


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ 

Рецензенти: 

1. Рецензія  проректора з наукової роботи Національної академії      
образотворчого мистецтва і архітектури, доцента, кандидата мистецтвознавства       
О. В. Ковальчука.  

Висновок: Освітньо-наукова програма зі спеціальності «023 Образотворче       
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» оцінена позитивно та       
рекомендована до практичного впровадження.  

2. Рецензія провідного наукового співробітника, доктора мистецтвознавства,     
доктора філософії, доктора богословських наук, професора, академіка       
Національної академії наук Вищої освіти України Д. В. Степовика.  

Висновок: Освітньо-наукова програма «023 Образотворче мистецтво,      
декоративне мистецтво, реставрація» оцінена позитивно та рекомендована до        
впровадження.  

3. Рецензія Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного   
центру МВС України. 

Висновок: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва готує         
висококваліфікованих фахівців. 



ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-наукова програма є нормативним документом, який регламентує       
нормативні, компетентності, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні       
вимоги у підготовці здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор         
філософії спеціальності 023 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,       
реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво.  

Освітня програма розроблена робочою групою Національної академії       
керівних кадрів культури і мистецтв. 

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): 
Федорук Олександр Касьянович – доктор мистецтвознавства, професор,       

професор кафедри мистецтвознавчої експертизи.  

Члени робочої групи: 
Михальчук Вадим Володимирович – кандидат мистецтвознавства, доцент,       

доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи;  
Школьна Ольга Володимирівна ‒ доктор мистецтвознавства, професор,       

завідувач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського       
університету імені Бориса Грінченка; 

Герчанівська Поліна Евальдівна – доктор культурології, професор, завідувач        
кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної Академії       
керівних кадрів культури і мистецтв. 



 

Ця освітньо-наукова програма не може бути повністю або частково відтворена,          
тиражована та розповсюджена без дозволу Національної академії керівних кадрів         
культури і мистецтв. 

 
1. Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності  

 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

 
1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та назва     
кваліфікації мовою оригінала 

науково-освітній рівень: доктор філософії  
спеціальність 023 Образотворче мистецтво,    
декоративне мистецтво, реставрація  
 
освітньо-наукова програма: образотворче   
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  
obtained qualification: Doctor of Philosophy  
Program subject area Specialty Fine art, decorative art,        
restoration 
Educational and scientific program: Fine art,      
decorative art, restoration  

Мова(и) навчання і оцінювання Українська 
Обсяг освітньо-наукової  
програми 

Термін навчання 4 роки, освітня складова 50       
кредитів ЄКТС 

Тип програми Освітньо-наукова програма 
Повна назва закладу вищої    
освіти, а також структурного    
підрозділу, у якому здійснюється    
навчання 

Національна академія керівних кадрів культури і      
мистецтв  
The National Academy of Culture and Arts       
management  
Кафедра мистецтвознавчої експертизи 
Department of Art Expertise  

Наявність акредитації ------ 
Цикл/рівень програми НКР України – 9 рівень, FQ-EHEA – третій цикл,         

EQFLLL – 8 рівень 
Передумови Наявність другого (магістерського) рівня вищої     

освіти 
Форма навчання Денна 
Термін дії науково-освітньої   
програми  

На період навчання 

Інтернет-адреса постійного  
розміщення опису освітньої   
програми 

http://nakkkim.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 



 

Забезпечення теоретичних знань і практичних умінь та компетентностей        
самостійного проведення наукової дослідної діяльності в галузі культури і мистецтва. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань) 

Галузь знань: 02 культура і мистецтво  
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне     
мистецтво, реставрація 

Фокус програми: 
загальний / 
спеціальний 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за Законом       
України «Про вищу освіту»; дев’ятий кваліфікаційний рівень       
Національної рамки кваліфікації. 

