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І. ПРЕАМБУЛА
Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський) рівень вищої освіти. Ступінь
«магістр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
Затверджено та введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від
24.05.2019 р. № 726.
Розробники Стандарту члени підкомісії зі спеціальності 023 «Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» науково-методичної комісії з
культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства
освіти і науки України:
Шуліка Вячеслав Вікторович,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
реставрації та експертизи творів мистецтва Харківської державної академії дизайну і
мистецтв (голова підкомісії);
Печенюк Таміла Григорівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч
мистецтв України, завідувач кафедри художнього текстилю Львівської національної
академії мистецтв (заступник голови підкомісії);
Касьяненко Тамара Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, заслужений
працівник освіти України, вчений секретар Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури (секретар підкомісії);
Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри
мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв.
Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 023
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» науковометодичної комісії з культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України 19.05.2018 р., протокол № 5.
Фахову експертизу здійснювали:
1. Бітаєв Валерій Анатолійович, віце-президент Національної академії мистецтв
України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор
філософських наук, професор, заслужений діяч мистецтв України.
2. Волощук Ігор Михайлович, секретар Національної Спілки художників України,
директор Дирекції виставок НСХУ, заслужений діяч мистецтв України.
3. Мизгіна Валентина Василівна, директор Харківського художнього музею,
заслужений працівник культури України.
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Методичну експертизу здійснювали:
1. Сікорська Ірина Миколаївна – кандидат наук з державного управління,
Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+.
2. Таланова Жаннета Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, старший
науковий співробітник, менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+
офісу в Україні.
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України 07.06.2018 р. протокол № 22.
Стандарт розглянуто Міністерством культури України та Федерацією роботодавців
України.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та схвалено
на засіданні підкомісії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація» науково-методичної комісії з культури і мистецтва
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 22.12.2018 р.
протокол № 5.
Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти від 16.04.2019 р., протокол № 4.
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ІІ. Загальна характеристика
Другий (магістерський) рівень
Рівень вищої освіти
Магістр
Ступінь вищої освіти
02 Культура і мистецтво
Галузь знань
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
Спеціальність
реставрація
обмежень
для
спеціалізацій:
графіка,
Обмеження щодо форм без
мистецтвознавство, теорія та історія мистецтв
навчання
Магістр образотворчого мистецтва, декоративного
Освітня кваліфікація
мистецтва, реставрації (зазначити назву спеціалізації за
наявності)
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за
наявності)
Освітня програма – (зазначити назву)
Об’єкт: цілісний продукт предметно-просторового та
Опис предметної
візуального середовища.
області
Цілі
навчання:
формування
фахівців,
здатних
розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у
галузі
образотворчого
мистецтва,
декоративного
мистецтва та реставрації або у процесі навчання, що
передбачає проведення наукових досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується комплексністю
та невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної галузі: поняття,
концепції, принципи та їх використання для
забезпечення якості створення/реставрації мистецьких
об’єктів та розширення візуально-інформаційного
простору мистецьких практик (за спеціалізаціями).
Методи, методики та технології: теорія і методологія
проведення наукових досліджень у сфері образотворчого
мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації;
семіотичний, синхронний та діахронний аналіз,
інноваційні методики у мистецькій сфері, методика
викладання фахових дисциплін.
Інструменти та обладнання: пов’язані з процесом
створення творів мистецтва різних видів та жанрів;
обладнання для дослідження, реставрації та зберігання
творів мистецтва, інформаційні та комунікаційні
технології.
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Академічні права
випускників

Можливість навчання за програмами третього (освітньонаукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти.
Набуття
додаткових
кваліфікацій
в
системі
післядипломної освіти.

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття
ступеня вищої освіти «Магістр»
Обсяг освітньо-професійної програми магістра на основі ступеня бакалавра
становить 90 кредитів ЄКТС.
Обсяг освітньо-наукової програми магістра на основі ступеня бакалавра становить
120 кредитів ЄКТС.
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених
Стандартом вищої освіти.
ІV. Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність
(ІК)

Загальні
компетентності
(ЗК)

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності
(СК)

