
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова

Освітня програма 25741 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація

 
 

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 316

Повна назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 
Бекетова

Ідентифікаційний код ЗВО 02071151

ПІБ керівника ЗВО Бабаєв Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.kname.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/316

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 25741

Назва ОП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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

Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

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

Іноземних мов, Філософії і політології, Комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій, Історії і культурології, Мовної підготовки, 
Педагогіки та психології, Правового забезпечення господарської 
діяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

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 109607

ПІБ гаранта ОП Оленіна Олена Юріївна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Olena.Olenina@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-402-69-80

Додатковий телефон гаранта ОП +38(057)-707-32-91
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Євроінтеграція України, її включення в світові культурні та мистецькі процеси актуалізували потребу у митцях, 
здатних діяти в умовах необхідності використання культурного й креативного потенціалу суспільства для соціально-
економічного розвитку громад; художників, спроможних створювати арт-простір сучасних міст, відповідний новим 
реаліям буття. Ці тенденції обумовили актуальність та привабливість відкриття освітньої програми «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». ЇЇ впровадження стало відповіддю на потребу вітчизняного ринку 
у фахівцях, які однаково володіють традиційними й цифровими засобами образотворення й здатних працювати 
задля створення нової якості життя в міському середовищі. У Харківському регіоні набувала необхідність підготовки 
кваліфікованих фахівців, зокрема, художників-урбаністів у зв’язку із активним розвитком та реформуванням 
міського господарства в регіоні, тому створення такої програми було вкрай важливим. Харківський національний 
університет міського господарства імені О.М. Бекетова є єдиним в регіоні університетом, що готує фахівців різних 
спеціальностей для міського господарства протягом майже 100 років і має значний досвід. Зважаючи на досвід НПП 
Університету та затребуваність фахівців у сфері образотворчого мистецтва, тобто актуальності освітньої пропозиції, 
Університетом було прийняте рішення про організацію підготовки художників, зокрема, для вказаної галузі та 
впровадження ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 
Історія розвитку ОП бере початок у 2018 році, коли в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова розпочато підготовку фахівців 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, на базі кафедри дизайну та образотворчого мистецтва. До розробки 
ОП були залучені доктори та кандидати наук. На етапі розробки ОП проводилась постійна співпраця із 
роботодавцями та іншими стейкхолдерами. З моменту отримання ліцензії програму було переглянуто двічі: у 2019 
році відповідно до Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Наказ МОН України №725 від 24.05.2019 р.); та у 2021 році, з 
урахуванням особливостей розвитку міського господарства, в ОП  було внесено ряд змін, які забезпечать 
конкурентоспроможність випускників на ринку праці. У редакції ОП 2021 року створено зміни відповідно до 
актуалізованих рекомендацій роботодавців та інших стейкхолдерів. Програма є студентоцентрованою, відповідає 
принципам академічної свободи; поєднує фундаментальні знання науковців із досвідом професіоналів-практиків та 
досвідом експертів галузі; використовує найкращі практики вітчизняних і зарубіжних ЗВО; інтегрована у художні 
процеси та в суспільне життя міста Харкова.
 
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 ОД

1 курс 2021 - 2022 25 25 0

2 курс 2020 - 2021 17 17 0

3 курс 2019 - 2020 20 20 0

4 курс 2018 - 2019 14 14 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 25741 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

Усі приміщення ЗВО 129449 29742

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

129449 29742

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 521 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_21.pdf Zf1HfhFlpfr1FS8EMVHYQFf+K8kIyA3PrvE2UsiTUho=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2021.pdf o8ZVzgSysM6/swpbi8TQddMf1EHmWTDGak0Y+Xfnwx
8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 1.pdf 5ne+DTIZDpfJs/Ccj9E+yhUwTN4Yn3+r/pJJ9BXMSKk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2.pdf vExkQNvueQuwBiWyzquVpl8TdSTkiQDuHbRjF3NKu6o
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою ОП є надання освіти у сфері образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, впровадження 
в мистецьку практику інноваційних технологій у вирішенні творчих, теоретичних і практичних завдань.
Програму розроблено відповідно до місії та стратегії Університету, яка полягає в підготовці висококваліфікованих 
фахівців для регіонального розвитку й міського господарства.
Особливостями ОП є: забезпечення підготовки художників-урбаністів для створення сучасного міського арт-
простору. В основі концепції підготовки фахівців – комплексний підхід, що дозволяє сформувати професіонала, 
який працює на рівні продукування і втілення художніх ідей шляхом синтезу засобів виразності традиційних та 
інноваційних мистецьких практик, що відповідає сучасним вимогам. В навчальних курсах поєднано базову 
підготовку класичної мистецької освіти з актуальними методами викладання, опануванням цифрових технологій, 
сучасними поглядами на роль мистецтва в гуманізації міського середовища, практичною підготовкою та технічної 
грамотністю.
ОП забезпечується використанням в освітньому процесі матеріально-технічної бази: комплекс архітектурно-
художніх майстерень «АРХАУС» (лабораторія комп'ютерного моделювання, рисувальна зала, майстерня 
макетування, скульптурна майстерня тощо), навчально-виставковий креативний простір «Атріум», майстерні 
монументального і графічного мистецтва, лабораторії мультимедійного та промислового дизайну і теле-відео 
комунікацій, студія пісочної анімації.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія, бачення та стратегічні цілі Університету визначені у документі: «Стратегічний план Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 2021–2025» (http://surl.li/afdzq). Цілями ОП 
є формування фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 
образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва у процесі навчання або в умовах 
сучасного міського середовища, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів мистецької 
діяльності та характеризується певною невизначеністю умов. Цілі ОП відповідають місії Університету через 
підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечувати територіальний розвиток на національному, 
регіональному та місцевому рівнях. Освітня програма сприяє досягненню стратегічних цілей Університету, зокрема, 
щодо освітньої діяльності: вдосконалення змісту освіти та актуальності освітніх пропозицій, підвищення якості 
освіти та освітньої діяльності, особистого розвитку здобувачів освіти.

