
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національна академія керівних кадрів культури і 
мистецтв

Освітня програма 32451 Дизайн середовища

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 022 Дизайн

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 332

Повна назва ЗВО Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Ідентифікаційний код ЗВО 02214142

ПІБ керівника ЗВО Чернець Василь Гнатович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

nakkkim.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/332

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 32451

Назва ОП Дизайн середовища

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціалізація (за наявності) 022.03 Дизайн середовища

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра дизайну середовища

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра рисунка, живопису та скульптури; Кафедра культурології та 
міжкультурних комунікацій

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Київ, вул. Лаврська, 9

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 280680

ПІБ гаранта ОП Мазніченко Олена Володимирівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

omaznichenko@dakkkim.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-941-21-67

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
У 1999 році у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв була започаткована підготовка фахівців із 
спеціальності дизайн. З цього часу в стінах академії цей мистецький напрям постійно розвивався. У березні 2004 р. 
було створено Інститут дизайну та реклами (до 27 серпня 2015 р. мав назву Інститут дизайну та ландшафтного 
мистецтва) — структурний підрозділ, на базі якого в НАКККіМ здійснюється підготовка фахівців спеціальності 022 
Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво. Станом на 2016 р. викладання фахових дисциплін забезпечувалося 
кафедрою графічного дизайну та реклами, кафедрою ландшафтного мистецтва і міського середовища, кафедрою 
дизайну інтер’єру та візуально-інформаційного середовища. Починаючи з підготовки студентів з дизайну 
ландшафту, до 2017 року інститут готував окремо фахівців з ландшафтного дизайну та дизайну інтер’єру, з 2018 року 
розуміючи великий вплив та взаємозв’язок обох напрямків, кафедри було об’єднано в кафедру «дизайну 
середовища». Це збагатило, розширило й поглибило знання, що отримують студенти під час навчання сьогодні. На 
сьогодні до складу Інституту дизайну та реклами («Положення про Інститут дизайну та реклами» – URL: 
http://surl.li/bhiwn) входять такі кафедри: кафедра дизайну середовища (утворена в 2018 р. – URL: 
http://surl.li/bhiwo); кафедра графічного дизайну (утворена в 2018 р. – URL: http://surl.li/bhiws); кафедра рисунка, 
живопису і скульптури (URL: http://surl.li/bhiwy).
Завдячуючи фундатору нашої кафедри, професору, Анатолію Дмитровичу Жирнову ми маємо дуже серйозне 
підґрунтя для підготовки фахівців з дизайну ландшафтну та інтер’єру. Освітня програма «Дизайн середовища» 
кожен рік оновлювалась та вдосконалювалась завдяки внутрішнім консультаціям на рівні інституту і академії та на 
основі публічного обговорення проєкту оновлення ОП першого (бакалаврського) освітнього рівня (URL: 
http://surl.li/bhixa) Це рішення обумовлено декількома факторами. Перший – прагнення проєктної групи до 
створення унікальної ОП, яка б виховувала у здобувачів розуміння взаємовпливу різних напрямів дизайну 
середовища, загальною метою яких є формування гармонійного і естетично сприятливого середовища 
життєдіяльності людини. Другий – позиціонування ОП першого (бакалаврського) освітнього рівня як етапу 
підготовки здобувачів до навчання на другому (магістерському) освітньому рівні. На початку навчального року 
кадровий склад кафедри було посилено новим завідувачем кафедри, з науковими ступенем доктора технічних наук. 
Це дозволило забезпечити здобувачам поглиблене фахове консультування з наукових питань. Більшість викладачів 
кафедри мають великий досвід практичної роботи у сфері дизайну внутрішнього та зовнішнього середовища. 
ОП розроблено згідно зі стандартом вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» для першого (бакалаврського) 
рівня освіти, затвердженим наказом МОН від 13.12.2018 р., №1391.
ОП затверджено і надано чинності ухвалою Вченої Ради НАКККіМ протокол №8, від 15.06.2021 р.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 5 5 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 7 6 3 0 0

3 курс 2019 - 2020 10 10 0 0 0

4 курс 2018 - 2019 8 8 3 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 32451 Дизайн середовища
32453 Графічний дизайн
35663 Графічний дизайн
35664 Дизайн середовища
35707 Дизайн інтер'єру
35706 Дизайн ландшафту
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12991 Дизайн

другий (магістерський) рівень 35622 Дизайн ландшафту
32452 Дизайн середовища
32454 Графічний дизайн
35621 Дизайн інтер'єру
51914 Дизайн
35620 Графічний дизайн і реклама

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 7148 5510

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

1377 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

5771 5510

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_ДС_2021.pdf AwKkR6QzYBGjNWVWEe7auGrTAeYVnSTUL5pbj6n0S
CY=

Навчальний план за ОП НП_ДС_2021.pdf nuWzBoOXGa7EoYe77onRANfeotqYgPmPpXBJ2dBnyM
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenzia_vidgyk_Arhiart.pdf YNPwFg2/Mxi34dikpc95zzwNxNSaBUXg4VoZZoxItZ0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenzia_vidgyk_Belik.pdf IG9P0DKfPzHmFCvDQEJDjSrztel/hqWzBrewHZbKfVI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenzia_vidgyk_L-Politeh.pdf LHJf3iztle8XmytyZgLeU8kN4etvhNfgFoM8RHIPJpQ=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Основні цілі ОП: забезпечити системну та комплексну підготовку дизайнерів у сфері дизайну внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Програма орієнтована на практичну підготовку висококваліфікованих дизайнерів, які 
володіють знаннями у галузі культури і мистецтва та навичками користування сучасним інструментарієм, 
технологіями та методиками дизайну, а також виховати у здобувачів системні професійні компетентності 
проведення проєктних досліджень з подальшою реалізацією їх у практичній діяльності, сформувати у здобувачів 
вміння узгоджувати усі складові середовища, уникати стильової розрізненості, композиційних та естетичних 
протиріч; зорієнтувати здобувачів на те, що кінцевою метою роботи кожного дизайнера має бути створення 
гармонійного середовища життєдіяльності людини. Особливість ОП полягає в підготовці фахівців-дизайнерів у 
сфері дизайну середовища (створення інтер’єрів приміщень і ландшафту) вимагає спеціальної практики. 
Особливістю програми є: інтегрована підготовка фахівців з дизайну середовища, широке використання 
комп’ютерних технологій дизайну на всіх етапах навчання. Відмінність програми полягає у орієнтації на потреби 
дизайну, а також у широкому використанні концепції комфорту внутрішнього та зовнішнього середовища 
перебування людини. Унікальність програми полягає у формуванні у здобувачів навичок гармонійного поєднання 
внутрішнього і зовнішнього середовища без порушення стильової єдності та згідно з єдиною узгодженої концепцією 
у практичній дизайнерській діяльності.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП відповідають місії і стратегії НАКККіМ, зокрема, за такими напрямами: Статутом НАКККіМ (URL: 
https://cutt.ly/nWRqr6j) передбачається «організаційне поєднання фундаментальної академічної освіти з 
фаховоорієнтованою практичною підготовкою» та залучення до освітнього процесу фахівці-практиків, що 
забезпечується в межах ОП практико-зорієнтованим навчанням з використанням спеціалізованих майстерень; 
згідно зі «Стратегією та перспективними напрямами розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності 
НАКККіМ на 2018–2025 рр.» (URL: https://cutt.ly/cWE68qf) освітній процес має включати «органічне поєднання 
фундаментальних наукових досліджень, якісної освітньої діяльності, творчої роботи» і «втілення у всіх видах 
діяльності цінностей свободи наукового і педагогічного мислення, а також творчого пошуку та відкритості», що в 
межах ОП реалізується через вільний вибір здобувачами тем кваліфікаційних робіт, а також їх орієнтацію на 
створення гармонійного середовища життєдіяльності людини як мету сучасного дизайн-процесу; згідно з «Місією і 
візією Академії» (URL: http://surl.li/bhjtt), яка полягає у «формуванні, розвитку та підтримці моделі безперервної 
високоякісної освіти у сфері культури і мистецтв в Україні» у здобувачів ОП формуються системні професійні 
компетентності проведення наукових та проєктних досліджень з подальшою реалізацією їх у освітньому процесі та 
процесах формування засобами дизайну естетично досконалих об’єктів дизайну в різних сферах життєдіяльності 
людини.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

В освітньому процесі на ОП «Дизайн середовища» панує демократичність та студентоцентрований підхід, завдяки 
чому забезпечується невимушене спілкування на рівні здобувач-викладач, коли здобувачів спонукають до вільного 
висловлювання своєї думки, її конструктивної аргументації та внесення власних пропозицій щодо окремих 
положень ОП. Зокрема, на ОП «Дизайн середовища» переважає така форма навчання, як практична робота, що є 
відображенням думки більшості студентів щодо того, що саме практичні навички є найбільш важливими у 
подальшій професійній діяльності дизайнера. На святковому вечері в честь випускників НАКККіМ різних років 
навчання, який відбувся 13.06.2019 р., було засновано Асоціацію випускників НАКККіМ (URL: http://surl.li/bkldd), 
яка на сьогодні продовжує активно розвиватися (URL: https://cutt.ly/oEoin9P). Очолює Асоціацію перший заступник 
міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв (URL: http://www.golos.com.ua/article/319563). 
Створення Асоціації випускників НАКККіМ дало можливість враховувати їх пропозиції при провадженні освітньої 
діяльності за ОП. Декотрі з випускників безпосередньо впливають на цілі та програмні результати навчання ОП та її 
змістове наповнення, наприклад старший викладач кафедри дизайну середовища Кацевич О. В., аспірант НАКККіМ. 
В Інституті дизайну та реклами слідкують за професійним зростанням своїх випускників і пишаються їх успіхами 
(URL: http://surl.li/bklcy).

- роботодавці

Спілкування з роботодавцями, зокрема щодо розвитку та оновлення ОП, відбувається: в межах угод про співпрацю 
під час проходження здобувачами ОП практичної підготовки; при запрошенні представників роботодавців для 
проведення майстер-класів та тематичних лекцій з обміну практичним досвідом роботи в галузі дизайну; під час 
екскурсійного відвідування здобувачами під керівництвом викладача баз практик, наданих роботодавцями-
партнерами НАКККіМ. У цьому контексті в ОП передбачені, зокрема, такі програмні результати навчання, як: 
«Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних 
ситуаціях», «Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної 
діяльності», «Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на 
високому професійному рівні», «Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання», 
«Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності», 
«Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній 
діяльності», «Розуміти особливості різного спеціалізованого програмного забезпечення, що застосовується у 
дизайнерській діяльності та вміло використовувати ці особливості при роботі на проектом», «Знати основні вимоги 
до оформлення проектів у сфері дизайну та застосовувати їх при розробленні проектів».

- академічна спільнота

Інтереси та пропозиції академічної спільноти щодо ОП можуть враховуватися в межах угод про співпрацю в 
освітньо-науковій сфері, зокрема: Угода з Київським університетом ім. Бориса Грінченка (URL: http://surl.li/bhjwf), 
Угода з Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України (URL: http://surl.li/bhjwc). Рецензії-відгуки на ОП 
надали такі представники стейкхолдерів, як: Бахова В. Л. — директор ПП «Архіарт» (URL: http://surl.li/bhjvz); Бєлік 
Т. А. — керівник студії дизайну інтер’єру «BELIK.UA» (URL: http://surl.li/bhiwo), Проскуряков В. І. — доктор 
архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури та дизайну 
Національного університету «Львівська політехніка» (URL: http://surl.li/bhiwo).
Також, в обговоренні оновлення ОП, яке проходило 30.04.2021 року, брали участь представники академічної 
спільноти (URL: http://surl.li/bhjuh). У цьому контексті в ОП передбачені, зокрема, такі програмні результати 
навчання, як: «Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати 
теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень»,
«Визначати мету, завдання та етапи проектування», «Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в 
контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію», та інші.
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- інші стейкхолдери

Міжнародні партнери НАКККіМ є важливою зацікавленою стороною щодо ОП, з ними підписано угоди про 
співпрацю, зокрема: Угода з Державним Східноєвропейським Університетом у Перемишлі (Польща) (URL: 
http://surl.li/bhsag); Угода з МГО «Українсько-китайська асоціація співдружності» (URL: https://cutt.ly/GEokfoS). 
Також, нещодавно (15.09.2021 р.) у НАКККіМ було підписано Меморандум про співпрацю з Пекінським центром 
культурного обміну «Подорож заради миру» (URL: https://cutt.ly/3EokMUF). Інтереси цих стейкхолдерів були 
враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП завдяки орієнтації при розробці ОП 
на міжнародні та загальносвітові тенденції в напрямі розвитку галузі дизайну середовища. Відповідно до цього в ОП 
передбачені, такі ПРН, як: «Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних 
питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного 
мовлення», «Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру 
засобами дизайну», «Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної 
пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а 
також успішні українські та зарубіжні художні практики».

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Системна та комплексна підготовка дизайнерів у сфері дизайну внутрішнього та зовнішнього середовища 
орієнтована на практичну підготовку висококваліфікованих дизайнерів, які володіють знаннями у галузі культури і 
мистецтва та навичками користування сучасним інструментарієм, технологіями та методиками дизайну — є 
основною метою ОП. Програмні результати навчання узгоджені з метою і відповідають вимогам сучасного ринку 
праці. Український ринок праці, на сьогодні, є частиною європейського і світового ринку, тому підготовка фахівців з 
дизайну середовища орієнтована на тенденції світового розвитку дизайну. А саме на розуміння тенденцій сталого 
розвитку, на збереження енергетичних та сировинних ресурсів, використання сучасних екологічних матеріалів. 
Також важливим моментом у підготовці фахівців з дизайну є володіння сучасними програмами — інструментарієм 
дизайнера середовища, знання чинних основних вимог до оформлення документації дизайн-проєкту — саме ці 
навички є первинно важливими при працевлаштуванні молодих фахівців. Великий акцент в ОП робиться на 
розуміння розвитку українського дизайну інтер’єру, дизайну ландшафту та предметного дизайну — на розуміння і 
розвиток української айдентики в усіх її дизайнерських проявах. Таким чином, поєднання теоретичних знань з 
сучасними практичними навичками робить молодих фахівців конкурентоспроможними на ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

ОП належить до галузі знань 02 Культура і мистецтво. Цей контекст враховувався під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання. Цілі та програмні результати навчання, передбачають широку обізнаність 
здобувача в сучасних культурних надбаннях та розуміння впливу дизайну, поряд з іншими мистецькими напрямами 
на культуру загалом. НАКККіМ є закладом вищої освіти, який провадить освітню діяльність саме в межах галузі 
знань 02 Культура і мистецтво. Відповідно, і загальна культурно-мистецька атмосфера, характерна для НАКККіМ, і 
можливість неформального спілкування та обміну досвідом здобувачів зі здобувачами інших культурно-мистецьких 
напрямів сприяють врахуванню загальногалузевого контексту в межах ОП. Регіональний контекст враховано в 
програмних результатах навчання, таких як: «Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької 
спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну»; «Використовувати у професійній діяльності прояви 
української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; 
застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики»; «Розуміти 
українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості 
етнодизайну у мистецьких практиках».
Галузевий контекст враховується за рахунок орієнтації ОП на потреби людини в дизайнерському вирішені 
середовища, а також у широкому використанні концепції комфорту середовища.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

У процесі роботи було проаналізовано досвід як щодо формування переліку освітніх компонентів, так і щодо 
специфіки проходження акредитаційної процедури (оприлюднені форми самооцінювання ОП і експертні висновки), 
аналогічних та споріднених ОП з дизайну середовища бакалаврського освітнього рівня таких українських ЗВО: ЗАМ 
(URL: http://surl.li/bhuba), ХДАДМ (URL: http://surl.li/bhtnj), КНУТД (URL: http://surl.li/bhtog), УДХТУ (URL: 
http://surl.li/bhtov) НАУ (URL: http://surl.li/bhtxm), Київський університет ім. Бориса Грінченка (URL: 
http://surl.li/bhuaf), Національний університет «Львівська політехніка» (URL: http://surl.li/bhtql), Університет 
економіки та права «КРОК» (URL: http://surl.li/bhtrp), Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. 
Сковороди (URL: http://surl.li/bhtpp), Криворізький Державний педагогічний університет (URL: 
http://surl.li/bhtpw). З метою врахування узагальненої міжнародної позиції щодо предмету, функцій та смислового 
наповнення дизайнерської освіти під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП вивчалися 
міжнародні професійні стандарти, такі як Кодекс професійної поведінки Академії дизайнерів (The Academy of Design 
Professionals Code of Professional Conduct – URL: http://surl.li/bhtly, та сучасні ініціативи Європарламенту (Education 
and the New European Bauhaus – URL: https://cutt.ly/PEwwdjF).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
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ОП «Дизайн середовища» дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за 
спеціальністю 022 Дизайн першого (бакалаврського) рівня вищої освіти таким чином: 
1. Усі обов’язкові освітні компоненти ОП мають на меті забезпечити досягнення здобувачами результатів навчання, 
визначених Стандартом. 
2. Результати навчання, зазначені в ОП, сформульовані на основі результатів навчання, визначених у Стандарті. 
3. Мета ОП сформульована на основі опису предметної області спеціальності 022 Дизайн (об’єкт та цілі навчання, 
його теоретичний зміст), визначеної Стандартом. 
4. Методи, методики і технології, які застосовуються на ОП в межах окремих освітніх компонентів, відповідають 
визначеним Стандартом. 
5. Інструменти та обладнання, які застосовуються на ОП для створення дизайнерських проєктів та виготовлення в 
матеріалі об’єктів дизайну, відповідають зазначеним у Стандарті.
6. Усі викладачі ОП орієнтовані на підтримання ініціатив здобувачів щодо їх прагнення до засвоєння окремих 
положень освітнього компонента. 
7. В освітньому процесі на ОП пропагуються принципи відкритого діалогу між викладачем та здобувачами, чим 
забезпечується відповідність студентоцентрованому підходу та варіативність постановки завдань, залежно від 
індивідуальних особливостей кожного здобувача, а також, широкі можливості вибору здобувачами тематик і 
напрямів під час виконання курсових і кваліфікаційних робіт. 
8. Перелік компетентностей випускників та форма атестації здобувачів ОП відповідають зазначеним у Стандарті.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП основним орієнтиром слугував стандарт 
вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який затверджено 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2018 р. № 1391 (URL: http://surl.li/bhsdr). Визначені ОП 
програмні результати навчання відповідають вищезазначеному стандарту.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Спеціальність 022 «Дизайн» лежить в площині предметної області «Культура та мистецтво», саме через мистецтво 
відбувається комунікація крізь час і простір, світоглядне віддзеркалення різних культур і епох. Дизайн, зокрема 
«дизайн середовища», в площині якого ми розглядаємо дизайн внутрішнього та зовнішнього простору, є 
невід’ємною частиною навколишнього середовища. Мистецтво створення гармонійного і зручного середовища — це 
специфічний вид проєктної діяльності, що включає художньо-наочну творчість і науково обґрунтовану інженерну 
практику. Фахівець з дизайну охоплює всі сфери життя сучасної людини, його приваблює не тільки зовнішній 
вигляд предметів, а й внутрішня суть і функціональний взаємозв'язок. Дизайнер здійснює проєктну діяльність для 
перетворення середовища, матеріалів, предметів у культурний простір, який віддзеркалює сучасність — цей процес і 
є мистецтвом.
Особливістю ОП «Дизайн середовища» є підготовка фахівців у сфері дизайну середовища, тобто фахівців зі 
створення дизайну інтер’єру і ландшафтного дизайну. Відповідно, предметна область ОП передбачає комплексний 
підхід до дизайнерського проєктування та роботу з об’єктами як з дизайну інтер’єру, так і ландшафтного дизайну та 
містить такі блоки: 
1. Цикл загальної підготовки (40 кредитів, що відповідає 17% від загального обсягу навчального навантаження 
здобувача);
2. Цикл професійної підготовки (140 кредитів, що відповідає 58% від загального обсягу навчального навантаження 
здобувача).
3. Компоненти вільного вибору студентів (60 кредитів, що відповідає 25% від загального обсягу навчального 
навантаження здобувача).
Тобто, переважна більшість часу витрачається здобувачем на формування професійних, фахових компетентностей з 
дизайну, відповідно до предметної області спеціальності ОП.
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Обов’язкові компоненти з професійної підготовки формують у здобувача розуміння сучасних культурних процесів, а 
вибіркові дисципліни дають можливість коригувати індивідуальну освітню траєкторію.
Зміст ОП має чітку структуру, освітні компоненти становлять логічну взаємопов’язану структуру і в сукупності дають 
можливість досягти заявлених цілей і програмних результатів навчання.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується для здобувачів вищої освіти за рівнями 
і напрямами. На рівні опанування навчальних дисциплін, при їх виборі за пропонованими переліками, здобувач 
визначається із сукупністю вибіркових компонентів; на рівні проходження атестації здобувач вільно обирає 
тематику кваліфікаційної роботи. Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача віщої освіти 
регламентується «Положенням про організацію індивідуального навчання студентів НАКККіМ» (URL: 
https://cutt.ly/gWMgBfU), запровадженим з метою: реалізації принципів особистісної орієнтації освіти та створення 
оптимальних умов організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб кожного 
студента; визначення вимог щодо організації індивідуальної траєкторії навчання студентів; регламентації порядку 
оформлення індивідуального навчання студентів; унормування форм та методів організації індивідуального 
навчання студентів, а також поточної і підсумкової атестації їх знань. Дане положення містить вказівки щодо 
порядку: реалізації права студентів на навчання за індивідуальним графіком; переведення студентів на навчання за 
індивідуальним графіком; організації індивідуального навчання за індивідуально-орієнтованими технологіями; 
організації складання семестрової підсумкової атестації за індивідуальним розкладом.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право здобувачів на вибір навчальних дисциплін регламентується «Положенням про забезпечення права 
здобувачів вищої освіти НАКККіМ на вибір навчальних дисциплін» (URL: https://cutt.ly/IWMgD5p). Згідно з цим 
положенням освітня програма з будь-якої спеціальності містить окрім нормативної складової варіативну складову, 
яка формується випусковою кафедрою. При виборі дисциплін здобувач вищої освіти має забезпечити виконання 
встановленого навчальним планом річного обсягу навчальних кредитів. Професійно-орієнтовані вибіркові 
дисципліни представлені в каталозі дисциплін вільного вибору (URL: http://surl.li/blghc), що вивчаються в 
конкретний рік. Навчальний план передбачає на кожен рік навчання кількість кредитів, в межах яких можуть бути 
обрані дисципліни вільного вибору. Покроковий опис порядку забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір 
навчальних дисциплін та процедура здійснення цього вибору подані у вищезазначеному «Положенні». Усі 
дисципліни, для вивчення яких здобувач вищої освіти записався, є обов’язковими для вивчення.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Для здобуття компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності, ОП та навчальний план 
передбачають практичну підготовку здобувачів, яка реалізується через значний обсяг практичних занять в межах 
фахових дисциплін, а також, через різні види практик. Згідно з навчальним планом за ОП для опанування 
навчальних дисциплін на аудиторні заняття (в тому числі практичні) відведено 2800 годин із загального обсягу ОП 
в 7200 годин або 240 кредитів ЄКТС. На проходження різних видів практик всього відведено 480 годин або 16 
кредитів ЄКТС.
Виробничу практику здобувачі вищої освіти мають проходити: в компаніях, які спеціалізуються на розробці 
дизайнерських проєктів, виготовленні дизайнерських об’єктів; у суб’єктів господарювання які потребують 
розроблення пропозицій з дизайну інтер’єрів та/або ландшафтного дизайну. Спеціалізацію підприємства для 
проходження практики здобувач вищої освіти може обирати вільно. Залежно від тематики Кваліфікаційної роботи 
Переддипломна практика повинна проходити на підприємстві.
Також, працюючи над практичними завданнями, здобувачі вищої освіти мають вільний доступ до користування 
спеціалізованими дизайн-майстернями Інституту дизайну та реклами (URL: https://cutt.ly/LWHWjvh) з метою 
виготовлення в матеріалі власних навчальних дизайн-розробок.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Набуття студентами soft skills відбувається протягом усього періоду навчання за ОП. І якщо такі компоненти ОП, як 
«Педогогіка і психологія» і «Етика і естетика», «Інформаційна культура та основи академічної доброчесності» 
призначені для формування загальних компетентностей і у змістовій частині містять безпосередню інформацію та 
завдання, направлені на забезпечення набуття здобувачами вищої освіти, наприклад таких soft skills як «Цінування 
та повага різноманітності та мультикультурності» та «Здатність працювати в команді». Всі обов’язкові компоненти 
ОП, призначені для формування фахових компетентностей («Проєктування», «Комп’ютерні технології у дизайні»), 
забезпечення практичної підготовки («Обмірна (навчальна) практика»; «Виробнича практика (передпроєктна)»; 
«Виробнича практика (проєктна)»; «Переддипломна практика») та атестації («Кваліфікаційна робота»), не лише 
прямо за змістом, але і опосередковано впливають на набуття здобувачами таких soft skills як «комунікація», 
«сервісність» або «клієнтоорієнтованість», «вирішення проблем», «прийняття рішень». Особлива, затишна 
атмосфера НАКККіМ, сформована завдяки її унікальному місцю розташування на території Києво-Печерської лаври 
(URL: https://cutt.ly/DWBQdfc), на підсвідомому рівні сприяє набуттю здобувачами такої важливої для творчих 
професій soft skill, як «емоційний інтелект». Вищезазначені соціальні навички (soft skills) відповідають цілям та 
результатам навчання ОП.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

На сьогодні в Україні відсутній професійний стандарт, який би регламентував трудові функції та професійну 
поведінку дизайнера. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно з «Положенням про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НАКККіМ» (URL: 
https://bit.ly/3lW7TZ3) обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Орієнтовна кількість годин аудиторних 
занять в одному кредиті ЄКТС для здобувачів денної форми навчання може становити від 33 до 50 %. Також, в 
академії діє «Положення про організацію самостійної роботи студентів НАКККіМ» (URL: https://bit.ly/3iHDMSX), 
згідно з яким «самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього процесу в Академії, в процесі якої 
заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої 
участі». Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, регламентується навчальним та робочим 
навчальним планом і знаходиться в межах від ½ до 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного 
для вивчення конкретної дисципліни. За заочною формою навчання — 1/4 обсягу навчальних занять для вивчення 
конкретної дисципліни за відповідним планом денної форми навчання. Співвідношення обсягів аудиторних занять і 
самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її 
місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньої програми, а також питомої ваги в навчальному процесі 
практичних, семінарських і лабораторних занять.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За ОП «Дизайн середовища» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється. 
Проте, при розробці ОП було враховано сучасну освітню тенденцію щодо посилення зв’язків між реальними 
професійними завданнями, які постають перед фахівцем у процесі роботи, та теоретичною і практичною складовою 
освітніх компонентів, які опановують здобувачі під час навчання. Зокрема, ОП передбачено відведення значного 
обсягу кредитів ЄКТС (всього 16 кредитів ЄКТС – 480 годин) на проходження здобувачами різних практик, а саме: 
«Обмірна (навчальна) практика» – 1 курс, 2 семестр – 3 кредити ЄКТС; «Виробнича практика (передпроєктна)» – 2 
курс, 4 семестр – 3 кредитів ЄКТС; «Виробнича практика (проєктна)» – 3 курс, 6 семестр – 5 кредитів ЄКТС; 
«Переддипломна практика» – 4 курс, 8 семестр – 5 кредитів ЄКТС. Здобувачі мають змогу проходити фахову 
практику як в установах, з якими НАКККіМ підписані угоди про співпрацю, так і за місцем основної роботи (для 
заочної форми навчання) або на будь-якому підприємстві за власним вибором, за умови підписання відповідної 
угоди між підприємством, куди направляється здобувач, та НАКККіМ. Наразі проводяться консультації з 
потенційними роботодавцями щодо можливості запровадження дуальної форми освіти з підготовки дизайнерів 
середовища.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