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі
образотворчого
мистецтва,
декоративного
мистецтва,
реставрації творів мистецтва під час практичної діяльності або
у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог.
1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.
3. Здатність
спілкуватися
з
представниками
інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
4. Здатність працювати в міжнародному контексті.
5. Здатність розробляти та керувати проектами.
6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Додатково для освітньо-наукових програм:
7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати
розвинену творчу уяву, використовувати власну образноасоціативну мову при створенні художнього образу.
2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як
відображення історичних, соціокультурних, економічних і
технологічних етапів розвитку суспільства.
3. Здатність використовувати знання та практичні навички з
сценографії з метою найвиразнішого розкриття концепції і
змісту драматичного твору та його художнього втілення.
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4. Здатність проводити діагностику стану збереженості
мистецьких
об’єктів,
формулювати
кінцеву
мету
реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної
наукової реставрації.
5. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на
твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.
6. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі
проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої
творчості.
7. Володіння теоретичними і методичними засадами
навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки
художників образотворчого і декоративного мистецтва та
реставраторів творів мистецтва, планування власної науковопедагогічної діяльності.
Додатково для освітньо-професійних програм:
8. Здатність до використання сучасних інформаційнокомунікативних
технологій
в
контексті
проведення
мистецтвознавчих та реставраційних досліджень.
9. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку
суспільно значущий продукт образотворчого та/або
декоративного мистецтва.
Додатково для освітньо-наукових програм:
10. Здатність до організації та проведення науково-дослідної
роботи у різних аспектах (історичний, теоретичний,
практичний).
11. Здатність до визначення ефективності та апробації
сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації
культурно-мистецьких феноменів і процесів.
12. Здатність володіти категоріальним апаратом, методологією
сучасного мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та
художніх творів; науковими принципами експертизи творів
образотворчого мистецтва.
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти
1.
Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні,
соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського
образотворчого і декоративного мистецтва.
2.
Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні,
формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення.
3.
Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних
матеріалах (за спеціалізаціями).
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4.
Представляти
формотворчі мистецькі засоби як відображення
історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку
суспільства.
5.
Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних
предметних галузей для розв’язання завдань і проблем у галузі образотворчого
та/або декоративного мистецтва.
6.
Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітній та
музейній справах.
7.
Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити
аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу та методикою проведення
наукових досліджень.
8.
Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної, дослідницької
та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для
якісного виконання роботи.
9. Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності;
застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної власності.
10. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних
проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основних
принципів розвитку сучасного візуального мистецтва.
11. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних
теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культурио- мистецьких
процесів.
12. Представляти результати діяльності у науковому та професійному середовищі в
Україні та у міжнародному професійному середовищі.
13. Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти
результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і професійному
середовищі.
14. Застосовувати методологію наукових досліджень у процесі теоретичного і
практичного аналізу; дотримуватися принципів академічної доброчесності;
узагальнювати результати дослідження та впроваджувати їх у мистецьку практику;
виявляти практичні та теоретичні особливості наукової гіпотези.
15. Планувати професійну діяльність у сфері образотворчого і декоративного
мистецтва, реставрації відповідно до потреб і запитів суспільства та ринку.
VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр»
здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи.
Кваліфікаційна робота має передбачити самостійне
розв’язання складної задачі або комплексної проблеми у
галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва,
реставрації, що передбачає проведення досліджень та/або
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здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог.
У кваліфікаційній роботі не повинна містити академічного
плагіату, списування та фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу
вищої освіти або його структурного підрозділу, або у
репозитарії закладу вищої освіти.
VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
У закладах вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення
закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і
заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному сайті закладу вищої освіти, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у
тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти
та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату
у наукових працях працівників закладів вищої освіти і здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням закладу
вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо
забезпечення якості вищої освіти.
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VIII.
Перелік
стандарт вищої освіти

нормативних документів,

на

яких

базується

1. Закон України № 1556–VII «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР),
2014, № 37–38;
2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту». [Електронний ресурс]. — [Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
3. Національний Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii.
4. Національна рамка кваліфікацій. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені
Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. №600 (зі
змінами) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/vishaosvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osvitii-nauki-ukrayini/metodichnirekomendaciyi-vo

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. І. Шаров
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Таблиця 1.
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій
Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

К01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

+

+

+

КО2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.