 

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

До колективного обговорення ОП у редакції 2021 року були залучені здобувачі вищої освіти (протоколи засіданнь 
кафедри ДОМ №10 від 20.12.2019 р., №13 від 12.03.2021 р., засідання кафедри ОМД №10 від 17.12.2021 р.). Також 
проводились опитування https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/osvitnya-prohrama/steykkholdery. Під час 
обговорення цілей та програмних результатів навчання в межах круглих столів здобувачі висловили свої пропозиції, 
які були враховані при перегляді ОП, а саме: збільшити обсяг впровадження в навчальний процес цифрових 
програм, практик і технологій, творчих завдань практичного спрямування. 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/pro-kafedru/steykkholdery

- роботодавці

Під час формулювання цілей та програмних результатів ОП проводилися зустрічі з представниками галузі. Активну 
участь у обговоренні змісту освіти за ОП брали художники-практики: Мінін Р. (художник-монументаліст, керівник 
проекту Minin-Art Hub), Андрій та Світлана Денисови (приватні підприємці, рекламні графіки). Їх пропозиції було 
враховано, зокрема, при формулюванні цілі дисциплін «Мистецькі практики в міському середовищі», «Архітектура і 
синтез мистецтв». Пропозиції Мацкієвського М. (керівника компанії «IT Xlux»), Ушно І. (директорки поліграфічної 
компанії «Логопринт»), Єхнич О. (заступника директора ТОЗ ІВФ «Рівас»), Ситнікової О. (директорки салону 
«WallDecor»), Оганесяна Р. (директора приватної Художньої галереї) було враховано при формулюванні програмних 
результатів навчання, змісту арт-проєктної та переддипломної практики. Думка Чирви А. (приватного підприємця, 
керівника фотопроєктів) було враховано при формуванні  дисципліни «Технології фотомистецтва і мультиплікації». 
Пропозиції представників брендингової агенції «Boomerang», Харківського Будинку Актора, Харківської 
театральної Резиденції, поліграфічної компанії «Мадрид», видавництва «Золоті сторінки», КП «МІЦ» вплинула на 
зміст дисциплін «Творчий практикум», «Цифровий практикум», «Менеджмент соціально-культурної діяльності» 
(протоколи засіданнь кафедри ДОМ №10 від 20.12.2019 р., №13 від 12.03.2021 р., засідання кафедри ОМД №10 від 
17.12.2021 р.). https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/pro-kafedru/steykkholdery

- академічна спільнота

Під час розробки ОП та подальшого корегування РПНД на розширених засіданнях кафедри, круглих столах 
проводилися обговорення пропозицій академічної спільноти Університету, а саме кафедри основ архітектурного 
проєктування, кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища, кафедри 
містобудування ННІ Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Зокрема, 
зроблено акцент на цілях, програмних результатах навчання та дисциплінах, що підкреслюють специфіку ЗВО й 
особливість програми, яка спрямована на підготовку художників-урбаністів. Було враховано пропозіції інших 
представників академічної спільноти: Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського 
щодо врахування музичної складової в підготовці анімаційних проектів; Харківського фахового вищого художнього 
коледжу щодо залучення художників-практиків до викладання; Харківського художнього ліцею стосовно організації 
закордонних практик на базі партнерів Університету; Харківської дитячої художньої школи № 1 ім. І.Ю. Рєпіна – 
про введення дисциплін для набуття креативних компетентностей та творчого мислення студентів (протоколи 
засідання кафедри ДОМ №10 від 20.12.2019 р., №13 від 12.03.2021 р., засідання кафедри ОМД №10 від 17.12.2021 р.) 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/pro-kafedru/steykkholdery

