідні рішення. 

ПРН 42. Здатність усвідомлювати необхідність навчання 

упродовж всього життя з метою поглиблення набутих та здобуття 

нових фахових знань. 

ПРН 43. Здатність використовувати сучасні форми та методи 

управління відповідним виробничим підрозділом, а також 

спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня. 

ПРН 44. Здатність демонструвати розуміння основних 

екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх 



 

 

 

 

застосування. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями 

та вченими званнями – не менше 20 % від загальної кількості; 

частка педагогічних працівників, які за кваліфікацією 

відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, 

мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної 

роботи – 80 %. 

В процесі організації освітнього процесу залучаються за 

сумісництвом професіонали з досвідом дослідницької, 

управлінської, інноваційної, творчої роботи або роботи за фахом. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Лекційні аудиторії із мультимедійним обладнанням, комп’ютерні 

аудиторії. Використання стендів, наочних посібників. 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю 

забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за 

освітньою програмою. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Бібліотечний ресурс. Використання авторських розробок 

педагогічних і науково-педагогічних працівників навчального 

закладу. 

9. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти  

Атестація здійснюється у формі:  

Публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи 

(дипломного проектування) 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи (дипломне 

проектування)  

Кваліфікаційна (дипломна) робота зі спеціальності 022 Дизайн – 

це проект об’єкту дизайну, який засвідчує високу освітню і 

професійну підготовку автора, його володіння проектними та 

мистецькими засобами, здатність розв’язувати професійні 

завдання відповідного рівня.  

Дипломна робота передбачає виконання:  

1. Проектне рішення об’єкту дизайну та виконання роботи в 

матеріалі;  

2. Пояснювальної записки;  

3. До захисту дипломної роботи допускаються лише студенти, що 

виконали всі вимоги навчального плану. 

 

Вимоги до 

публічного захисту 

(демонстрації) 

Публічний захист кваліфікаційної (дипломної) роботи 

забезпечується:  

1. Вільним доступом до процедури захисту, розміщенням 

візуальної інформації про кваліфікаційну роботу та демонстрацію 

захисту на офіційному веб-сайті навчального закладу;  

2. Оприлюднення результатів захисту кваліфікаційної роботи на 

веб-сайті навчального закладу.  

 

 



 

 

 

 

 

2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми 
за групами компонентів та циклами підготовки 

 

№ 
п\п 

Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 
освіти ( кредитів / % ) 

Обов'язкові 
компоненти 

освітньо-
професійної 

програми 

Вибіркові 
компоненти  

освітньо-
професійної 

програми 

Всього за весь 
термін навчання 

1 2 3 4 5 
1. Цикл загальної підготовки 16.5/15 4/4 20/18 

2. 
Цикл професійної 

підготовки 
76/67 

16/14 92/82 

Всього за весь термін навчання 93/82 20/18 113/100 
 

 

 

 

 

3. Перелік компонент освітньо-професійної програми  
 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти, практики, 

дипломне проектування) 

Обсяг 

компонента 

в кредитах 

ЄКТС 

Форма  

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Базові навчальні дисципліни 

1.1 Дисципліни, які формують загальні компетентності 
БНД 1 Історія України 1,5 / 45 екзамен 

БНД 2 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

1,5 / 45 екзамен 

БНД 3 Культурологія  1,5 / 45 диф.залік 

БНД 4 Основи філософських знань 1,5 / 45 диф.залік 

БНД 5 Економічна теорія (галузева економіка, 

ІІступінь) 

  

БНД 6 Основи правознавства (основи правових знань, 

ІІ ступінь) 

1,5 / 45 диф.залік 

БНД 7 Соціологія  1,5 / 45 диф.залік 

БНД 8 Основи інформатики та комп’ютерної техніки 1,5 / 45 диф.залік 

БНД 9 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 / 180 диф.залік 

Всього 16,5/ 495  

1.2 Дисципліни, які формують спеціальні компетентності 

БНД 10 Рисунок (малюнок і живопис, ІІ ступінь) 4,0 / 120 екзамен 

БНД 11 Живопис (малюнок і живопис, ІІ ступінь) 4,0 / 120 екзамен 

БНД 12 Композиційна організація форми (композиція, 

ІІ ступінь) 

4,0 / 120 екзамен 

БНД 13 Основи проектної графіки 3,0 / 90 диф.залік 

БНД 14 Матеріалознавство    



 

 

 

 