URL: http://surl.li/bhxfy 
URL: http://surl.li/blgsc

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників відображені у таких документах відповідно до освітнього 
рівня ОП: «Правила прийому до НАКККіМ у 2022 році» (URL: http://surl.li/bhxfy); Перелік конкурсних предметів 
для вступу у 2022 році для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра (URL: http://surl.li/bidwh); Програми 
вступних випробувань та творчих конкурсів для вступу на навчання за ОС «бакалавр» на основі повної загальної 
середньої освіти (URL: http://surl.li/bidwm); Програми вступних випробувань та творчих конкурсів для вступу на 2, 3 
курс за ОС «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» (URL: http://surl.li/bidwn). Згідно з цими документами 
особливості ОП враховуються таким чином: на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» приймаються вступники на 
основі повної загальної середньої освіти; для виявлення у вступників творчих здібностей, умінь і навичок проходить 
вступне випробування у вигляді творчого конкурсу. Творчий конкурс передбачає виявлення рівня художніх 
здібностей вступника через виконання натюрморту з натури в техніці акварель. Акварельний живопис — 
традиційний вид образотворчого мистецтва з давніми традиціями й історією, є однією з профільних дисциплін 
підготовки фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю 022 «Дизайн». Під час творчого конкурсу визначають: 
наявність у вступників знань з основ композиції, специфічного сприйняття навколишнього середовища. Додатково 
комісія розглядає авторські роботи абітурієнтів з рисунку, живопису, композиції.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
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ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється «Положенням про порядок 
реалізації учасниками освітнього процесу НАКККіМ права на академічну мобільність» (URL: http://surl.li/bijzr), 
затвердженим рішенням Вченої ради НАКККіМ, протокол №5 від 24.11.2020 р., введеним наказом ректора 
НАКККіМ № 107-о від 14.12.2020 р. Доступність цього положення для учасників освітнього процесу забезпечується 
його розміщенням у вільному доступі на офіційному сайті НАКККіМ на сторінці «Публічні матеріали» у розділі 
«Організаційна діяльність». У «Положенні» питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, 
розглядається в розділі «Визнання та перезарахування результатів навчання». Згідно з цим положенням визнання 
результатів навчання в межах академічного співробітництва з закладами вищої освіти (науковими установами) – 
партнерами здійснюється з використанням Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) 
або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків здобувачів вищої освіти, прийнятої у країні закладу 
вищої освіти – партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЄКТС. Перезарахування вивчених навчальних 
дисциплін та ліквідація академічного розходження здійснюється відповідно до «Положення про організацію 
освітнього процесу в НАКККіМ» (URL: http://surl.li/bikac) на підставі наданого здобувачем вищої освіти документу, 
завіреного в установленому порядку закладом вищої освіти.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Згідно з «Положенням про порядок реалізації учасниками освітнього процесу НАКККіМ права на академічну 
мобільність» (URL: http://surl.li/bijzr) на ОП «Дизайн середовища» правила визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО, застосовувалися таким чином:
Здобувачка вищої освіти поступила на другий курс ОП «Дизайн середовища» після закінчення у 2013 р. 
Хмельницького інституту соціальних технологій «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
Напрям підготовки/спеціальність 1301 Соціальне забезпечення 6.130102 Соціальна робота. Результати навчання 
отримані за загальними дисциплінами були визнані, а з фахових дисциплін (таких як: «Рисунок», «Живопис», 
«Проєктування», «Основи композиції та проєктної графіки», «Комп’ютерне проєктування», «Кольорознавство та 
колористика», «Матеріалознавство») була здана академрізниця.
Інша здобувачка вищої освіти поступила на другий курс ОП «Дизайн середовища» після закінчення у 2021 р. 
комунального закладу «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської 
обласної ради, спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтв, реставрація. Спеціалізація: 
Декоративне-прикладне мистецтво. Дисципліни, які відповідали меті та завданню дисциплін ОП «Дизайн 
середовища», були зараховані, а з інших дисциплін, які не мали відповідних дисциплін за попереднім місцем освіти 
була здана академрізниця («Історія української державності та культури України», «Проєктування», «Основи 
фотовідеодизайну»).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюються «Положенням про порядок 
визнання в НАКККіМ результатів навчання, отриманих у неформальній і інформальній освіті» (URL: 
https://cutt.ly/9W2MFY0), затвердженим рішенням Вченої ради НАКККіМ, протокол №9 від 31.03.2021 р., введеним 
наказом ректора НАКККіМ № 25-о від 01.04.2020 р. Доступність цього положення для учасників освітнього процесу 
забезпечується його розміщенням у вільному доступі на офіційному сайті НАКККіМ на сторінці «Публічні 
матеріали» у розділі «Освітня діяльність». Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих здобувачем вищої освіти у процесі навчання за певною освітньою програмою (у системі 
формальної, неформальної чи інформальної освіти), які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 
Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної 
освіти в порядку, визначеному законодавством. Згідно з вищезазначеним Положенням в НАКККіМ право на 
визнання результатів навчання у неформальній освіті поширюється на здобувачів вищої освіти усіх рівнів. 
Визнання результатів навчання у неформальній освіті дозволяється для дисциплін, які починають викладатися з 
другого курсу, і проводиться у семестрі, який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом та ОП 
передбачено вивчення певної дисципліни.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На ОП «Дизайн середовища» ще не було прикладів застосування повної процедури визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті, згідно з «Положенням» (URL: https://cutt.ly/9W2MFY0). Проте, дотримуючись 
загальних вимог цього положення, в межах вивчення обов’язкових фахових дисциплін, здобувачі мають можливість 
зарахувати результати навчання, отримані у неформальній або інформальній освіті. Таке зарахування поширюється 
лише на обов’язкові дисципліни освітньої програми, оскільки вибіркові дисципліни здобувач може обирати 
самостійно з широкого переліку, що дає йому змогу вивчати те, чого він ще, на його думку, не знає. Відбувається це 
шляхом врахування попередніх фахових досягнень здобувача під час підготовки практичних робіт, яке 
забезпечується наданням можливості працювати над удосконаленням професійних або творчих проєктів, за умови 
їх відповідності тематиці практичного заняття та за погодженням з викладачем відповідної дисципліни. Також, до 
уваги береться те, що згідно з вищезазначеним «Положенням», НАКККіМ може визнати результати навчання у 
неформальній освіті в обсязі не більше 10% від загального обсягу за конкретною освітньою програмою. Здобувачі, 
які працюють за фахом, мають можливість проходити «Виробничу практику» на робочому місці, виконуючи свої 
прямі службові обов’язки і працюючи над своїми поточними дизайнерськими проєктами, що опосередковано 
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можна вважати врахуванням вже наявних у них вмінь, виражених у результатах навчання за ОП.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/0EsQIN9) організація 
освітнього процесу в Академії здійснюється за такими формами: навчальні заняття, виконання індивідуальних 
завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є: 
лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація. Окремі вимоги щодо проведення 
навчальних занять (вимоги до формування лекційних потоків, чисельність здобувачів вищої освіти на 
лабораторному, практичному або семінарському занятті) регламентуються «Положенням про планування та облік 
роботи науково-педагогічних працівників НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/FEsWv8X). Одним із видів індивідуальної 
роботи студентів є курсова робота (проєкт), метою якої є набуття здобувачами вищої освіти навичок самостійної 
роботи з науковими джерелами й оволодіння ними методикою досліджень, формування компетентностей щодо 
визначення й аналізу проблематики в сфері дизайну, узагальнення опрацьованого матеріалу, застосування 
комп’ютерної графіки, уміння розробляти обґрунтовані пропозиції під час роботи над дизайн-проєктом. Основні 
вимоги щодо організації підготовки та захисту курсових робіт (проєктів) визначені в «Положенні про організацію 
виконання та захисту курсових робіт (проектів) у НАКККіМ» (URL: http://surl.li/bikis). Дотримання в ОП вимог, 
визначених вищезазначеними документами, сприяє досягненню програмних результатів навчання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

За умови відповідності використання форм і видів навчальних занять основним положенням НАКККіМ, які 
регламентують порядок провадження освітнього процесу, викладач має свободу вибору методів навчання і 
викладання. Відповідно до цього кожен викладач освітніх компонентів ОП, дотримуючись принципів 
демократичності та відкритості в спілкуванні зі здобувачами, постійно перевіряючи наявність зворотного зв’язку та 
визначаючи за результатами вільної дискусії зі студентством їх враження від виконання конкретного завдання, 
може коригувати застосування тих чи інших методів, вносячи доцільні зміни. Адже продуктивність роботи 
здобувача на пряму залежить від того, наскільки цікавим для нього є освітній процес. Така специфіка застосування 
форм і методів викладання за ОП «Дизайн середовища» забезпечує їх відповідність вимогам студентоцентрованого 
підходу. Під час моніторингу якості освіти було проведено рад опитувань (URL: http://surl.li/bqkqo), зокрема: 
Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання здобувачами академічної доброчесності та її популяризації в 
НАКККіМ (URL: http://surl.li/bkkqg); Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості дистанційної форми 
навчання (URL:  http://surl.li/bkkqo); Опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості освітньої програми 
навчання (URL: http://surl.li/bkkqx). Відповідно до результатів опитувань рівень задоволеності здобувачів вищої 
освіти методами навчання і викладання становить 85% — повністю задоволені, 14,3% — частково задоволені.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Згідно з принципами академічної свободи викладач кожної окремої компоненти ОП вільний у своєму виборі 
методів навчання і викладання. Цей вибір повинен базуватися на практичній доцільності і відповідності формам 
навчання і видам навчальних занять (регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу в 
НАКККіМ» – URL: https://cutt.ly/0EsQIN9 та «Положенням про планування та облік роботи науково-педагогічних 
працівників НАКККіМ» – URL: https://cutt.ly/FEsWv8X). З боку здобувача академічна свобода виражається через: 
вільний вибір тематик курсових робіт (в межах загальної теми на поточний семестр), теми кваліфікаційної роботи; 
можливість переходу на індивідуальне навчання (за наявності умов, визначених «Положенням про організацію 
індивідуального навчання студентів НАКККіМ» – URL: https://cutt.ly/LEsTpWo); можливість реалізації академічної 
мобільності (регламентується «Положенням про порядок реалізації учасниками освітнього процесу НАКККіМ права 
на академічну мобільність» – URL: http://surl.li/bijzr); можливість переходу здобувачів, які навчаються у НАКККіМ 
на договірній основі, на вакантні місця державного замовлення (регламентується «Положенням про порядок 
переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у НАКККіМ» – URL: 
http://surl.li/bikks). Принципам академічної свободи відповідає той факт, що затвердження оновленої версії ОП 
відбувається за участі представника академічної спільноти серед тих здобувачів, які навчаються за ОП.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

На першому занятті з кожної дисципліни (окремого освітнього компонента ОП) викладач надає здобувачам повне 
роз’яснення щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання навчальних 
завдань, принципу накопичення балів для формування семестрової оцінки. Також, вся необхідна інформація 
міститься в силабусах дисциплін, які розміщуються у постійному вільному доступі на сторінці кафедри в рубриці 
БАКАЛАВРАТ/СИЛАБУСИ (URL: http://surl.li/bhiwo). Оновлення переліку освітніх компонентів з силабусами 
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дисциплін відбувається на початку кожного навчального року. Силабуси обов’язкових компонентів ОП (URL: 
http://surl.li/bhiwo) та вибіркових компонентів (URL: http://surl.li/blghc) оприлюднюються на сайті НАКККіМ. 
Очікувані результати навчання за освітніми компонентами ОП відображаються в таблиці «Матриця забезпечення 
програмних результатів (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми», яка є у постійному вільному 
доступі в мережі Інтернет (URL: http://surl.li/bhixa) і гіперпосилання на яку розміщені при кожному згадуванні на 
сторінці кафедри дизайну середовища НАКККіМ (URL: http://surl.li/bhiwo).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Специфіка спеціальності «Дизайн» передбачає наявність окремих елементів наукового дослідження у процесі 
навчання за основними профільними дисциплінами. Робота над розвитком у здобувачів навичок щодо написання і 
публікації наукових текстів проводиться протягом усього навчального процесу і посилюється під час періоду, 
відведеного на підготовку кваліфікаційної роботи. Наприклад, в межах дисципліни «Проєктування» навіть 
виконання звичайного практичного завдання передбачає проведення характерних для наукового дослідження 
заходів, до яких входять: передпроєктний пошук (теоретичне дослідження тематики, збір інформації, підбір 
літератури); критичний аналіз аналогів з аргументацією сильних і слабких сторін об’єкта дизайну, який 
аналізується; формулювання власної концепції; теоретичне обґрунтування обраного варіанта та засобів його 
практичного втілення; наведення висновків. Презентуючи свої розробки усно у вигляді доповіді та готуючи 
відповідний візуальний ряд для супроводу цієї доповіді у вигляді мультимедійної презентації, здобувачі проходять 
шлях, наближений до реальних умов очної участі в науковій чи науково-практичній конференції. Окремі риси 
поєднання навчання і дослідження притаманні «Виробничій практиці», адже здобувач, проходячи практичну 
підготовку на виробництві має підготувати звіт, в якому, структуровано викладає матеріал, проводить необхідний 
пошук літератури, її аналіз.
Здобувачі вищої освіти бакалаврату, починаючи з третього курсу навчання, залучаються до участі у наукових 
конференціях з публікацією тез доповіді. Остання наукова конференція була проведена Інститутом дизайну та 
реклами НАКККіМ 10-11 листопада 2021 року та має назву «Всеукраїнська науково-практична конференція “Дизайн 
— синергія мистецтва та науки”» (URL: http://surl.li/biksj).
Написанню кваліфікаційної роботи приділяється велика увага. Текстова частина розробляється згідно з 
«Положенням про кваліфікаційні роботи бакалаврського та магістерського освітніх рівнів» (URL: 
http://surl.li/biksm). Кваліфікаційна робота бакалаврського освітнього рівня — це самостійно виконана робота 
студента, яка свідчить про його вміння працювати з літературою, узагальнювати та аналізувати фактичний 
матеріал, використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані під час оволодіння ОП «Дизайн 
середовища». 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів в основному відбувається на основі наукових досліджень та творчих пошуків 
в галузі дизайну або образотворчого мистецтва, які проводяться викладачами ОП поряд з освітньою діяльністю. 
Викладачі, які працюють над написанням дисертацій або навчаються в аспірантурі, зосереджують свою наукову 
роботу на тематиці основного дослідження. Відповідно до цього, ті освітні компоненти, які закріплюються за 
конкретним викладачем, підбираються згідно з його науковими інтересами. Викладачі, які не працюють над 
науковою роботою у вигляді дисертації, зосереджують свою наукову діяльність на тематиках, дотичних до тих 
дисциплін, які викладають. Згідно вищезазначеним, наукові дослідження викладачів прямо пов’язані з їх освітньою 
діяльністю і безпосередньо впливають на оновлення змісту освітніх компонентів ОП. Творча діяльність викладачів 
та їх практичні проєкти в першу чергу вимагають обізнаності щодо сучасних практичних досягнень у галузі дизайну. 
Відповідно, ця інформація інтегрується у зміст навчальних дисциплін. Адже згідно з «Положенням про силабус 
навчальної дисципліни НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/dEsv4Jo), оновлення та перегляд силабусів навчальних 
дисциплін може відбуватися щорічно після оновлення ОП, яке згідно з «Положенням про освітні програми 
НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/REsbF5A) може відбуватися щорічно в частині усіх компонентів, крім місії (цілей) і 
програмних навчальних результатів. Згідно з «Положенням про робочу програму навчальної дисципліни у 
НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/8Esb6Ol) термін чинності робочої програми дисципліни – чотири роки для 
здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр та магістр. У робочу програму дисципліни обов’язково вносяться 
зміни, після чого програма розглядається на засіданні кафедри і затверджується першим проректором з науково-
педагогічної роботи упродовж двох місяців у випадках: затвердження нових стандартів вищої освіти; затвердження 
нової редакції освітньої програми; внесення змін до навчального плану; запровадження нової навчальної технології. 
Проте, за бажанням викладача, вносити зміни у пролонгований варіант робочої програми можна щорічно до 
початку нового навчального року на рівні «поточних змін», що стосуються уточнень системи контролю та 
оцінювання знань, планів семінарських (практичних, лабораторних) індивідуальних занять, тематики курсових 
робіт, переліку основної і додаткової літератури. Такі зміни затверджуються на засіданні кафедри як додаток до 
робочої програми.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності НАКККіМ залежить від її міжнародної діяльності, яка координується Центром 
міжнародної академічної мобільності та інтеграційних проєктів (URL: http://surl.li/bikst). На сьогодні здобувачі ОП 
на пряму не пов’язані з інтернаціональною діяльністю. 
Разом з тим, завідувач кафедри дизайну середовища Омельяненко М. В. з 2017 року є професором надзвичайним 
Кувсько-Поморської Школи Вищої в м. Бидгощ (Польща). Він щороку проводить заняття студентам цього закладу 
вищої освіти з дисциплін: «Архітектурно-містобудівні умови в міському будівництві», «Основи архітектури», а 
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також у 2017-2019 роках брав участь у міжнародних наукових конференціях у цьому закладі вищої освіти. Також 
Омельяненко М. В. пройшов протягом 2017-2019 років наукове стажування у Куявсько-Поморській Школі Вищій.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

В Академії впроваджено систему оцінювання відповідно до: «Положення про організацію освітнього процесу в 
НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/5EhtQtW), «Положення про порядок відрахування, переведення, поновлення, 
надання академічної відпустки, та права на повторне навчання здобувачів вищої освіти у НАКККіМ» (URL: 
http://surl.li/bikts), «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти» (URL: 
https://cutt.ly/tEht9z6), «Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти» 
(URL: https://cutt.ly/oEht4bN). Основні контрольні заходи включають поточний, змістовний та підсумковий 
контроль. Поточний (проміжний) контроль враховує всі види навчальної, творчої та наукової діяльності здобувачів: 
опитування, презентації, самостійна робота, форуми, проєкти, конкурси. Змістовний контроль має на меті перевірку 
рівня підготовки та засвоєння матеріалу відповідно до певної теми чи споріднених тем. Підсумковий (семестровий) 
контроль передбачає такі форми: екзамени та диференційні заліки, на яких використовуються тестові завдання та 
виконання творчих робіт. Форми підсумкового контролю відображено в освітній програмі та навчальному плані, 
орієнтовані на перевірку програмних результатів навчання. Наприклад, перевірка досягнення навчальних 
результатів з дисциплін вільного вибору «Сучасні напрямки розвитку дизайну інтер'єру» та «Теорія та історія 
дизайну інтер'єру» здійснюються у вигляді екзамену з творчою презентацією. Атестація здобувачів здійснюється у 
формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

В Академії розроблена система оцінювання навчальних досягнень здобувачів відповідно до «Положення про 
організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/HEhyLof) та «Положення про порядок 
відрахування, переведення, поновлення, надання академічної відпустки та права на повторне навчання здобувачів 
вищої освіти у НАКККіМ» (URL: http://surl.li/bikts). Зміст вказаних документів мотивує здобувачів вищої освіти не 
лише до наполегливого навчання, а й самоконтролю впродовж семестру. Для мінімізації суб’єктивізму при 
оцінюванні результатів форми контролю враховують розмаїття видів навчальної та наукової роботи: від усних 
відповідей і дискусій до підготовки наукових статей, виступів на наукових конференціях тощо. Такий підхід до форм 
контрольних заходів та критеріїв оцінювання спонукає здобувача постійно працювати над професійним 
зростанням. Необхідні корективи форм контролю й критеріїв оцінювання вносяться при необхідності на початку 
нового навчального року у робочу програму (силабус) дисципліни та обов’язково обговорюються зі здобувачами на 
першому занятті відповідно до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни у НАКККіМ» (URL: 
https://cutt.ly/1EhutwN) та «Положення про силабус навчальної дисципліни НАКККіМ» (URL: 
https://cutt.ly/eEhuaz1).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Відповідно до «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти» (URL: 
https://cutt.ly/YEhuvFc), «Положення про організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (URL: 
https://cutt.ly/iEhuYis), «Системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти» 
(URL: https://cutt.ly/CEhuSNK), прозорість та доступність контролю забезпечується ознайомленням здобувачів на 
початку кожного семестру з формами контрольних заходів і критеріями їх оцінювання. Науково-педагогічний 
працівник, який викладає дисципліну, ознайомлює здобувачів із системою оцінювання результатів їх досягнень. 
Терміни, форма та критерії оцінювання прописані у робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін та 
робочих програмах практик, з якими здобувач може ознайомитися на сторінці кафедри дизайну середовища (URL: 
https://cutt.ly/JEhiE7T). Графік проведення екзаменаційної сесії оприлюднюється на сайті Академії не пізніше, ніж 
за місяць до початку сесії. При необхідності чи з метою уточнення або врегулювання окремих питань, здобувач 
вищої освіти може звернутися до працівників Центру ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу 
якості освіти чи до гаранта освітньої програми.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2018 р. № 1391 (URL: http://surl.li/bhsdr). У 
пункті VІ «Форми атестації здобувачів вищої освіти», зазначено, що «атестація здобувачів ступеня вищої освіти 
«Бакалавр» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи». В ОП «Дизайн середовища» 
зазначено, що «атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи». У навчальному плані 
зазначено, що підсумкова атестація для ОП «Дизайн середовища» – захист кваліфікаційної роботи. Під час 
атестаційних заходів здобувачі демонструють програмні результати навчання, отримані під час проходження ОП. 
Правила проведення контрольних заходів є доступними для всіх учасників освітнього процесу, вони забезпечують 
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об’єктивність екзаменаторів, оскільки охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. В 
Академії всі кваліфікаційні роботи обов’язково проходять перевірку на академічний плагіат згідно з «Положенням 
про запобігання і виявлення академічного плагіату» (URL: https://cutt.ly/NEhpkNx).

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів, а також повторного складання і оскарження результатів регулюється 
відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/dEhpSuR), 
«Положення про порядок відрахування, переведення, поновлення, надання академічної відпустки та права на 
повторне навчання здобувачів вищої освіти у НАКККіМ (URL: http://surl.li/bikts), «Положення про атестацію 
випускників НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/iEhp0QG), «Положення про систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти» ((URL: https://cutt.ly/oEhp47d). Контрольні заходи проводяться згідно з 
розкладом, який доводиться до відома учасників (оприлюднюється на сайті Академії) освітньої діяльності в 
установлений термін. Наприклад, інформація про екзамени подається не пізніше, як за місяць до початку сесії. З 
метою перевірки якості набутих компетентностей здобувачі вищої освіти можуть складати комплексні контрольні 
роботи (тести), які розроблені відповідно до вимог організації ректорського контролю та погоджені зі студентською 
радою (URL: https://cutt.ly/IEhay09).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Одним з основних принципів забезпечення якості освітнього процесу в Академії є прозорість і неупередженість 
оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти. У «Положенні про організацію освітнього процесу в НАКККіМ» 
(URL: https://cutt.ly/wEhallf) передбачено оскарження дій органів управління Академії у ході звернення до 
апеляційної комісії. Хід оскарження результатів оцінювання прописаний у «Положенні про апеляцію результатів 
підсумкового контролю знань студентів НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/GEhan3F). З метою об’єктивності 
екзаменаторів під час проведення усіх видів звітів здобувачів створюється комісія у складі трьох осіб. За 
результатами опитування відповідно до «Положення про опитування здобувачів вищої освіти стосовно 
забезпечення якості освітньої діяльності в НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/aEhaDjO), оцінювання якості освітньої 
діяльності більшість здобувачі вищої освіти вказали об’єктивним (91 %). Випадків оскарження результатів 
контрольних заходів здобувачів вищої освіти за першим бакалаврським рівнем, а також конфліктів інтересів в 
Академії не відмічено.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

У «Положенні про організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/YEha3yv) описано процедуру 
повторного проходження контрольних заходів. У вказаному Положенні прописані конкретні терміни та умови 
ліквідації академічної заборгованості, склад екзаменаторів. Терміни визначені таким чином, щоб здобувач вищої 
освіти мав достатньо часу підготуватися до перездачі. Випадків повторного проходження контрольних заходів 
здобувачів вищої освіти за першим освітнім рівнем в Академії не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/qEhsnYF) 
(Апеляція результатів підсумкового контролю) здобувач має право на оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів. У визначений термін він має подати апеляцію на ім’я ректора після оприлюднення 
оцінок; наказом ректора створюється комісія для її розгляду (головою комісії призначається проректор з науково-
педагогічної роботи; також до складу комісії, окрім завідувача кафедри, входить викладач, який не є 
екзаменатором). Рішення апеляційної комісії підтверджується підписами її членів та оголошується відразу після її 
засідання. На ОП «Дизайн середовища» не було прецедентів застосування цих правил.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в Академії відображені в «Кодексі 
Академічної доброчесності» (URL: https://cutt.ly/sEhsSB1), «Положенні про організацію освітнього процесу в 
НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/6EhsHVU), «Положенні про запобігання і виявлення академічного плагіату» (URL: 
https://cutt.ly/VEhsV12), «Положенні про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти» 
(URL: https://cutt.ly/vEhs25D), «Положенні про освітні програми НАККККіМ» (URL: https://cutt.ly/zEhs5pq), 
«Положенні про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НАКККіМ» (URL: 
https://cutt.ly/sEhdrDR). В Академії розроблено план заходів щодо популяризації та дотримання Кодексу 
академічної доброчесності на 2021-2026» (URL: https://cutt.ly/BEhddd5), щодо запобігання виявлення академічного 
плагіату на 2021-2022 роки (URL: https://cutt.ly/9EhdklH).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
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В Академії використовується програмно-технічна система Unicheck. Після того, як здобувачі здають свої роботи на 
кафедру (наукові статті у відділ наукової та редакційно-видавничої діяльності), відповідальна особа здійснює їх 
перевірку на плагіат. Разом із науково-дослідною роботою здобувачі подають заяву, в якій підтверджують 
самостійність виконання роботи та дозвіл на перевірку. Відповідальна особа готує висновок, який долучається до 
пакету супровідних документів (у разі негативного висновку системи робота повертається на доопрацювання, при 
повторному виявленні академічного плагіату робота до захисту не допускається). В Академії функціонує Рада з 
питань академічної доброчесності, яку очолює проректор з науково-педагогічної та виховної роботи. У квітні 2021 
року працівниками Центру академічної доброчесності разом з представниками студентського самоврядування 
здійснено моніторинг ефективності стану підготовки до захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт та 
забезпечення академічної доброчесності. За результатами роботи здобувачі вищої освіти ОП «Дизайн середовища» 
мають в середньому 87 % унікальності тексту. Результати моніторингу обговорено на засіданні кафедри та Вченої 
ради Академії.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Дотримання вимог академічної доброчесності є одним з пріоритетів в освітній діяльності Академії. Обговорення 
принципів академічної доброчесності відбувається на різних рівнях (від академічної групи і кафедри до ректорату і 
Вченої ради). Центром ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу якості освіти, науковою бібліотекою 
Академії проводяться дії з поглиблення культури академічної доброчесності в Академії. Згідно з «Кодексом 
академічної доброчесності (URL: https://cutt.ly/uEhfhou) на засіданнях кафедри обговорюються вимоги щодо 
належного оформлення посилань на використані джерела. Кафедра дизайну середовища разом з Центром 
ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу якості освіти, науковою бібліотекою Академії проводять дії 
з поглиблення культури академічної доброчесності в Академії, наприклад, консультації щодо вимог до написання 
наукових робіт, семінари з коректного використання інформації з інших джерел. Згідно з «Кодексом академічної 
доброчесності» (URL: https://cutt.ly/EEhfENz) на засіданнях кафедр графічного дизайну та дизайну середовища 
обговорюються методичні матеріали з вимогами щодо належного оформлення посилань на використані джерела. З 
метою популяризації академічної доброчесності в ОП передбачено викладання на першому курсі обов’язкового 
навчального компоненту «Інформаційна культура та основи академічної доброчесності». Здобувачі поступово 
включаються в просвітницьку роботу щодо дотримання вимог академічної доброчесності. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Згідно з «Положенням про запобігання і виявлення академічного плагіату» (URL: https://cutt.ly/tEhfKqm) 
визначено відповідальність за академічний плагіат учасників освітнього процесу: від повторного проходження 
оцінювання (контрольної роботи, екзамену, диференційованого заліку тощо) до відрахування з Академії. За 
порушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівники, здобувачі чи працівники структурних 
підрозділів Академії можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: відмова в присудженні 
наукового ступеня чи присвоєні вченого звання; позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного 
вченого звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені 
законом посади. Ефективність впровадження в Академії академічної доброчесності заслуховується один раз на рік 
на засіданні кафедри та вченої ради. У ході вивчення ОП «Дизайн середовища» не виявлено випадків плагіату.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

В НАКККіМ прийняте «Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників НАКККіМ 
та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», затверджене Вченою радою НАКККіМ, протокол № 2 від 
27.10.2015 р., зі змінами, внесеними Вченою радою НАКККіМ, протокол № 9 від 26.03.2019 р. (URL: 
https://cutt.ly/MWKG2Mg). Згідно з цим положенням конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, 
гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною 
комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до 
кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників. «Положення про конкурсну комісію по 
відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ» введене в дію 
Наказом ректора № 183-0 від 28.10.2015 р. (URL: http://surl.li/bkbvo). До складу комісії входять представники 
ректорату, відділу кадрів, профспілкового комітету (за згодою) та органу студентського самоврядування (за згодою). 
На посади науково-педагогічних, наукових працівників обираються за конкурсом, як правило, особи, які мають 
наукові ступені та вчені (почесні) звання, випускники аспірантури та докторантури, а також особи, які мають ступінь 
магістра. Вимоги до осіб, які обираються на посади науково-педагогічних або наукових працівників встановлюються 
у наказі ректора про оголошення конкурсного відбору на заміщення цих вакантних посад.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

У НАКККіМ роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу переважно через укладення 
угод про співпрацю без фінансових зобов’язань з терміном дії п’ять років, якими засвідчується бажання сторін щодо 
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практичної підготовки здобувачів вищої освіти в галузі культури та мистецтв, зокрема зі спеціальності 022 
«Дизайн». Згідно з типовою угодою її предметом є можливість координувати співпрацю при підготовці фахівців для 
галузі культури і мистецтв, базуючись на досягненнях галузевої науки і практики. Співпраця спрямована на 
підвищення якості спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти шляхом гармонійного поєднання науково-
теоретичних знань з практичними навичками. Угодою передбачається, що НАКККіМ готує і реалізує спільні 
науково-виробничі та культурно-мистецькі проєкти, науково-творчі конференції, круглі столи, творчі зустрічі. 
«Роботодавець» створює умови для проходження запланованих освітньою програмою видів практики здобувачів 
вищої освіти, запрошує на стажування здобувачів-дипломників, надає можливість проводити практичні заняття на 
базі та в приміщеннях його структурних підрозділів (наприклад, URL: https://cutt.ly/4Eom28V), в разі потреби 
залучає здобувачів до підготовки, організації та проведення заходів відповідно до плану роботи на відповідний рік. У 
2021-2022 н.р. Інститутом дизайну та реклами ініційовано підписання низки угод про співпрацю (URL:; 
https://cutt.ly/kEoQwb7; https://cutt.ly/FEoQuSI; http://surl.li/bkbvz).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

У НАКККіМ професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців залучаються до аудиторних 
занять декількома шляхами: робота за сумісництвом, зокрема на умовах погодинної оплати; запрошення до 
проведення спеціалізованих майстер-класів та лекцій з метою популяризації їх професійної діяльності; відеозапис 
медіа-студією «Академія» (започаткована 20.05.2021 р.) інтерв’ю з визнаними майстрами галузі, які розміщуються у 
вільному доступі на офіційному YouTube-каналі НАКККіМ (URL: https://cutt.ly/3WBcIhu). Наприклад, на ОП 
«Дизайн середовища» нормативну дисципліну «Основи фотовідеодизайну» викладає відомий фотохудожник, 
учасник багатьох фото-експедицій у віддалені куточки світу, член світової спілки фотохудожників «Global 
Photographic Union» (GPU) (URL: http://surl.li/bkbxa; https://borisandresyuk.com/), професор Андресюк Б.П. Деякі 
дисципліни, зокрема «Проєктування», «Сучасні напрями розвитку дизайну інтер’єру», викладає к. мист. член 
Спілки дизайнерів України Мазніченко О.В., яка поєднує освітню діяльність та архітектурно-дизайнерську 
практику. В Інституті дизайну та реклами відбулися: лекція-презентація Василя Чебаника, члена НСХУ, члена-кор. 
НАМ України, професора, заслуженого діяча мистецтв; лекція-дискусія випускника Академії, відомого 
ландшафтного дизайнера Андрія Каранди на тему «Ландшафтний дизайн і емоції» (URL: http://surl.li/bqkse); 
лекція Анни Десятничук-Папушенко, провідного архітектора-дизайнера, на тему: «Декорування в дизайні» (URL: 
http://surl.li/bkbxg).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