- інші стейкхолдери

На формулювання цілей та визначення програмних результатів ОП вплинула думка та досвід співпраці з іншими 
стейкхолдерами, серед яких Харківська організація Національної спілки художників України, Харківський художній 
музей, Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова, Департамент культури й Департамент містобудування та 
архітектури Харківської міської ради, Адміністрація Київського району Харківської міської ради, Асоціація «Ольвія 
Поліс – Громадяни для Європи і Культури», Альянс Франсез м. Харкова. А саме: у змісті ОП зроблено акцент на 
художні практики в міському середовищі; збільшено час на засвоєння комп’ютерних технологій; введено 
вибірковий блок для набуття знань та навичок з приводу підприємницької діяльності; збагачено освітню програму 
сучасними практиками творчої роботи. https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/pro-kafedru/steykkholdery

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

При розробці ОП враховано, що головні тенденції розвитку спеціальності на ринку праці актуалізують 
використання культурного та креативного потенціалу суспільства для соціально-економічного розвитку громад. 
Аналіз сучасного ринку праці проводився на основі запитів роботодавців, їх опитувань та виявив потребу у 
художниках, здатних до інновацій, роботі в міждисциплінарних командах, з проєктним мисленням та вмінням 
поєднувати класичні форми мистецтва з новітніми технологіями мультимедіа, віртуальної та доповненої реальності. 
Цілі та програмні результати навчання за ОП відповідають цим тенденціям, є гнучкими та узгодженими із 
потребами сучасного ринку праці, і визначаються потребою у кваліфікованих кадрах у Харківському регіоні, які 
здатні вирішувати спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері культури та мистецтва.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП, було проаналізовано її розвиток з 
урахуванням галузевого та регіонального контексту. ОП враховує мету та основні положення Закону України Про 
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культуру; мету, стратегічні цілі та основні положення Розпорядження Кабінету міністрів України від 1 лютого 2016 р. 
№ 119-р «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ», якою 
визначено, що мистецька освіта вимагає кардинального осучаснення, враховуючи глибокі зміни, що відбулися в 
суспільстві, у розвитку технологій та у сфері культури і мистецтва (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК7, ОК 9, ОК 15). 
Регіональний контекст враховується відповідно до «Програми розвитку, культури і туризму та охорони нерухомої 
культурної спадщини Харківської області на 2019–2023 роки», де роль культури розглядається як креативна 
складова сучасного економічного розвитку територій; «Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 рр.», 
що визначає як ціль створення інноваційної та креативної економіки середніх і малих міст регіону, в тому числі 
розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, сучасного мистецтва та ін.); «Стратегії розвитку Харкова 2030», в 
якій серед стратегічних цілей зазначено розбудову системи освіти, що пристосована до потреб економіки, заснованої 
на знаннях, розвиток креативності, компетентності та підприємницьких настроїв (ОК 6, ОК 9, ОК 10, ОК 15, ОК 16, 
ОК 17, ОК 18, ОК 20, ОК 21).

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних 
вітчизняних та іноземних програм, зокрема, Харківської державної академії дизайну і мистецтв (ОП «Стріт арт і 
монументальне мистецтво»), Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (Київ) (ОП «Станковий 
і монументальний живопис»), Львівської національної академії мистецтв (ОП «Монументальний живопис», ОП 
«Актуальні мистецькі практики»), Університету ім. Яна Длугоша в м. Ченстохові (Польща) (ОП «Живопис») та 
Університету Нової Гориці (Словаччина) (ОП «Цифрове мистецтво і практика»). Запозичені кращі практики: 
методики викладання фахових дисциплін, техніки та технології роботи з матеріалами, використання проєктного 
підходу до навчання, орієнтацію на цифрові засоби образотворення (ОК 6, ОК7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ОК 
13, ОК 14 ). Аналіз показав, що фокус цих програм зосереджений або на класичних, або на сучасних образотворчих 
практиках, в той час, як ринок вимагає їх синтезу, а також потребує фахівців здатних до інновацій, що було 
враховано при розробці ОП (ОК 6, ОК 9, ОК 10, ОК 15.). Наявність навичок креативного мислення, використання 
традиційного й цифрового інструментарію при створенні художніх об’єктів значно підвищує 
конкурентоспроможність фахівців на ринку праці. ОП  адаптовано до потреб міських органів влади у фахівцях, 
здатних сприяти інноваційному розвитку міст та ефективному функціонуванню креативних індустрій.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Структура ОП побудована згідно Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Наказ МОН України №725 від 
24.05.2019 р.). В ОП у повному обсязі представлено компетентності та програмні результати, передбачені 
Стандартом, які реалізовані у відповідних освітніх компонентах. У редакції 2021 року розширено зміст ОП 
результатами навчання (ПРН19. Створювати сучасний міський арт-простір шляхом синтезу засобів виразності 
традиційних та інноваційних мистецьких практик, ПРН20. Застосовувати комплексний художньо-проєктний підхід 
та цифрові технології в процесі гуманізації міського середовища), що посилює особливість освітньої програми, 
відповідає специфіці Універституту, та його місії і стратегії. Забезпечення програмних результатів навчання 
відповідними компонентами освітньої програми наведено в ОП та таблиці 3 Додатку.