Загальний: 
Освітньо-наукова програма передбачає надання здобувачам     

освітньо-наукового рівня вищої освіти – доктора філософії зі        
спеціальності 023 «образотворче мистецтво, декоративне     
мистецтво, реставрація» необхідних навичок для здобуття      
теоретичних знань, умінь та інших компетентностей, достатніх       
для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем       
у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності,      
оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а       
також проведення власного наукового дослідження, результати      
якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне       
значення. 

Спеціальний: 
Дослідження закономірностей і розробка    

науково-практичних основ, методів і підходів щодо:  
- розуміння останніх досягнень в галузі образотворчого,      

декоративного мистецтва та реставрації; 
- визначення актуальних мистецтвознавчих проблем на     

глобальному і локальному рівнях, аналізу і порівняння       
інформації з різних джерел; 
- здатності визначати, осмислювати і адаптувати світові      

мистецькі практики до мистецьких процесів в Україні. 
Орієнтація 
програми 

Освітня, дослідницька та прикладна. Наукові дослідження з       
новими та удосконаленими, практично спрямованими і цінними       
теоретичними, методичними результатами. 

Особливості  
програми 

Освітня складова програми становить 50 кредитів ЄКТС,      
реалізується у невеликих групах дослідників за спеціальністю       
023 «образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,    
реставрація» та передбачає диференційований підхід до      
аспірантів денної форми навчання. 

27 кредитів ЄКТС складають обов’язкові навчальні      
дисципліни загальної підготовки (антропологія мистецтва,     
академічне письмо англійською мовою, підготовка     
дослідницького проекту та презентація результатів наукових      



 

досліджень, інформаційні технології в практиці наукових      
досліджень, асистентська педагогічна практика), які     
передбачають набуття аспірантом загальнонаукових    
(мистецтвознавчих), мовних компетенцій, універсальних    
навичок дослідника. 

23 кредити ЄКТС передбачено на вибіркові компоненти       
ОНП підготовки у межах зазначеної спеціальності, з яких 9         
кредитів ЄКТС становлять дисципліни за вибором інституту; 14        
кредитів ЄКТС – дисципліни вільного вибору аспіранта       
(відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої       
освіти третього (освітньо-наукового) рівня аспірант обирає з 14        
дисциплін).  

Наукова складова програми не вимірюється кредитами      
ЄКТС, а оформлюється окремо у вигляді індивідуального плану        
наукової роботи аспіранта, який передбачає здійснення власних       
наукових досліджень під керівництвом одного або двох       
наукових керівників (підготовка дисертаційної роботи,     
публікацій у наукових фахових та міжнародних виданнях,       
участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах). 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Працевлаштування 
 
  

Дослідницька та викладацька діяльність у сфері культури і        
мистецтва. 

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері      
культури і мистецтва. 

Посада згідно з класифікатором професій України. 
Асистент (2310.2), доцент (2310.21), професор (2310.1),      

директор (керівник) малого підприємства (1312), директор      
(начальник) професійного навчально-виховного закладу    
(професійного училища і т.п.) (1210.1), директор (керівник       
підприємств, установ та організацій) (1210.1), директор (ректор,       
начальник) вищого навчального закладу (інституту, академії,      
університету і т.п.), директор курсів підвищення кваліфікації       
(91229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного і      
т.п.) (1237.2), завідувач відділенням у коледжі.  

Місце працевлаштування. Центральні органи виконавчої     
влади у сфері культури, освіти та науки, заклади вищої освіти          
мистецького спрямування, науково-дослідні інститути,    
підприємства, коледжі, музеї і галереї державної та приватної        
форми власності, історико-культурні заповідники, реставраційні     
майстерні. 

Продовження освіти Навчання для розвитку та самовдосконалення у науковій та        
професійній сферах діяльності, а також інших споріднених       
галузях наукових знань: 



 

- підготовки на 9-ому (постдокторському) рівні НРК      
України у галузі культури і мистецтв; 

- навчання на 8-ому (докторському) рівні НРК України у        
споріднених галузях наукових знань; 

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у т.ч.        
закордоном), що містять додаткові освітні компоненти.  