+

К03. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня
(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
К04. Здатність працювати в міжнародному контексті.
+
К05. . Здатність розробляти та керувати проектами.
+
К06. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
+
К07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
+
Спеціальні (фахові, предметні) компетенції
К08. Здатність переосмислювати базові знання з композиції, демонструвати
+
розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при
створенні художнього образу.
К09. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення
+
історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку
суспільства.
К10.. Здатність використовувати знання та практичні навички з сценографії з метою
найвиразнішого розкриття концепції і змісту драматичного твору та його художнього
втілення.
К11. Здатність проводити діагностику стану збереженості мистецьких об’єктів,
+
формулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог
сучасної наукової реставрації.
К12. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори
+
образотворчого та декоративного мистецтва.
К13. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження
+
тих чи інших аспектів художньої творчості.
К14. Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими
+
підходами до фахової підготовки художників образотворчого і декоративного
мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науковопедагогічної діяльност
К15. Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в
+
контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних досліджень.

+

Загальні компетентності
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
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К16. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно
відповідальний продукт образотворчого та декоративного мистецтва.
К17. Здатність до організації і проведення науково-дослідної роботи у різних
аспектах (історичний, теоретичний, практичний).
К18. Здатність до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних
підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури і мистецтва та мистецьких
процесів.
К19. Здатність володіти категоріальним апаратом, інструментарієм сучасного
мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та художніх творів; основними
науковими принципами експертизи творів образотворчого мистецтва.

+
+

+

+
+

+

+

+

+
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Таблиця 2.
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

К17

+

+

+

+

+

К16

К13

К12

К11

К10

К09
+

+

К19

+

+

К18

+

+

К15

+

К08

К07

К06

К05

К04

+

К14

ПР01. Вміти аналізувати і пояснювати +
історичні, культурологічні, соціокультурні,
художньо-естетичні аспекти розвитку
світового та українського образотворчого і
декоративного мистецтва.
ПР02. Інтерпретувати та застосовувати
семантичні, іконологічні, іконографічні,
формально-образні
і
формальностилістичні чинники образотворення.
ПР03.Володіти інноваційними методами та
технологіями роботи у відповідних
матеріалах за спеціалізаціями.
ПР04. Вміти трактувати формотворчі +
мистецькі
засоби
як
відображення
історичних, соціокультурних, економічних
і
технологічних
етапів
розвитку
суспільства.
ПР05.
Використовувати
сучасні +
інформаційно-комунікаційні технології в
освітній та музейній справах.
ПР06. Володіти фаховою термінологією, +
науково-аналітичним апаратом, проводити
аналіз та систематизацію фактологічного
матеріалу.
ПР07. Володіти методикою проведення
+
наукових досліджень.
ПР08. Здійснювати
пошук інформації
стосовно об’єкту дослідження.
ПР09. Володіти сучасною культурою +
мистецтвознавчого
дослідження
та
дотримуватися принципів наукової етики і
доброчесності.

К03

Інтегра
льна
К01
компете
нтність
К02

Програмні результати навчання

Компетентності
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Загальні компетентності

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
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ПР10. Визначати мету, завдання та етапи
мистецької, реставраційної, дослідницької
та
освітньої
діяльності,
сприяти
оптимальним
соціально-психологічним
умовам для якісного виконання роботи.
ПР11. Застосовувати у мистецькій та
дослідницькій
діяльності
знання
естетичних
проблем
образотворчого
мистецтва,
декоративного
мистецтва,
реставрації, основні принципи розвитку
сучасного візуального мистецтва
ПР12. Володіти базовими методиками
захисту
інтелектуальної
власності;
застосовувати правила оформлення прав
інтелектуальної власності.
ПР13. Володіти знаннями до визначення
ефективності та апробації сучасних
теоретичних підходів та концепцій
інтерпретації феноменів культури і
мистецтва та мистецьких процесів.
ПР14.Володіти основними науковими
принципами
експертизи
творів
образотворчого мистецтва.
ПР15.Вміти
спілкуватися
з
представниками інших професійних груп
різного рівня, працювати у міжнародному
професійному середовищі.
ПР16. Вибудовувати якісну та розгалужену
систему
комунікацій,
представляти
результати діяльності у вітчизняному та
зарубіжному науковому і професійному
середовищі.
ПР17. Застосовувати методологічні основи
педагогіки та психології у сфері
мистецької освіти, володіти методикою
викладання фахових дисциплін у закладах
вищої художньої освіти.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