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?

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 02 "Культура і мистецтво", 
спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація затверджено та введено в дію 
наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. № 725.

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

Зміст ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» повністю відповідає предметній області 
спеціальності. Підготовка здобувачів здійснюється шляхом теоретичної і практичної підготовки у галузі культури і 
мистецтва для діяльності, пов’язаної з розв’язуванням складних спеціалізованих задач та практичних проблем у 
сфері образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що 
передбачає застосування певних теорій, положень і методів мистецької діяльності та характеризується певною 
невизначеністю умов; проходженням музейної, пленерної, художньо-проектної та переддипломної практик; 
складанням атестаційного екзамену; виконанням кваліфікаційної роботи.
Для здобуття бакалаврами теоретичних знань та практичних умінь та навичок, достатніх для успішного виконання 
професійних обов’язків було введено такі ОК:
1. «Історія та теорія мистецтва», «Основи художньої композиції», «Менеджмент соціально-культурної діяльності», 
«Архітектура і синтез мистецтв», «Музейна практика» спрямовані на формування теоретичних знань: концепцій, 
принципів, еволюції образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва; опису, аналізу, витлумаченню, атрибуції 
мистецьких творів та шкіл мистецтва, технологій мистецтвознавчого аналізу.
2. «Рисунок та пластична анатомія», «Живопис», «Творчий практикум», «Декоративно-прикладне мистецтво», 
«Скульптура», «Мистецькі практики в міському середовищі», «Пленерна практика», «Художньо-проектна 
практика» спрямовані на формування теоретичних знань та навичок розв’язання практичних проблем у сфері 
образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва з використанням методів 
порівняльно-історичного, семіотичного, формального аналізу, інноваційних методик створення мистецьких 
об’єктів; вміння гнучко й ефективно використовувати інструменти та обладнання пов’язані з процесом створення 
творів мистецтва різних видів та жанрів.
3. «Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій», «Цифровий практикум» спрямовані на оволодіння 
сучасними інформаційно-комунікаційними та цифровими технологіями з використанням спеціалізованого 
програмного обладнання.

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

В Університеті запроваджено процедуру вільного вибору, яка дозволяє формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. В усіх освітніх програмах на дисципліни за вибором здобувача вищої освіти відведено не менше 25% від 
обсягу підготовки. 
Вибіркова складова формується з трьох частин:
1. Дисципліни, які забезпечують загальні компетентності, обираються з переліку дисциплін (Психологія, 
Конфліктологія, Логіка, Ділова іноземна мова: письмова комунікація, Соціологія, Культурологія, Етика та естетика, 
Історія української культури, Професійна риторика, Ділова іноземна мова: усна комунікація);
2. Сертифікатні програми представляють собою блок з трьох дисциплін, які формують професійні та загальні 
компетентності (Блок С1-Технології фотомистецтва і мультиплікації: Технології фотомистецтва, Технології пісочної 
мультиплікації, Технології створення ляльок для мультиплікації. Блок С2 - Підприємництво, електронний бізнес та 
стартап: Особисті фінанси, Електронний бізнес, Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами).
3. Два блоки з п'яти професійних дисциплін, що формують фахові компетентності (Вільна графіка і Паблік-арт).
Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується завдяки диференціації завдань до практичної та 
самостійної роботи студентів, участі у творчих та дослідницьких індивідуальних та кафедральних проєктах.