У НАКККіМ прийняте «Положення про конкурс «Кращий науковець року» НАКККіМ» (URL: http://surl.li/bkbxl) 
рішенням Вченої ради від 24.02.2021 р., протокол № 5. Цей конкурс проводиться з метою презентації наукової та 
інноваційної діяльності кращих науковців, стимулювання їхньої науково-педагогічної діяльності для підвищення 
ефективності освітнього процесу та науково-дослідної роботи. Також «Положенням про підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників НАКККіМ», рішення Вченої ради від 31.03.2020 р., протокол № 7 
(URL: https://cutt.ly/IWJ3lro), регламентується порядок, процедура, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, 
умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Згідно з цим положенням 
працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію. Метою підвищення кваліфікації працівників є їх 
професійний, творчий та науковий розвиток відповідно до державної політики у галузях освіти та культури та 
забезпечення якості освіти. Безпосередньо в НАКККіМ діє Центр неперервної культурно-мистецької освіти (URL: 
https://cutt.ly/CWJ8706), в якому викладачі ОП мають змогу проходити підвищення кваліфікації. Підвищення 
кваліфікації викладачів ОП також можливе в Національному авіаційному університеті в межах угоди про співпрацю 
(URL: https://cutt.ly/1EoEymG). На сайті розміщується «План підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних та педагогічних працівників НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/mWJ8mLU).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В НАКККіМ прийняте «Положення про заохочувальні відзнаки НАКККіМ», затверджене Вченою радою НАКККіМ, 
протокол № 2 від 26.09.2017 р. (URL: https://cutt.ly/PWHRktW), яке створене з метою впорядкування застосування 
моральних та матеріальних заохочень за успіхи в роботі та навчанні та визначає перелік установлених 
заохочувальних відзнак. Науково-педагогічні та наукові працівники представляються до заохочення за значний 
особистий внесок у розвиток вищої освіти і науки, організацію навчальної, науково-методичної та науково-дослідної 
роботи, підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових кадрів, створення підручників і 
навчальних посібників для закладів вищої освіти. Також у НАКККіМ прийняте «Положення про Рейтингову систему 
оцінки діяльності науково-педагогічних працівників НАКККіМ», затверджене Вченою радою НАКККіМ, протокол 
№ 11 від 01.07.2016 р. (URL: http://surl.li/bkifi), яке регламентує порядок впровадження рейтингової системи оцінки 
діяльності науково-педагогічних працівників з метою активації методичної, наукової, організаційної, виховної, 
творчої, профорієнтаційної роботи на кафедрах інститутів через стимулювання кращих співробітників. Шкала 
оцінювання наведена у додатках 1–4 цього положення. Результати щорічного «оцінювання науково-педагогічних і 
педагогічних працівників Академії» оприлюднюються у вільному доступі на сайті НАКККіМ у розділі «Публічні 
матеріали (Освітня діяльність)»: (URL: http://surl.li/bkifk).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Освітня діяльність з підготовки здобувачів за ОП «Дизайн середовища» проводиться відповідно до Ліцензійних 
вимог з провадження освітньої діяльності. Навчальний процес за ОП «Дизайн середовища» забезпечений 
аудиторіями, серед них: комп’ютерні класи, мультимедійний клас, спеціалізовані дизайнерські майстерні, Арт-
Галереї НАКККіМ. Наявна наукова бібліотека з двома читальними залами, комп’ютерною аудиторією, 
книгосховищем, зал-абонемент. Згідно з «Положенням про репозитарій (E-архів) НАКККіМ» (URL: 
https://cutt.ly/IEhFLCc) всі учасники академічної спільноти мають можливість доступу до постійного безкоштовного 
перегляду через мережу Інтернет документів наукового, освітнього призначення. На 1 студента денної/заочної 
форми навчання припадає 2.7 кв. м. навчальних приміщень, що відповідає нормативним вимогам. Здобувачі вищої 
освіти мають вільний доступ до фондів, баз даних та електронних каталогів наукової бібліотеки НАКККіМ, де 
містяться навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану. Навчально-методичне забезпечення 
освітньої програми дає можливість досягати визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів 
навчання завдяки його максимальній змістовій насиченості та постійному оновленню. Матеріально-технічне 
забезпечення на 100% забезпечує виконання навчального плану. Фінансові ресурси Академії складаються з 
фінансування із загального фонду Держбюджету (Міністерство культури та інформаційної політики України) та 
надходжень зі спеціального фонду Академії.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Академія забезпечує вільний доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для 
освітньої програми «Дизайн середовища». Для забезпечення освітнього процесу НАКККіМ використовує 
комп’ютерну техніку, оновлену у 2019-2020 рр., та мережеве обладнання, яке забезпечує функціонування локальної 
інформаційно-обчислювальної мережі та відповідне обладнання кафедр інститутів. Її функціонування та 
абонентський доступ забезпечують структурована кабельна система, підведена до кожного комп’ютеризованого 
робочого місця навчальних комп’ютерних лабораторій, та активне мережеве обладнання рівнів розподілу та 
доступу. Лекційні аудиторії та лабораторії мають Wi-Fi, що дозволяє використовувати портативні засоби для доступу 
до ресурсів Internet, локальних ресурсів файлового сервера. Наукова бібліотека Академії має загальний книжковий 
фонд, в якому налічується навчальної літератури – 459 примірників з дизайну, 4551 примірник періодичних видань, 
12060 примірників інших видань, наукових видань – 15241, навчальних видань – 48005. Наукова бібліотека отримує 
58 назв періодичних видань (на рік). Формується фонд електронних джерел інформації згідно з «Положенням про 
репозитарій» (URL: https://cutt.ly/GEhPbmJ). За результатами опитувань більшість здобувачів вищої освіти 
задоволені навчально-методичним та інформаційним забезпеченням освітнього процесу, а матеріально-технічною 
базою – 87,3% повністю, а 12,7% – частково.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти гарантується «Статутом 
НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/CEhPSLv), «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/qEhPJlm) та «Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку НАКККіМ» (URL: http://surl.li/bkifx). Задля забезпечення доступності 
навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодного 
доступу до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури, розроблений план заходів, який розглянутий 
та затверджений на засіданні Вченої ради Академії 26.08.2021 р. (протокол № 1). НАКККіМ забезпечує безпечність 
освітнього середовища для навчання, життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, включаючи психічне здоров’я. 
Основною метою діяльності психологічної служби Академії (URL: https://cutt.ly/NEhP4QT) є захист психічного 
здоров’я здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників. Також в Академії діє первинна профспілкова 
організація співробітників та студентів.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В Академії забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів вищої освіти. 
Органами громадського самоврядування Академії є Студентська рада (URL: http://surl.li/bkiiv), діяльність якої 
регламентується «Положенням про студентське самоврядування НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/kEhAzvo), Наукове 
товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених НАКККіМ (URL: http://surl.li/bkiiw), яке створене з 
метою всебічного сприяння розвитку науково-творчої діяльності, забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів 
вищої освіти, участі здобувачів вищої освіти у громадському житті та в управлінні. В Академії існують механізми 
забезпечення соціальної підтримки здобувачів вищої освіти (знижки). Психологічна служба Академії (URL: 
http://surl.li/bkiix) займається підтримкою соціально незахищених категорій здобувачів вищої освіти: сиріт, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, учасників АТО та дітей осіб, які брали участь в АТО. 
Служба бере участь у розв’язанні соціальних проблем, надає комплекс соціальних послуг, соціально-психологічної 
адаптації здобувачів вищої освіти, організовує та надає послуги у розробці та організації й реалізації соціально-
профілактичних заходів, надає психологічну підтримку з питань підготовки здобувачів вищої освіти до формування 
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і реалізації творчого потенціалу та самореалізації. Завдяки активній співпраці психологічної служби з інститутами, 
Студентською радою, Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених НАКККіМ, 
фахівцями Центру ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу якості освіти відповідно до «Положення 
про соціологічні дослідження в НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/QEhSHe0) проводиться анкетування здобувачів 
вищої освіти з метою вивчення актуальних проблем діяльності закладу вищої освіти, отримання інформації про 
проблемні соціальні ситуації і відпрацювання на їх основі рекомендацій, направлених на вирішення поставлених 
завдань для підвищення ефективності діяльності Академії. Щороку на засіданні вченої ради НАКККіМ 
оприлюднюються та обговорюються результати анкетування здобувачів вищої освіти, у тому числі рейтинг 
досягнень здобувачів.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

НАКККіМ створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами, які 
навчаються за освітньою програмою «Дизайн середовища». Відповідно до «Положення про психологічну службу» 
(URL: https://cutt.ly/eEhSN4n) в НАКККіМ є документ «Положення про надання пільг в оплаті за навчання 
студентам НАКККіМ» (наказ від 29.10.2020 №92-0) (URL: https://cutt.ly/eEhSN4n). До функцій служби належать: 
надання індивідуальних та групових консультацій здобувачам вищої освіти з особливими освітніми потребами, 
здійснення соціально-психологічного супроводу осіб різних соціальних категорій. У НАКККіМ розроблено план 
заходів щодо реалізації доступності до навчальних приміщень для осіб з особливими освітніми потребами, 
затверджений на засіданні вченої ради НАКККІМ, протокол від 26.08.2021 р. № 1. НАКККіМ знаходиться на 
території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, що входить до Списку пам’яток 
ЮНЕСКО та має статус пам’ятки архітектури. В Академії у корпусах 7, 11, 14 відсутні високі пороги та сходи на вході, 
а аудиторії мають необхідну ширину дверних отворів для пересування на інвалідних візках, тому диспетчерська 
служба навчально-методичного відділу складає розклад для осіб з інвалідністю, де передбачено проведення 
аудиторних занять на 1 поверхах у корпусах 7, 11, 14. Осіб з особливими потребами за ОП «Дизайн середовища» не 
було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

У НАКККіМ наявні чіткі і зрозумілі процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми «Дизайн 
середовища». Освітня діяльність Академії базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, 
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості і 
прозорості. Для запобігання і врегулювання конфліктних ситуацій в НАКККіМ проводиться необхідна 
роз’яснювальна робота з учасниками освітнього процесу. Зокрема, в Академії існує психологічна служба, яка тісно 
співпрацює зі Студентською радою НАКККіМ та з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених НАКККіМ, завданням якої є створення сприятливих умов для реалізації соціальних прав студентів; 
проведення профілактичних заходів щодо попередження негативних явищ у студентському середовищі; підтримка і 
розвиток волонтерського руху в студентському середовищі; реалізація програм соціального становлення та 
соціальної підтримки здобувачів вищої освіти у межах національних, державних та місцевих цільових програм. З 
метою запобігання дискримінації в Академії проводяться різноманітні заходи, спрямовані на формування 
особистісної і колективної гендерної культури, організацію психолого-корекційної та тренінгової роботи з питань 
недискримінації та гендерної рівності. Процедуру врегулювання конфліктних ситуацій (сексуальні домагання, 
дискримінація) регулює «Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у НАКККіМ» 
(URL: https://cutt.ly/lEhFgj9). В Антикорупційній програмі НАКККіМ (URL: https://cutt.ly/iEhFk5j) встановлено 
комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності НАКККіМ. 
На основі Програми розроблено «План заходів НАКККіМ на 2020-2021 рік з виконання заходів щодо запобігання, 
виявлення та протидії корупції» (URL: https://cutt.ly/EEhFmjl). Щороку на засіданні Вченої ради НАКККіМ 
обговорюється питання про хід реалізації антикорупційної програми. Анкетування здобувачів вищої освіти за ОП 
«Дизайн середовища», проведене працівниками Центру ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу 
якості освіти, дало підстави стверджувати, що 100% здобувачів не стикалися особисто із випадками хабарництва з 
боку викладачів або співробітників Академії.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

В Академії послідовно дотримуються визначених процедур розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду освітньої програми. Вони регулюються «Положенням про систему забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти» (URL: https://cutt.ly/iEhGuBs), «Системою внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти» (URL: https://cutt.ly/lEhGa9U), «Положенням про освітні 
програми НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/gEhGfWS), «Положенням про планування та облік роботи науково-
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педагогічних працівників НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/9EhGjZx), «Положенням про гаранта освітньої програми 
(URL: https://cutt.ly/NEhGn44). Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського 
самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її 
якості як партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду ОП.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Щорічно на засіданні кафедри обговорюється зміст, форми навчання, якість викладання ОП «Дизайн середовища» 
першого рівня вищої освіти та при необхідності вносяться зміни, як правило, в другому семестрі. Зміни в програмі 
стосуються переліку навчальних дисциплін, їхнього змістовного наповнення, а також термінів навчання, 
проходження практик (навчальної, виробничих, переддипломної) та потреб ринку праці. Наприклад, після 
затвердження Стандарту вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, який затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2018 р. № 1391 (URL: 
http://surl.li/bhsdr), були скореговані умови проведення Атестації. Проєкт ОП виставляється на громадське 
обговорення (URL: http://surl.li/bkijo) на сторінку сайту кафедри з метою розширення участі зацікавлених сторін в її 
подальшому удосконаленні. Усі зауваження і побажання науково-педагогічних працівників, роботодавців, 
здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів, висловлені під час останнього публічного обговорення (URL: 
http://surl.li/bhjuh), були по можливості враховані. Група забезпечення ОП проводить систематичну роботу серед 
потенційних вступників, які збираються навчатися на програмі, знайомлять їх зі змістом ОП та розповідають про її 
переваги та відмінність від аналогічних ОП в інших ЗВО України.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі залучені до участі в освітній діяльності Академії згідно з «Положенням про освітні програми НАКККіМ» 
(URL: https://cutt.ly/DEhZKZK), «Положенням про товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених» 
(URL: https://cutt.ly/mEhZX2R) та «Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти» (URL: https://cutt.ly/UEhZBRw). На початку навчального процесу здобувачі ОП «Дизайн середовища» 
разом із викладачами обговорюють запропонований в ОП список вибіркових дисциплін. Центром ліцензування, 
академічної доброчесності та моніторингу якості освіти з метою покращення якості освітньої діяльності проводиться 
раз на рік закрите опитування за окремими темами серед здобувачів: для бакалаврів 1 року навчання (Адаптаційний 
опитувальник) (URL: http://surl.li/bkkpm), для другого, третього та четвертого курсів — «Дотримання здобувачами 
академічної доброчесності та її популяризації в НАКККіМ» (URL: http://surl.li/bkkqg); «Щодо якості дистанційної 
форми навчання» (URL: http://surl.li/bkkqo); «Щодо оцінки якості освітньої програми навчання» (URL: 
http://surl.li/bkkqx). В розробці, проведенні та опрацюванні анкетування обов’язково беруть участь здобувачі. 
Результати опитування розглядаються на засіданні кафедри та Вченої ради Академії.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Відповідно до «Положення про студентське самоврядування НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/GEhXeLB) та 
«Положення про товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених НАКККіМ» (URL: 
https://cutt.ly/9EhXuGy) обрані здобувачі вищої освіти є членами вченої ради інституту та вченої ради Академії (при 
необхідності, вони мають право бути присутніми на засіданнях кафедр). Відповідно до «Положення про Центр 
ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу якості освіти» (URL: http://surl.li/bkkri) вони можуть брати 
участь у всіх формах контролю за погодженням з гарантом освітньої програми. Наприклад, здобувачі мають право 
вносити пропозиції щодо контролю якості навчального процесу, у тому числі у частині розробки навчальних планів 
та робочих програм навчальних дисциплін, а також брати участь у моніторингових заходах. З боку здобувачів 
питань щодо змісту освітніх програм не виникало.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Відповідно до «Положення про кафедру дизайну середовища НАКККіМ» (протокол № 6 від 21 грудня 2021 р. – URL: 
http://surl.li/bkkrm), у своїй публічній діяльності гарант освітньої програми та науково-педагогічні працівники 
підтримують контакти з представниками роботодавців, які обов’язково запрошуються на публічні обговорення ОП 
для висловлення їх думки щодо змістового наповнення освітньої програми та внесення пропозицій щодо змін (якщо 
такі, на їх думку, необхідні). У 2021-2022 навчальному році НАКККіМ підписано угоди про співпрацю щодо 
практичної підготовки здобувачів спеціальності 022 «Дизайн» з такими підприємствами та установами: Державна 
наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного (URL: https://cutt.ly/kEoQwb7); Приватне 
підприємство «АРХІАРТ» (URL: https://cutt.ly/FEoQuSI). На формування політики практичної підготовки також 
впливають пропозиції роботодавців тих баз практик, де здобувачі ОП проходять практичну підготовку за власним 
вибором, завчасно підписавши необхідні документи (угоди) для направлення від НАКККіМ на обране місце.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
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В Академії наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОП. 
Випускники бакалаври за ОП «Дизайн середовища» в 2021-2022 навчальному році випускаються вперше. Проте, всі 
кафедри Інституту дизайну та реклами підтримують тісні зв’язки з випускниками бакалаврами спеціальності 022 
«Дизайн» за попередніми ОП (URL: http://surl.li/bklcy). Створення Асоціації випускників НАКККіМ (URL: 
http://surl.li/bkldd) розширило можливості щодо збирання та врахування інформації про кар’єрний шлях та 
траєкторії працевлаштування випускників ОП. Декотрі з випускників попередніх років бакалаврату, а згодом 
магістратури за спеціальністю 022 «Дизайн» викладають на кафедрі дизайну середовища (Кацевич О. В., аспірант, 
старший викладач). Декотрі випускники залучаються до освітнього процесу у якості запрошених професіоналів-
практиків та експертів галузі (наприклад, відомий ландшафтний дизайнер, засновник компанії Karanda Landscape, 
Андрій Каранда – URL: http://surl.li/bkldu). На сьогодні здобувачі, що працюють за фахом у процесі навчання та під 
час атестації можуть обирати теми досліджень та кваліфікаційних робіт, дотичні до їх професійної або творчої 
діяльності. Також ми намагаємось відслідковувати вакансії та допомагати нашим студентам з працевлаштуванням.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Система забезпечення якості вищої освіти Академії сприяє вчасному реагуванню на виявлені недоліки в освітній 
програмі. Відповідно до «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти» 
(URL: https://cutt.ly/pEhC4OR) працівники Центру ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу якості 
освіти разом з гарантом та членами робочої групи ОП координують дії з підготовки, організації, супроводу та 
проведення освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до чинного законодавства, забезпечують 
функціонування внутрішньої системи якості вищої освіти. На сьогодні система забезпечення якості освіти працює 
на усіх рівнях вищої освіти – бакалаврському, магістерському, освітньо-науковому рівнях. У процесі здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості освіти не виявлено недоліків. Було рекомендовано впроваджувати 
силабуси з 2021-2022 навчального року з метою розширення інформаційного поля для здобувачів під час обрання 
вибіркових дисциплін. Окрім формального зворотного зв’язку, кафедра дизайну середовища отримує 
неформальний зворотній зв’язок від здобувачів, викладачів та наукових керівників кваліфікаційних робіт, що 
покращує ефективність моніторингу якості освіти в Академії.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація проводиться вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

В Академії здобувачі вищої освіти залучаються до процедур внутрішнього забезпечення ОП відповідно до 
«Положення про освітні програми НАКККіМ» (URL: https://cutt.ly/SEhX8qM). Академічна спільнота через 
представників (здобувачів вищої освіти) у відповідних групах має безпосередній вплив на визначення тем та 
дотримання процедури внутрішнього академічного аудиту, покращення якості викладання й модернізації наукових 
та творчих досягнень. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає основні заходи – 
ознайомлення з нормативно-правовими актами з питань вищої освіти: з «Положенням про акредитацію освітніх 
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», опублікованим Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти (URL: https://cutt.ly/pEhCzHQ), з «Рекомендаціями щодо застосування критеріїв 
оцінювання якості освітньої програми» (URL: https://cutt.ly/lEhCN2o); зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю 
022 «Дизайн» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який затверджено Наказом Міністерства освіти і 
науки України від 13.12.2018 р. № 1391 (URL: http://surl.li/bhsdr).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

У контексті здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти відповідальність між певними особами та 
структурними підрозділами розділена таким чином: політика стратегії розвитку системи якості освіти в Академії – 
відповідальний: ректор, доктор філософії, професор В. Г. Чернець; перший проректор з науково-педагогічної 
роботи, доктор історичних наук, професор Ю. В. Телячий; проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків, 
доктор педагогічних наук, Л. М. Степаненко; проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, кандидат 
мистецтвознавства І. О. Сиваш, комісія з питань академічної доброчесності, голова – Б. П. Андресюк; кадрова 
політика – відповідальний: ректор, професор В. Г. Чернець, начальник відділу кадрів та документозабезпечення Г. 
Т. Степенко; політика розвитку наукової діяльності – відповідальні: керівник відділу аспірантури та докторантури А. 
І. Кравченко, відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності – начальник Ж. З. Денисюк; інформаційна 
політика – відповідальні: відділ комп’ютерного сервісу та технічних засобів навчання – начальник С. О. Зінченко, 
керівник центру відділу забезпечення інформаційної діяльності С. О. Соболєвська; забезпечення функціонування 
внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти – відповідальні: Центр ліцензування, академічної 
доброчесності та моніторингу якості освіти – в. о. керівника Я. О. Хіміч, кафедра дизайну середовища – завідувач 
кафедри М. В. Омельяненко, гарант ОП «Дизайн середовища» О. В. Мазніченко.
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9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в НАКККіМ регулюються такими документами: Статут 
НАКККіМ, нова редакція погоджена Загальними зборами трудового колективу, протокол №1 від 17.02.2020 р. (URL: 
https://cutt.ly/nWRqr6j); «Кодекс академічної доброчесності», затверджений Загальними зборами трудового 
колективу НАКККіМ від 05.12.2016 р., схвалений рішенням Вченої ради НАКККіМ від 29.11.2016 р., протокол №5 
(URL: https://cutt.ly/7WN83ej); «Кодекс етики викладачів та студентів НАКККіМ», затверджений Конференцією 
трудового колективу НАКККіМ від 06.11.2020 р., схвалений рішенням Вченої ради НАКККіМ від 26.05.2020 р., 
протокол №10 (URL: http://surl.li/bklgf); «Положення про запобігання і виявлення академічного плагіату», 
затверджене Вченою радою НАКККіМ від 30 .05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом ректора НАКККіМ від 
09.06.2017 р. № 85-о (URL: https://cutt.ly/KWMoiAR). Доступність відповідних документів для учасників освітнього 
процесу забезпечується розміщенням у вільному доступі в електронному вигляді на сайті НАКККіМ у розділі «Про 
Академію» (URL: https://nakkkim.edu.ua/akademiya/pro-akademiiu) та в друкованому вигляді на інформаційних 
стендах Академії.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проєкту з метою отримання зауважень та 
пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів) розміщено на сторінці кафедри дизайну середовища у рубриці 
СТУПІНЬ БАКАЛАВР «Обговорення проєкту освітньо–професійної програми «Дизайн середовища» на 
розширеному засіданні кафедри дизайну середовища»: URL: http://surl.li/bhjuh

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_dyzaynu/k_d_seredovyshcha/OP_bakalavr_Design_Seredov.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

В першу чергу, сильною стороною є те, що освітня діяльність за ОП провадиться в провідному закладі вищої освіти в 
галузі культури і мистецтв – НАКККіМ, яка за результатами рейтингу ЮНЕСКО 2008-2018 роки посідає Перше 
місце серед вищих навчальних закладів у галузі культури і мистецтв України. Академія має унікальне місце 
розташування на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, де кожен 
навчальний корпус сповнений історії. Наприклад, спеціалізовані дизайнерські майстерні знаходяться у 
відреставрованих за ініціативою керівництва Інституту дизайну та реклами приміщеннях, в яких, перебуваючи в 
Києво-Печерській Лаврі, зазвичай зупинявся Іван Мазепа. Будівлю, в якій розміщені майстерні, викладачі та 
студенти спеціальності 022 Дизайн так і називають «Мазепинкою». Звичайно, що в такому середовищі з глибоко-
історичною естетикою, навчання за напрямом 02 Культура і мистецтво набуває в кожного здобувача додаткового 
внутрішнього резонансу. Багато років поспіль у НАКККіМ проводився Міжнародний конкурс молодих дизайнерів 
«Україна квітуча» (тимчасово призупинений на період пандемії), який відбувався під патронатом Міністерства 
освіти і науки України і за підтримки Спілки дизайнерів України і Національної спілки фотохудожників України 
(URL: https://cutt.ly/wEo7ODn). Разом з тим, в Інституті дизайну та реклами постійно запроваджуються нові 
ініціативи, покликані урізноманітнити навчання за ОП, зробити його цікавішим, додати нові можливості для 
творчої самореалізації здобувачів. Наприклад, у 2021-2022 навчальному році започатковано Щорічну Всеукраїнську 
вересневу художню виставку «Зв’язок поколінь», яка проходитиме в Арт-Галереї Інституту дизайну і реклами 
НАКККіМ (URL: http://surl.li/bkmtw), і на якій будуть експонуватися творчі роботи викладачів, студентів та 
випускників Інституту дизайну та реклами» (URL: http://surl.li/bkmtz), та «Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Дизайн – синергія мистецтва та науки», 10–11 листопада 2021 р. (URL: https://cutt.ly/GEsgUdt; 
http://surl.li/biksj). Також, в Інституті дизайну та реклами регулярно проводяться Дні відкритих дверей (наприклад, 
URL: http://surl.li/bkmvc; http://surl.li/bkmvj), тому відкритість до діалогу, обговорення і трансформацій можна 
вважати ще однією сильною стороною ОП. Не зважаючи на більш ніж 20-річну історію розвитку спеціальності 022 
Дизайн у НАКККіМ, випускова кафедра дизайну середовища переформатована і сформована у теперішньому 
вигляді лише у 2018 році. Слабкою стороною ОП можна вважати відсутність поки що можливості підготовки 
здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. Це можна пояснити недостатнім нормативно-правовим 
забезпеченням щодо запровадження цієї важливої та потрібної форми здобуття освіти. Однак кафедра дизайну 
середовища здійснює наразі заходи щодо запровадження дуальної форми здобуття освіти. Зокрема, розробляється 
проєкт Положення про дуальну форму освіти за спеціальністю 022 «Дизайн», здійснюються консультації з 
потенційними роботодавцями.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
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здійснити задля реалізації цих перспектив?

Найбільш глобальним планом щодо розвитку ОП на найближчі 3 роки можна вважати прагнення проєктної групи, 
керівництва Інституту дизайну та реклами НАКККіМ і ректорату до запровадження за спеціальністю 022 Дизайн 
освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня. Це дозволило б запропонувати здобувачам безперервний 
освітній цикл з дизайну, і відповідно, вивело б на новий рівень вже існуючі бакалаврську та магістерську ОП. Для 
реалізації цих планів, в першу чергу, треба буде підсилити наукову складову діяльності обох дизайнерських кафедр, 
а також, ввести до проєктної групи додаткових учасників, бажано рівня доктора наук зі спеціальностей «Дизайн» 
або «Технічна естетика». Наступний шлях розвитку ОП – підсилення творчої складової освітнього процесу. Це 
можна забезпечити запровадженням низки періодичних (наприклад, щорічних) виставок творчих робіт здобувачів 
за різними спрямуваннями відповідно до тематики або техніки виконання. Наявність в розпорядженні Інституту 
дизайну та реклами НАКККіМ власної Арт-Галереї (відкрита в серпні 2020 року – URL: http://surl.li/bkmtw) дає 
матеріальне підґрунтя для реалізації цієї перспективи. Галерея розширяє можливості демонстрації професійної 
майстерності студентів НАКККіМ та презентації виставок художників, фотохудожників, дизайнерів – випускників 
Академії. Також, це своєрідний майданчик для творчого взаємообміну з іншими митцями, в тому числі 
закордонними. Ще однією ініціативою, над якою проєктна група планує працювати в найближчі 3 роки, є процес 
адаптації ОП для можливості навчання за нею іноземних студентів. Низка підписаних НАКККіМ угод про співпрацю 
із закордонними громадськими організаціями та освітніми установами (URL: http://surl.li/bknar; http://surl.li/bknat; 
http://surl.li/bknax; http://surl.li/bknba; http://surl.li/bknbc) є першим кроком до забезпечення навчання іноземців 
за ОП «Дизайн середовища». Наступними кроками з боку розробників ОП повинні стати: визначення з мовою 
викладання, ініціювання запровадження відповідних мовних курсів для майбутніх здобувачів. Для цього впродовж 
найближчих 3 років на рівні проєктування ОП треба визначитися з тим, який навчальний заклад пропонує 
бакалаврську ОП, найближчу за змістом до ОП Академії. Далі, вже на рівні адміністрації НАКККіМ, працювати над 
підписанням відповідної угоди, яка дала б нашим здобувачам можливість навчатися якийсь з семестрів у дружньому 
закордонному ЗВО, проходити там практичну підготовку або працювати над написанням кваліфікаційної роботи.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

OK28_DS_Kvalifikat
siina_robota.pdf

SX5pPHxGvVfV8qZu
WRAHhj3MmP6n5kl

p08eTnmN7NQ0=

Навчальні аудиторії корпусу №7, 
ноутбук або стаціонарний ПК, 
проєктор або мультимедійний 
екран тощо, відповідно до 
специфіки тематики 
кваліфікаційної роботи.

Переддипломна 
практика

практика OK27_DS_Pereddypl
omna_praktyka.pdf

twBPOnWbe2Qqcxfs
umeaSeRqV9lxtg3BZ

pdlo/4DwB8=

Офісні приміщення та майстерні 
підприємств та організацій – баз 
практик

Виробнича практика 
(проектна)

практика OK26_DS_Vyrobnyc
ha_praktyka_pr.pdf

wYiaakEvN0596fKG
Qn2IEtKKoLlRZzi+

M4zyxuMatNM=

Офісні приміщення та майстерні 
підприємств та організацій – баз 
практик

Виробнича практика 
(передпроектна)

практика OK25_DS_Vyrobnyc
ha_praktyka_pered

pr.pdf

iklMX5+LsiuBxPKU
KT8CxJl8U3QiN8ju

XUiiaYn2Bl0=

Аудиторії корпусу 7 – для 
оформлення результатів 
практики

Обмірна (навчальна) 
практика

практика OK24_DS_Obmirna
_praktyka.pdf

QLx3TTL1WkVUFZx
di8N9eMhXRUVKX
0nFSKKn8axMAik=

Аудиторії корпусу 7 – для 
оформлення результатів 
практики

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

навчальна 
дисципліна

OK23_DS_Kompiute
rne_proekt_2.pdf

4j8fZdQxmdthtn3pg
sa/dgzFGn5wagjlfEH

S4wxGnvg=

Навчальний процес відбувається 
в комп’ютерному класі 208, 7 
корпус Інституту дизайну та 
реклами НАКККіМ. Наукова 
бібліотека і читальні зали 
забезпечують спеціальною 
літературою, наочними 
матеріалами. Під час занять 
активно використовується 
комп’ютерне програмне
забезпечення, аналогові й цифрові 
навчальні приладдя, 
мультимедійні пристрої.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

навчальна 
дисципліна

OK22_DS_Kompiute
rne_proekt_1.pdf

G+dB+jDLwFdcIgzk
nVoh6I1Iu+ncBwwzs

XM9+ukTcWY=

Навчальний процес відбувається 
в комп’ютерному класі 208, 7 
корпус Інституту дизайну та 
реклами НАКККіМ. Наукова 
бібліотека і читальні зали 
забезпечують спеціальною 
літературою, наочними 
матеріалами. Під час занять 
активно використовується 
комп’ютерне програмне
забезпечення, аналогові й цифрові 
навчальні приладдя, 
мультимедійні пристрої.

Основи 
фотовідеодизайну

навчальна 
дисципліна

OK21_DS_Osnovy_f
otovideodyz.pdf

yiI5SAGciDV3g4eDlI
GDltyFOYFM4J4VZK

Yx6xrjIyE=

В аудиторіях 203, 208 
навчального корпусу №7 
облаштовано комп’ютерні класи, 
на комп'ютерах встановлено 
комп’ютерні програми 
графічного дизайну Adobe 
Photoshop, Adobe Photoshop 
Lightroom.
Для забезпечення участі у 
виставкових процесах діє 
мистецький простір «Галерея» в 
навчальному корпусі № 7, 
спеціалізована дизайнерська 
фото-майстерня.