5 – Викладання та оцінювання 
Підходи до 
викладання та 
навчання 

Підхід до викладання та навчання передбачає: 
- впровадження активних методів навчання, що     

забезпечують особистісно-зорієнтований підхід і розвиток     
мислення у аспірантів; 

- тісну співпрацю аспірантів зі своїми науковими      
керівниками; 

- підтримку та консультування аспірантів з боку      
науково-педагогічних та наукових працівників НАКККіМ і      
галузевих науково-дослідних інститутів, у тому числі      
забезпечення доступу до сучасного обладнання; 

- залучення до консультування аспірантів визнаних     
фахівців-практиків з мистецтвознавства; 

- інформаційну підтримку щодо участі аспірантів у      
конкурсах на одержання наукових стипендій, премій, грантів (у        
тому числі міжнародних); 

- надання можливості аспірантам брати участь у підготовці       
наукових проектів на конкурси Міністерства освіти і науки        
України, Міністерства культури та інформаційної політики      
України, Міністерства соціальної політики України (соціальні      
проекти), Міністерства закордонних справ України; 

- безпосередню участь у виконанні бюджетних та      
ініціативних науково-дослідних робіт; 

- участь у моніторингу якості освіти, що представлений       
поточно-підсумковим контролем здобувачів першого    
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти. 

Система 
оцінювання 

Письмові та усні екзамени, презентації, звіти за перше та         
друге півріччя кожного навчального року, атестація один раз на         
рік, комплексний іспит зі спеціальності, захист дисертаційної       
роботи доктора філософії. 

Освітня складова програми. Система оцінювання знань за       
дисциплінами освітньо-наукової програми складається з     
поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань аспірантів здійснюється в усній       
формі (опитування за результатами вивчення опрацьованого      
матеріалу). 



 

Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку      
проводиться у письмовій формі, з подальшою усною       
співбесідою. 

У межах дисциплін, що забезпечують професійну      
підготовку, позитивні оцінки з поточного і підсумкового       
контролю можуть виставлятися автоматично, якщо аспірантом      
підготовлені та опубліковані наукові статті у збірниках, які        
входять до фахових видань та/або видань, які включені до         
міжнародних наукометричних баз. Кількість статей та їх       
тематика узгоджується з науковим керівником.  

Наукова складова програми. Оцінювання наукової     
діяльності аспірантів здійснюється на основі кількісних та       
якісних показників, що характеризують (складаються з      
оцінювання) підготовку наукових праць, участь у конференціях,       
підготовку окремих частин дисертації відповідно до      
затвердженого індивідуального плану наукової роботи     
аспіранта. Звіти аспірантів за перше та друге півріччя кожного         
навчального року та результатами виконання індивідуального      
плану, які затверджуються на засіданні кафедри,      
науково-експертній раді Академії з рекомендацією продовження      
(або припинення) навчання в аспірантурі. 

Форма контролю  
успішності 
навчання аспіранта  

Освітня складова програми. Підсумковий контроль     
успішності навчання аспіранта здійснюється у формі: 

- екзамен – за результатами вивчення таких обов’язкових       
дисциплін освітньої програми, як філософія науки та академічне        
письмо англійською мовою, антропологія мистецтва, а також       
комплексний фаховий екзамен за результатами вивчення      
дисциплін професійної підготовки; 

- залік – за результатами вивчення всіх інших дисциплін,        
передбачених навчальним планом. 

Наукова складова програми. Кінцевим результатом     
навчання аспіранта є належним чином оформлений, за       
результатами наукових досліджень, рукопис дисертації,     
публічний захист наукового ступеня доктора філософії зі       
спеціальності 023 «образотворче мистецтво, декоративне     
мистецтво, реставрація». 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі      
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що     
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення      
нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до науково-професійного іншомовного      
мовлення. Здатність використовувати іноземну мову для      
представлення наукових результатів в усній та письмовій       



 

формах, для розуміння іншомовних наукових та професійних       
текстів, для спілкування в іншомовному науковому і       
професійному середовищах. 