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

Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом відкритого голосування на Web-порталі Університету в 
особистому кабінеті здобувача. Вибір регламентується щорічними наказами, Порядком вільного вибору навчальних 
дисциплін. На головному сайті Університету розташовується оголошення про вільний вибір студентів (як правило, 
вересень, лютий), яке включає термін проведення вільного вибору, перелік груп, які беруть участь у виборі, 
контактні телефони та активні посилання. За цими посиланнями здобувач має можливість ознайомитись з 
презентаціями дисциплін. Блоковий вибір організовано шляхом подання відповідних заяв до профільного 
інституту. Після обробки результатів голосування формуються віртуальні групи, корегується розклад та навчальне 
навантаження викладачів. Ознайомлення студентів з переліком дисциплін здійснюється:
- через систему дистанційного навчання Moodle, шляхом розміщення презентацій курсів, дистанційних 
консультацій викладачів;
- на офіційному сайті кафедри (робоча програма навчальної дисципліни з інформацією щодо змісту, порядку 
оцінювання, технології викладання та очікуваних результатів навчання або інформаційна довідка);
- шляхом проведення презентацій індивідуальних траєкторій навчання на випускових кафедрах, зокрема, 
організацій зустрічей (он-лайн зустрічей), майстер-класів з викладачами дисциплін;
- шляхом проведення зустрічей зі стейкхолдерами з презентаціями результатів навчання студентів та 
індивідуальних траєкторій навчання;
- шляхом проведення підсумкових переглядів та конкурсів навчальних і творчих робіт та проєктів з аналізом та 
презентацією індивідуальних траєкторій навчання;
- через презентацією індивідуальних траєкторій навчання після ознайомлення з роботою організацій та 
підприємств м. Харкова за професійним спрямуванням.

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

Практична підготовка здійснюється під час аудиторних практичних занятть та проходження музейної, пленерної, 
художньо-проектної та переддипломної практик. Для виконання практичних завдань та розробки художньо-
проєктних рішень на базі Університету здобувачі мають змогу використовувати сучасне програмне забезпечення 
(«AutoCAD», «REVIT», «3DMax», «Corel Draw», «Adobe Photoshop»). Практична підготовка здобувачів вищої освіти 
ОП передбачає формування фахових компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності, серед 
яких: ФК4, ФК5, ФК16, ФК7, ФК8, ФК9.  Результати навчання демонструються під час участі у вітчизняних та 
міжнародних виставках, науково-практичних конференціях та семінарах.
Загальні положення організації практичної підготовки студентів на рівні Університету регламентують: Положення 
про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amsxw), Положення про проведення практики студентів 
(http://surl.li/krnf). По закінченню практик відбувається відкритий захист відповідних звітів. Здобувачі та 
випускники мають можливість висловити свою думку та пропозиції через звернення на сайт кафедри, під час 
анкетування, через участь у розширених засіданнях кафедри, при спілкуванні з НПП (протоколи засіданнь кафедри 
ДОМ №10 від 20.12.2019 р., №13 від 12.03.2021 р., ОМД №10 від 17.12.2021 р., 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/pro-kafedru/steykkholdery).

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 здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що дозволяють бути успішним в професійній 
діяльності, забезпечуються низкою ОК (ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9, ОК 10, ОК 15, ОК 18). Вони забезпечують 
здатність бути критичним і самокритичним, учитися й оволодівати сучасними знаннями, здатність до абстрактного 
мислення, аналізу і синтезу, уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність працювати в команді та 
автономно. Практичні дисципліни і практики професійної спрямованості також формують компетентності: ФК3, 
ФК5, ФК7, ФК9-ФК13, які забезпечують становлення навичок (soft skills). Основним чинником формування таких 
навичок є форми та методи, що використовуються під час навчальних занять, особливо практичних. При викладанні 
перевага надається методам проблемного, проєктно-практичного, евристичного та активного навчання, які 
дозволяють розвинути  креативність і, водночас, системність мислення. Окремі soft skills формуються завдяки 
використанню таких форм навчання як групова, парна, індивідуальна та фронтальна, які передбачають активну 
взаємодію між здобувачами вищої освіти, вимагають самоорганізації. Під час публічного захисту робіт здобувачі 
вчяться презентувати результати і себе, керувати голосом, вести дискусію, бути тактовними, ввічливими. Форми та 
методи, що задіяні при викладанні окремих компонентів ОП, зазначено у відповідних РПНД.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

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 Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О. М. Бекетова (http://surl.li/kqjz), 
навчальний час здобувача вищої освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння 
відповідної програми підготовки на даному рівні вищої освіти. Навчальний план за ОП складено на 3 р. 10 м. 
навчання, 240 кредитів ЄКТС. Навчальний рік становить 2 семестри по 30 кредитів ЄКТС. 1 кредит ЄКТС – 30 
академічних годин. Загальне навчальне навантаження охоплює час на лекційні та практичні заняття, консультації, 
практики, самостійну роботу, контрольні заходи. Тижневе аудиторне навантаження студента у середньому 
становить 24 години. Обсяг самостійної роботи в межах 1/2–2/3 від загального обсягу дисципліни. У структурі 
аудиторного навантаження перевага надається практичним заняттям. Для співвіднесення обсягу освітніх 
компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів віщої освіти завідувачем та викладачами кафедри 
здійснюється аналіз навантаження студента, шляхом зворотного зв'язку «студент–викладач–завідувач», 
обговорення його результатів наприкінці кожного семестру на засіданнях кафедри, семестрових переглядах та 
круглих столах (протоколи засіданнь кафедри ДОМ №6 від 15.11.2018 р., №10 від 20.12.2019 р., №13 від 12.03.2021 
р., засідання кафедри ОМД №10 від 17.12.2021 р.). За фаховими дисциплінами переважають аудиторні години, що 
зумовлено індивідуальним підходом, дозволяє сформувати необхідні вміння, навички та компетентності художника.