Нарисна геометрія навчальна 
дисципліна

OK20_DS_Narysna
_heometriia.pdf

RQm822UGypc7Rm
M1AG01ic8n7AqFPz

Аудиторії корпусу 7, 
комп’ютерна техніка, 



WpPR8yqRNtwRA= мультимедійні пристрої

Матеріалознавство навчальна 
дисципліна

OK19_DS_Materialo
znavstvo.pdf

lxZuURD7KbGek5qr
uiUDbuPChpncAML

QfTvkpGl6Obg=

Аудиторії корпусу 7, 
комп’ютерна техніка, 
мультимедійні пристрої

Живопис. Частина 2 навчальна 
дисципліна

OK18_DS_Zhyvopys
_2.pdf

y+8Y3FB/bHlloU93F
Noq8DMwLhxIhSXk

71tAj5F+A28=

Спеціалізований кабінет рисунку 
та живопису. Мольберти, 
муляжі, гіпсові вироби та інше 
приладдя для виконання 
постановок

Живопис. Частина 1 навчальна 
дисципліна

OK17_DS_Zhyvopys
_1.pdf

5P+gy+9bNQgN5up
0I8/j+M++ImB4oX4

ofYm+CH/nHyc=

Спеціалізований кабінет рисунку 
та живопису. Мольберти, 
муляжі, гіпсові вироби та інше 
приладдя для виконання 
постановок

Рисунок. Частина 2 навчальна 
дисципліна

OK16_DS_Rysunok_
2.pdf

fBSqcnNaSzr2hqd98
18hQJ8W/qrFpU7cj

W4Zcdy8Lwo=

Спеціалізований кабінет рисунку 
та живопису. Мольберти, 
муляжі, гіпсові вироби та інше 
приладдя для виконання 
постановок

Рисунок. Частина 1 навчальна 
дисципліна

OK15_DS_Rysunok_
1.pdf

XU6k38eXHO2xepw
OQj6BaRuEnDOTf2

Xgeo1+Te/7EXc=

Спеціалізований кабінет рисунку 
та живопису. Мольберти, 
муляжі, гіпсові вироби та інше 
приладдя для виконання 
постановок

Проектування. 
Частина 3

навчальна 
дисципліна

OK13_DS_Proektuva
nnia_3.pdf

aJwB0rK6Q3RUSjN
dsFzm3oxnVytgqxFp

PmxdMIUZ5Vw=

Навчальний процес відбувається 
в комп’ютерному класі 208, 7 
корпус Інституту дизайну та 
реклами НАКККіМ. Наукова 
бібліотека і читальні зали 
забезпечують спеціальною 
літературою, наочними 
матеріалами. Під час занять 
активно використовується 
комп’ютерне програмне 
забезпечення, аналогові й цифрові 
навчальні приладдя, 
мультимедійні пристрої.

Проектування. 
Частина 2

навчальна 
дисципліна

OK12_DS_Proektuva
nnia_2.pdf

foYJ/QTpIogQMQc5
7J49aARfT0NDgeAG

D49MEOIVghA=

Навчальний процес відбувається 
в комп’ютерному класі 208, 7 
корпус Інституту дизайну та 
реклами НАКККіМ. Наукова 
бібліотека і читальні зали 
забезпечують спеціальною 
літературою, наочними 
матеріалами. Під час занять 
активно використовується 
комп’ютерне програмне 
забезпечення, аналогові й цифрові 
навчальні приладдя, 
мультимедійні пристрої.

Проектування. 
Частина 1

навчальна 
дисципліна

OK11_DS_Proektuva
nnia_1.pdf

/75PhAWrCsRBfKVn
TT4lv9XsktfvCLux+

XgAYCu0zNM=

Навчальний процес відбувається 
в комп’ютерному класі 208, 7 
корпус Інституту дизайну та 
реклами НАКККіМ. Наукова 
бібліотека і читальні зали 
забезпечують спеціальною 
літературою, наочними 
матеріалами. Під час занять 
активно використовується 
комп’ютерне програмне 
забезпечення, аналогові й цифрові 
навчальні приладдя, 
мультимедійні пристрої.

Історія мистецтв і 
дизайну

навчальна 
дисципліна

OK10_DS_Istoriia_
mystetstv_dyzainu.p

df

YITXLp7404Y4C4V
WnYpsHa+gj3MIldI

Y3n9I5UkgR3s=

Аудиторії корпусу 7, 
комп’ютерна техніка, 
мультимедійні пристрої

Інформаційна 
культура та основи 
академічної 
доброчесності

навчальна 
дисципліна

OK09_DS_Informat
siina_kultura.pdf

Gjjv7StLgHvNwREU
ygWU7ADLUI/u5M0

7yNYbOTZPP00=

Аудиторії корпусу 7, 
комп’ютерна техніка, 
мультимедійні пристрої



Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

OK08_DS_Fizychne
_vykhovannia.pdf

paEK6jk374px6sJg0
KGX3ExKIxC+8jJ/Is

BnxHc+KW4=

Спортивний майданчик, 
спортивний інвентар

Етика і естетика навчальна 
дисципліна

OK07_DS_Etyka_est
etyka.pdf

UO9D3bjX8Gp59vIvj
Ft9eqi9cCwMhSXp8

GcoLJYNOf4=

Аудиторії корпусів 7, 11,
комп’ютерна техніка, 
мультимедійні пристрої

Правове регулювання 
в галузі культури і 
мистецтв

навчальна 
дисципліна

OK06_DS_Pravove_
rehuliuvannia.pdf

RaQajxiAxPsm+Z5PI
0es9JmeVMTrUKFo

UZ424zgLoxI=

Аудиторії корпусів 7, 11,
комп’ютерна техніка, 
мультимедійні пристрої

Педагогіка і 
психологія

навчальна 
дисципліна

OK05_DS_Pedahohi
ka_psykhol.pdf

/fiABqsrOje2n7S6H
Wr4ibfmO1i5oo+lgvB

hOVQmCPo=

Аудиторії корпусів 7, 11,
комп’ютерна техніка, 
мультимедійні пристрої

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

OK04_DS_Inozemn
a_mova.pdf

EbnxH3j9OUTKrIGE
NbD+Gaxp47oMquG

5Aq1tqsThrpg=

Аудиторії корпусів 7, 11,
комп’ютерна техніка, 
мультимедійні пристрої

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

OK03_DS_Ukrainsk
a_mova.pdf

8jwzhlRAJb2pA8OD
HMdvXOtuI/rXWIeo

Kvw3/h2exPQ=

Аудиторії корпусів 7, 11,
комп’ютерна техніка, 
мультимедійні пристрої

Історія української 
державності і 
культури

навчальна 
дисципліна

OK02_DS_Istoriia_
ukr_derzh_kultury.p

df

n46jEN8CoSmIXBR
2cpKc79oFAQxXtd/f

fHACA+PTV/E=

Аудиторії корпусів 7, 11,
комп’ютерна техніка, 
мультимедійні пристрої

Філософія навчальна 
дисципліна

OK01_DS_Filosofiia.
pdf

OdaRag19KW9eeqAu
vUQhxaGriv3ryI6ZQ

uoNnUPSKf4=

Аудиторії корпусів 7, 11,
комп’ютерна техніка, 
мультимедійні пристрої

Проектування. 
Частина 4

навчальна 
дисципліна

OK14_DS_Proektuva
nnia_4.pdf

IBd5C31+T4xaNIj3pi
bjHsaJu12hvX1KvCd

OmlBa9rw=

Навчальний процес відбувається 
в комп’ютерному класі 208, 7 
корпус Інституту дизайну та 
реклами НАКККіМ. Наукова 
бібліотека і читальні зали 
забезпечують спеціальною 
літературою, наочними 
матеріалами. Під час занять 
активно використовується 
комп’ютерне програмне 
забезпечення, аналогові й цифрові 
навчальні приладдя, 
мультимедійні пристрої.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

281083 Слівінська 
Аліна 
Францівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
022 Дизайн, 

Диплом 
кандидата наук 

ФC 011655, 
виданий 

30.01.1991, 

32 Історія 
мистецтв і 
дизайну

По ПУНКТУ 1 - Статті:
1. Слівінська А. Ф., 
Цвєткова Л. Ю. 
Куртуазні мотиви у 
мистецтві високого 
середньовіччя // 
Вісник Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв : наук. 
журнал. Київ: 
Міленіум, 2021. № 1. 
С. 71–75.
2. Фотокнига: до 
визначення поняття 
// Молодий вчений, 
2020, №10 (86). С. 



Атестат 
доцента ДЦ 

000124, 
виданий 

27.05.1994

325–328.
3. Слівінська А. Ф., 
Боровик А. О. Дизайн 
реклами настінно-
стельових світи-
льників: традиції та 
інновації // Молодий 
вчений, 2020, №10 
(86). С. 98–101.
4. Слівінська А. Ф. 
Візуалізація «духовної 
реальності» у 
сценічній композиції 
«Жовтий звук» В. 
Кандинського / 
Актуальні проблеми 
історії, теорії та 
практики художньої 
культури. 
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв. 
Київ: Міленіум, 2019. 
Вип. 42. С.146-151.
5.Концепція 
когнітивного 
капіталізму і 
перспективи розвитку 
гостинності як 
креативної індустрії/ 
Філософія та 
політологія в 
контексті сучасної 
культури / Дніпро: 
Видавництво НДУ 
ім.Миколи Гоголя, 
2017. Вип. 1(16). С.52-
59.
6.Наукові спільноти в 
європейській культурі 
раннього Нового часу 
/ Гілея. Київ.: Гілея, 
2018. Вип. 131. С.308-
313.
7.Динаміка 
британських клубів в 
«довгому» ХІХ 
столітті: соціально-
політичний аспект / 
Гілея. Київ: Гілея, 
2018. Вип. 132 (5). 
С.300-305.
8.Інституціоналізація 
британських клубів в 
контексті 
національно-
регіональної 
специфіки культури 
Просвітництва / Гілея. 
Київ: Гілея, 2017. Вип. 
121(6). С.160-165.
9.Ідейно-теоретичні 
засади пацифізму як 
суспільно-політичного 
руху: історичний 
контекст / Гілея. Київ: 
Гілея, 2016.Вип. 
113(10). С.232-238.
По ПУНКТУ 4 - 
Методичні 
вказівки/рекомендації
:
1. Слівінська А. Ф. 
Інфографіка : 
методичні 
рекомендації до 
практичних занять 
для здобувачів 
освітнього ступеня 
«Магістр» 
спеціальності 022 



Дизайн. Київ : 
НАКККіМ, 2021. 24 с.
2. Слівінська А. Ф. 
Навчально-
методичний комплекс 
«Філософія 
мистецтва» для 
спеціальності 
«Дизайн» / 
Національний 
університет культури і 
мистецтва. – Київ, 
2018. 89 с.
3.Комплексна 
контрольна робота 
(тести) з вибіркової 
дисципліни «Стилі в 
дизайні». Київ: 
НАКККіМ, 2021. 15 с.
По ПУНКТУ 12 - 
Участь у конференціях 
та семінарах:
1. Слівінська А. Ф. 
Форма та зміст 
фотокниги як 
проблема сучасного 
дизайну // Культура і 
мистецтво: сучасний 
науковий вимір. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, Київ, 
2020. С. 135–136.
2. Слівінська А. Ф. 
Сучасне мистецтво як 
продукування 
соціальних смислів // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Креативні індустрії в 
сучасному 
культурному 
просторі» м. Київ, 26 
травня 2016 р. / 
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв. 
Київ: Міленіум, 2016. 
С. 136-138.
3. Слівінська А. Ф. 
Проблема 
деконструкції 
культури в 
глобалізованому світі 
/ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Українська культура: 
перспективи 
євроінтеграції. 
Інноваційні процеси в 
сучасній культурі» м. 
Київ,7-8 квітня 2016 р. 
Частина І. 
Національний 
університет мистецтва 
і культури. Київ, 2016. 
С.207-210.
4. Слівінська А. Ф. 
Інноваційний туризм: 
в пошуках 
екзистенціалів буття / 
Культурні і креативні 
індустрії:історія, 
теорія та сучасні 
практики. Київ. 24 
квітня 2017р. 
Програма 
міжнародної 
конференції. 



Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв. 
Київ:Міленіум, 2017. 
С.14.
5. Слівінська А. Ф. 
Культурні і креативні 
індустрії у структурі 
когнітивного 
капіталізму / 
Національні культури 
в глобалізованому 
світі. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція  (24 
квітня 2017 р.) м. Київ 
. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. Київ, 2017. 
С.137-142.
6.Слівінська А. Ф. 
Концептуально-
методологічні засади 
арт-дизайну / 
Культурні та 
мистецькі студії ХХІ 
століття: науково-
практичне 
партнерство: 
матеріали 
міжнародного 
симпозіуму, м.Київ, 6 
червня 2019. Київ: 
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв. 
2019. С.114-116.
7.Філософський 
дискурс «digital age». / 
Україна в гуманітаних 
соціально-
економічних вимірах.- 
Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
(присвяченій 100-
річчю Дніпровського 
національного 
університета імені 
Олеся Гончара), 30-31 
березня 2018 р. ДНУ 
ім.Олеся Гончара. 
Дніпро: СПД 
«Охотник», 
2017.Частина І.С.126-
129.
8.Комодифікація 
танцювального 
мистецтва: історія і 
сучасніть. Економіка і 
культура в світових 
глоболізаційних 
процесах: 
позиціонування і 
реалії.-ІІІ міжнародна  
науково-теоретична 
конференція, 21-22 
березня 2018 м.Киів. 
Національний 
університет мистецтва 
і культури. К. Частина 
І. С.210-213.
9.Клуби в 
політичному 
ландшафті 
Великобританії 
/Соціально-
гуманітарні науки та 
сучасні виклики. 
Матеріали ІІ 



Всеукраїнської 
наукової конференції. 
м.Дніпро. 26-27 
травня 2017. ДНУ 
ім.Олеся Гончара. 
Дніпро: СПД 
«Охотник», 2017. 
Частина І. С.234-237.
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
1.Посвідчення про 
підвищення 
кваліфікації № 2728 
(160 годин), 2017 р.
2.Закінчення 
магістратури за 
спеціальністю 
«Дизайн» у 2020 р., 
магістр дизайну, 
дизайнер-графік, 
дизайнер реклами, 
викладач.

280680 Мазніченко 
Олена 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
спеціаліста, 

Національна 
академія 

образотворчог
о мистецтва і 
архітектури, 

рік закінчення: 
2014, 

спеціальність: 
120101 

Архiтектура 
будiвель i 

споруд, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 032292, 

виданий 
15.12.2015

3 Проектування. 
Частина 1

По ПУНКТУ 1:
1. Мазніченко О. В. 
Архітектурний спадок 
Наталії Борисівни 
Чмутіної. Українська 
академія мистецтва : 
дослід. та наук.-метод. 
праці / Національна 
академія 
образотворчого 
мистецтва і 
архітектури. Київ, 
2010. Вип. 17. С. 390–
395.
2. Мазніченко О. В. 
Життєвий і творчий 
шлях архітектора 
Наталії Борисівни 
Чмутіної (до 100-річчя 
від дня народження). 
Українська академія 
мистецтва : дослід. та 
наук.-метод. праці / 
Національна академія 
образотворчого 
мистецтва і 
архітектури. Київ, 
2012. Вип. 19. С. 446–
454.
3. Мазніченко О. В. 
Благодійний фонд 
розвитку архітектури 
імені Н. Б. Чмутіної: 
від особистості митця 
до архітектурної 
школи. Сучасне 
мистецтво : наук. зб. / 
ІПСМ НАМ України. 
Київ : Фенікс, 2013. 
Вип. IX. С. 69–74.
4. Мазніченко О. В. 
Дисертаційна робота 
Наталії Чмутіної 1952 
року у контексті 
кандидатських 
дисертацій 
архітекторів. 
Актуальні проблеми 
мистецької практики і 
мистецтвознавчої 
науки: мистецькі обрії 
: зб. наук. пр. / ІПСМ 
НАМ України. Київ : 
Фенікс, 2013. Вип. 5 
(16). С. 295–302.
5. Мазніченко О. В. 
Феномен будинку 
Верховної Ради у 



проектній діяльності 
Н. Б. Чмутіної та 
культурі України ХХ 
століття. Сучасні 
проблеми 
дослідження, 
реставрації та 
збереження 
культурної спадщини : 
зб. наук. пр. з 
мистецтвозн., 
архітектурозн. і 
культурол. / ІПСМ 
НАМ України. Київ : 
Фенікс, 2014. Вип. 10. 
С. 159–172.
6. Мазниченко Е. В. 
Киевская «Школа 
Наталии Чмутиной»: 
педагогика в системе 
архитектурной 
культуры. Вести 
Института 
современных знаний : 
ежекварт. науч.-теор. 
ж-л / Ин-т соврем. 
знаний им. А. М. 
Широкова. Минск, 
2014. № 3. С. 14–18.
7. Мазніченко О. В. 
Педагогічні принципи 
виховання творчого 
бачення світу. 
Культура і мистецтво: 
сучасний науковий 
вимір : матер/ IIІ 
Міжнар. наук. конф. 
молодих вчених. Київ 
: НАКККіМ, 2019. С. 
190–191.
8. Мазніченко О. В. 
Розвиток сучасного 
українського 
предметного дизайну. 
Дизайн – синергія 
мистецтва та науки : 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. Київ : 
НАКККіМ, 2021. С. 
36–39. URL: 
https://nakkkim.edu.ua
/images/Instytuty/Insty
tut_dyzaynu/konferent
siia_Dyzain_zbirnyk.pd
f
9. Шпігунова Т. В., 
Мазніченко О. В. 
«Формування 
предметно-
просторового 
середовища дитячої 
бібліотеки», URL: 
https://cutt.ly/UEcepV
H.
По ПУНКТУ 3:
Мазніченко О. В. 
Наталія Борисівна 
Чмутіна: життєвий та 
творчий шлях 
архітектора. Київ : 
АДЕФ-Україна, 2012. 
300 с.
По ПУНКТУ 4 - 
Методичні 
рекомендації:
1.Історія, теорія, 
типологія інтер’єрів. 
Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
студентів освітнього 



рівня «Бакалавр» 
спеціальності 022 
«Дизайн», 2019. 18 с.
2.Історія, теорія, 
типологія інтер’єрів. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 022 
«Дизайн», 2020. 18 с.
3. Проектування. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 022 
«Дизайн» Готується 
до друку.
По ПУНКТУ 5 - Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
мистецтвознавства за 
спеціальністю «Теорія 
та історія культури». 
Тема дисертації 
«Становлення школи 
Наталії Чмутіної в 
контексті 
архітектурної 
культури України 
радянської доби».
По ПУНКТУ 12 - 
Наявність 
апробаційних 
публікацій:
1. Мазниченко Е. В. 
Новый взгляд на 
архитектора Чмутину. 
А+С. Київ, 2012. № 
3/4. С. 446–454.
2. Мазниченко Е. В. 
Архитектурный век. 
Архидея. Київ , 2013. 
№ 1. С. 36.
3. Бахова В. 
Мазніченко О., Гуріна 
Г. Jack's apartment. 
Prima Interior. Київ, 
2020. № 1. С. 94–103.
4. Мазніченко О. В. 
«Залізна леді» 
української 
архітектури Наталія 
Чмутіна. 
Енциклопедія 
архітектури України, 
2020. URL: 
https://ukrarchipedia.c
om/ 
uk/visibility/chmutina?
fbclid=IwAR24swZCNx
3mNOeo99vu-
6sEKkm_9BEF2XRNF
YVLLqmbrO5j1Bxuj0G
P55g.
5. Мазніченко О. В. 
Феномен будинку 
Верховної Ради у 
проектній діяльності 
Наталії Чмутіної, 
1936–2001 рр. : 
доповідь у наук.-
попул. відеоконф. до 
Міжнародного дня 
боротьби за права 
жінок і міжнародний 
мир / Верховна Рада 



України, 2021. URL: 
https://www.facebook.c
om/verkhovna.rada.ukr
aine/ 
videos/58217636607457
8
По ПУНКТУ 19 - Член 
Спілки дизайнерів 
України, членський 
квиток №2113
По ПУНКТУ 20 - 
Робота як архітектора, 
дизайнера-практика з 
2005 року. Досвід 
роботи 16 років. 
Студія архітектури та 
дизайну ПП 
«Архіарт».
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
1.Міністерство 
культури України 
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СС 
02214142/071665-18 
«Актуальні питання 
сучасної мистецької 
освіти. Інноваційні 
педагогічні технології 
у навчальному процесі 
мистецьких 
навчальних закладів. 
Імідж сучасного 
педагогічного 
працівника», №2965, 
30 листопада 2018р.
2. Міністерство 
культури та 
інформаційної 
політики України
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв.
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СС 
02214142/001815-21
Новий український 
правопис (очно-
заочне навчання)
Години – 75 / Кредити 
ЄКТС – 2,5 
№3115, 26 листопада 
2021 р.

280628 Крупкіна 
Людмила 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокорист
ування 

України, рік 
закінчення: 

1974, 
спеціальність: 

7.09010301 
Лісове 

господарство, 
Диплом 

кандидата наук 
KД 019997, 

виданий 
25.07.1990

17 Проектування. 
Частина 2

По ПУНКТУ 4 - 
Методичні 
рекомендації:
1.Жирнов А.Д., 
Крупкіна Л.І. 
Проєктування: 
благоустрій та 
озеленення житлового 
комплексу: методичні 
рекомендації до 
виконання курсового 
проекту для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 022 
«Дизайн». Київ: 
НАКККіМ, 2020. 44 с.
2.Жирнов А.Д., 
Крупкіна Л.І. 
Озеленення інтер’єрів 
та зимові сади:  
методичні 
рекомендації до 



практичних занять  
для здобувачів 
освітнього ступеня 
«Магістр» 
спеціальності 022 
«Дизайн». Київ: 
НАКККіМ, 2020. 65 с.
3.Методичні 
рекомендації до 
написання курсового 
проекту з дисципліни 
«Тепличне 
господарство». 
Організація 
тепличного 
господарства 
(розрахунок 
виробничих площ для 
вирощування культур) 
ОКР «Магістр» за 
спеціальністю 
«Садово-паркове 
господарство» / 
Укладач: 
Л.І.Крупкіна. К.: 
Видавничий центр 
НУБіП України, 2016. 
70 с.
По ПУНКТУ 11:
Відокремлений 
структурний  
підрозділ НУБІП 
України 
Бережанський 
агротехнічний 
інститут, кафедра 
садово паркового 
господарства.
По ПУНКТУ 12 - 
Публікації:
1.Крупкіна Л.І. 
Таксономічний склад 
та основні напрямки 
поповнення 
дендрологічної 
колекції ботанічного 
саду Національного 
аграрного 
університету / 
Будівництво та 
реконструкція 
ботанічних садів та 
дендропарків в 
Україні: Мат. наук. 
конф. (22-26 травня 
2017 р.). Сімферополь: 
Вид-во ТНУ, 2017. С. 
73-77.
2.Крупкіна Л.І. 
Ідеолоія «дружнього 
саду»// Культура і 
мистецтво: сучасний 
науковий вимір: 
зб.мат. ІІ Міжнар. 
конф. молод. 
вчених.аспір. та маг. ( 
Київ, 6-7 грудня 2018 
р.) Київ:НАКККіМ, 
2018.С.311-312.
3.Крупкіна Л.І. 
Мистецтво міських 
садів у ландшафтному 
дизайні // Культурні 
домінанти в реаліях 
ХХІ століття: 
програма ХІV Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Рівне, 2018. С.31.
4.Крупкіна Л. І. 
Особливості добору 
асортименту 



декоративних рослин 
для створення садів на 
дахах // Культура і 
мистецтво: сучасний 
науковий вимір : зб. 
мат. ІІІ Міжнар. конф. 
молод. вчених, 
аспірантів та 
магістрів, Київ, 5-6 
грудня 2019 р. Київ : 
НАКККіМ, 2019. С. 
185–186.
5.Крупкіна Л.І. 
Методика викладання 
дисципліни 
«Технологія 
ландшафтного 
будівництва»: 
[доповідь] / ХVІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція: 
«Україна першого 
двадцятиліття ХХІ 
століття: 
культурномистецький 
вимір». Рівне. 17-
18.11.2020.
6.Крупкіна Л.І. 
Методи організації 
виставкових 
експозицій / 
Культурно-мистецьке 
середовище: творчість 
та технології: 
матеріали 
чотирнадцятої 
міжнародної науково-
творчої дистанційної 
конференції, Київ, 23 
жовтня 2020 р. Київ: 
НАКККіМ, 2020. С. 
37–38.
По ПУНКТУ 19: 
Гільдія ландшафтних 
архітекторів України.
По ПУНКТУ 20: 
Наявність досвіду 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності).
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
1.НАКККіМ, центр 
неперервної 
культурно-мистецької 
освіти, м. Київ, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СС 
071846-18 від 30 
листопада 2018р. за 
програмою 
«Впровадження 
інноваційних 
технологій  у 
навчальний процес 
закладів вищої 
мистецької освіти».

219881 Сафонова 
Ірина 
Григорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
практичної 

культурології 
та арт-

менеджменту

Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, рік 

28 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

По ПУНКТУ 1:
1. Сафонова І. Г. 
Концептуальна 
парадигма духовності 
людини у поемах Т. Г. 
Шевченка («Сова», 
«Наймичка») / І. 
Г.Сафонова // 



закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
023 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 

реставрація, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 001027, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

036129, 
виданий 

10.10.2013

Міжнародний вісник: 
Культурологія. 
Філологія. 
Музикознавство. – К.: 
Міленіум, 2014. – Вип. 
ІІ(1) – С.170 – 175.
2. Сафонова І.Г. 
Інноваційна 
Вальдорфська 
педагогіка у контексті 
сучасних освітніх 
викликів / І.Г. 
Сафонова // 
Гуманітарний вісник 
ДВНЗ "Переяслав-
Хмельницький держ. 
педагог. університету 
ім. Григорія 
Сковороди" - Додаток 
1 до Вип.37, Том ІІ 
(70): Тематичний 
випуск "Вища освіта 
України у контексті 
інтеграції до 
європейського 
освітнього простору" - 
К.: Гнозис, 2016. − С. 
349-355.
3. Cафонова І.Г. 
Вальфдорська 
педагогіка в світлі 
європейського 
освітнього простору / 
І. Г. Сафонова // Вища 
школа: науково-
практичне видання – 
2017. – №8. – С. 97-
110.
4. Cафонова І.Г. 
Дискурс інноваційних 
методик у викладанні 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» / І. Г. 
Сафонова // Вища 
школа: науково-
практичне видання – 
2017. – №11. – С. 57-
67.
5. Сафонова І.Г. 
Типологізація хреста 
(крижа) як 
сакраментально-
лаконічного символу 
(Typology of the cross 
as a sacramental and 
laconic symbol) / І.Г. 
Сафонова // 
Соціально-
гуманітарний вісник: 
зб. наук. пр. – Вип. 36. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2020. – 
152 с. (C. 107-109).
По ПУНКТУ 3:
Монографія
Сафонова І.Г. Тарас 
Шевченко буде жити у 
віках: 
Шевченкознавчі 
студії, присвячені 200-
річчю з дня 
народження Великого 
Кобзаря: Колективна 
монографія. / І. Г. 
Сафонова // – К.: 
НАКККіМ, 2014. – 174 
с. - (Сафонова І. Г. 
Формування 
парадигми духовності 



людини у ранніх 
баладах Т. Г. 
Шевченка 
(«Причинна», 
«Утоплена», 
«Лілея»)). – 1,5 автор. 
аркуша.
По ПУНКТУ 4:
Навчально-методичні 
посібники:
1.Сафонова І. Г., 
Сафонов Ю. М. 
Педагогічні основи 
виховання сучасних 
студентів на заняттях 
з «Української 
словесності»: теорія та 
практика / І. Г. 
Сафонова, Ю. М. 
Сафонов // 
Навчально-
методичний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів. 
– Дніпропетровськ , 
«Пороги». – 2008. – 
195 с.
2.Сафонова І. Г. 
Підготовка студентів 
педагогічних 
університетів до 
формування духовних 
потреб учнів у процесі 
вивчення 
філологічних 
дисциплін / І. Г. 
Сафонова // 
Навчально-
методичний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів. 
– К.: НАКККіМ. – 
2010. – 212 с.
Методичні 
рекомендації:
1.Сафонова І.Г. 
Лінгвістичні основи 
документознавства: 
методичні 
рекомендації до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» / розроб. І.Г. 
Сафонова. – К.: 
НАКККіМ, 2017. – 20 
с.
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
26.06.2017 – 
07.07.2017 р. «Innolab 
Study Program» (м. 
Таллінн)

392443 Омельяненк
о Максим 
Вікторович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена 
Трудового 
Червоного 
Прапора 

інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність: 

20 Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

По ПУНКТУ 1 - Статті:
1.Омельяненко М.В. 
Досвід України з 
адаптації 
нормативного 
забезпечення у 
будівництві до вимог 
Європейського Союзу 
// Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди. – 
2018. – № 4. – С.12-14. 
(фахове видання). 