БНД 15 Технологія процесу 2,0 / 60  

БНД 16 Історія мистецтв  1,5 / 45 екзамен 

БНД 17 Основи формоутворення та конструювання 1,5 / 45  

БНД 18 Макетування та робота в матеріалі 3 / 90 екзамен 

БНД 19 Художнє проектування 4 / 120  

БНД 20 Курсова робота (технологія процесу) 2,0 / 60 КП 

БНД 21 Курсова робота (основи формоутворення та 

конструювання) 

2,0 / 60 КП 

БНД 22 Курсова робота (художнє проектування) 2,0 / 60 КП 

БНД 23 Навчальна практика (виробнича практика, ІІ 

ступінь) 

  

БНД 24 Технологічна практика 6,0 / 180 диф.залік 

БНД 25 Переддипломна практика 6,0 / 180 диф.залік 

БНД 26 Дипломне проектування та захист проекту 9,0 / 270 екзамен 

БНД 27 Основи теорії дизайну 1,5 / 45 диф.залік 

БНД 28 Основи композиції (композиція ІІ ступінь) 1,5 / 45 екзамен 

БНД 29 Кольорознавство 1,5 / 45 диф.залік 

БНД 30 Основи пластичної анатомії 1,5 / 45 диф.залік 

БНД 31 Основи креслення та нарисної геометрії 

(креслення ІІ ступінь) 

3,0 / 90  

БНД 32 Охорона праці ( охорона праці ІІ ступінь)   

БНД 33 Етика ділового спілкування (ділова етика ІІ 

ступінь) 

  

БНД 34 Безпека життєдіяльності 1,5 / 45 диф.залік 

БНД 35 Основи екології (екологія ІІступінь ) 1 / 30 диф.залік 

БНД 36 Економіка та організація діяльності 1,5 / 45 диф.залік 

БНД 37 Основи психології 1,5 / 45 диф.залік 

Всього 68,5 / 2055  

Разом за циклом нормативних дисциплін 93 / 2775  

Дисципліни вільного вибору 

2.1 Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ДВВ 1 Основи підприємництва та менеджменту 2,0 / 60 диф.залік 

ДВВ 2 Охорона праці в галузі 2,0 / 60 екзамен 

 Всього 4 / 120  

2.2 Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ДВВ 3 Шрифти та декоративне оформлення 2,5 / 75 екзамен 

ДВВ 4 Система 3D комп’ютерний дизайн 4,0 / 120 диф.залік 

ДВВ 5 Комп'ютерне проектування 3,0 / 90 диф.залік 

ДВВ 6 Основи ландшафтного дизайну 2,0 / 60 диф.залік 

ДВВ 7 Обладнання інтер'єрів та дизайн меблів 2,0 / 60 диф.залік 

ДВВ 8 Рекламна діяльність 2,0 / 60 диф.залік 

 Всього 15,5 /465  

 Разом за циклом вибіркових дисциплін 19,5 / 585  



 

 

 

 

Позакредитна дисципліна 

ПД 1 Фізичне виховання 7,5 / 225  

 Загальний обсяг освітньої програми 120 / 3600  

 

4. Структурно-логічна схема за спеціальністю 022 Дизайн 

Семестр Базові навчальні дисципліни 
Дисципліни вільного 

вибору 

1 БНД 1, БНД 2, БНД 8, БНД 9, БНД 10, БНД 11, 

БНД 15, БНД 20, БНД 27, БНД 28, БНД 29,, 

БНД 31, БНД 34 

ДВВ 4, ДВВ 5, ДВВ 2 

2 БНД 9, БНД 4, БНД 6, БНД 10, БНД11, БНД 12, 

БНД 13, БНД 16, БНД 17, БНД 21, БНД 24, 

БНД 31, БНД 36 

ДВВ 4, ДВВ 5, ДВВ 3 

3 БНД 9, БНД 4, БНД 7, БНД10, БНД 11, БНД12 , 

БНД 13, БНД 18, БНД 19, БНД 30, БНД 37 

ДВВ 4 

4 БНД 9, БНД 18, БНД 19, БНД 22, БНД 25, БНД 

26, БНД 35 

ДВВ 1, ДВВ 4 ДВВ 6, ДВВ 

7, ДВВ 8  

 

5. Форма атестації здобувачів 

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності рівня та обсягу знань, 

умінь та компетентностей здобувачів, які навчаються за освітньою програмою, вимогам 

відповідних стандартів вищої освіти. 

Атестація випускників здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) 

кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з присудженням 

кваліфікації за відповідною спеціалізацією.  

Атестація проводиться відкрито і публічно.  