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 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" підготовка здобувачів вищої освіти за 
дуальною формою освіти не передбачена та не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://surl.li/afcbd

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

Прийом вступників на навчання за ОП 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» для 
здобуття вищої освіти відбувається відповідно положенню про творчий конкурс (https://cutt.ly/GOwj5VV) на 
конкурсній основі. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно 
до Правил прийому (https://cutt.ly/jOwzk7p). Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 
освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів ЗНО з двох 
конкурсних предметів та творчого конкурсу. Перелік конкурсних предметів, визначено в Додатку 4 Правил прийому 
(https://cutt.ly/COwksC1). Прийом вступників на 2 курс з нормативним терміном навчання за освітньо-професійною 
програмою бакалавра (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) здійснюється за Програмою 
вступного фахового випробування. Правила прийому, програми конкурсу, фахового випробування оприлюднені на 
сайті кафедри (https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/vstupnyku). За час реалізації ОП перелік конкурсних 
предметів корегувався згідно умов вступу відповідного року.

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

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється положеннями про організацію 
освітнього процесу (http://surl.li/kqjz), про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників для учасників програм академічної мобільності (http://surl.li/kqjy), про 
систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (https://cutt.ly/rI2XRyx). Зазначені 
нормативні документи знаходяться на офіційному сайті Університету (https://cutt.ly/eEx8G9z) та є доступними для 
усіх учасників освітнього процесу.
Визнання результатів навчання відбувається на підставі заяви здобувача через порівняння навчальних програм ОП 
за академічною довідкою, що підтверджує результати навчання здобувача в іншому ЗВО. Академічна довідка 
містить інформацію про виконане навчальне навантаження з переліком вивчених навчальних дисциплін, 
отриманих кредитів, оцінок у національній шкалі оцінювання. Навчальні дисципліни (модулі) перезараховуються 
відповідно висновків створеної експертної комісії. При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута 
позитивна оцінка рівня знань здобувача вищої освіти, яка, за необхідності, приводиться до діючої в Університеті 
шкали оцінювання. При перезарахуванні навчальних дисциплін до навчальної картки та залікової книжки 
здобувача вищої освіти вносяться: назва дисципліни, загальна кількість годин/кредитів, оцінка та підстава щодо 
перезарахування (номер академічної довідки).

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

На ОП були випадки визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО (студенти ХДАДМ (ОП 
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»), зокрема: Бондарюка Б.О., Губанової М.Д., Міщенко В.А. (при 
зарахуванні на 2 курс на підставі академ. довідок № 24/21, 26/21, 25/21); Шерстюк Д.О., Беседовської Г.А., Булат 
А.В., Кіріної С.О., Орла К.І., Таліпової К.Р. (при зарахуванні на 3 курс на підставі академ. довідок № 22/21, 18/21, 
19/21, 20/21, 23/21, 21/21); Никитченко В.О., Репешко Я.В., Іваніц В.І. (при зарахуванні на 4 курс на підставі академ. 
довідок № 30/21, 29,/21, 27/21).
Порядок визнання результатів навчання визначається Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://cutt.ly/dI2CgGf). Студенти ХДАДМ, за письмової згоди ректора на переведення на ОП, звернулися з 
відповідними заявами до ректора ХНУМГ. За позитивним розглядом заяв, протягом двох тижнів директоратом були 
розглянуті заяви про переведення, студентам повідомлені умови ліквідації академічної різниці і зарахування на 
навчання, отримані особові справи здобувачів. Згідно наказу про зарахування, студенти були розподілені до 
навчальних груп за курсами і допущені до занять. Студенти успішно ліквідували академічну заборгованість і 
приступили до занять. Відомості про вивчені предмети та складені заліки і екзамени були внесені до академічної 
довідки окремо за кожний семестр.