6.060102 
Архітектура, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005064, 

виданий 
08.06.2006, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 007420, 
виданий 

23.02.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001945, 
виданий 

07.05.2001

(співавтор – Ісаєнко 
Д.В.)
2.Омельяненко М.В. 
Галузеві будівельні 
норми та їх місце в 
новій системі 
нормативної бази на 
основі 
параметричного 
метода // Шляхи 
підвищення 
ефективності 
будівництва в умовах 
формування ринкових 
відносин. Зб. наук. 
праць. – Вип. 39 у 
двох частинах. 
Частина 1. Технічний. 
– К.: КНУБА, 2019. – 
С. 59-64 (фахове 
видання). (Співавтор 
– Ісаєнко Д.В.)
3.Омельяненко М.В. 
Комфортне 
середовище для 
людини та оновлене 
нормативне 
регулювання // 
Сучасні проблеми 
архітектури та 
містобудування: 
наук.-техн. зб. Вип. 
58. К.: КНУБА, 2020. 
С. 118-128. (фахове 
видання). (співавтор – 
Омельяненко М.В.)
4.Омельяненко М.В. 
Інформаційна модель 
об’єкта нормування як 
основа визначення 
нормативних вимог з 
застосуванням 
параметричного 
метода нормування // 
Сучасні проблеми 
архітектури та 
містобудування: 
наук.-техн. зб. Вип. 
58. К.: КНУБА, 2020. 
С. 233-247. (фахове 
видання).  (співавтор 
– Омельяненко М.В.)
5.Омельяненко М.В. 
Параметричний метод 
нормування та 
підготовка 
архітекторів у 
сучасних умовах // 
Теорія та практика 
дизайну: зб. наук. 
праць. Вип. 22. К.: 
НАУ, 2021. С. 71-78 
(фахове видання). 
Індексується в Index 
Copernicus. (співавтор 
– Омельяненко М.В.)
По ПУНКТУ 3 - 
Навчальні посібники:
1.Омельяненко М.В. 
Законодавство та 
архітектурно-
проектна справа: 
Навч. посіб. з грифом 
МОН України. – К.: 
НАУ-друк, 2016. – 256 
с.
2.Омельяненко М.В. 
Основи нормування 
міського середовища: 
навчальний посібник. 
Друге видання. – К.: 



КиМУ, 2018. – 188 с. 
(співавтор – Ісаєнко 
Д.В.)
По ПУНКТУ 4 - 
Методичні вказівки:
1.Омельяненко М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсових 
проектів з дисципліни 
«Архітектурне 
проектування». – К.: 
ІІНО КНУБА, 2016.
2.Омельяненко М.В., 
Обухов А.В., Руденко 
Н.М., Могилевська 
О.Ю., Тимкович Г.І., 
Устяк Н.В., Вірченко 
С.П., Коллє Г.Г., 
Шуваєва-Нечипорук 
О.Ю. Методичні 
рекомендації щодо 
виконання і захисту 
випускних 
кваліфікаційних робіт 
для студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». – К.: 
КиМУ, 2018. – 72 с. 
3.Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Методичні 
рекомендації з 
розроблення 
випускних 
кваліфікаційних робіт 
(дипломних проектів) 
для студентів 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування галузі 
знань 19 Архітектура 
та будівництво 
ступеня вищої освіти 
бакалавр / Уклад. 
М.В.Омельяненко, 
М.В.Омельяненко. К.: 
КиМУ, 2019. 14 с.
4.Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Архітектурне 
проектування» 
«Проект 
індивідуального 
житлового будинку» 
для студентів 2 курсу 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування галузі 
знань 19 Архітектура 
та будівництво / 
Уклад. 
М.В.Омельяненко, 
М.В.Омельяненко. К.: 
КиМУ, 2019. 28с.
5.Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Архітектурне 
проектування» 
«Проект інтер’єру 
приміщення 
індивідуального 
житлового будинку» 



для студентів 2 курсу 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування галузі 
знань 19 Архітектура 
та будівництво / 
Уклад. 
М.В.Омельяненко, 
М.В.Омельяненко. К.: 
КиМУ, 2019. 14 с.
6.Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Архітектурне 
проектування. 
Частина 2 
«Архітектурне 
проектування» «Кафе 
на 50 місць» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування галузі 
знань 19 Архітектура 
та будівництво / 
Уклад. 
М.В.Омельяненко, 
М.В.Омельяненко. К.: 
КиМУ, 2019. 10с.
7.Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Архітектурне 
проектування» 
«Багатоквартирний 
житловий будинок 
середньої 
поверховості» для 
студентів ІІІ курсу 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування галузі 
знань 19 Архітектура 
та будівництво / 
Уклад. 
М.В.Омельяненко, 
М.В.Омельяненко. К.: 
КиМУ, 2019. 14 с.
По ПУНКТУ 12 - Тези 
доповідей на 
конференціях:
1. Омельяненко М.В., 
Ісаєнко Д.В. Деякі 
аспекти формування 
системи технічного 
регулювання в 
будівництві в Україні 
// ІХ Міжнародна 
міждисциплінарна 
конференція «Польща 
перед обличчям 100-
річчя незалежності» 
Конгресу «Один світ – 
багато культур», 
Бидгощ (Польща), 
2018. 
2. Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Особливості 
запровадження 
дуальної освіти для 
студентів 
спеціальностей 
архітектурно-
будівельного 
спрямування // 
Матеріали ХХV 



Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
стратегії розвитку 
університету в 
контексті 
євроінтеграції». Том 1. 
21-22 травня 2020 р. 
К.: КиМУ, 2020. С. 
272-277.
3. Омельяненко М.В., 
Семикіна О.В., 
Тимошенко М.М. 
Зміни методології 
створення 
архітектурного 
середовища 
аеропортів в умовах 
епідеміологічних 
загроз // Матеріали 
ХІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Архітектура та 
екологія». 16-18 
листопада 2020 р. 
Київ. К.: НАУ, 2020. С. 
101-103.
4. Омельяненко М.В. 
Розвиток спеціалізації 
«Дизайн середовища» 
в НАКККіМ // Дизайн 
– синергія мистецтва 
та науки: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 10-11 
листопада 2021 р. Київ 
: НАКККіМ, 2021. 224 
с. C.11-14.
5. Сокулцан Л.М., 
Омельяненко М.В. 
Зони активного 
відпочинку в парках 
// Дизайн – синергія 
мистецтва та науки: 
збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 10-11 
листопада 2021 р. Київ 
: НАКККіМ, 2021. 224 
с. C.213-214.
6. Омельяненко М.В., 
Саньков П.М., 
Харченко К.С., 
Бондаренко О.І., Ткач 
Н.О. Деякі погляди на 
стан нормативного 
регулювання 
будівельної діяльності 
в Україні // The XII 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Topical 
tendencies of science 
and practice”. 
Edmonton. Canada. 
December, 07-10, 2021. 
P. 33-38.
По ПУНКТУ 14:
2017-2020 рр. – 
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Архітектурна студія» 
в Київському 
міжнародному 
університеті.
По ПУНКТУ 19: 



дійсний член Академії 
будівництва України.
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
1.Куявсько-Поморська 
Школа Вища, 
Сертифікат про 
наукове стажування, 
15.04.2019, 120 годин.
2.Київський 
міжнародний 
університет, 
Сертифікат № 
047/20-С, Освітня 
програма 
професійного 
розвитку, 10.04.2020, 
120 годин.

382296 Кацевич 
Ольга 
Володимирів
на

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
бакалавра, 

Національна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

6.020207 
дизайн, 
Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

022 Дизайн

0 Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

ПО ПУНКТУ 1
1.Кацевич О. Вплив 
кольору на 
формування 
інтер’єрного простору 
// Культура і 
сучасність. 2019. №2. 
С. 176-181.
ПО ПУНКТУ 12 – 
Наявність публікацій:
1. Кацевич О. В. 
Традиції та новації як 
культурологічна 
проблема. Наука, 
освіта, технології та 
суспільство: проблеми 
та перспективи : зб. 
тез доп. учасн. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 6 жовтня 2021 
р. Полтава : ЦФНЕД, 
2021. С. 59-60.
2. Кацевич О. В. 
Народний орнамент в 
сучасному дизайні. 
Дизайн-синергія 
мистецтва та науки : 
зб. матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. конф., 10-
11 листопада 2021 р. 
Київ : НАКККіМ, 2021. 
С. 53-55.
3. Кацевич О. В. 
Взаємозв’язок 
етнічної ментальності 
та ландшафтного 
середовища. Культура 
і мистецтво: сучасний 
науковий вимір : 
матеріали IV міжнар. 
наук. конф. молодих 
вчених, аспірантів та 
магістрів, 4-5 лист. 
2021 р. М-во культ. та 
інформ. політики 
України; Нац. акад. 
кер. кадрів культ. і 
мистец. Київ: 
НАКККіМ, 2021. С. 12-
13.
4. Кацевич О. 
Особливості 
проектування 
простору 
енергоефективного 
житлового будинку. 
Культура і мистецтво: 
сучасний науковий 
вимір: матер. ІІ 
Міжнародної наукової 
конф. Молодих 
вчених, аспірантів та 



магістрантів 6-7 груд. 
2018 р. Київ: 
НАКККіМ, 2018. 
С.321-323.
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
1.Міністерство 
культури України 
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СС 
02214142/001805-21 
«Новий український 
правопис», №3105, 26 
листопада 2021 р.

212889 Андресюк 
Борис 
Павлович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
доктора наук 
ДД 000166, 

виданий 
23.04.1998, 

Атестат 
професора ПP 

003085, 
виданий 

21.10.2004

6 Основи 
фотовідеодиза
йну

ПО ПУНКТУ 1:
1. Колекції фоторобіт 
Бориса Андресюка. 
URL: 
https://borisandresyuk.
com/uk/brands
2. КО НСФХУ 
Фотокаталог 2021. 
URL: 
https://ru.calameo.com
/read/0058166201d5a5
451f87f
3.КО НСФХУ 
Фотокаталог 2020. 
Андресюк Борис С. 2-3
4. КО НСФХУ 
Фотокаталог 2019. 
Андресюк Борис С. 2-3
5. КО НСФХУ 
Фотокаталог 2018. 
Андресюк Борис С. 2-3
6.Фоторпоект Бориса 
Андресюка 
«Мистецтво спокою» 
Галерея «Печерська» 
22травня – 2 червня 
2018 – НАКККіМ, 
НСФХУ – С.44
7. Міжнародний 
фотофестиваль 
художньої фотографії 
«Парад проектів», К. 
25 вересня-7 жовтня 
2018. Борис 
Андресюк. К. – С. 10-
12
8. Борис Андресюк 
Мить і вічність. ПП 
«Видавництво 
«Слово»». 2016 – 31с.
ПО ПУНКТУ 8 – Член 
редакційної колегії:
1. Культура і 
мистецтво: сучасний 
науковий вимір : 
матеріали IIІ міжнар. 
наук. конф. молодих 
вчених, аспірантів та 
магістрів, 5–6 груд. 
2019 р. М-во культ. 
України; Нац. акад. 
кер. кадрів культ. і 
мистец. Київ: 
НАКККіМ, 2019. 200 с. 
URL: 
https://nakkkim.edu.ua
/images/vidannya/Konf
erencii/Tezy_konf_k_
m_2019.pdf
2. Культура і 
мистецтво: сучасний 
науковий вимір : 



матеріали IV міжнар. 
наук. конф. молодих 
вчених, аспірантів та 
магістрів, 3–4 лист. 
2020 р. М во культ. 
України; Нац. акад. 
кер. кадрів культ. і 
мистец. Київ: 
НАКККіМ, 2020 с. 
URL: 
http://eportfolio.kubg.e
du.ua/data/conference/
6207/document.pdf
ПО ПУНКТУ 12 – 
Статті та інтерв’ю у 
популярних виданнях:
1. Борис Андресюк: 
«Моїм улюбленим 
місцем є Закарпаття, 
де буваю по кілька 
разів на рік». 
Закарпатпост 
29.07.2017 URL: 
https://zakarpatpost.ne
t/2017/07/29/borys-
andresyuk-mojim-
ulyublenym-mistsem-
je-zakarpattya-de-
buvayu-po-kilka-raziv-
na-rik/
2. В строениях инков 
камни во время 
землетрясения 
смещались, а потом 
становились на место, 
— Борис Андресюк 
(фото) Ольга
Сметанська. Факти 13 
січня 2020. URL: 
https://lifestyle.fakty.ua
/330728-v-stroeniyah-
inkov-kamni-vo-
vremya-
zemletryaseniya-
smecshalis-a-potom-
stanovilis-na-mesto---
boris-andresyuk 
3. Большая ошибка в 
том, что во время 
пандемии многие 
сидят и выжидают, 
когда все будет, как 
раньше, – Борис 
Андресюк (фото) 
/Факти 12:30 – 21 
вересня 2020. URL: 
https://society.fakty.ua
/356217-bolshaya-
oshibka-v-tom-chto-
mnogie-sidyat-i-
vyzhidayut-kogda-vse-
eto-zakonchitsya-i-
budem-zhit-kak-
ranshe-boris-
andresyuk-foto
ПО ПУНКТУ 19
1. Член Всесвітньої 
спілки 
фотохудожників 
(Global Photographic 
Union).
2. Член Національної 
спілки 
фотохудожників 
України.
3. Член правління 
Київської міської 
організації спілки 
фотохудожників 
України.
ПО ПУНКТУ 20 – 



Персональні 
виставки:
1. 2015р. – 
фотовиставка 
«Купола» (Музей 
духовних скарбів 
України, Київ).
2. 2016р. – фото 
виставка «Мить і 
вічність» 
(Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв, Київ).
4. 2016р. – 
фотовиставка 
«Україна очима 
Б.Андресюка».
5. 2017р. – 
фотовиставка «Борис 
Андресюк. Пейзажі 
світу» (Музей 
видатних діячів 
української культури, 
Київ).
6. 2018р. – 
фотовиставка 
«Мистецтво спокою» 
(Галерея 
«Печерська», Київ). 
URL: 
https://nakkkim.edu.ua
/novini/920-
personalna-
fotovistavka-borisa-
andresyuka-mistetstvo-
spokoyu
7. 2019 р. – 
мистецький проєкт 
"Inspiration"! 
(Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
Інститут міжнародних 
відносин). URL: 
http://www.iir.edu.ua/
press_center/announce
ments/inspiration_gran
d_opening/
8. Листопад 2020 р. 
«Світ крізь об’єктив 
Бориса Андресюка» 
(галерея НАКККіМ).
10. Січень–лютий 
2021р. – Персональна 
виставка в 
Національній спілці 
фотохудожників 
України (Будинок 
кіно).
11. Серпень–вересень, 
2021р. –  «Обрані». 
Виставка Бориса 
Андресюка та Марусі 
Слобожан (галерея 
НАКККіМ).

392443 Омельяненк
о Максим 
Вікторович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена 
Трудового 
Червоного 
Прапора 

інженерно-
будівельний 
інститут, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність: 

20 Нарисна 
геометрія

По ПУНКТУ 1 - Статті:
1.Омельяненко М.В. 
Досвід України з 
адаптації 
нормативного 
забезпечення у 
будівництві до вимог 
Європейського Союзу 
// Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди. – 
2018. – № 4. – С.12-14. 
(фахове видання). 



6.060102 
Архітектура, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005064, 

виданий 
08.06.2006, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 007420, 
виданий 

23.02.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001945, 
виданий 

07.05.2001

(співавтор – Ісаєнко 
Д.В.)
2.Омельяненко М.В. 
Галузеві будівельні 
норми та їх місце в 
новій системі 
нормативної бази на 
основі 
параметричного 
метода // Шляхи 
підвищення 
ефективності 
будівництва в умовах 
формування ринкових 
відносин. Зб. наук. 
праць. – Вип. 39 у 
двох частинах. 
Частина 1. Технічний. 
– К.: КНУБА, 2019. – 
С. 59-64 (фахове 
видання). (Співавтор 
– Ісаєнко Д.В.)
3.Омельяненко М.В. 
Комфортне 
середовище для 
людини та оновлене 
нормативне 
регулювання // 
Сучасні проблеми 
архітектури та 
містобудування: 
наук.-техн. зб. Вип. 
58. К.: КНУБА, 2020. 
С. 118-128. (фахове 
видання). (співавтор – 
Омельяненко М.В.)
4.Омельяненко М.В. 
Інформаційна модель 
об’єкта нормування як 
основа визначення 
нормативних вимог з 
застосуванням 
параметричного 
метода нормування // 
Сучасні проблеми 
архітектури та 
містобудування: 
наук.-техн. зб. Вип. 
58. К.: КНУБА, 2020. 
С. 233-247. (фахове 
видання).  (співавтор 
– Омельяненко М.В.)
5.Омельяненко М.В. 
Параметричний метод 
нормування та 
підготовка 
архітекторів у 
сучасних умовах // 
Теорія та практика 
дизайну: зб. наук. 
праць. Вип. 22. К.: 
НАУ, 2021. С. 71-78 
(фахове видання). 
Індексується в Index 
Copernicus. (співавтор 
– Омельяненко М.В.)
По ПУНКТУ 3 - 
Навчальні посібники:
1.Омельяненко М.В. 
Законодавство та 
архітектурно-
проектна справа: 
Навч. посіб. з грифом 
МОН України. – К.: 
НАУ-друк, 2016. – 256 
с.
2.Омельяненко М.В. 
Основи нормування 
міського середовища: 
навчальний посібник. 
Друге видання. – К.: 



КиМУ, 2018. – 188 с. 
(співавтор – Ісаєнко 
Д.В.)
По ПУНКТУ 4 - 
Методичні вказівки:
1.Омельяненко М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсових 
проектів з дисципліни 
«Архітектурне 
проектування». – К.: 
ІІНО КНУБА, 2016.
2.Омельяненко М.В., 
Обухов А.В., Руденко 
Н.М., Могилевська 
О.Ю., Тимкович Г.І., 
Устяк Н.В., Вірченко 
С.П., Коллє Г.Г., 
Шуваєва-Нечипорук 
О.Ю. Методичні 
рекомендації щодо 
виконання і захисту 
випускних 
кваліфікаційних робіт 
для студентів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». – К.: 
КиМУ, 2018. – 72 с. 
3.Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Методичні 
рекомендації з 
розроблення 
випускних 
кваліфікаційних робіт 
(дипломних проектів) 
для студентів 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування галузі 
знань 19 Архітектура 
та будівництво 
ступеня вищої освіти 
бакалавр / Уклад. 
М.В.Омельяненко, 
М.В.Омельяненко. К.: 
КиМУ, 2019. 14 с.
4.Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Архітектурне 
проектування» 
«Проект 
індивідуального 
житлового будинку» 
для студентів 2 курсу 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування галузі 
знань 19 Архітектура 
та будівництво / 
Уклад. 
М.В.Омельяненко, 
М.В.Омельяненко. К.: 
КиМУ, 2019. 28с.
5.Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Архітектурне 
проектування» 
«Проект інтер’єру 
приміщення 
індивідуального 
житлового будинку» 



для студентів 2 курсу 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування галузі 
знань 19 Архітектура 
та будівництво / 
Уклад. 
М.В.Омельяненко, 
М.В.Омельяненко. К.: 
КиМУ, 2019. 14 с.
6.Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Архітектурне 
проектування. 
Частина 2 
«Архітектурне 
проектування» «Кафе 
на 50 місць» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування галузі 
знань 19 Архітектура 
та будівництво / 
Уклад. 
М.В.Омельяненко, 
М.В.Омельяненко. К.: 
КиМУ, 2019. 10с.
7.Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Архітектурне 
проектування» 
«Багатоквартирний 
житловий будинок 
середньої 
поверховості» для 
студентів ІІІ курсу 
спеціальності 191 
Архітектура та 
містобудування галузі 
знань 19 Архітектура 
та будівництво / 
Уклад. 
М.В.Омельяненко, 
М.В.Омельяненко. К.: 
КиМУ, 2019. 14 с.
По ПУНКТУ 12 - Тези 
доповідей на 
конференціях:
1. Омельяненко М.В., 
Ісаєнко Д.В. Деякі 
аспекти формування 
системи технічного 
регулювання в 
будівництві в Україні 
// ІХ Міжнародна 
міждисциплінарна 
конференція «Польща 
перед обличчям 100-
річчя незалежності» 
Конгресу «Один світ – 
багато культур», 
Бидгощ (Польща), 
2018. 
2. Омельяненко М.В., 
Омельяненко М.В. 
Особливості 
запровадження 
дуальної освіти для 
студентів 
спеціальностей 
архітектурно-
будівельного 
спрямування // 
Матеріали ХХV 



Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
стратегії розвитку 
університету в 
контексті 
євроінтеграції». Том 1. 
21-22 травня 2020 р. 
К.: КиМУ, 2020. С. 
272-277.
3. Омельяненко М.В., 
Семикіна О.В., 
Тимошенко М.М. 
Зміни методології 
створення 
архітектурного 
середовища 
аеропортів в умовах 
епідеміологічних 
загроз // Матеріали 
ХІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Архітектура та 
екологія». 16-18 
листопада 2020 р. 
Київ. К.: НАУ, 2020. С. 
101-103.
4. Омельяненко М.В. 
Розвиток спеціалізації 
«Дизайн середовища» 
в НАКККіМ // Дизайн 
– синергія мистецтва 
та науки: збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 10-11 
листопада 2021 р. Київ 
: НАКККіМ, 2021. 224 
с. C.11-14.
5. Сокулцан Л.М., 
Омельяненко М.В. 
Зони активного 
відпочинку в парках 
// Дизайн – синергія 
мистецтва та науки: 
збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 10-11 
листопада 2021 р. Київ 
: НАКККіМ, 2021. 224 
с. C.213-214.
6. Омельяненко М.В., 
Саньков П.М., 
Харченко К.С., 
Бондаренко О.І., Ткач 
Н.О. Деякі погляди на 
стан нормативного 
регулювання 
будівельної діяльності 
в Україні // The XII 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Topical 
tendencies of science 
and practice”. 
Edmonton. Canada. 
December, 07-10, 2021. 
P. 33-38.
По ПУНКТУ 14:
2017-2020 рр. – 
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Архітектурна студія» 
в Київському 
міжнародному 
університеті.
По ПУНКТУ 19: 



дійсний член Академії 
будівництва України.
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
1.Куявсько-Поморська 
Школа Вища, 
Сертифікат про 
наукове стажування, 
15.04.2019, 120 годин.
2.Київський 
міжнародний 
університет, 
Сертифікат № 
047/20-С, Освітня 
програма 
професійного 
розвитку, 10.04.2020, 
120 годин.

280625 Креховецьки
й Ігор 
Володимиро
вич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

3 Матеріалознав
ство

ПО ПУНКТУ 19 - Член 
Національної спілки 
архітекторів України з 
2004 р. 
Член Архітектурної 
Палати Національної 
спілки архітекторів 
України з 2019 р. 
ПО ПУНКТУ 20 – 
досвід практичної 
роботи
1986-1996р. Головне 
Управління 
"Київпроект"
Архітектор, головний 
спеціаліст, ГАП.
2002-2009г. КП ТАМ 
"О. Донець", ГАП.
2010-2015г. ФОП-
Креховецкий І.В., ГАП
2016-2021г. 
сертифікований 
архітектор, ГАП
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
Кваліфікаційний 
серифікат, серія АА.№ 
003104 від 
03.06.2016р. 
Підвищення 
кваліфікації 
архітекторів за видом 
робіт Архітектурне 
об’ємне проектування 
«Навчально-
експертний центр 
НСАУ» свідоцтво 
№4168 від 10 вересня 
2021 р., 32години.

128542 Литвин 
Сергій 
Харитонови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
практичної 

культурології 
та арт-

менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 001832, 

виданий 
13.06.2001, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 041754, 
виданий 

15.05.1991, 
Атестат 

доцента AE 
000478, 
виданий 

23.04.1998, 
Атестат 

професора ПP 
002149, 
виданий 

17.04.2003

32 Історія 
української 
державності і 
культури

По ПУНКТУ 1:
1. Литвин С.Х., 
Добровольська В.В. 
Періодичні видання 
української діаспори 
1920 – 1930-х років як 
джерело дослідження 
життя і діяльності 
Симона Петлюри. 
Сторінки історії. 2020. 
№ 49. С. 30–42
2. Литвин С.Х. 
Меморіали та 
спомини сучасників 
як джерело 
дослідження життя і 
діяльності Симона 
Петлюри // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв : 
наук. журнал.  Київ : 



Міленіум, 2018.  №4. 
С.3-11.
3. Литвин С.Х. 
Документальні 
джерела у 
вітчизняних та 
зарубіжних архівних 
установах щодо життя 
і діяльності Симона 
Петлюри // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв : 
наук. журнал.  Київ : 
Міленіум, 2018.  №3. 
С.37-42.
4. Литвин С.Х. У 
творчій праці 
знаходить натхнення 
(до 60-ліття 
професора 
Володимира 
Ляхоцького // 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія : наук. 
журн. Київ : 
НАКККіМ, 2017. № 1.  
С. 117 – 127.
5. Литвин С.Х. 
Меморіали та 
спомини сучасників 
як джерело 
дослідження життя і 
діяльності Симона 
Петлюри // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв : 
наук. журнал.  Київ : 
Міленіум, 2018.  №4. 
С.3-7.
6. Литвин С.Х. 
Документальні 
джерела у 
вітчизняних та 
зарубіжних архівних 
установах щодо життя 
і діяльності Симона 
Петлюри // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв : 
наук. журнал. Київ : 
Міленіум, 2018.  №3. 
С.37-42.
7. Литвин С.Х 
Меморіали та 
спомини сучасників 
як джерело 
дослідження життя і 
діяльності Симона 
Петлюри // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв : 
наук. журнал.  Київ : 
Міленіум, 2018.  №4. 
С.3-11
8. Литвин С.Х. 
Науковий журнал 
«Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія» у 
професійному 
комунікаційному 
просторі / С.Х. 
Литвин, В.В. 
Добровольська // 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 



Інформологія : наук. 
журн. Київ : 
НАКККіМ, 2019. N 1. 
С. 16-26
9. Литвин С.Х. Cимон 
Петлюра на чолі 
збройної боротьби 
1919 року проти 
поляків, більшовиків і 
денікінців // Воєнна 
історія. – 2019. – № 1 
(83). С. 7-64.
10. Литвин С.Х. 
Науковий журнал 
«Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія» у 
професійному 
комунікаційному 
просторі / С.Х. 
Литвин, В.В. 
Добровольська // 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія : наук. 
журн. Київ : 
НАКККіМ, 2019. N 1. 
С. 16-26.
11. Литвин С. Х. У 
творчій праці 
знаходить натхнення 
(до 60-ліття 
професора 
Володимира 
Ляхоцького // 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія наук. 
журн. Київ: НАКККіМ, 
2017. № 1.  С. 117 – 127.
12. Литвин С. Х. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія: наук.-
допоміж. бібліогр. 
покажч. журн. / 
[уклад.: С. Х. Литвин, 
В. В. Добровольська, 
О. М. Збанацька, О. Г. 
Кириленко] ; М-во 
культури України, 
Нац. акад. керів. 
кадрів культури і 
мистецтв, Нац. б-ка 
України ім. Ярослава 
Мудрого. – Київ : 
НАКККіМ, 2019. – 83 
с. 
13. Литвин С. Х. 
Періодичні видання 
української діаспори 
1920–1930-х років як 
джерело дослідження 
життя і діяльності 
Симона Петлюри / С. 
Х. Литвин, В. В. 
Добровольська // 
Сторінки історії. – 
2019. – № 49. – С. 
159–171.
По ПУНКТУ 3 – 
наявність підручника
1. Литвин С.Х. Симон 
Петлюра: у боротьбі за 
самостійну Україну: 
монографія. Київ: 
Смолоскип, 2018. 680 
с.
2. Литвин С.Х., 
Добровольська В. В. 
Миттєвості життя у 



вирі подій: вибрані 
праці (до 70-річчя від 
дня народження та 35-
ліття науково-
педагогічної 
діяльності) : вибрані 
праці. Київ : 
НАККККіМ, 2020, 420 
с.
По ПУНКТУ 4 – 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
Литвин С.Х. 
Дисертаційні роботи, 
захищені в 
Національній академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв 
(2000–2019) : анот. 
бібліогр. покажч. /  
[авт.-уклад. Литвин С. 
Х.]. – Київ : Нац. акад. 
керів. кадрів культури 
і мистецтв, 2019. – 124 
с.
По ПУНКТУ 4 – 
наукове керівництво
09.2019р. Збанацька 
О.М. у спеціалізованій 
вченій раді НБ 
України ім. 
Вернадського.
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
Празький інститут 
підвищення 
кваліфікації.
Майстер-клас «Освітні 
системи, організація 
навчального процесу в 
умовах 
мультикультурного 
середовища, наукові 
проекти та 
публікаційна 
діяльність в 
університетах 
Євросоюзу» з 10 
червня 2019р. по 12 
липня 2019 р.
(4 кредити, 180 год). 
Сертифікат №122 019 
022 від 12 липня 2019 
р.

156050 Лисенко-
Ткачук Ірина 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
магістра, 
Державна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

18 Живопис. 
Частина 1

Заслужений діяч 
мистецтв України 
2000 р.;
Член Національної 
Спілки Художників 
України з  з 1984 р.
Диплом про 
нагородження 
медаллю 2000-ліття 
Різдва Христового 
Української 
Православної Церкви 
Київського 
Патріархату 2000 р.; 
Подяка Київського 
міського голови 2003 
р.
Подяка Міністерства 
культури України 
2015 р.; 
Почесна грамота 
Міністерства культури 
України 2016 р.;
Почесна грамота 



мистецтв, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

022 Дизайн

Кабінету міністрів 
України, 2017 р.;
Почесна грамота 
Верховної Ради 
України, 2018 р
По ПУНКТУ 1:
1. Лисенко-Ткачук І. В. 
Ретроспекція розвитку 
лінійної графіки та її 
роль у дизайні 
середовища // 
Культура і сучасність, 
альманах, 2020. № 
2.206 с. Вип Київ, 
НАКККіМ  С. 164-169. 
Лисенко-Ткачук І. В. 
Завдання та 
можливості в дизайні 
середовища  // 
Культура і мистецтво: 
сучасний науковий 
вимір: мат. ІІІ 
Міжнар. наук. комф. 
молодих вчених, 
аспірантів та магістрів 
(Київ, 05-06 грудня 
2019 р.). Київ: 
НАКККіМ, 2019, С. 
189-190.
2. Матеріали 
Міжнародного 
симпозіуму 
«Культурні та 
мистецькі студії ХХІ 
століття: науково – 
практичне 
партнерство»  // 
Лисенко-Ткачук І. В. 
Розвиток сучасного 
образотворчого 
мистецтва. Дизайн та 
мистецький проект. 
(Київ. 6 червня 2019 
року). НАКККіМ. 
3. Лисенко-Ткачук І. В. 
Арт-продюсування у 
контексті сучасного 
українського 
культурного 
середовища / І. В. 
Лисенко-Ткачук // 
Діяльність продюсера 
в культурно-
мистецькому просторі 
ХХІ століття : 
формування 
громадянського 
суспільства. Зб. 
наукових праць / 
упор., наук. ред., відп. 
за вип.: С. М. 
Садовенко. – К.: 
НАКККіМ, 2016. – С. 
204–206.
4. Лисенко-Ткачук І. 
В. Особливості 
скульптурно-
архітектурного 
оздоблення фасадів 
Маріїнського палацу / 
І. В. Лисенко-Ткачук 
// Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв : 
наук. журнал. – К.: 
Міленіум, 2013. – № 
3. – С. 144–146. – 
Бібліогр.: 9 назв.
5. Лисенко-Ткачук І. В. 
Проблеми синтезу 



мистецтв у сучасному 
міському середовищі 
(на прикладі 
Маріїнського 
архітектурного 
комплексу) / І. В. 
Лисенко-Ткачук // 
Актуальні проблеми 
історії, теорії та 
практики художньої 
культури: [зб. наук. 
праць; вип. ХХХ]. – 
К.: Міленіум, 2013. – 
С. 222–226. – 
Бібліогр.: 10 назв.
6. Лисенко-Ткачук І. 
В. Синтез мистецтв у 
сучасному міському 
середовищі (на 
прикладі 
Маріїнського 
архітектурного 
комплексу) / І. В. 
Лисенко-Ткачук // 
Мистецтвознавчі 
записки. – К.: 
Міленіум, 2013. – № 
23. – С. 133–137. – 
Бібліогр.: 8 назв.
7. Лисенко-Ткачук І. В. 
Спадкоємність 
традицій у сучасному 
українському 
мистецтві / І. В. 
Лисенко-Ткачук // 
Культурно-мистецьке 
середовище : творчість 
та технології : 
матеріали Третьої 
міжнар. наук.-творч. 
конф., 11-12 листопада 
2009 р. – К.: 
ДАКККіМ, 2009. – С. 
58.
8. Займається 
творчою роботою, 
створює портрети 
діячів української 
науки, Церкви, 
літератури. У 
творчості переважає 
відтворення особистих 
рис. Художниця 
поетично сприймає 
світ, пише пейзажі, 
натюрморти. 
Лисенко-Ткачук І. В. 
— учасниця 
всеукраїнських та 
закордонних художніх 
виставок від 1976 
року. Персональні 
виставки художниці 
відбулись у — у Києві 
(1997, 1999, 2006, 
2008, 2010, 2012), 
Порту (Португалія, 
2006, 2008, 2012), 
Лісабоні (2010). 
9. Всеукраїнська 
виставка «Розмови з 
весною», травень 
2018р.
Участь у 
Всеукраїнській  
художній виставці, 
присвяченій 27 
річниці незалежності 
України в Доме 
художників (серпень 
2018 року).