ЗК 2. Здатність до цілісного об'єктивного викладу основних        
проблем філософії на рівні сучасного бачення. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та        
синтезу. 

ЗК 4. Комплексність у використанні інформаційних та       
комунікаційних технологій. 

ЗК 5. Комплексність та системний підхід до проведення        
наукових досліджень на рівні доктора філософії. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації         
з різних наукових джерел. Здатність працювати з різними        
джерелами інформації, аналізувати та синтезувати її, виявляти       
не вирішені раніше задачі (проблеми) або їх частини,        
формулювати наукові гіпотези. 

ЗК 7. Комплексність в організації творчої діяльності та        
процесу проведення наукових досліджень. Здатність     
організовувати творчу діяльність та процес проведення      
наукових досліджень. 

ЗК 8. Здатність оцінювати та забезпечувати високу якість        
виконаних робіт. 

ЗК 9. Здатність бути критичним та самокритичним.       
Здатність критично сприймати та аналізувати думки та ідеї        
інших дослідників, шукати власні шляхи вирішення проблеми,       
рецензувати наукові публікації та автореферати, здійснювати      
критичний аналіз власних матеріалів. 

ЗК 10. Здатність генерувати нові науково-теоретичні та       
практично спрямовані ідеї (креативність). 

ЗК 11. Комплексність у прийнятті обґрунтованих рішень. 
ЗК 12. Комплексність у розробці та реалізації наукових        

проектів та програм. Здатність розробляти та реалізовувати       
наукові проекти і програми у галузі культури і мистецтва. 

ЗК 13. Комплексність у педагогічній діяльності щодо       
організації та здійснення освітнього процесу, навчання,      
виховання, розвитку і професійної підготовки студентів до       
певного виду професійно-орієнтованої діяльності. 

Фахові 
компетентності 
(ФК) 

ФK 1. Глибокі обґрунтовані знання і розуміння основних        
мистецьких процесів. 

ФK 2. Здатність визначати актуальні проблеми мистецької       
сфери на глобальному і локальному рівнях, аналізувати і        
порівнювати інформацію з різних джерел. 

ФK 3. Здатність визначати, осмислювати і адаптувати       
світові мистецькі практики до мистецьких процесів в Україні. 



 

ФK 4. Здатність виявляти, осмислювати та аналізувати       
сучасні світові мистецькі трансформаційні процеси. 

ФK 5. Здатність планувати та на основі дослідження робити         
внесок до практичного значення наукової роботи. 

ФK 6. Обґрунтовані знання про принципи, основні тенденції        
і пріоритети міжнародних мистецьких стратегій. 

ФK 7. Здатність визначати теоретичну та практичну       
складову дослідженого, виявлення його унікальності в рамках       
проведеного дослідження.  

ФK 8. Детальні знання і розуміння сучасних       
теоретико-практичних мистецтвознавчих дефініцій. 

ФK 9. Здатність контекстуалізувати та інтерпретувати      
сучасні мистецькі дефініції в контексті їх теоретичної та        
практичної міждисциплінарності. 

ФK 10. Розуміння та здатність застосовувати на практиці        
визначені дефініції. 

ФK 11. Знання ресурсів, доступних для      
методично-обгрунтованого дослідження, диференційованих   
ознак світових  мистецьких матриць. 

ФK 12. Здатність знаходити, відбирати значну кількість       
документального матеріалу. 

ФК 13. Дотримуватись етики досліджень, а також правил        
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та      
науково-педагогічній діяльності. 

7 – Програмні результати навчання 
Програмні 
результати навчання 
(ПРН) 
 

ПРН 1. Знання та розуміння іноземної мови, вміння та        
навики використовувати її для представлення наукових      
результатів в усній та письмовій формах, розуміння       
іншомовних наукових та професійних текстів, вміння та       
навички спілкування в іншомовному науковому і професійному       
середовищах, вміння працювати спільно з дослідниками з       
інших країн. 