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

Визнання результатів навчання регулюється Порядком визнання результатів навчання, отриманих у неформальній 
та інформальній освіті (http://surl.li/kqkl) і можливе за відповідністю ОК ОП та документу, що підтверджує 
результати навчання в обсязі, що не перевищує 25% від обсягу кредитив обов’язкової частини ОП. Визнання 
результатів навчання передбачає подання заяви з переліком ОК, позначкою способу, місця, обсягу навчального 
навантаження. Заява подається не пізніше ніж за 30 робочих днів до завершення семестру, який передує семестру, в 
якому згідно з навчальним планом передбачено вивчення освітнього компоненту. До заяви додаються документи, 
що підтверджують результати навчання. Предметна комісія у складі: гаранта ОП, завідувача кафедри та двох 
викладачів, які викладають освітній компонент розглядає надані документи, проводить співбесіду із здобувачем, 
повідомляє про умови та форму проведення атестації (для підготовки надається до 10 днів). За результатами 
атестації формується протокол, в якому позначається назва освітнього компоненту, кількість годин/кредитив, 
документ, що підтверджує результати навчання, підсумкова оцінка. Визнання результатів навчання у неформальній 
або iнформальнiй ocвiтi звільняє від вивчення відповідного освітнього компоненту ОП. Документи, щодо визнання 
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результатів навчання є у вільному доступі для всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті 
університету. Також зазанчена інформація регулярно доводиться НПП до відома здобувчів.

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

Випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті для даної ОП не було.

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

Навчання на ОП проводиться за очною (денною) формою, за повним циклом підготовки. Форми та методи навчання 
і викладання відповідають Положенню про організацію освітнього процесу та Положенню про організацію 
самостійної роботи і сприяють досягненню ПРН. Навчальним планом передбачені лекційні, практичні заняття, 
самостійна робота, навчальні і творчі  практики, контрольні заходи. Під час проведення занять викладачі активно 
використовують інтерактивні методи навчання, мультимедійні засоби та прикладні програмні продукти. 
Досягнення ПРН забезпечують пояснювально-ілюстративний, дискусійний, практичний, проєктний, еврестичний 
методи навчання тощо. Становленню пізнавальної активності сприяють активні методи проблемного викладу 
навчального матеріалу, які застосовуються на лекційних та практичних заняттях. Завдання з самостійної, творчої 
роботи передбачають застосування проєктних та евристичних методів, що сприяє розвитку творчої активності 
студентів. В межах дослідницько-пошукового і творчого підходів до організації навчання актуалізуються методи 
мистецтвознавчого та художньо-проєктного аналізу, прогнозування, планування, ескізування, моделювання, 
макетування тощо. У таблиці 3 Додатку наведено матрицю відповідності програмних результатів навчання, освітніх 
компонентів, методів навчання та оцінювання. Зазначені нормативні документи знаходяться на офіційному сайті 
Університету (https://cutt.ly/eEx8G9z) та є доступними для усіх учасників освітнього процесу.

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?

Форми і методи навчання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, а саме:
- організація і проведення практичних занять та самостійної роботи передбачає застосування індивідуального 
підходу до навчання здобувачів;
- в процесі виконання навчальних та творчих завдань враховується індивідуальний профіль розвитку кожного 
здобувача;
- критерії та методи оцінювання оприлюднюються заздалегідь і обговорюються із здобувачами на комплексних 
модульних та підсумкових кафедральних переглядах;
- у відносинах між здобувачами вищої освіти та викладачами присутня взаємна повага, прагнення до діалогу;
- застосовуються активні, діалогові методи та способи подачі матеріалу, заохочення до навчання і творчої роботи;
- екзамени проводяться за умови присутності не менше двох викладачів;
- передбачена процедура подання апеляцій здобувачами вищої освіти.
Передбачено індивідуальний вибір тем художніх творів та проєктів, кваліфікаційної роботи. Рівень задоволеності 
здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання оцінюється по кожній дисципліні результатами 
опитування, обговорюється на засіданнях кафедри та оприлюднюється на сайті. За результатами опитувань 
здобувачів ОП щодо якості викладання дисциплін, отримані досить високі результати 
(https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/osvitnya-prohrama/steykkholdery).

