
ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності (ЗК):  

 ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

 ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

 ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

 ЗК 5. Здатність працювати в команді. 6. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 ЗК 7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

 ЗК 8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

 ЗК 9. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, 

екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,  використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

 ЗК 10. Здатність використовувати та дотримуватися національних та 

міжнародних стандартів, чинних правових норм у своїй професійній 

діяльності. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

 СК 1. Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, 

комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.  

 СК 2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання 

об’єктів дизайну.  

 СК 3. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну.  

 СК 4. Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній 

діяльності.  

 СК 5. Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного 

мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.  

 СК 6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні 

техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за 

спеціалізаціями).  



 СК 7. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для 

створення об’єктів дизайну.  

 СК 8. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього 

дизайн-об’єкта.  

 СК 9. Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті 

людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису 

(за спеціалізаціями).  

 СК 10. Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній 

діяльності (за спеціалізаціями).  

 СК 11. Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та 

представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти 

підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності. 

 СК 12. Здатність розуміти та уміло використовувати інформаційні 

системи та інноваціні методи при розробці проектів, використовувати 

досвід провідних дизайнерів світу, прагнути до представлення власних 

дизайнерських проектів на міжнародному рівні. 

 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 ПРН 1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області 

та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.  

 ПРН 2. 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. 

 ПРН 3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування 

дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, 

фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи 

наукових досліджень.  

 ПРН 4. Визначати мету, завдання та етапи проектування.  

 ПРН 5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в 

команді; визначати пріоритети професійної діяльності.  

 ПРН 6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, 

забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.  

 ПРН 7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати 

об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.  

 ПРН 8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в 

контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну 

концепцію.  

 ПРН 9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного 

моделювання.  

 ПРН 10. Визначати функціональну та естетичну специфіку 

формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі.  

 ПРН 11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у 



відповідних техніках і матеріалах.  

 ПРН 12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій 

виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності.  

 ПРН 13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-

мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.  

 ПРН 14. 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.  

 ПРН 15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових 

вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості 

етнодизайну у мистецьких практиках.  

 ПРН 16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних 

побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.  

 ПРН 17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване 

програмне забезпечення у професійній діяльності (за 

спеціалізаціями).  

 ПРН 18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні 

властивості об’єктів дизайну.  

 ПРН 19. Розробляти та представляти результати роботи у 

професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в 

професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, 

проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і 

розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну 

 ПРН 20. Ідентифікувати екологічні та економіко-правові наслідки 

функціонування підприємств в умовах сталого розвитку суспільства 

та постійної модернізації світового виробництва, розвитку культури. 

 ПРН 21. Оцінювати участь підприємств у євроінтеграційних 

процесах та виявляти перспективи їх майбутнього розвитку. 

 ПРН 22. Демонструвати навички використання інформаційних, 

комунікаційних та інноваційних технологій в культурі та мистецтві.  

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Наявність навчальних та лекційних аудиторій, забезпечених комп’ютерними 

робочими місцями, мультимедійним обладнанням, технічними засобами 

навчання; бази для проведення практик здобувачів вищої освіти або чинних 

угод на проведення практики. Навчальна база дозволяє організовувати та 

проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на належному науково-

методичному рівні (https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia). 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ТА МІЖНАРОДНА 

https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia


МОБІЛЬНІСТЬ 

 

 Національна кредитна мобільність – визнання результатів навчання в 

інших освітніх закладах в рамках академічної мобільності відповідно до 

угод Міжнародного європейського університету 

https://ieu.edu.ua/navchannia/akademichna-mobylnist . 

 Міжнародна кредитна мобільність – знаходиться у стані розробки. 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
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1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК 1 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 4 

іспит 

ОК 2 
Історія української державності та 

культури 4 

іспит 

ОК 3 
Безпека життєдіяльності, охорона 

праці та цивільний захист 3 

залік 

ОК 4 Правознавство 4 залік 

ОК 5 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
21 

залік, іспит 

ОК 6 Філософія, етика та естетика 3 іспит 

ОК 7 
Академічна доброчесність та 

методологія наукових досліджень 4 

залік 

ОК 8 Соціологія та психологія 3 залік 

Усього за циклом загальної підготовки 46  

1.2. Цикл професійної підготовки 

ОК 12 Дизайн: вступ до фаху 6 залік 

ОК 13 Нарисна геометрія та перспектива 6 Іспит 

ОК 14 Рисунок за фахом 18 іспит, залік 

ОК 15 Живопис за фахом  21 іспит, залік 

ОК 16 

Історія  мистецтва за фахом 7 

іспит, 

залік, 

курсова 

робота 

ОК 17 Дизайн-проектування 9 іспит, залік 

ОК 18 Скульптура 5 іспит 

https://ieu.edu.ua/navchannia/akademichna-mobylnist


ОК 19 Дизайн за фахом 6 Іспит, залік 

ОК 20 Кольорознавство 4 залік 

ОК 21 

Композиція 6 

іспит, 

курсова 

робота 

ОК 22 
Проектна графіка, шрифти і 

типографіка 3 

іспит 

ОК 23 Графічні матеріали і техніки 5 іспит 

ОК 24 Матеріалознавство в дизайні 3 іспит 

ОК 25 Компютерні технології за фахом 9 іспит, залік 

ОК 26 Веб-дизайн 3 Іспит 

ОК 27 Дизайн реклами 3 залік 

ОК 28 Дизайн поліграфічних видань 3 іспит 

Усього за циклом професійної підготовки 117  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 163  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
240 

 

 

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ КУРСІВ  

Конструювання та моделювання      

Технології оздоблення ландшафту       

Спецрисунок 

Технології оздоблення інтер'єру        

Спецживопис       

Техніко-економічні показники проектування      

Моделювання аксесуарів       

Дизайн МАФ          

Рекомендовано до вибору на 2 курсі     

Візуальна репрезентація культури      

Проектування одягу       

Презентація арт-об'єктів         

Виготовлення моделей одягу       

Фотографія       

3Д моделювання          

Обробка фото та відео       

Інноваційні технологій в модній індустрії     

Робота в матеріалі       

Економіка проектної діяльності та менеджмент    

Основи графічного та геометричного моделювання   

Реновація інтр'єрів та реставрація меблів      



Основи аудіо-візуального мистецтва      

Теорія дизайну інтер'єру та меблів      

Моделювання в 'язаних виробів       

Історія культури в сучасних візуальних практиках   

Ілюстрація моди       

Історія костюму і побуту        

Відео-інформаційні технології      

Психологія іміджу         

Історія брендів          

Художнє моделювання       

Іміджологія         

Пакети прикладних програм       

Арт-текстиль          

Кольрова графіка         

Основи екології 