ПРН 2. Знання та розуміння теорії та методології       
системного аналізу, знання та розуміння етапів реалізації       
системного підходу при дослідженні процесів та явищ у        
мистецьких процесах, вміння та навички використовувати      
методологію системного аналізу. 

ПРН 3. Вміння та навики працювати з різними джерелами,        
вишукувати, обробляти, аналізувати та систематизувати     
отриману інформацію. 

ПРН 4. Вміння та навички організовувати процес      
проведення наукових досліджень, здійснювати    
тайм-менеджмент. 



 

ПРН 5. Вміння та навички оцінювати та забезпечувати       
якість виконуваних робіт. 

ПРН 6. Вміння та навички критично сприймати та       
аналізувати думки й ідеї інших вчених, шукати власні шляхи         
вирішення проблеми, здійснювати критичний аналіз власних      
матеріалів. 

ПРН 7. Вміння та навички здійснювати ретроспективний      
аналіз наукового доробку у напрямі дослідження мистецьких       
процесів та закономірностей. 

ПРН 8. Знання та розуміння генезису розвитку наукової       
думки. Вміння та навички використовувати статистичні методи       
аналізу для встановлення тенденцій та динамічних мистецьких       
процесів. 

ПРН 9. Вміння та навички формулювати мету, задачі,       
об’єкт та предмет дослідження. Вміння та навички формувати        
структуру дисертаційного дослідження та рубрикацію його      
змістовного наповнення, а також представляти власні      
результати на розгляд колег. 

ПРН 10. Вміння та навички створювати нові знання через        
оригінальні дослідження, якість яких може бути визнана на        
національному та міжнародному рівнях. Вміння та навички       
брати участь у наукових дискусіях на міжнародному рівні,        
відстоювати свою власну позицію на конференціях, семінарах       
та форумах. 

ПРН 11. Вміння та навички публічно представляти,      
захищати результати дисертаційного дослідження,    
обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною      
спільнотою. Вміння та навички використовувати сучасні      
засоби для візуальної презентації результатів дисертаційного      
дослідження. 

 8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення 

Програму забезпечують штатні викладачі: доктори     
мистецтвознавства та соціальних наук, професори.  

До реалізації ОНП залучаються науково-педагогічні     
працівники з науковими ступенями та вченими званнями з        
інших кафедр.  

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні       
працівники один раз на п’ять років проходять стажування, у         
т.ч. зарубіжне. 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-технічн
ого забезпечення 

Спеціалізовані лабораторії кафедри, зокрема аудиторія 201      
18 навчального корпусу «Клас-Майстерня» може     
використовуватись для моделювання та проведення різних      
складних мистецьких програм. Для виконання практичної      



 

 

1. Перелік компонентів освітньо-наукової програми 
та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонентів освітньо-наукової програми 
 

частини досліджень дисертаційної роботи передбачається     
також використання спеціалізованого обладнання профільних     
державних та комерційних підприємств і організацій. Така       
можливість регламентується наявними договорами про     
співпрацю.  

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним    
вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і є           
достатнім для забезпечення якості освітнього процесу. 

Специфічні 
характеристики 
інформаційного та 
навчально-методичн
ого забезпечення 

Основним джерелом інформаційного забезпечення є     
наукова бібліотека НАКККіМ, фондами якої користуються      
аспіранти всіх кафедр та інститутів та репозиторій НАКККіМ.  

Аспіранти мають доступ до комп’ютерних класів,      
підключених до мережі Internet, до майже 20 повнотекстових        
баз даних (БД), серед яких: БД видавництва «Центр учбової         
літератури», наукометрична БД SCOPUS видавництва Elsevier.      
Ці та інші бази дають змогу використовувати у навчальному         
процесі широкий спектр міжнародних фахових періодичних      
видань.  

Аспіранти мають доступ до навчальних планів та графіків        
освітнього процесу, авторських підручників та посібників із       
загальних та фахових дисциплін, наукових розробок      
науково-педагогічних працівників НАКККіМ.  