10. Персональна 
виставка в НАКККіМ у 
2017-2018р.
11 .Виставка 
живописних робіт 
«Пейзажі Києва», 
м.Київ, Україна. 
Український Фонд 
культури. 15 
живописних робіт, 
березень 2019 р.
12. Спілка Художників 
України- виставка 
«Разом» - 19 
живописних робіт, 
листопад 2019 р.
13. Виставка 
живописних робіт 
«Україна сьогодення», 
в Маніципальній 
галереї м.Порто, 
Португалія, 20 
живописних робіт, 
2019-2020 р.р.
14. Художня виставка 
до 50-річчя НАКККіМ 
«Разом», 2019 р. 
НСХУ
15. Щорічна 
Всеукраїнська  
вереснева виставка 
«Зв’язок поколінь», 
2021 р., Виставковий 
зал НАКККіМ.
Персональна художня 
виставка «Пейзажи 
сучасної України» 
Португалія, Порто. 10 
- 17 жовтня 2021 р. 
16. Приймала участь в 
роботі правління 
Українського Фонду 
Культури, як член 
правління та  голова 
Київської організації 
Фонду.
17. Голова журі у 
мистецькому 
фестивалі «Причал на 
поштовій» 
(всеукраїнський), 
«Мистецтво без 
кордонів» 
(міжнародний). Член 
журі у мистецьких 
дитячих фестивалях 
«Діти сонця» 
(всеукраїнський), 
«Намалюй казку» 
(міжнародний), 
«Золота антилопа» 
(всеукраїнський).
По ПУНКТУ 14 – 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце
Студентка 4 курсу 
Нечупій Юлія 
Анатоліївна, лауреат І 
ступеня, номінація 
«Комп’ютерна 
графіка»,18-24 
листопада 2019 р.
Студентка 3 курсу 
Сокай Ніколь, перша 
премія на  Всерічній 
всеукраїнській 
виставці «Зв’язок 
поколінь», вересень 
2021 р.
Студентка 4 курсу 



Корж Анна, перша 
премія на  Всерічній 
всеукраїнській 
виставці «Зв’язок 
поколінь», вересень 
2021 р.
По ПУНКТУ 19  – 
участь у професійних 
об’єднаннях
Член Національної 
спілки художників 
України з 1984;
Член управління 
українського фонду 
культури з 2017р.
По ПУНКТУ 20  – 
досвід практичної 
роботи
Участь у молодіжній 
художній виставці в 
1976 році є початком 
творчої діяльності.

300472 Рева Тетяна 
Сергіївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Інститут 
практичної 

культурології 
та арт-

менеджменту

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

040301 
Політологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Національна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

040301 
Полiтологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012287, 
виданий 

01.03.2013, 
Атестат 

доцента AД 
002267, 
виданий 

23.04.2019

8 Етика і 
естетика

По ПУНКТУ 1:
1. Рева Т. С. 
Еволюційні тенденції 
у діяльності 
ліворадикальних 
організацій Західної 
Європи (Італія, 
Іспанія, Франція, 
Німеччина) // Studia 
Politologica Ucraino-
Polona: щорічний 
журнал з політичних 
наук. Житомир–Київ–
Краків : Вид. О.О. 
Євенок, 2016. № 6. С. 
169–179. (Фахове 
видання, CEJSH).
2. Рева Т. С. Етика В. 
Шинкарука: 
аксіологічний аналіз 
// Вісник Львівського 
університету. 
Філософсько-
політологічні студії: 
зб. наук. праць. Львів, 
2017. № 13. С. 110–114. 
(Фахове видання)
3. Рева Т. С. Political 
views of the 
representatives of the 
Dissident Human 
Rights Movement (M. 
Rudenko, P. 
Hryhorenko and L. 
Pliushch). Studia 
Politologica Ucraino-
Polona : щорічний 
журнал з політичних 
наук. Житомир–Київ–
Краків : ФОП Євенок 
О. О., 2017. № 7. С. 
213–220 (Фахове 
видання, CEJSH)
4. Рева Т. С. Moral 
values in the Ukrainian 
culture in 
V. Shynkaruk’s 
conception // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв: 
наук. журнал. Київ : 
Міленіум, 2017. № 3. 
С. 65–68 (Фахове 
видання)
5. Рева Т. С. 
Симулятивний 
характер 



соціокультурних 
трансформацій у 
культурологічній 
думці другої половини 
ХХ століття // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв : 
наук. журнал. Київ : 
Міленіум, 2018. № 4. 
С. 173 – 178. (Фахове 
видання)
По ПУНКТУ 4 - 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять і 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Політологія» для 
студентів усіх 
напрямів підготовки. 
Київ : НАКККіМ, 2016. 
36 с.
2. Рева Т.С., 
Вільчинська І.Ю. 
Політичні ідеї 
представників 
ліворадикальних течій 
і рухів // Історія 
політичної думки : 
підручник / за заг. 
ред. Н. М Хоми. Львів 
: Новий Світ – 2000, 
2016. С. 863–880.
3. Рева Т.С., 
Вільчинська І.Ю., 
Святненко А.В. 
Політичні ідеї 
представників 
українського 
дисидентського руху 
60-80 років ХХ 
століття // Історія 
політичної думки 
України: підручник. 
За ред. Н. М. Хоми. – 
Львів, 2017. – С. 572 – 
607. 
4. Рева Т.С. Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять з 
навчальної 
дисципліни «Етика, 
естетика» / Т.С. Рева. 
– Київ: НАКККіМ, 
2017. – 28 с.
По ПУНКТУ 10 - 
участь у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах
Erasmus + Проєкт 
WARN «Academic 
Response to Hybrid 
Threats» (610133-EPP-
1-2019-1-FI-EPPKA2-
CBHE-JP)
По ПУНКТУ 12:
1. Пасіонарний 
політик / Політична 
лексика сучасного 
українського політика 
і громадянина: 
енциклопедичний 
словник- довідник / 
уклад. В. М. Піча, 
наук. ред. Л. Д. 



Климанської. Львів : 
Магнолія 2006, 2017. 
С. 262
2. Титульна нація / 
Політична лексика 
сучасного 
українського політика 
і громадянина : 
енциклопедичний 
словник- довідник / 
уклад. В. М. Піча, 
наук. ред. Л. Д. 
Климанської. Львів : 
Магнолія 2006, 2017. 
С. 362
3. Структурно-
функціональний 
аналіз політичних 
партій України на 
прикладі партії БПП 
«Солідарність» та 
партії «Народний 
фронт» Science 
Review. Warsaw : RS 
Global Sp., 2018. 
№ 1(8). Vol. 6. P. 79–
84
4. SWOT-аналіз 
політичних партій 
України (на прикладі 
БПП «Солідарність», 
ВО «Батьківщина», 
«Народний фронт») 
// Scientific Research 
Priorities: theoretical 
and practical value. 
Proceedings of the III 
International scientific 
and practical 
conference, 27th-30th 
of November 2018, 
Wyższa Szkoła Biznesu 
– National-Louis 
University, Nowy Sącz, 
Poland. Nowy Sącz : 
Wyższa Szkoła Biznesu 
– National-Louis 
University 2018. P. 56–
57
5. Глосарій з 
гібридних загроз / 
упоряд. С. В.Гришко 
та ін. ; за заг. ред. С. 
В.Гришко. 2021. 113 с.
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
1. Training "Gaming 
Hybrid 
conflict,Defense,Safety 
and 
Security division of 
TNO" (09.12.2020)
the University of 
Jyvaskyla), Finland
(8 годин)
2. Summer school of the 
University of Jyvaskyla 
«Security and Strategic 
Analysis» (09.08. – 
20.08.2021) (3 ECTs)
Finland
3. Учасник 
міжнародного проєкту 
Erasmus + 
«Академічна протидія 
гібридним 
загрозам»/«Academic 
Response to Hybrid   
Threats (WARN)» 
(610133-EPP-1-2019-1-
FI-EPPKA2-CBHE-JP) 



280496 Бондаренко 
Олег 
Олегович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
практичної 

культурології 
та арт-

менеджменту

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
університет 

"Києво-
Могилянська 
академія", рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

030101 
Філософія, 

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

030101 
Філософія

4 Філософія По ПУНКТУ 1:
1. Бондаренко О. О. 
Своєрідність 
художнього 
профетизму 
російської літератури: 
модуси зла на шляху 
від «твору до тексту» / 
Вісник Київського 
національного 
університету Тараса 
Шевченка. Серія 
Філософія. 
Політологія. - випуск 
1(120). – 2016. - С. 8-
12.
2. Бондаренко О. О. 
Народження 
літературного тексту з 
духу зла / Гілея: 
науковий вісник. - 
Випуск 107(4). – 2016. 
- С. 279-283.
3. Бондаренко О. О. 
До проблеми 
визначення 
літературного тексту в 
парадигмі 
текстоцентризму /  
Гілея: науковий 
вісник. – Випуск 
117(2). – 2017. – С. 170-
174.
4. Бондаренко О. О. 
Код Волдеморта: 
Семантика зла / 
Актуальнi питання 
гуманiтарних наук. - 
Випуск 33 (1). – 2020. - 
С. 131-138
5. Бондаренко О. О. Ж. 
Батай: література як 
дискурс зла / О. 
Бондаренко // 
Традиційна щорічна 
міжнародна наукова 
конференція «Дні 
науки філософського 
факультету – 2016», 
20-21 квіт.2016 р.: 
[матеріали доповідей 
та виступів]. – К.: 
Видавничо-
поліграфічний центр 
«Київський 
університет», 2016. – 
Ч.5. – С.92-94.
6. Бондаренко О. О. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук 
Код Волдеморта: 
семантика зла» 
Випуск № 33 том 1, 
2020. ст. 131-138
По ПУНКТУ 4:
Філософія: методичні 
рекомендації до 
семінарських занять 
для студентів 
освітнього рівня 
«Бакалавр» денної 
форми навчання / 
розроб. О. О. 
Бондаренко. Київ : 
НАКККіМ, 2019. 52 с.

222052 Кущ 
Анатолій 
Васильович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 

7 Рисунок. 
Частина 1

Член Національної 
Спілки Художників 
України з 1976 р.
Заслужений художник 



керівних 
кадрів 

культури і 
мистецтв, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

022 Дизайн

України РСР, посв. № 
93 від 26.01.1979 р.
Срібна медаль 
Академії Мистецтв 
СССР 18.03.1980 р.  
Медаль до 1500-річчя 
Києва від 17.05.1982 р.
ОРДЕН ЗНАК 
ПОЧЕТА Л № 687812 
орден № 1562137. 
Виданий  22.08.1986 
р.
Народний художник 
України, №90 від 
22.08.1996 р.
Лауреат премії Іллі  
Рєпіна, посвідчення 
№ 22 22.07.2019 
р.родний художник 
України» 22.08.1996 р.
Член-кореспондент 
Академії мистецтв від 
4.12.1997 р.
Академік Академії 
мистецтв України, 
посвідч. №112 від 
24.07.2004 р.
Нагрудний знак 
«ЗНАК ПОШАНИ»  
№ 3601  
розпорядження 
Київського міського 
голови від 10.11.2005 
р. № 330
Золота медаль 
Академії Мистецтв 
України 19.04.2005 р.
Член ученої ради 
Інституту дизайну та 
реклами. 
Лауреат премії імені 
Іллі Репіна за серію 
творів «Коло 
Свароже» (2019).
Нагороджений 
медаллю Святого 
Архістратига Михаїла 
Помісної Української 
Православної Церкви 
(2019).
По ПУНКТУ 1:
1. Кущ А.В.  Тишкевич 
К.І. Архітектоніка 
заголовків та 
рубрикація у 
періодичних виданнях 
// Мистецтвознавчі 
записки: зб. наук. пр. 
Вип. 36. Київ Ідея 
Принт, 2019. С. 55-61.
2. Брав участь у 
Всеукраїнській 
виставці до дня 
Святого Миколая з 
твором «Зюзя» (зима) 
і портретом видатного 
лікаря, професора М. 
В. Гульчія (грудень 
2019), ІХ 
Всеукраїнській 
виставці «Україна від 
Трипілля до 
сьогодення в образах» 
з творами «Свята 
княжна Ольга», 
«Володимир 
Хреститель», «Князь 
Ярослав Мудрий» і 
«Гоголь "душа чиста"» 
(січень - лютий 2020), 
ІІІ Всеукраїнській 



виставці «Жіночий 
портрет» з творами 
«Весна» (із циклу 
«Коло Свароже»), 
«Муза», «Закоханий», 
«Закохана», «Асоль» 
(березень 2020), VIII 
Всеукраїнському 
трієнале «Скульптура-
2020» зі скульптурою 
«Нава та Чорнобог» 
(червень 2020).
3. Здійснює 
культурно-громадську 
роботу в проектах 
Київської міської 
державної 
адміністрації.
4. Брав участь у 
Дев’ятій українській 
виставці «Україна від 
Трипілля до 
сьогодення в образах» 
з творами: «Свята 
княжна 
Ольга»,»Володимир 
Хреститель», «Князь 
Ярослав Мудрий» та 
«Гоголь «душа 
чиста»»(17.01-
02.02.2020р.);
5. Брав участь у Третій 
Всеукраїнській 
виставці «Жіночий 
портрет» з творами: 
«Весна»(з циклу 
«Коло Свароже»), 
«Муза»,«Закоханий»,
«Закохана»,«Асоль»(6
-15.03.2020 р., 
Центральний Будинок 
Художника) ;
6. Брав участь у 
Восьмій 
всеукраїнській 
виставці трієнале 
«Скульптура-2020». 
Експонувалась 
скульптура «Нава та 
Чорнобог»(5-28 
червня 2020 р.);
7. Брав участь у 
Всеукраїнській 
виставці до Дня 
художника. 
Експонувалась 
скульптура 
«Діванна»(9-
25.10.2020 р., 
Центральний Будинок 
Художника).

156050 Лисенко-
Ткачук Ірина 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
магістра, 
Державна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
магістра, 

18 Живопис. 
Частина 2

Заслужений діяч 
мистецтв України 
2000 р.;
Член Національної 
Спілки Художників 
України з  з 1984 р.
Диплом про 
нагородження 
медаллю 2000-ліття 
Різдва Христового 
Української 
Православної Церкви 
Київського 
Патріархату 2000 р.; 
Подяка Київського 
міського голови 2003 
р.
Подяка Міністерства 
культури України 



Національна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

022 Дизайн

2015 р.; 
Почесна грамота 
Міністерства культури 
України 2016 р.;
Почесна грамота 
Кабінету міністрів 
України, 2017 р.;
Почесна грамота 
Верховної Ради 
України, 2018 р
По ПУНКТУ 1:
1. Лисенко-Ткачук І. В. 
Ретроспекція розвитку 
лінійної графіки та її 
роль у дизайні 
середовища // 
Культура і сучасність, 
альманах, 2020. № 
2.206 с. Вип Київ, 
НАКККіМ  С. 164-169. 
Лисенко-Ткачук І. В. 
Завдання та 
можливості в дизайні 
середовища  // 
Культура і мистецтво: 
сучасний науковий 
вимір: мат. ІІІ 
Міжнар. наук. комф. 
молодих вчених, 
аспірантів та магістрів 
(Київ, 05-06 грудня 
2019 р.). Київ: 
НАКККіМ, 2019, С. 
189-190.
2. Матеріали 
Міжнародного 
симпозіуму 
«Культурні та 
мистецькі студії ХХІ 
століття: науково – 
практичне 
партнерство»  // 
Лисенко-Ткачук І. В. 
Розвиток сучасного 
образотворчого 
мистецтва. Дизайн та 
мистецький проект. 
(Київ. 6 червня 2019 
року). НАКККіМ. 
3. Лисенко-Ткачук І. В. 
Арт-продюсування у 
контексті сучасного 
українського 
культурного 
середовища / І. В. 
Лисенко-Ткачук // 
Діяльність продюсера 
в культурно-
мистецькому просторі 
ХХІ століття : 
формування 
громадянського 
суспільства. Зб. 
наукових праць / 
упор., наук. ред., відп. 
за вип.: С. М. 
Садовенко. – К.: 
НАКККіМ, 2016. – С. 
204–206.
4. Лисенко-Ткачук І. 
В. Особливості 
скульптурно-
архітектурного 
оздоблення фасадів 
Маріїнського палацу / 
І. В. Лисенко-Ткачук 
// Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв : 
наук. журнал. – К.: 



Міленіум, 2013. – № 
3. – С. 144–146. – 
Бібліогр.: 9 назв.
5. Лисенко-Ткачук І. В. 
Проблеми синтезу 
мистецтв у сучасному 
міському середовищі 
(на прикладі 
Маріїнського 
архітектурного 
комплексу) / І. В. 
Лисенко-Ткачук // 
Актуальні проблеми 
історії, теорії та 
практики художньої 
культури: [зб. наук. 
праць; вип. ХХХ]. – 
К.: Міленіум, 2013. – 
С. 222–226. – 
Бібліогр.: 10 назв.
6. Лисенко-Ткачук І. 
В. Синтез мистецтв у 
сучасному міському 
середовищі (на 
прикладі 
Маріїнського 
архітектурного 
комплексу) / І. В. 
Лисенко-Ткачук // 
Мистецтвознавчі 
записки. – К.: 
Міленіум, 2013. – № 
23. – С. 133–137. – 
Бібліогр.: 8 назв.
7. Лисенко-Ткачук І. В. 
Спадкоємність 
традицій у сучасному 
українському 
мистецтві / І. В. 
Лисенко-Ткачук // 
Культурно-мистецьке 
середовище : творчість 
та технології : 
матеріали Третьої 
міжнар. наук.-творч. 
конф., 11-12 листопада 
2009 р. – К.: 
ДАКККіМ, 2009. – С. 
58.
8. Займається 
творчою роботою, 
створює портрети 
діячів української 
науки, Церкви, 
літератури. У 
творчості переважає 
відтворення особистих 
рис. Художниця 
поетично сприймає 
світ, пише пейзажі, 
натюрморти. 
Лисенко-Ткачук І. В. 
— учасниця 
всеукраїнських та 
закордонних художніх 
виставок від 1976 
року. Персональні 
виставки художниці 
відбулись у — у Києві 
(1997, 1999, 2006, 
2008, 2010, 2012), 
Порту (Португалія, 
2006, 2008, 2012), 
Лісабоні (2010). 
9. Всеукраїнська 
виставка «Розмови з 
весною», травень 
2018р.
Участь у 
Всеукраїнській  
художній виставці, 



присвяченій 27 
річниці незалежності 
України в Доме 
художників (серпень 
2018 року).
10. Персональна 
виставка в НАКККіМ у 
2017-2018р.
11 .Виставка 
живописних робіт 
«Пейзажі Києва», 
м.Київ, Україна. 
Український Фонд 
культури. 15 
живописних робіт, 
березень 2019 р.
12. Спілка Художників 
України- виставка 
«Разом» - 19 
живописних робіт, 
листопад 2019 р.
13. Виставка 
живописних робіт 
«Україна сьогодення», 
в Маніципальній 
галереї м.Порто, 
Португалія, 20 
живописних робіт, 
2019-2020 р.р.
14. Художня виставка 
до 50-річчя НАКККіМ 
«Разом», 2019 р. 
НСХУ
15. Щорічна 
Всеукраїнська  
вереснева виставка 
«Зв’язок поколінь», 
2021 р., Виставковий 
зал НАКККіМ.
Персональна художня 
виставка «Пейзажи 
сучасної України» 
Португалія, Порто. 10 
- 17 жовтня 2021 р. 
16. Приймала участь в 
роботі правління 
Українського Фонду 
Культури, як член 
правління та  голова 
Київської організації 
Фонду.
17. Голова журі у 
мистецькому 
фестивалі «Причал на 
поштовій» 
(всеукраїнський), 
«Мистецтво без 
кордонів» 
(міжнародний). Член 
журі у мистецьких 
дитячих фестивалях 
«Діти сонця» 
(всеукраїнський), 
«Намалюй казку» 
(міжнародний), 
«Золота антилопа» 
(всеукраїнський).
По ПУНКТУ 14 – 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце
Студентка 4 курсу 
Нечупій Юлія 
Анатоліївна, лауреат І 
ступеня, номінація 
«Комп’ютерна 
графіка»,18-24 
листопада 2019 р.
Студентка 3 курсу 
Сокай Ніколь, перша 
премія на  Всерічній 



всеукраїнській 
виставці «Зв’язок 
поколінь», вересень 
2021 р.
Студентка 4 курсу 
Корж Анна, перша 
премія на  Всерічній 
всеукраїнській 
виставці «Зв’язок 
поколінь», вересень 
2021 р.
По ПУНКТУ 19  – 
участь у професійних 
об’єднаннях
Член Національної 
спілки художників 
України з 1984;
Член управління 
українського фонду 
культури з 2017р.
По ПУНКТУ 20  – 
досвід практичної 
роботи
Участь у молодіжній 
художній виставці в 
1976 році є початком 
творчої діяльності.

382295 Царенко 
Сергій 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008338, 
виданий 

08.11.2000

4 Проектування. 
Частина 3

По ПУНКТУ 1:
1.Архітектурний 
проєкт – історико-
містобудівна 
документація 
«Історико-
архітектурний 
опорний план смт. 
Білогір’я 
Хмельницької 
області». Науково-
виробниче 
підприємство 
«Світязь», 2016 р.
2.Архітектурний 
проєкт – історико-
містобудівна 
документація 
«Історико-
архітектурний 
опорний план смт. 
Томашпіль Вінницької 
області». Науково-
виробниче 
підприємство 
«Світязь», 2016 р.
3.Архітектурний 
проєкт – історико-
містобудівна 
документація 
«Історико-
архітектурний 
опорний план смт. 
Оратів Вінницької 
області». Науково-
виробниче 
підприємство 
«Світязь», 2018 р.
4.Царенко С. 
Вінницька спадщина 
Ольговичів і нащадків 
чернігівського 
дворянства: структура 
княжого господарства 
за щойно виявленими 
пам’ятками 
писемності, археології 
й топоніміки / 
Скарбниця 
української культури: 
Зб. наук. праць. Вип. 
18 / Чернігівський 
історич. музей ім. В.В. 
Тарновського, Деп-т 



культури і туризму, 
національностей та 
релігій Чернігівської 
облдержадміністрації, 
Чернігівська обл. 
організація Нац. 
спілки краєзнавців 
України; Редкол.: О.Б. 
Коваленко (голова) та 
ін. Чернігів, 2017. С. 
157–159.
5.Царенко С.А. 
Этнокультурные и 
геополитические 
перспективы 
Западного Русского 
Поля (Подолья) в 
контексте украинских 
идентичностей и 
историографических 
подмен / Духовные 
смыслы 
национальной 
культуры: 
ретроспекция, 
современность, 
перспективы. 
Сборник по 
материалам 
Международной 
научной конференции 
27–28 ноября 2019 г. 
Москва: Институт 
Наследия, 2020. 934 
c.: ил. DOI 
10.34685/HI.2020.72.9
7.002. ISBN 978-5-
86443-328-7. С. 615–
629.
По ПУНКТУ 12 - 
Публікації:
1.Солейко Л., Солейко 
Е., Царенко С. 
Наследие семьи 
профессора Меринга / 
Historiae medicinae 
scriptorium Rossicorum 
Opera Medica 
Historica. T. 1. – М., 
2016. С. 274–282.
2.Солейко Е., Солейко 
Л., Царенко С. 
Винницкий городской 
голова доктор Оводов 
/ Historiae medicinae 
scriptorium Rossicorum 
Opera Medica 
Historica. T. 1. – М., 
2016. С. 283–287.
3.Царенко С. 
Доверенность от 
нотариуса Рериха для 
культурного центра 
Винницы и духовные 
орбиты столицы 
Большого Подолья 
(Винницкие 
«Кумбары») / 
Петербургский 
Рериховский сборник. 
СПб, 2016. С. 28–31.
4.Царенко С. 
Першоджерела з 
історії розвитку 
регіональної 
містобудівної системи 
та її центрів і 
методологія синтезу 
галузевих знань: 
Вінницький осередок 
подільського 



розселення княжих 
часів / Міста і 
містечка Поділля від 
доби Середньовіччя 
до початку ХХ ст.: 
матеріали наук. конф. 
24-25.09.2015 / Він. 
обл. краєзн. музей. 
Вінниця: Нілан-ЛТД, 
2016. (Серія 
«Подільська 
старовина»). С. 28–43.
5.Царенко С. Зодчий 
Григорій Артинов, 
садівник Амадей 
Фелібер, художник 
В’ячеслав Коренєв та 
інші зразкові «генії 
місць» від вінницьких 
Кумбар до узбережжя 
Криму, від Гольшан до 
Праги / Міста і 
містечка Поділля від 
доби Середньовіччя 
до початку ХХ ст.: 
матеріали наук. конф. 
24-25 верес. 2015 р. / 
Він. обл. краєзн. 
музей. – Вінниця: 
Нілан-ЛТД, 2016. 
(Серія «Подільська 
старовина») С. 478–
485.
6.Царенко С. Княже 
господарство града 
Вѣнїчя – майбутнього 
міста Вінниця / 
Історичний 
калейдоскоп. 
Вінниця: Литаври, 
2017. № 1. С. 40–41.
По ПУНКТУ 19:
1.Член Національної 
спілки архітекторів 
України (від 2002 р.).
2.Дійсний член 
ICOMOS – 
Міжнародної Ради з 
питань пам’яток і 
визначних місць 
(Український 
національний комітет, 
від 2010 р.).
3.Член Національної 
спілки краєзнавців 
Украни (від 2010 р.).
По ПУНКТУ 20 - 
Загальний стаж 
архітектурної 
діяльності – 27 років:
1.Головний архітектор 
міста Вінниці (2004-
2008 рр.).
2.Головний архітектор 
Вінницької області 
(2008-2015 рр.).
3.Архітектор-
розробник, головний 
архітектор проєктів у 
Вінницькому філіалі 
інституту 
«НДІпроєктреконстру
кція» (за 
сумісництвом, 1996-
2000 рр.).
4.Науковий керівник 
проєктів, автор і 
консультант науково-
проєктної 
документації у 
Вінницькому філіалі 



інституту 
«НДІпроектреконстру
кція» (2000-2016 рр.), 
ТОВ «Квант» (2011 р.), 
ТОВ «МУР» (2011-
2012 рр.), у Науково-
виробничому 
підприємстві 
«Світязь» (2015-2019 
рр.).
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
1.Посвідчення про 
стажування за 
напрямом 
«Підвищення 
кваліфікації з 
педагогіки і психології 
освітнього процесу 
при викладанні 
мистецьких дисциплін 
у закладах вищої 
освіти», Вінницька 
академія неперервної 
освіти, від 28.09.2020 
р., № 102-ПВК, 5 
кредитів ECTS.

280553 Гусаренко 
Валентина 
Анатоліївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
практичної 

культурології 
та арт-

менеджменту

37 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

По ПУНКТУ 13:
6 навчально-
методичних 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів денної 
форми навчання; 
методичні вказівки з 
англійської мови
По ПУНКТУ 15:
5 тез з професійної 
тематики
По ПУНКТУ 17:
досвід практичної 
роботи 17 років
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв
Центр неперервної 
культурно-мистецької 
освіти
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 3057 
від 30.11.2018.12 СС 
02214142/071842-18 
(код. ЄДРПОУ)
Тема: Впровадження 
інноваційних 
технологій у 
навчальний процес 
закладів вищої 
мистецької освіти.

280680 Мазніченко 
Олена 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
спеціаліста, 

Національна 
академія 

образотворчог
о мистецтва і 
архітектури, 

рік закінчення: 
2014, 

спеціальність: 
120101 

Архiтектура 
будiвель i 

споруд, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 032292, 

3 Проектування. 
Частина 4

По ПУНКТУ 1:
1. Мазніченко О. В. 
Архітектурний спадок 
Наталії Борисівни 
Чмутіної. Українська 
академія мистецтва : 
дослід. та наук.-метод. 
праці / Національна 
академія 
образотворчого 
мистецтва і 
архітектури. Київ, 
2010. Вип. 17. С. 390–
395.
2. Мазніченко О. В. 
Життєвий і творчий 
шлях архітектора 



виданий 
15.12.2015

Наталії Борисівни 
Чмутіної (до 100-річчя 
від дня народження). 
Українська академія 
мистецтва : дослід. та 
наук.-метод. праці / 
Національна академія 
образотворчого 
мистецтва і 
архітектури. Київ, 
2012. Вип. 19. С. 446–
454.
3. Мазніченко О. В. 
Благодійний фонд 
розвитку архітектури 
імені Н. Б. Чмутіної: 
від особистості митця 
до архітектурної 
школи. Сучасне 
мистецтво : наук. зб. / 
ІПСМ НАМ України. 
Київ : Фенікс, 2013. 
Вип. IX. С. 69–74.
4. Мазніченко О. В. 
Дисертаційна робота 
Наталії Чмутіної 1952 
року у контексті 
кандидатських 
дисертацій 
архітекторів. 
Актуальні проблеми 
мистецької практики і 
мистецтвознавчої 
науки: мистецькі обрії 
: зб. наук. пр. / ІПСМ 
НАМ України. Київ : 
Фенікс, 2013. Вип. 5 
(16). С. 295–302.
5. Мазніченко О. В. 
Феномен будинку 
Верховної Ради у 
проектній діяльності 
Н. Б. Чмутіної та 
культурі України ХХ 
століття. Сучасні 
проблеми 
дослідження, 
реставрації та 
збереження 
культурної спадщини : 
зб. наук. пр. з 
мистецтвозн., 
архітектурозн. і 
культурол. / ІПСМ 
НАМ України. Київ : 
Фенікс, 2014. Вип. 10. 
С. 159–172.
6. Мазниченко Е. В. 
Киевская «Школа 
Наталии Чмутиной»: 
педагогика в системе 
архитектурной 
культуры. Вести 
Института 
современных знаний : 
ежекварт. науч.-теор. 
ж-л / Ин-т соврем. 
знаний им. А. М. 
Широкова. Минск, 
2014. № 3. С. 14–18.
7. Мазніченко О. В. 
Педагогічні принципи 
виховання творчого 
бачення світу. 
Культура і мистецтво: 
сучасний науковий 
вимір : матер/ IIІ 
Міжнар. наук. конф. 
молодих вчених. Київ 
: НАКККіМ, 2019. С. 
190–191.



