
 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми 

«Середня освіта: образотворче мистецтво» початкового рівня вищої освіти 

(короткий цикл) на здобуття освітньо-професійного ступеня 

 молодший бакалавр  

за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  

для вступників 2021 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування 

пропозиції 

Відповідь на пропозицію 

Уточнити фокус 

спеціалізації з метою її 

приближення до 

кваліфікації випускників 

ОП. Ініціатор пропозиції: 

О. В. Горєлова, 

Спеціалізація ОП має 

бути більш приближена 

до кваліфікації й 

спеціалізації, яку 

отримають випускники 

ОП. 

Пропозицію враховано. Фокус 

спеціалізації сформульовано у 

редакції: «Програма орієнтована на 

володіння базовими теоретичними 

та практичними знаннями, 

гнучкими уміннями і сталими 

професійними навичками зі 

спеціальності 014.12 Середня 

освіта (Образотворче мистецтво)». 

Збільшити кількість  

кредитів на практичну 

підготовку (навчальну 

практику). Ініціатор 

пропозиції: стейкхолдери 

Іванова А.Т.,Тальдрик О.В.. 

 

 

Збільшення кількості  

кредитів на навчальну 

практику сприятиме 

кращому  закріпленню 

теоретичних знань і 

практичних навичок 

із низки дисциплін блоку 

формування фахових 

компетенцій, розвитку 

творчої 

активності та ініціативи 

студентів. 

Пропозицію враховано. 

Кількість кредитів на навчальну 

практику збільшено на 3 кредити 

(порівняно з набором 2020 р.). 

Навчальна практика передбачає 

поєднання психолого-педагогічної 

практики (3 кредити) з роботою 

здобувачів в художніх гуртках (3 

к.). Всього на навчальну практику – 

6 кредитів. 

Із збільшенням кількості 

кредитів на навчальну 

практику, яка передбачає 

роботу здобувачів в 

художніх гуртках, зокрема 

прикладного та 

декоративного 

спрямування, доцільним є 

перенесення ОК 

«Декоративно-прикладне 

мистецтво» в 2 семестр. 

Ініціатор пропозиції: 

робоча група з розробки 

ОП. 

Треба узгодити 

поєднання теорії і 

практики з ОК 14 

(Декоративно-прикладне 

мистецтво) через 

проведення в одному 

семестрі (2 семестр) 

занять з ОК 14 та 

навчальної практики. 

ОК  12 (Композиція) 

доцільно перенести в 1 

семестр.  

Пропозицію враховано. 

ОК 14 (Декоративно-прикладне 

мистецтво) перенесено в 2 семестр, 

а ОК  12 (Композиція) в 1 семестр. 

 

Узгодити системність  

у набутті фахових 

компетентностей з ОК 10 

(Рисунок) та ОК 11 

(Живопис).  

ОК 10 (Рисунок) та 

ОК 11 (Живопис) мають 

бути представлені у всіх 

семестрах. 

Пропозицію враховано. 

Кредити ОК 10 (Рисунок) 

розподілені таким чином: 1 

семестр – 4 кредити., 2 семестр – 2 

к., 3 семестр – 3 к., 4 семестр – 2 к. 



Ініціатор пропозиції: 

робоча група з розробки ОП 

(Пастир І.В., Кара О.Д.) 

Кредити ОК 11 (Живопис) 

розподілені таким чином: 1 

семестр – 4 к., 2 семестр – 2 к., 4 

семестр – 2к. 

ОК 13 (Історія зарубіжного та 

українського мистецтва) зменшено 

до 4 кредитів. 

Внести зміни до переліку 

обов’язкових компонентів 

ОП. Доповнити дисципліну 

з графічного дизайну. 

Ініціатор пропозиції: 

здобувач Тангер Ю. 

 

 

Запропонована 

навчальна дисципліна 

(«Основи графічного 

дизайну») відповідає 

сучасним тенденціям 

розвитку середньої 

освіти і вимогам 

Базового компоненту 

середньої освіти, 

сприяють розвитку 

«м’яких» навичок і вмінь 

здобувачів. 

Пропозицію враховано. 

Замінено курс «Основи скульптури 

та пластичної анатомії» на курс 

«Основи графічного дизайну» (4 

семестр, 3 кредити). 

Курс «Основи скульптури та 

пластичної анатомії» введено до 

переліку фахових з блоку 

дисциплін вільного вибору 

студентів. 

 