 9 – Академічна мобільність 

Національна 
кредитна мобільність 

Кафедра мистецтвознавчої експертизи долучена до програм      
академічної мобільності для учасників освітнього процесу      
вітчизняних закладів вищої освіти (наукових установ) на       
території України на підставі двосторонніх договорів між       
НАКККіМ та закладами вищої освіти України. 

Міжнародна 
кредитна мобільність 

Право аспірантів на академічну мобільність може бути       
реалізоване на підставі міжнародних договорів про      
співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм        
та проектів, договорів про співробітництво між вітчизняними       
та іноземними ЗВО (науковими установами) та їх основними        
структурними підрозділами. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Передбачається на загальних умовах. 
 



 

Код 
н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, практики) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОНП 
ОК 1.1. Філософія науки 4 іспит 
ОК 1.2. Академічне письмо англійською мовою 9 іспит 
ОК 1.3 Підготовка дослідницького проекту та 

презентація результатів наукових досліджень 
4 іспит 

ОК 1.4 Інформаційні технології в практиці наукових 
досліджень 

4 залік 

ОК 1.5 Асистентська педагогічна практика 6  
Загальний обсяг обов’язкових компонентів  27 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОНП 
2. Дисципліни вибору інституту 

ВБ 2.1 Історіографія та методологія дослідження 
мистецтва 

3 залік 

ВБ 2.2 Соціокультурне проектування у мистецтві 3 залік 
ВБ 2.3 Антропологія мистецтва 3 залік 
Всього 9 

3. Дисципліни вільного вибору аспіранта 
3.1. Вибір з переліку (аспірант обирає 1 дисципліну з кожного переліку) 

Перелік № 1 
ВБ. 3.1.1 Східнохристиянське мистецтво 3 залік 
ВБ. 3.1.2 Історія українського мистецтвознавства 3 залік 
ВБ. 3.1.3 Лексикон української орнаментики 3 залік 
ВБ. 3.1.4 Синтез музичного та аудіовізуального мистецтва 3 залік 
ВБ. 3.1.5 Українське мистецтво у сучасному арт-просторі 3 залік 
Перелік № 2 
ВБ. 3.1.6 Мистецько-видовищні форми сучасної культури 3 залік 
ВБ. 3.1.7 Дослідження культурних цінностей 3 залік 
ВБ. 3.1.8 Мистецтво як соціокультурний феномен 3 залік 
ВБ. 3.1.9 Постмодерний дискурс у мистецтвознавстві 3 залік 
ВБ. 3.1.10 Психологія художньої творчості 3 залік 

3.2. Вибір з переліку (аспірант обирає блок з двох дисциплін) 
Блок № 1 
ВБ. 4.1 Венеціанська бієнале у мистецькому просторі 

світу 
4 залік 

ВБ. 4.2 Візуальна культура ХХ ст. 4 залік 
Блок № 2 
ВБ. 4.3 Нейроестетика 4 залік 
ВБ. 4.4 Нейро-арт у контексті художньої творчості 4 залік 



 

 
 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 23 
Загальний обсяг освітньої-наукової програми  50 



 

2.2. Структурно-логічна схема ОНП  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 
Атестація здійснюється шляхом складання комплексного підсумкового іспиту зі        

спеціальності 023 «образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та        
захисту дисертаційної роботи доктора філософії. Атестація здійснюється відкрито та         
публічно. 

Комплексний підсумковий іспит зі спеціальності 023 «образотворче мистецтво,        
декоративне мистецтво, реставрація» є формою кваліфікаційних випробувань, яка        
об’єктивно визначає рівень професійної та наукової підготовки випускників аспірантури.         
Програма комплексного іспиту складається з обов’язкового й варіативного модулів.         
Обов’язковий модуль включає питання, пов’язані з теоретичними та методологічними         
засадами мистецтвознавчої науки, а варіативний модуль передбачає розгляд        
проблематики, що пов’язана з тематикою дисертаційної роботи. 

Підсумкова атестація аспірантів завершується присудженням наукового ступеня       
доктора філософії в галузі 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 023 «образотворче            
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» із врученням диплому доктора        
філософії встановленого зразка. 