8. Мазніченко О. В. 
Розвиток сучасного 
українського 
предметного дизайну. 
Дизайн – синергія 
мистецтва та науки : 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. Київ : 
НАКККіМ, 2021. С. 
36–39. URL: 
https://nakkkim.edu.ua
/images/Instytuty/Insty
tut_dyzaynu/konferent
siia_Dyzain_zbirnyk.pd
f
9. Шпігунова Т. В., 
Мазніченко О. В. 
«Формування 
предметно-
просторового 
середовища дитячої 
бібліотеки», URL: 
https://cutt.ly/UEcepV
H.
По ПУНКТУ 3:
Мазніченко О. В. 
Наталія Борисівна 
Чмутіна: життєвий та 
творчий шлях 
архітектора. Київ : 
АДЕФ-Україна, 2012. 
300 с.
По ПУНКТУ 4 - 
Методичні 
рекомендації:
1.Історія, теорія, 
типологія інтер’єрів. 
Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 022 
«Дизайн», 2019. 18 с.
2.Історія, теорія, 
типологія інтер’єрів. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 022 
«Дизайн», 2020. 18 с.
3. Проектування. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» 
спеціальності 022 
«Дизайн» Готується 
до друку.
По ПУНКТУ 5 - Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
мистецтвознавства за 
спеціальністю «Теорія 
та історія культури». 
Тема дисертації 
«Становлення школи 
Наталії Чмутіної в 
контексті 
архітектурної 
культури України 
радянської доби».
По ПУНКТУ 12 - 
Наявність 
апробаційних 
публікацій:
1. Мазниченко Е. В. 



Новый взгляд на 
архитектора Чмутину. 
А+С. Київ, 2012. № 
3/4. С. 446–454.
2. Мазниченко Е. В. 
Архитектурный век. 
Архидея. Київ , 2013. 
№ 1. С. 36.
3. Бахова В. 
Мазніченко О., Гуріна 
Г. Jack's apartment. 
Prima Interior. Київ, 
2020. № 1. С. 94–103.
4. Мазніченко О. В. 
«Залізна леді» 
української 
архітектури Наталія 
Чмутіна. 
Енциклопедія 
архітектури України, 
2020. URL: 
https://ukrarchipedia.c
om/ 
uk/visibility/chmutina?
fbclid=IwAR24swZCNx
3mNOeo99vu-
6sEKkm_9BEF2XRNF
YVLLqmbrO5j1Bxuj0G
P55g.
5. Мазніченко О. В. 
Феномен будинку 
Верховної Ради у 
проектній діяльності 
Наталії Чмутіної, 
1936–2001 рр. : 
доповідь у наук.-
попул. відеоконф. до 
Міжнародного дня 
боротьби за права 
жінок і міжнародний 
мир / Верховна Рада 
України, 2021. URL: 
https://www.facebook.c
om/verkhovna.rada.ukr
aine/ 
videos/58217636607457
8
По ПУНКТУ 19 - Член 
Спілки дизайнерів 
України, членський 
квиток №2113
По ПУНКТУ 20 - 
Робота як архітектора, 
дизайнера-практика з 
2005 року. Досвід 
роботи 16 років. 
Студія архітектури та 
дизайну ПП 
«Архіарт».
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
1.Міністерство 
культури України 
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СС 
02214142/071665-18 
«Актуальні питання 
сучасної мистецької 
освіти. Інноваційні 
педагогічні технології 
у навчальному процесі 
мистецьких 
навчальних закладів. 
Імідж сучасного 
педагогічного 
працівника», №2965, 
30 листопада 2018р.



2. Міністерство 
культури та 
інформаційної 
політики України
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв.
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СС 
02214142/001815-21
Новий український 
правопис (очно-
заочне навчання)
Години – 75 / Кредити 
ЄКТС – 2,5 
№3115, 26 листопада 
2021 р.

64988 Гавеля 
Оксана 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
практичної 

культурології 
та арт-

менеджменту

Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
025 Музичне 

мистецтво, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 014868, 

виданий 
25.09.1997, 

Атестат 
доцента ДЦ 

009539, 
виданий 

16.12.2004

30 Педагогіка і 
психологія

По ПУНКТУ 1:
Гавеля О. М., Шкіль С. 
О. The Cultural values 
of the Gifted 
personality in their 
traditional and plural 
representations. Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв : 
наук. журнал. Київ : 
Міленіум, 2019. № 2. 
С. 171–176
По ПУНКТУ 3 – 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Гавеля О.М. 
Педагогічні умови 
художньо-творчого 
виховання 
обдарованої 
учнівської молоді у 
позанавчальний час». 
Київ : ДАКККіМ, 
2006. 214 с.
2. Гавеля О. М. 
Історичні передумови 
розвитку видатних 
здібностей Т. Г. 
Шевченка. Тарас 
Шевченко буде жити у 
віках : колективна 
монографія. Київ : 
НАКККіМ, 2014. С. 
108–117.
3. Гавеля О.М. 
Культурні цінності 
обдарованої 
особистості: 
інтеріоризація в 
контексті сучасного 
українського 
суспільства : 
Монографія / Оксана 
Миколаївна Гавеля. 
Київ : НАКККіМ, 2014. 
352 с.
4. Гавеля О.М.  
Феномен обдарованої 
особистості як творця 
культурних цінностей: 
Монографія. Київ : 
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв, 
2020. 416 с.
5. Гавеля О.М. 
Психологія: 
Навчальний посібник. 
Част. 1. / О.М. Гавеля. 



Київ: ДАКККіМ, 2006. 
143  с.
6. Гавеля О.М. 
Психологія: 
Навчальний посібник. 
Част. ІІ. / О.М. Гавеля. 
Київ: ДАКККіМ, 2007. 
251 с.
Педагогіка : 
Навчально-
методичний посібник 
/ уклад. О. М. Гавеля. 
Київ : НАКККіМ, 2010. 
208 с.
По ПУНКТУ 4 - 
навчально-методичні 
посібникі
1. Психологія вищої 
школи: методичні 
рекомендації до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів освітнього 
рівня «Магістр» 
спеціальностей: 022 
«Дизайн», 024 
«Хореографія», 025 
«Музичне мистецтво» 
/ розроб. О. М. Гавеля. 
Київ : НАКККіМ, 2018. 
64 с.
2. Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці : 
методичні 
рекомендації до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» усіх 
спеціальностей / 
розроб. О. М. Гавеля. 
Київ : НАКККіМ, 2018. 
41 с.
3. Гавеля О.М. 
Методичні 
рекомендації з 
навчальної 
дисципліни. 
Педагогіка вищої 
школи та педагогічна 
майстерність 
викладача. Для 
самостійної 
підготовки здобувачів 
вищої освіти. Київ : 
Міленіум. 2021. 40 с.
4. Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці : 
методичні 
рекомендації до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
студентів освітнього 
рівня «Бакалавр» усіх 
спеціальностей / 
розроб. О. М. Гавеля. 
Київ : НАКККіМ, 2018. 
41 с.
5. Гавеля О.М. 
Психологія вищої 
школи: методичні 
рекомендації до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів освітнього 
рівня «Магістр» 
спеціальностей: 022 
«Дизайн», 024 
«Хореографія», 025 



«Музичне мистецтво» 
/ розроб. О. М. Гавеля. 
Київ : НАКККіМ, 2018. 
64 с.
6. Гавеля О.М. 
Методичні 
рекомендації з 
навчальної 
дисципліни. 
Педагогіка вищої 
школи та педагогічна 
майстерність 
викладача. Для 
самостійної 
підготовки здобувачів 
вищої освіти. Київ: 
Міленіум. 2021. 76 с.
По ПУНКТУ 20 - 
досвід практичної 
роботи
Керівництво 
хоровими 
колективами в 
закладах вищої освіти 
та благодійних 
фондах (5 років)
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
Курси підвищення 
кваліфікації 
НАКККіМ:  
З 05 березня 2018 
року по  30 березня 
2018 року.  
Теми: «Впровадження 
інноваційних 
технологій у 
навчальний процес 
закладів вищої 
мистецької освіти», 
«Соціокультурне 
середовище та 
проблеми розвитку 
вищої освіти в 
Україні» - 30 годин;
«Інформаційні  
технології в 
мистецькій освіті» – 
38 годин;
«Інноваційні 
педагогічні технології  
в навчальному 
процесі мистецьких  
навчальних закладів» 
- 40 годин;
Всього очно-заочне 
навчання – 108 год.
Стажування в 
Університеті Вільнюса 
та Греко- Литовській 
організації «Pontos»
from 14.01. 2020 to 
15.02.2020
Certificate of internship 
given to
PhD. Oksana Havelia
Confirming that she has 
participated in the 
international program 
«The European union 
and the Byzantine 
empire – the cultural 
heritage, history and 
prospects» organized by 
Vilnius Universiti and 
Greek-Lithuanian 
Сommunity «Pontos» З 
розрахунку – 1 день – 
6 год. – 180 год.
Сертифікат учасника 
конференції із 



співпраці бізнесу та 
університетів “Uni-Biz 
Bridge 7”, 
присвячений 
створенню кейсів та 
впровадженню їх у 
навчальний процес 
(26 -27 серпня 2021 р.) 
- 14 год.

398340 Кириченко 
Ігор 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
практичної 

культурології 
та арт-

менеджменту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054876, 
виданий 

14.10.2009

1 Правове 
регулювання в 
галузі 
культури і 
мистецтв

По ПУНКТУ 1:
1. Кириченко І. В. 
Акцизний збір у 
системі непрямого 
оподаткування в 
Україні / І. В. 
Кириченко // 
Науковий вісник 
Національної академії 
внутрішніх справ 
України. – 2005. – № 
6. – С. 284–290.
2. Кириченко І. В. 
Контрабанда 
алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів в 
Україні: 
кримінологічний 
аспект / І. В. 
Кириченко // Право 
України. – 2006. – № 
2. – С. 78–81.
3. Кириченко І. В. 
Щодо криміналізації 
фактів незаконного 
обігу підакцизних 
товарів (алкогольних 
напоїв та тютюнових 
виробів) / І. В. 
Кириченко // 
Питання боротьби зі 
злочинністю : зб. 
наук. праць / [ред. 
кол. : Ю. В. Баулін 
(голов. ред.) та ін.]. – 
Харків : Кроссроуд, 
2006. – Вип. 12. – C. 
223–231.
4. Кириченко І. В. 
Окремі питання 
криміналізації фактів 
незаконного обігу 
підакцизних товарів 
(алкогольних напоїв 
та тютюнових 
виробів) : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. [„Кримінальний 
кодекс України 2001 
р. : проблеми 
застосування й 
перспективи 
удосконалення”], 
(Львів, 13–15 квіт. 
2007 р.) : [у 2 ч.] / 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ. – 
Львів : Львів. держ. 
ун-т внутр. справ. – 
2007. – Ч. 2. – C. 65–
68.
5. Кириченко І. В. 
Кримінологічні 
ознаки злочинних 
діянь, що вчиняються 
у сфері обігу 
алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів / І. 
В. Кириченко // 



Розвиток юридичної 
науки на сучасному 
етапі : матеріали 
Міжнар. наук.практ. 
Інтернет-конф. – 
Тернопіль, 2007. – С. 
32–36.
6. Кириченко І. В. 
Кримінологічна 
характеристика 
окремих злочинів, що 
вчиняються у сфері 
обігу спирту та 
тютюну (ст. 204, 216 
КК України) / І. В. 
Кириченко // 
Питання боротьби зі 
злочинністю : зб. 
наук. праць / [pед. 
кол. : Ю. В. Баулін 
(голов. ред.) та ін.]. – 
Харків : Кроссроуд, 
2008. – Вип. 16. – С. 
272–282.

222052 Кущ 
Анатолій 
Васильович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
дизайну та 

реклами

Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

022 Дизайн

7 Рисунок. 
Частина 2

Член Національної 
Спілки Художників 
України з 1976 р.
Заслужений художник 
України РСР, посв. № 
93 від 26.01.1979 р.
Срібна медаль 
Академії Мистецтв 
СССР 18.03.1980 р.  
Медаль до 1500-річчя 
Києва від 17.05.1982 р.
ОРДЕН ЗНАК 
ПОЧЕТА Л № 687812 
орден № 1562137. 
Виданий  22.08.1986 
р.
Народний художник 
України, №90 від 
22.08.1996 р.
Лауреат премії Іллі  
Рєпіна, посвідчення 
№ 22 22.07.2019 
р.родний художник 
України» 22.08.1996 р.
Член-кореспондент 
Академії мистецтв від 
4.12.1997 р.
Академік Академії 
мистецтв України, 
посвідч. №112 від 
24.07.2004 р.
Нагрудний знак 
«ЗНАК ПОШАНИ»  
№ 3601  
розпорядження 
Київського міського 
голови від 10.11.2005 
р. № 330
Золота медаль 
Академії Мистецтв 
України 19.04.2005 р.
Член ученої ради 
Інституту дизайну та 
реклами. 
Лауреат премії імені 
Іллі Репіна за серію 
творів «Коло 
Свароже» (2019).
Нагороджений 
медаллю Святого 
Архістратига Михаїла 
Помісної Української 
Православної Церкви 
(2019).
По ПУНКТУ 1:
1. Кущ А.В.  Тишкевич 



К.І. Архітектоніка 
заголовків та 
рубрикація у 
періодичних виданнях 
// Мистецтвознавчі 
записки: зб. наук. пр. 
Вип. 36. Київ Ідея 
Принт, 2019. С. 55-61.
2. Брав участь у 
Всеукраїнській 
виставці до дня 
Святого Миколая з 
твором «Зюзя» (зима) 
і портретом видатного 
лікаря, професора М. 
В. Гульчія (грудень 
2019), ІХ 
Всеукраїнській 
виставці «Україна від 
Трипілля до 
сьогодення в образах» 
з творами «Свята 
княжна Ольга», 
«Володимир 
Хреститель», «Князь 
Ярослав Мудрий» і 
«Гоголь "душа чиста"» 
(січень - лютий 2020), 
ІІІ Всеукраїнській 
виставці «Жіночий 
портрет» з творами 
«Весна» (із циклу 
«Коло Свароже»), 
«Муза», «Закоханий», 
«Закохана», «Асоль» 
(березень 2020), VIII 
Всеукраїнському 
трієнале «Скульптура-
2020» зі скульптурою 
«Нава та Чорнобог» 
(червень 2020).
3. Здійснює 
культурно-громадську 
роботу в проектах 
Київської міської 
державної 
адміністрації.
4. Брав участь у 
Дев’ятій українській 
виставці «Україна від 
Трипілля до 
сьогодення в образах» 
з творами: «Свята 
княжна 
Ольга»,»Володимир 
Хреститель», «Князь 
Ярослав Мудрий» та 
«Гоголь «душа 
чиста»»(17.01-
02.02.2020р.);
5. Брав участь у Третій 
Всеукраїнській 
виставці «Жіночий 
портрет» з творами: 
«Весна»(з циклу 
«Коло Свароже»), 
«Муза»,«Закоханий»,
«Закохана»,«Асоль»(6
-15.03.2020 р., 
Центральний Будинок 
Художника) ;
6. Брав участь у 
Восьмій 
всеукраїнській 
виставці трієнале 
«Скульптура-2020». 
Експонувалась 
скульптура «Нава та 
Чорнобог»(5-28 
червня 2020 р.);
7. Брав участь у 



Всеукраїнській 
виставці до Дня 
художника. 
Експонувалась 
скульптура 
«Діванна»(9-
25.10.2020 р., 
Центральний Будинок 
Художника).

36432 Хіміч 
Ярослава 
Олегівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
практичної 

культурології 
та арт-

менеджменту

Атестат 
доцента ДЦ 

008429, 
виданий 

23.10.2003

23 Інформаційна 
культура та 
основи 
академічної 
доброчесності

Почесна грамота «За 
сумлінну працю і 
високий 
професіоналізм» 
Міністерства культури 
і туризму України, 
2010; 
Подяка «За 
багаторічну сумлінну 
працю, ваговий 
особистий внесок у 
підготовку 
висококваліфікованих 
спеціалістів та плідну 
науково-педагогічну 
діяльність» 
Міністерства освіти і 
науки, 2020
Участь у конференціях 
та семінарах
Член організаційного 
комітету, учасник, 
модератор, доповідач 
Міжнародної наук.-
практ. конф. 
«Сучасна 
інформаційно-
бібліотечна освіта: 
ХІ Міжнародна 
конференція «Сучасна 
бібліотечно-
інформаційна 
безперервна освіта: 
метаморфози 
навчального 
дизайну», 2021
Х Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Сучасна 
інформаційно-
бібліотечна освіта: 
орієнтири 
співтворення», 2020, 
2019
“Сучасна 
інформаційно-
бібліотечна освіта: 
стратегічні 
орієнтири”, 2018
«Сучасна 
інформаційно 
бібліотечна освіта: 
європейські 
орієнтири», 2017, 2016
Член організаційного 
комітету, модератор 
секції з освіти, 
доповідач Львівського 
міжнародного 
бібліотечного форуму
XIІ Львівський 
міжнародний 
бібліотечний форум 
(15-18 вересня 2021 р., 
онлайн).
XI Львівський 
міжнародний 
бібліотечний форум 
(15-20 вересня 2020 
р.,  онлайн)
 X Львівський 



міжнародний 
бібліотечний форум 
«Нова бібліотека – 
відповідальність 
кожного»,  (18-21 
вересня 2019 р.)
IX Львівський 
міжнародний 
бібліотечний форум 
«Бібліотек@ – 
творимо свободу» (19-
22 вересня 2018 р.),
VІІІ Львівський 
міжнародний 
бібліотечний форум 
«Бібліотек@ – від 
ідеальної до 
ефективної» (13-16 
вересня 2017 р.).
Учасник щорічної 
конференції УБА, 
модератор секції з 
освіти.
«Українська 
бібліотечна асоціація 
– виклики, дії, 
рішення», 19-20 
листопада 2020 р., 
онлайн
 «Інша бібліотека – 
вийти за межі»,  21-22 
листопада 2019 р. 
"Українська 
бібліотечна асоціація 
– нове лідерство 22-23 
листопада 2018 р. 
«Партнерство – 
розвиток – дія», 23-24 
листопада 2017 р
«Українська 
бібліотечна асоціація: 
пошук майбутнього», 
17-18 листопада 2016 
р.
Член організаційного 
комітету, 
адміністратор, 
модератор, доповідач 
VI Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
науковців 
ІНФОРМАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ДОКУМЕНТОЗНАВСТ
ВО, 
БІБЛІОТЕКОЗНАВСТ
ВО: ІСТОРІЯ, 
СУЧАСНІСТЬ, 
ПЕРСПЕКТИВИ, 21-
22 квітня 2021р. 
 Учасник щорічної 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
"Бібліотека і книга в 
контексті часу" 
(організатор 
Національна 
бібліотека України 
імені Ярослава 
Мудрого) 2015-2021
¬Доповідь 
«Інформаційна 
культура та цифрова 
компетентність 
бібліотечних 
працівників: чого, де і 
як навчитися», 2021.
Доповідач на 



Науковому семінарі 
«Бібліотека. Книга. 
Наука» (Київ, 
КНУКіМ, 24 – 25 
квітня 2018 року)
Учасник Міжнародної 
наукової конференції 
«Інформація, 
комунікація та 
управління знаннями 
в глобалізованому 
світі» (Київ, КНУКіМ, 
15 травня 2018 року )
По ПУНКТУ 3 - 
наявність виданого 
підручника
Хіміч Я. О. 
Інноваційні зміни в 
бібліотеці на основі 
проектного, кадрового 
менеджменту та 
ініціативної діяльності 
бібліотек: посіб. для 
бібліотекарів за 
програм. підвищ. 
кваліфікації / Укр. 
бібл. асоц., НАКККіМ, 
Центр безперерв. 
інформ.-бібл. освіти, 
Голов. тренінг. центр 
для бібліотекарів; Я. 
О. Хіміч, - К.: Самміт-
книга, 2012. - 88 с.
По ПУНКТУ 10:
Заступник директора з 
виховної роботи 
Інституту публічного 
управління та 
кадрової політики 
НАКККіМ (2015-2017)
Заступник завідувача 
кафедри з вересня 
2015р (2015-2016 н.р, 
кафедри 
Бібліотекознавства та 
інформаційних 
комунікацій, 2016-
2017 кафедри 
Інформаційних 
комунікацій та 
бібліотекознавства, з 
2017 по 2021 р.р. 
кафедри 
Культурології та 
інформаційних 
комунікацій за 
напрямом 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа
Член Науково-
методичної ради 
НАКККіМ
З травня 2021р. 
заступник директора 
Інституту дизайну та 
реклами НАКККіМ
По ПУНКТУ 13:
Дистанційний курс  
«Інноваційні зміни в 
бібліотеці на основі 
проектного, кадрового 
менеджменту та 
ініціативної діяльності 
бібліотек» / 
НАКККіМ. 
Дистанційне 
навчання. Курси для 
підвищення 
кваліфікації 
працівників культури 



і мистецтв. Курси для 
працівників бібліотек 
(дистанційний посіб. 
для бібліотекарів за 
програм. підвищ. 
кваліфікації), 
постійно оновлюється
http://e-
osvita.org.ua/new/cour
se/index.php?
categoryid=5
Методичні 
рекомендації:
1 Магістерська робота: 
методичні 
рекомендації щодо 
виконання, 
оформлення і захисту 
для студентів 
освітнього рівня 
“магістр” 
спеціальності 029 
“Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа” / В.В 
Загуменна., 
Ю.І.Палеха, Я.О. Хіміч 
К.: НАКККіМ, 2018. 36 
с.
2. Переддипломна 
практика : методичні 
рекомендації щодо 
проходження та 
оформлення звіту для 
студентів освітнього 
рівня «Магістр» 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» /  Я.О. Хіміч. 
Київ : НАКККіМ, 2019. 
24 с.
3.Інформаційний 
моніторинг: 
методичні 
рекомендації до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів освітнього 
рівня «Магістр» 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» / розроб. Я.О. 
Хіміч Київ : 
НАКККіМ, 2018. 20 с.
4.Інформаційний 
сервіс: методичні 
рекомендації до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів освітнього 
рівня «Магістр» 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» / розроб. Я.О. 
Хіміч Київ : 
НАКККіМ, 2019. 20 с
5. Бібліотекознавство: 
методичні 
рекомендації до 
семінарських занять і 
самостійної роботи 
для здобувачів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» / розроб. Я. О. 



Хіміч. Київ : 
НАКККіМ, 2020. 40 с. 
6. Виробнича 
практика : методичні 
рекомендації для 
здобувачів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» / розроб. Я. О. 
Хіміч. Київ : 
НАКККіМ, 2021. 20 с.
По ПУНКТУ 15 - 
наявність науково-
популярних 
публікацій
Хіміч Я. О. 
Викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Інформаційна 
культура» студентам  
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» // Сучасна 
інформаційно-
бібліотечна освіта: 
метаморфози 
навчального дизайну» 
: зб. матеріалів  – 
Електрон. вид. – Київ : 
УБА, 2021. – С.44-49 
https://ula.org.ua/259-
publikaciyi/vidannya 
Хіміч Я. О. Soft skills 
для бібліотекарів: 
фокус безперервної 
освіти // Х 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Сучасна 
інформаційно-
бібліотечна освіта: 
орієнтири 
співтворення» : зб. 
матеріалів / ВГО Укр. 
бібл. асоц. ; Нац. акад. 
кер. кадрів культури і 
мистецтв. – Електрон. 
вид. – Київ : УБА, 
2020. С.34 – 37 Режим 
доступу 
https://ula.org.ua/imag
es/uba_document/new
s/2020/Zbirnyk_ULA_
Slavske_2020_compres
sed.pdf 
Хіміч Я. О. Креативне 
мислення та 
інноваційна 
діяльність бібліотек// 
ІХ Міжнар. наук.-
практ. конф. “Сучасна 
інформаційно-
бібліотечна освіта: 
орієнтири 
співтворення”: Збірн. 
мат. / Укр. бібл. Асоц.. 
– Електрон. вид. – К.: 
УБА, 2019. С.53–55. 
Режим доступу 
https://ula.org.ua/imag
es/uba_document/publ
ications/Zbirnyk_ULAS
lavske_2019.pdf
Хіміч Я.О. 
Інтерактивне 
навчання студентів 
спеціальності 029 



“Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа” як основа 
формування фахових 
компетентностей // 
Бібліотека. Книга. 
Наука: Мат. наук. 
семінару. (К. 24–25 
квітня 2018 р.). Вип. 1. 
К.: Вид. центр 
Київ.нац.ун-ту 
культури і мистецтв, 
2018. С.139–141.
Хіміч Я.О. 
Формування 
інформаційної 
культури студентів та 
запобігання плагіату 
// VIIІ Міжнар. наук.-
практ. конф. “Сучасна 
інформаційно-
бібліотечна освіта: 
стратегічні 
орієнтири”: Збірн. 
мат. / Укр. бібл. асоц. 
– Електрон. вид. – К.: 
УБА, 2018. С.45–49. 
Режим доступу 
https://ula.org.ua/imag
es/uba_document/publ
ications/Zbirnyk_ULAS
lavske_2018-ilovepdf-
compressed.pdf 
Хіміч Я. О. До 
проблеми 
формування 
компетентностей 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» // VII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Сучасна 
інформаційнобібліоте
чна освіта: 
європейські 
орієнтири»: збірник 
матеріалів/ Укр. бібл. 
асоц.  – Електрон. вид. 
– Київ : УБА, 2017. – 
С.17-19 . Режим 
доступу 
https://ela.kpi.ua/bitstr
eam/123456789/19725/
1/Zbirnyk_ULASlavske
_2017.pdf
По ПУНКТУ 16 – 
участь у професійних 
об’єднаннях
Членкиня Української 
бібліотечної асоціації 
(УБА) з 1999 р., 
Почесна відзнака УБА 
«за внесок у 
бібліотечну освіту»
Членкиня Президії 
Української 
бібліотечної асоціації 
з 2018 року
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
Стажування на 
кафедрі 
бібліотекознавства та 
інформології 
Київського 
університеті імені 
Бориса Грінченка
Навчальна програма 



стажування «Сучасні 
підходи до 
формування 
спеціальних 
компетентностей при 
підготовці студентів 
спеціальності 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа (перший та 
другий освітній 
рівень): зміст, форми і 
методи викладання 
бібліотекознавчих 
дисциплін»,
Довідка від 20.12.18 
№170-н. за підписом 
ректора Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка
Сертифікати про 
проходження онлайн 
курсів: «онлайн – 
сервіси для вчителів» 
2020 (Міністерство 
цифрової 
трансформації 
України), «Бібліотека 
- відкритий публічний 
простір» № 026068, 
2020 (ВУМ online), 
«Сервіс графічного 
дизайну Canva для 
освітян і бібліотекарів: 
створюємо візуальний 
контент» Серія:9734-
9780-4787/Видано: 
20.07.2021 
Дистанційна 
Академія.

381995 Шматко 
Вячеслав 
Григорович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
практичної 

культурології 
та арт-

менеджменту

29 Фізичне 
виховання

По ПУНКТУ 14 - 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце
Підготовка та 
керівнитство 
студентом до участі в 
Універсіаді України з 
дзюдо 2017 рік 10 
місце. Відкритий 
кубок України з дзюдо 
2018 рік 3 місце.
По ПУНКТУ 16 - 
участь у професійних 
об’єднаннях
федерація дзюдо міста 
Київ тренер-викладач
По ПУНКТУ 17 - 
досвід практичної 
роботи
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю з 
1981року майстер 
спорту СССР - дзюдо 
посвідчення 252260  
дата присвоєння 
30.03 1990 року 
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
Свідотство про 
підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки за 
програмою тренерів 
(тренерів-викладачів) 
вищої категорії 12СС 
02928433 / 049230 - 
18 Національний 



університет фізичного 
виховання та спорту 
України Міністерство 
освіти та науки 
виданий 21 березня 
2018 року. 

 
  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН8. Оцінювати 
об’єкт 
проектування, 
технологічні 
процеси в 
контексті 
проектного 
завдання, 
формувати 
художньо-
проектну 
концепцію.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.



віртуально орієнтовані 
тощо).

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 



МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Матеріалознавство МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.



Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 



колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

ПРН18. 
Відображати 
морфологічні, 
стильові та 
кольоро-фактурні 
властивості 
об’єктів дизайну.

Історія мистецтв і 
дизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій   - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 –проблемний   метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР1): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР2): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР3): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР4): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.



МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна МН1 – вербальний метод Методи поточного 



практика (дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 



практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Матеріалознавство МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Живопис. Частина 2 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 



анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Живопис. Частина 1 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Рисунок. Частина 2 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Рисунок. Частина 1 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 



роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

ПРН17. 
Застосовувати 
сучасне загальне 
та спеціалізоване 
програмне 
забезпечення у 
професійній 
діяльності. 

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:



(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.



орієнтовані тощо). Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 



МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

ПРН16. 
Враховувати 
властивості 
матеріалів та 
конструктивних 
побудов, 
застосовувати 
новітні технології 
у професійній 
діяльності. 

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.



Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 



(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Матеріалознавство МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 



МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 



демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.



новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

ПРН15. Розуміти 
українські 
етнокультурні 
традиції у 
стильових 
вирішеннях 

Історія української 
державності і 
культури

МН1 – словесний метод; 
МН2 – метод пояснення;
МН3 – метод навчання за 
джерелами знань; 
МН4 – метод демонстрацій;
МН5 – практичний метод 

Умова допуску до 
диференційованого заліку: 
результат поточного 
контролю не менше 40 
балів: за ЗР1 – до 35 балів 
(самостійна робота – до 10 



об’єктів дизайну, 
враховувати 
регіональні 
особливості 
етнодизайну у 
мистецьких 
практиках. 

(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
індивідуальна науково-
дослідна робота, 
розв’язання практичних 
завдань, моделювання, 
картування тощо)

балів, робота на практичних 
заняттях – до 15 балів, 
контрольна робота – до 10 
балів), за ЗР2 – до 45 балів 
(самостійна робота – до 15 
балів, робота на практичних 
заняттях – до 20 балів, 
контрольна робота – до 10 
балів). Здобувач, який 
набрав 60 залікових балів, 
має право отримати 
залікову оцінку за 
результатами поточного 
контролю. Здобувачі, які 
набрали протягом семестру 
менше 60 балів, обов’язково 
складають залік. 
Умова допуску до екзамену: 
отримання під час 
семестрового оцінювання не 
менше 40 балів: за ЗР3 – до 
35 балів (самостійна робота 
– до 10 балів, робота на 
практичних заняттях – до 15 
балів, контрольна робота – 
до 10 балів), за ЗР4 – до 45 
балів (самостійна робота – 
до 15 балів, робота на 
практичних заняттях – до 20 
балів, контрольна робота – 
до 10 балів). Здобувач, який 
набрав суму залікових балів 
90, має право отримати 
підсумкову оцінку без 
опитування чи виконання 
екзаменаційного завдання 
за результатами контролю. 
Здобувачі, які набрали 
протягом семестру менше 90 
балів, обов’язково 
складають екзамен.
На заліку й екзамені 
здобувачі отримують оцінки 
за Національною 
диференційованою шкалою: 
«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно» – і за 
шкалою ECTS – A: 90–100, 
B: 82–89, C: 74–81, D: 64–73, 
E: 60–63, Fx: 35–59, F: 1–34.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.



Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Історія мистецтв і 
дизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій   - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 –проблемний   метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР1): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР2): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР3): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР4): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).



(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:



МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 



(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.



комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Етика і естетика вербальний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
– практичний метод 
(семінарські заняття); 
– наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
– самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування); 
– інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій (дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо); 
– проблемний метод 
(написання рефератів); 
– інтерактивний метод 
(ділові ігри).

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під 
час семінарських занять – 
30 балів / 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів. 
3. Диференційований залік 
– 40 балів / 24 бали. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

ПРН14. 
Використовувати 
у професійній 
діяльності прояви 
української 
ментальності, 
історичної пам’яті, 
національної 
самоідентифікації 
та творчого 
самовираження; 
застосовувати 
історичний 
творчий досвід, а 
також успішні 
українські та 
зарубіжні художні 
практики. 

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 



МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

Методи поточного 
(формативного) 



Частина 1 тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи МН1 – вербальний метод Методи поточного 



фотовідеодизайну (лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Історія мистецтв і 
дизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій   - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 –проблемний   метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР1): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР2): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР3): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР4): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 



Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.



(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Фізичне виховання МН 1 – вербальний метод 
(пояснення, співбесіда 
тощо)
МН 2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН 3 – наочний метод 
(демонстративний);
МР 4 - ігровий, груповий 
метод
МН5 – самостійна робота з 
тренування та вивчення 
навчально-методичної 
літератури (конспектування, 
тезування, складання 
реферату).

1.Оцінювання виконання 
вправ під час практичних 
занять – 30 балів / 18 балів.
2.Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів.
3.Диференційований залік – 
40 балів / 24 бали.
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових
балів за курс навчання 
здійснюється:
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»,
за шкалою ECTS: A 90-100, 
B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 
60-63, FХ 35-59, F 1-34.

Етика і естетика вербальний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
– практичний метод 
(семінарські заняття); 
– наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
– самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під 
час семінарських занять – 
30 балів / 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів. 
3. Диференційований залік 
– 40 балів / 24 бали. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 



анотування); 
– інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій (дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо); 
– проблемний метод 
(написання рефератів); 
– інтерактивний метод 
(ділові ігри).

рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

Правове регулювання 
в галузі культури і 
мистецтв

МН1 – словесний метод; 
МН2 – метод пояснення; 
МН3 – метод навчання за 
джерелами знань; 
МН4 – метод демонстрацій; 
МН5 – практичний метод 
(конспектування, тезування, 
анотування, 
рецензування, 
індивідуальна науково-
дослідна робота, 
розв’язання практичних 
завдань тощо). 
МН6 – метод інтерактивних 
ігор.

Контроль за якістю 
навчання здобувача вищої 
освіти здійснюється за 100-
бальною системою.
Умова допуску до 
диференційованого заліку: 
отримання під час 
семестрового оцінювання не 
менше ніж 56 балів 
(критично-розрахунковий 
мінімум). При цьому 
обов’язковим є успішне 
складання контрольних 
робіт та виконання 
самостійних робіт, 
передбачених робочою 
програмою навчальної 
дисципліни. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Педагогіка і 
психологія

– вербальний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
– практичний метод 
(семінарські заняття); 

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під 
час семінарських занять – 
30 балів / 18 балів. 



– кейс-метод (розв’язання 
педагогічних і 
психологічних задач в 
умовах максимально 
наближених до реальних 
ситуацій); 
– наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
– самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування); 
– інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій (дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо); 
– проблемний метод 
(розв’язання завдань, 
переклад, написання 
рефератів, тез та статей); 
– проєктний метод 
(індивідуальна науково-
дослідна робота).

2. Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів. 
3. Екзамен – 40 балів / 24 
бали. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН1 – словесний метод; 
МН2 – метод пояснення;
МН3 – метод навчання за 
джерелами знань; 
МН4 – метод демонстрацій;
МН5 – практичний метод 
(тренінги, індивідуальна 
навчальна робота, 
презентація тощо)

Контроль за якістю 
навчання студента 
здійснюється за 100-
бальною системою. 
Загальну кількість балів 
формують бали, отримані 
підчас поточного та 
підсумкового контролю. 
Поточний контроль 
проводиться на кожному 
практичному занятті.
Підсумковою формою 
контролю є 
диференційований залік (І, 
ІІ семестр).
Диференційований залік 
виставляється за 
результатами роботи 
впродовж усього семестру. 
Здобувач вищої освіти, який 
набрав суму залікових балів 
(60) має право, отримати 
підсумкову оцінку за 
диференційований залік за 
результатами контролю. 
Здобувачі вищої освіти, які 
набрали протягом семестру 
менше 60 балів обов’язково 
складають залік.  
Присутність всіх здобувачів 
вищої освіти на 
диференційному заліку є  
обов'язковою.
На диференційному заліку 
здобувачі отримують оцінки 
за Національною 
диференційованою шкалою: 
«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно» – і за 
шкалою ECTS – A: 90–100, 
B: 82–89, C: 74–81, D: 64–73, 
E: 60–63, FХ: 35–59, F: 1–34.

Філософія МН1 – словесний метод; 
МН2 – метод пояснення;
МН3 – метод навчання за 
джерелами знань; 
МН4 – метод демонстрацій;
МН5 – практичний метод 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
індивідуальна науково-

Форми контролю:
 Оцінювання роботи під час 
семінарських занять – 30 
балів / 18 балів.
 Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів.
 Екзамен – 40 балів / 24 
бали.
Шкала оцінювання: 



дослідна робота, 
розв’язання практичних 
завдань, моделювання, 
картування тощо)

Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється:
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»,
за шкалою ECTS: A 90-100, 
B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 
60-63, FХ 35-59, F 1-34.

Історія української 
державності і 
культури

МН1 – словесний метод; 
МН2 – метод пояснення;
МН3 – метод навчання за 
джерелами знань; 
МН4 – метод демонстрацій;
МН5 – практичний метод 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
індивідуальна науково-
дослідна робота, 
розв’язання практичних 
завдань, моделювання, 
картування тощо)

Умова допуску до 
диференційованого заліку: 
результат поточного 
контролю не менше 40 
балів: за ЗР1 – до 35 балів 
(самостійна робота – до 10 
балів, робота на практичних 
заняттях – до 15 балів, 
контрольна робота – до 10 
балів), за ЗР2 – до 45 балів 
(самостійна робота – до 15 
балів, робота на практичних 
заняттях – до 20 балів, 
контрольна робота – до 10 
балів). Здобувач, який 
набрав 60 залікових балів, 
має право отримати 
залікову оцінку за 
результатами поточного 
контролю. Здобувачі, які 
набрали протягом семестру 
менше 60 балів, обов’язково 
складають залік. 
Умова допуску до екзамену: 
отримання під час 
семестрового оцінювання не 
менше 40 балів: за ЗР3 – до 
35 балів (самостійна робота 
– до 10 балів, робота на 
практичних заняттях – до 15 
балів, контрольна робота – 
до 10 балів), за ЗР4 – до 45 
балів (самостійна робота – 
до 15 балів, робота на 
практичних заняттях – до 20 
балів, контрольна робота – 
до 10 балів). Здобувач, який 
набрав суму залікових балів 
90, має право отримати 
підсумкову оцінку без 
опитування чи виконання 
екзаменаційного завдання 
за результатами контролю. 
Здобувачі, які набрали 
протягом семестру менше 90 
балів, обов’язково 
складають екзамен.
На заліку й екзамені 
здобувачі отримують оцінки 
за Національною 
диференційованою шкалою: 
«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно» – і за 
шкалою ECTS – A: 90–100, 
B: 82–89, C: 74–81, D: 64–73, 
E: 60–63, Fx: 35–59, F: 1–34.

ПРН13. Знати 
надбання 
національної та 
всесвітньої 
культурно-
мистецької 
спадщини, 
розвивати 
екокультуру 
засобами дизайну.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.



МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Філософія МН1 – словесний метод; 
МН2 – метод пояснення;
МН3 – метод навчання за 
джерелами знань; 
МН4 – метод демонстрацій;
МН5 – практичний метод 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
індивідуальна науково-
дослідна робота, 
розв’язання практичних 
завдань, моделювання, 
картування тощо)

Форми контролю:
 Оцінювання роботи під час 
семінарських занять – 30 
балів / 18 балів.
 Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів.
 Екзамен – 40 балів / 24 
бали.
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється:
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»,
за шкалою ECTS: A 90-100, 
B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 
60-63, FХ 35-59, F 1-34.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.



демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 



(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:



МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 



орієнтовані тощо). (ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Історія мистецтв і 
дизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій   - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 –проблемний   метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР1): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР2): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР3): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 



тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР4): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Етика і естетика вербальний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
– практичний метод 
(семінарські заняття); 
– наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
– самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування); 
– інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій (дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо); 
– проблемний метод 
(написання рефератів); 
– інтерактивний метод 
(ділові ігри).

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під 
час семінарських занять – 
30 балів / 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів. 
3. Диференційований залік 
– 40 балів / 24 бали. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

Педагогіка і 
психологія

– вербальний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
– практичний метод 
(семінарські заняття); 
– кейс-метод (розв’язання 
педагогічних і 
психологічних задач в 
умовах максимально 
наближених до реальних 
ситуацій); 
– наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
– самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування); 
– інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій (дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо); 
– проблемний метод 
(розв’язання завдань, 
переклад, написання 
рефератів, тез та статей); 
– проєктний метод 
(індивідуальна науково-
дослідна робота).

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під 
час семінарських занять – 
30 балів / 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів. 
3. Екзамен – 40 балів / 24 
бали. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

Історія української 
державності і 
культури

МН1 – словесний метод; 
МН2 – метод пояснення;
МН3 – метод навчання за 
джерелами знань; 

Умова допуску до 
диференційованого заліку: 
результат поточного 
контролю не менше 40 



МН4 – метод демонстрацій;
МН5 – практичний метод 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
індивідуальна науково-
дослідна робота, 
розв’язання практичних 
завдань, моделювання, 
картування тощо)

балів: за ЗР1 – до 35 балів 
(самостійна робота – до 10 
балів, робота на практичних 
заняттях – до 15 балів, 
контрольна робота – до 10 
балів), за ЗР2 – до 45 балів 
(самостійна робота – до 15 
балів, робота на практичних 
заняттях – до 20 балів, 
контрольна робота – до 10 
балів). Здобувач, який 
набрав 60 залікових балів, 
має право отримати 
залікову оцінку за 
результатами поточного 
контролю. Здобувачі, які 
набрали протягом семестру 
менше 60 балів, обов’язково 
складають залік. 
Умова допуску до екзамену: 
отримання під час 
семестрового оцінювання не 
менше 40 балів: за ЗР3 – до 
35 балів (самостійна робота 
– до 10 балів, робота на 
практичних заняттях – до 15 
балів, контрольна робота – 
до 10 балів), за ЗР4 – до 45 
балів (самостійна робота – 
до 15 балів, робота на 
практичних заняттях – до 20 
балів, контрольна робота – 
до 10 балів). Здобувач, який 
набрав суму залікових балів 
90, має право отримати 
підсумкову оцінку без 
опитування чи виконання 
екзаменаційного завдання 
за результатами контролю. 
Здобувачі, які набрали 
протягом семестру менше 90 
балів, обов’язково 
складають екзамен.
На заліку й екзамені 
здобувачі отримують оцінки 
за Національною 
диференційованою шкалою: 
«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно» – і за 
шкалою ECTS – A: 90–100, 
B: 82–89, C: 74–81, D: 64–73, 
E: 60–63, Fx: 35–59, F: 1–34.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 



презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

ПРН12. 
Дотримуватися 
стандартів 
проектування та 
технологій 
виготовлення 
об’єктів дизайну у 
професійній 
діяльності.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.



Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.



Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Матеріалознавство МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 



колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

ПРН11. Розробляти 
композиційне 
вирішення об’єктів 
дизайну у 
відповідних 

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 



техніках і 
матеріалах. 

системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Рисунок. Частина 1 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Живопис. Частина 1 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 



МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Рисунок. Частина 2 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)

Методи поточного 
(формативного) 



МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Живопис. Частина 2 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 



комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

ПРН10. Визначати 
функціональну та 
естетичну 
специфіку 
формотворчих 
засобів дизайну в 
комунікативному 
просторі.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 



(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Етика і естетика вербальний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
– практичний метод 
(семінарські заняття); 
– наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
– самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування); 
– інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій (дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо); 
– проблемний метод 
(написання рефератів); 
– інтерактивний метод 
(ділові ігри).

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під 
час семінарських занять – 
30 балів / 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів. 
3. Диференційований залік 
– 40 балів / 24 бали. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 



орієнтовані тощо). (ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Рисунок. Частина 1 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Рисунок. Частина 2 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 



МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Живопис. Частина 1 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 



опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 



тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Нарисна геометрія МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Живопис. Частина 2 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

ПРН9. 
Створювати 
об’єкти дизайну 
засобами 
проектно-
графічного 
моделювання. 

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 



(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:



МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:



МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 



орієнтовані тощо). (ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.



ПРН21. Знати 
основні вимоги до 
оформлення 
проектів у сфері 
дизайну та 
застосовувати їх 
при розробленні 
проектів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:



(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.



орієнтовані тощо). Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 



орієнтовані тощо). (ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.



Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

ПРН7. 
Аналізувати, 
стилізувати, 
інтерпретувати 
та 
трансформувати 
об’єкти для 
розроблення 
художньо-
проектних 
вирішень. 

Рисунок. Частина 2 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Рисунок. Частина 1 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 



анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.



Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Історія мистецтв і 
дизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій   - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 –проблемний   метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР1): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР2): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР3): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР4): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.



Педагогіка і 
психологія

– вербальний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
– практичний метод 
(семінарські заняття); 
– кейс-метод (розв’язання 
педагогічних і 
психологічних задач в 
умовах максимально 
наближених до реальних 
ситуацій); 
– наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
– самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування); 
– інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій (дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо); 
– проблемний метод 
(розв’язання завдань, 
переклад, написання 
рефератів, тез та статей); 
– проєктний метод 
(індивідуальна науково-
дослідна робота). 

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під 
час семінарських занять – 
30 балів / 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів. 
3. Екзамен – 40 балів / 24 
бали. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34.

Живопис. Частина 1 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.



Живопис. Частина 2 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Матеріалознавство МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 



технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 



МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

Методи поточного 
(формативного) 



Частина 1 тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

ПРН6. Проектування. МН1 – словесний метод Методи поточного 



Усвідомлювати 
відповідальність за 
якість виконуваних 
робіт, 
забезпечувати 
виконання 
завдання на 
високому 
професійному рівні.      

Частина 1 (дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Етика і естетика вербальний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
– практичний метод 
(семінарські заняття); 
– наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
– самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування); 
– інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій (дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо); 
– проблемний метод 
(написання рефератів); 
– інтерактивний метод 
(ділові ігри).

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під 
час семінарських занять – 
30 балів / 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів. 
3. Диференційований залік 
– 40 балів / 24 бали. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 



роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 



МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.



складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

ПРН5. Розуміти і 
сумлінно 
виконувати свою 
частину роботи в 
команді; 
визначати 
пріоритети 
професійної 
діяльності. 

Педагогіка і 
психологія

– вербальний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
– практичний метод 
(семінарські заняття); 
– кейс-метод (розв’язання 
педагогічних і 
психологічних задач в 
умовах максимально 
наближених до реальних 
ситуацій); 
– наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
– самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування); 
– інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій (дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо); 
– проблемний метод 
(розв’язання завдань, 
переклад, написання 
рефератів, тез та статей); 
– проєктний метод 
(індивідуальна науково-
дослідна робота). 

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під 
час семінарських занять – 
30 балів / 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів. 
3. Екзамен – 40 балів / 24 
бали. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.



складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 



орієнтовані тощо). опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 



40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 



опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. МН1 – словесний метод Методи поточного 



Частина 1 (дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Етика і естетика вербальний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
– практичний метод 
(семінарські заняття); 
– наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
– самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування); 
– інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій (дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо); 
– проблемний метод 
(написання рефератів); 
– інтерактивний метод 
(ділові ігри).

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під 
час семінарських занять – 
30 балів / 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів. 
3. Диференційований залік 
– 40 балів / 24 бали. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

ПРН4. Визначати 
мету, завдання та 
етапи 
проектування.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 



(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 



колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 



МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

ПРН3. Збирати та 
аналізувати 
інформацію для 
обґрунтування 
дизайнерського 
проекту, 
застосовувати 
теорію і методику 
дизайну, фахову 
термінологію (за 
професійним 
спрямуванням), 
основи наукових 
досліджень. 

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.



МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 



колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 



40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Матеріалознавство МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 



тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)

Методи поточного 
(формативного) 



МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Інформаційна 
культура та основи 
академічної 
доброчесності

МН1 –вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо) 
МН2 –практичний метод 
(практичні заняття); 
МН3 –наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
МН5 –методи використання 
інформаційно-
комунікаційних технологій - 
дистанційні, мультимедійні 
тощо); 
МН6 – проблемний метод – 
метод постановки проблеми, 
її критичного аналізу та 
визначення шляхів 
розв’язання (вирішення 
завдань).

Контроль за якістю 
навчання студента 
здійснюється за 100-
бальною системою. 
Загальну кількість балів 
студента формують бали, 
отримані підчас поточного 
та підсумкового контролю. 
Поточний контроль 
проводиться на кожному 
семінарському/ 
практичному занятті.
Підсумковою формою 
контролю є екзамен. 
Здобувач допускається до 
складання екзамену, якщо 
він виконав усі види робіт, 
передбачених робочою 
навчальною програмою 
навчальної дисципліни. 
Мінімальна кількість балів 
для допуску до екзамену 
складає – 64 бали (16 балів 
за розділ) Здобувач, який 
набрав суму залікових балів 
більше 80, має право 
отримати підсумкову оцінку 
без опитування чи 
виконання екзаменаційного 
завдання за результатами 
контролю. Здобувачі, які 
набрали протягом семестру 
менше 80 балів, обов’язково 
складають екзамен. 
На екзамені здобувачі 
отримують оцінки за 
Національною 
диференційованою шкалою: 
«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно» – і за 
шкалою ECTS – A: 90–100, 
B: 82–89, C: 74–81, D: 64–73, 
E: 60–63, Fx: 35–59, F: 1–34. 

ПРН2. Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово з 
професійних 

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 



питань, 
формувати різні 
типи документів 
професійного 
спрямування згідно 
з вимогами 
культури усного і 
писемного 
мовлення. 

інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);

Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:



(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Історія мистецтв і 
дизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій   - дистанційні, 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР1): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР2): усне або 



мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 –проблемний   метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР3): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР4): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН1 – словесний метод; 
МН2 – метод пояснення;
МН3 – метод навчання за 
джерелами знань; 
МН4 – метод демонстрацій;
МН5 – практичний метод 
(тренінги, індивідуальна 
навчальна робота, 
презентація тощо)

Контроль за якістю 
навчання студента 
здійснюється за 100-
бальною системою. 
Загальну кількість балів 
формують бали, отримані 
підчас поточного та 
підсумкового контролю. 
Поточний контроль 
проводиться на кожному 
практичному занятті.
Підсумковою формою 
контролю є 
диференційований залік (І, 
ІІ семестр).
Диференційований залік 
виставляється за 
результатами роботи 
впродовж усього семестру. 
Здобувач вищої освіти, який 
набрав суму залікових балів 
(60) має право, отримати 
підсумкову оцінку за 
диференційований залік за 
результатами контролю. 
Здобувачі вищої освіти, які 
набрали протягом семестру 
менше 60 балів обов’язково 
складають залік.  
Присутність всіх здобувачів 
вищої освіти на 
диференційному заліку є  
обов'язковою.
На диференційному заліку 
здобувачі отримують оцінки 
за Національною 
диференційованою шкалою: 
«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно» – і за 
шкалою ECTS – A: 90–100, 
B: 82–89, C: 74–81, D: 64–73, 
E: 60–63, FХ: 35–59, F: 1–34.



Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН1 – словесний метод; 
МН2 – метод пояснення;
МН3 – метод навчання за 
джерелами знань; 
МН4 – метод демонстрацій;
МН5 – практичний метод 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
індивідуальна науково-
дослідна робота, 
розв’язання практичних 
завдань, моделювання, 
картування тощо)

Умова допуску до 
диференційованого заліку: 
результат поточного 
контролю – не менше 40 
балів: за ЗР1 – до 35 балів 
(самостійна робота – до 10 
балів, робота на практичних 
заняттях – до 15 балів, 
контрольна робота – до 10 
балів), за ЗР2 – до 45 балів 
(самостійна робота – до 15 
балів, робота на практичних 
заняттях – до 20 балів, 
контрольна робота – до 10 
балів). Здобувач, який 
набрав 60 залікових балів, 
має право отримати 
залікову оцінку за 
результатами поточного 
контролю. Здобувачі, які 
набрали протягом семестру 
менше 60 балів, обов’язково 
складають залік. 
Умова допуску до екзамену: 
отримання під час 
семестрового оцінювання не 
менше 40 балів: за ЗР3 – до 
35 балів (самостійна робота 
– до 10 балів, робота на 
практичних заняттях – до 15 
балів, контрольна робота – 
до 10 балів), за ЗР4 – до 45 
балів (самостійна робота – 
до 15 балів, робота на 
практичних заняттях – до 20 
балів, контрольна робота – 
до 10 балів). Здобувач, який 
набрав суму залікових балів 
90, має право отримати 
підсумкову оцінку без 
опитування чи виконання 
екзаменаційного завдання 
за результатами контролю. 
Здобувачі, які набрали 
протягом семестру менше 90 
балів, обов’язково 
складають екзамен.
На заліку й екзамені 
здобувачі отримують оцінки 
за Національною 
диференційованою шкалою: 
«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно» – і за 
шкалою ECTS – A: 90–100, 
B: 82–89, C: 74–81, D: 64–73, 
E: 60–63, FХ: 35–59, F: 1–34.

Матеріалознавство МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.



Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.ПРН1. 

Застосовувати 
набуті знання і 
розуміння 
предметної 
області та сфери 
професійної 
діяльності у 
практичних 
ситуаціях. 

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 



(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:



МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Нарисна геометрія МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Матеріалознавство МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.



Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Живопис. Частина 2 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Живопис. Частина 1 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 



презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Рисунок. Частина 2 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Рисунок. Частина 1 МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 



МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 



колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Історія мистецтв і 
дизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій   - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 –проблемний   метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР1): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР2): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР3): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
лекцій і семінарських занять 
з тем (ЗР4): усне або 
письмове опитування 
(МО2), колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.



тощо);

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

ПРН22. 
Вирішувати 
складні професійні 
задачі у сфері 
дизайну 
середовища з 
формування 
внутрішнього 
(проектування 
інтер’єрів) і 
зовнішнього 
(проектування 
ландшафту) 
комфортного 
середовища 

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.



життєдіяльності 
людини.

віртуально орієнтовані 
тощо).

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 



сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.



сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 



більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

ПРН19. Розробляти 
та представляти 
результати 
роботи у 
професійному 
середовищі, 
розуміти етапи 
досягнення успіху в 
професійній кар’єрі, 
враховувати 
сучасні тенденції 
ринку праці, 
проводити 
дослідження ринку, 
обирати відповідну 
бізнес-модель і 
розробляти бізнес-
план професійної 
діяльності у сфері 
дизайну. 

Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)

Методи поточного 
(формативного) 



МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Обмірна (навчальна) 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстрації та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.



(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Інформаційна 
культура та основи 
академічної 
доброчесності

МН1 –вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо) 
МН2 –практичний метод 
(практичні заняття); 
МН3 –наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
МН5 –методи використання 
інформаційно-
комунікаційних технологій - 
дистанційні, мультимедійні 
тощо); 
МН6 – проблемний метод – 
метод постановки проблеми, 
її критичного аналізу та 
визначення шляхів 
розв’язання (вирішення 
завдань). 

Контроль за якістю 
навчання студента 
здійснюється за 100-
бальною системою. 
Загальну кількість балів 
студента формують бали, 
отримані підчас поточного 
та підсумкового контролю. 
Поточний контроль 
проводиться на кожному 
семінарському/ 
практичному занятті.
Підсумковою формою 
контролю є екзамен. 
Здобувач допускається до 
складання екзамену, якщо 
він виконав усі види робіт, 
передбачених робочою 
навчальною програмою 
навчальної дисципліни. 
Мінімальна кількість балів 
для допуску до екзамену 
складає – 64 бали (16 балів 
за розділ) Здобувач, який 
набрав суму залікових балів 
більше 80, має право 
отримати підсумкову оцінку 
без опитування чи 
виконання екзаменаційного 
завдання за результатами 
контролю. Здобувачі, які 
набрали протягом семестру 
менше 80 балів, обов’язково 
складають екзамен. 
На екзамені здобувачі 
отримують оцінки за 
Національною 
диференційованою шкалою: 



«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно» – і за 
шкалою ECTS – A: 90–100, 
B: 82–89, C: 74–81, D: 64–73, 
E: 60–63, Fx: 35–59, F: 1–34. 

Педагогіка і 
психологія

– вербальний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
– практичний метод 
(семінарські заняття); 
– кейс-метод (розв’язання 
педагогічних і 
психологічних задач в 
умовах максимально 
наближених до реальних 
ситуацій); 
– наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний); 
– самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування); 
– інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій (дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо); 
– проблемний метод 
(розв’язання завдань, 
переклад, написання 
рефератів, тез та статей); 
– проєктний метод 
(індивідуальна науково-
дослідна робота).

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під 
час семінарських занять – 
30 балів / 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів. 
3. Екзамен – 40 балів / 24 
бали. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється: 
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

Філософія МН1 – словесний метод; 
МН2 – метод пояснення;
МН3 – метод навчання за 
джерелами знань; 
МН4 – метод демонстрацій;
МН5 – практичний метод 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
індивідуальна науково-
дослідна робота, 
розв’язання практичних 
завдань, моделювання, 
картування тощо)

Форми контролю:
 Оцінювання роботи під час 
семінарських занять – 30 
балів / 18 балів.
 Самостійна робота – 30 
балів / 18 балів.
 Екзамен – 40 балів / 24 
бали.
Шкала оцінювання: 
Оцінювання відповідно до 
отриманих за семестр 
рейтингових балів за курс 
навчання здійснюється:
за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»,
за шкалою ECTS: A 90-100, 
B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 
60-63, FХ 35-59, F 1-34.

Правове регулювання 
в галузі культури і 
мистецтв

МН1 – словесний метод; 
МН2 – метод пояснення; 
МН3 – метод навчання за 
джерелами знань; 
МН4 – метод демонстрацій; 
МН5 – практичний метод 
(конспектування, тезування, 
анотування, 
рецензування, 
індивідуальна науково-
дослідна робота, 
розв’язання практичних 
завдань тощо). 
МН6 – метод інтерактивних 
ігор.

Контроль за якістю 
навчання здобувача вищої 
освіти здійснюється за 100-
бальною системою.
Умова допуску до 
диференційованого заліку: 
отримання під час 
семестрового оцінювання не 
менше ніж 56 балів 
(критично-розрахунковий 
мінімум). При цьому 
обов’язковим є успішне 
складання контрольних 
робіт та виконання 
самостійних робіт, 
передбачених робочою 
програмою навчальної 
дисципліни. 
Шкала оцінювання: 
Оцінювання за курс 
навчання здійснюється: 



за національною 
диференційованою шкалою 
– «відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно», за шкалою 
ECTS: A 90-100, B 82-89, C 
74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 
35-59, F 1-34. 

ПРН20. Розуміти 
особливості різного 
спеціалізованого 
програмного 
забезпечення, що 
застосовується у 
дизайнерській 
діяльності та 
вміло 
використовувати 
ці особливості при 
роботі на 
проектом.

Виробнича практика 
(передпроектна)

МН1 –вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 30 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 30 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Комп’ютерне 
проектування. 
Частина 1

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 



МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР3): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР3): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР4): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР4): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР5): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР5): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР6): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 24 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР6): 
презентації (МО7): – не 
більше 16 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.

Основи 
фотовідеодизайну

МН1 – вербальний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 



демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо);
МН6 – проблемний метод - 
розв’язання завдань, 
написання рефератів, есе, 
тез та статей; 
МН7 – проектний метод - 
індивідуальна науково-
дослідна робота.

колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 16 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР2): 
презентації (МО7): – не 
більше 14 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Екзамен (МО1) – не більше 
40 балів.

Проектування. 
Частина 4

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 3

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 



більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Проектування. 
Частина 2

МН1 – словесний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР1): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР1): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.
Оцінювання роботи під час 
практичних занять з тем 
(ЗР2): усне або письмове 
опитування (МО2), 
колоквіум (МО3), 
тестування (МО4): – не 
більше 40 балів.
Оцінювання самостійної 
роботи з тем (ЗР 2): 
презентації (МО7): – не 
більше 40 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Виробнича практика 
(проектна)

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО1) – не більше 20 балів.

Переддипломна 
практика

МН1 – вербальний метод 
(дискусія, співбесіда тощо)
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(ілюстративний та 
демонстративний);
МН4 – самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – інформаційні методи 
новітніх комп‘ютерних 
технологій - дистанційні, 
мультимедійні, веб-, 
віртуально орієнтовані 
тощо).

Методи поточного 
(формативного) 
оцінювання:
Оцінювання самостійної 
роботи з тем: презентації 
(МО8): – не більше 80 балів.
Метод підсумкового 
(сумативного) оцінювання 
Диференційований залік 
(МО10) – не більше 20 балів.



Кваліфікаційна робота Підготовчий освітній процес 
побудований на принципах 
особистісно-орієнтованого 
навчання, на засадах 
компетентнісного, 
системного та 
інтегративного підходів з 
використанням аудиторних 
(лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, 
індивідуальні) 
позааудиторних 
(консультації, практика), 
дистанційних навчальних 
занять, самостійної роботи.
Методи навчання: 
інтегровані методи, які 
забезпечують оптимальні 
шляхи досягнення 
навчальної і творчої мети 
(методи та методики 
дизайну), методи 
проблемного, проблемно-
пошукового, діалогічного, 
інтерактивного навчання.

Контроль за якістю 
кваліфікаційної роботи 
здійснюється за 100-
бальною системою. Загальну 
кількість балів формують 
бали, отримані з усіх 
ключових складових 
(пояснювальна записка, 
демонстраційна графіка, 
мультимедійна презентація 
у супроводі доповіді 
здобувача).

 