 

 



 

4. Матриця відповідності загальних програмних компетентностей компонентам 
освітньої програми 

 

 

 

 ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 ЗК 6 ЗК 7 ЗК 8 ЗК 9 ЗК 10 ЗК 11 ЗК 
12 

ЗК 
13 

ОК1.1.  + +  +   + + + + + + 

ОК1.2. +  + + + +     + + + 

ОК1.3 +    + +  + + + + + + 

ОК1.4 +   + + +        

ОК1.5.    +  + + + + +  + + 

ВБ1.1 + + +  + +   +     

ВБ1.2       +     +  

ВБ1.3 + + + + +   +  +    

ВБ.2.1 + + +  +   +  +    

ВБ.2.2   +  +         

ВБ.2.3   +  +         

ВБ.2.4   +  +         

ВБ.2.5   +  +         

ВБ.3.1   +    +  +     

ВБ.3.2 + + + + + +  +   +   

ВБ.3.3   +    +  +     

ВБ.3.4   +    +  +     

ВБ.3.5   +    +  +     

ВБ.4.1   +    + + +     

ВБ.4.2   +    +  +     

ВБ.4.3 + + +       +    

ВБ.4.4 + + +       +    



 

4.1. Матриця відповідності фахових програмних компетентностей компонентам 
освітньої програми 

 

 

 ФК 1 ФК 2 ФК 3 ФК 4 ФК 5 ФК 6 ФК 7 ФК 8 ФК 9 ФК 
10 

ФК 
11 

ФК 
12 

ФК 
13 

ОК1.1. + + +  + + + + +     

ОК1.2.  + + +  +        

ОК1.3 + + + + + + + + +  + +  

ОК1.4 + + + + + + + + +  + +  

ОК1.5.   +      + + +   

ВБ1.1 + + +     + +     

ВБ1.2 +  + +  + + + +     

ВБ1.3 + +  +  + + + +     

ВБ.2.1 + + +   +  + +     

ВБ.2.2 + + +   +  + +     

ВБ.2.3 + + +   +  + +     

ВБ.2.4 + + +   +  + +     

ВБ.2.5 + + +   +  + +     

ВБ.3.1 +   +  + + + + +    

ВБ.3.2 + +  + +  +    + +  

ВБ.3.3 +   +  + + + + +    

ВБ.3.4 +   +  + + + + +    

ВБ.3.5 + +  +  + + + + +    

ВБ.4.1 + + + +  +    + +   

ВБ.4.2 + + + +      + +   

ВБ.4.3 + + + + + + +  +  +   

ВБ.4.4 + + + + + + +  +  +   



 

5. Матриця відповідності програмних результатів навчання компонентам освітньої 
програми 

 

 

 
ПР
Н 1 

ПР
Н 2 

ПР
Н 3 

ПР
Н 4 

ПР
Н 5 

ПР
Н 6 

ПР
Н 7 

ПР
Н 8 

ПР
Н 9 

ПР
Н 
10 

ПР
Н 
11 

ОК1.1.  +    + + + + + + 

ОК1.2. +  +   +    + + 

ОК1.3 + + + + + + + + + + + 

ОК1.4 +  + +  +  +  + + 

ОК1.5.   + + +    +  + 

ВБ1.1 + + +  + + + +    

ВБ1.2 +     + +    + 

ВБ1.3 + +    + + +   + 

ВБ.2.1  + +   + + +    

ВБ.2.2  + +   + + +    

ВБ.2.3  + +   + + +    

ВБ.2.4  +    + + +    

ВБ.2.5  + +   + + +    

ВБ.3.1 +     + +    + 

ВБ.3.2 + + +  +  + + + + + 

ВБ.3.3 +   +  + +    + 

ВБ.3.4  + +       +  

ВБ.3.5   + + +       

ВБ.4.1     +   +    

ВБ.4.2     +  + +    

ВБ.4.3 + + +   + + +    

ВБ.4.4 + + +   + + +    