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

Академічна свобода полягає у самостійності й незалежності учасників освітнього процесу і забезпечується 
дотриманням принципів свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових 
досліджень і використання їх результатів, вільному виборі методів навчання і викладання. Майданчиком для обміну 
досвідом є методичні семінари кафедри, майстер-класи, круглі столи, підсумкові перегляди, колективні творчі 
проєкти та громадські заходи до днів відкритих дверей тощо, які формалізують, удосконалюють та забезпечують 
впровадження в освітній простір ініціативи викладачів та здобувачів.
Академічна свобода здобувачів забезпечуються можливістю: 
- здобувати знання відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів;
- формувати індивідуальну траєкторію навчання (Наказ про організацію вільного вибору навчальних дисциплін - 
https://cutt.ly/8OwcmEZ); 
- обирати теми кваліфікаційних робіт, самостійних творчих робіт та оприлюднювати їх на виставках;
- вільно висловлювати власну думку щодо змісту освіти і організації освітнього процесу.
Академічна свобода НПП забезпечуються вільним вибором методів навчання і викладання; самостійністю під час 
провадження науково-педагогічної, наукової та художньо-творчої діяльності; поширенням знань та творчого 
досвіду; можливістю брати участь у програмах академічної мобільності.
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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 *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається 
здобувачеві вищої освіти:
- у профілі освітньої програми, що є частиною Інформаційного пакету Університету http://surl.li/affbg;
- у робочих програмах навчальних дисциплін;
- викладачем на першому занятті з дисципліни;
- на офіційному сайті кафедри та у відповідному курсі на платформі Moodle Університету;
- у методичних рекомендаціях до індивідуальних завдань та самостійної роботи;
- у матеріалах для підготовки до поточного та підсумкового контролю.
Підсумкові форми контролю знаходять своє відображення в графіку організації освітнього процесу, розкладі 
атестаційних тижнів. Дана інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в друкованому та 
електронному вигляді. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв 
оцінювання є складовою навчально-методичного забезпечення дисципліни.

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

Базові знання та навички для проведення досліджень забезпечуються в ОК, таких як «Історія та теорія мистецтва», 
«Менеджмент соціально-культурної діяльності», «Архітектура і синтез мистецтв», «Музейна практика», «Мистецькі 
практики в міському середовищі». Поєднання досліджень під час реалізації ОП «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» забезпечується виконанням здобувачами рефератів, наукових есе, 
переддипломної практики та дипломної роботи, які містять елементи наукової діяльності у відповідності до змісту 
ОП, що стимулює їх до самостійної наукової роботи. Всі ці види робіт відрізняються як рівнем вимог щодо їх 
самостійності та оригінальності, а також за методикою їх виконання. Формуванню індивідуальних навичок наукової 
роботи здобувачів вищої освіти сприяє те, що вони мають можливість самостійно обрати тему дипломної роботи за 
консультативною допомогою викладачів, які мають достатній рівень професійної компетентності.
НПП кафедри здійснює керівництво науковою та творчою роботою студентів.
Наприклад, студенти ОП беруть участь у щорічній науково-практичній студентській конференції «Сталий розвиток 
міст» (https://cutt.ly/fOwcCiM), де вони представляють результати власних досліджень, що сприяє поглибленому 
вивченню освітніх компонентів професійної складової ОП та поєднанню навчання з власними дослідженнями в 
рамках обраної дисципліни. У 2021 р. Шаправська В.В. (кер. Пічугіна Ю.О.), Вишняк В.О., Бахарєва А.С., Чоловська 
С.Ю., Шерстюк А.А., Пилипенко С.Ю. (кер. Сімонова А.В.), Дедешко І.О. (кер. Підлісна О.В.). Крім того, студенти 
беруть участь у закордонних конференціях: Пєвцова Є.Д., Селевко А.М. у IV International Scientific and Practical 
Conference (December 4–6, 2019), Liverpool, United Kingdom (у співаавторстві з кер. Підлісною О.В.) 
(https://cutt.ly/SOwvivF). Також студенти ОП регулярно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентський 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Так, у 2019–2020 н.р. здобувачі вищої освіти Певцова Є.Д. (кер. 
Підлісна О.В.) та Селевко А.М. (кер. Сосницький Ю.О.) стали переможцями I туру конкурсу; у 2020–2021 н.р. 
Пєвцова Є.Д. під керівництвом Підлісної О.В. стала переможцем II туру конкурсу і отримала диплом III ступеню 
(Наказ МОН №865 від 28.07.2021); у 2021–2022 н.р. студенти Бахарєва А.С. під кер. Сімонової А.В., Бондар М.І., 
Дюбіна Н.С. під кер. Підлісної О.В. та Батуревич Д.Д. під кер. Чирви А.Ю. подали роботи на конкурс, очікуються 
результати.

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 регламентує Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені 
О.М. Бекетова. Згідно з положенням, оновлення робочих програм дисциплін відбувається щорічно. На кафедрі 
проводяться науково-методичні семінари щодо форм та змісту навчання, обговорюються питання оновлення 
освітніх компонент. Ознайомлення викладачів із сучасними науковими досягненнями та практиками у сфері 
образотворчого мистецтва відбувається у результаті підвищення кваліфікації на підприємствах, участі у науково-
практичних конференціях, зокрема:
- ст. викл. Івановим О.М. після підвищення кваліфікації у 2017 р. (Харківська організація Національної спілки 
художників України, тема «Українська графіка в комунікативному просторі сучасності») розроблено зміст 
дисципліни «Техніка графіки та технологія графічних матеріалів», посилено складову практичних занять за ЗМ 2.6. 
Методична послідовність виконання композиції в техніках печатної графіки. Виконання графічних композицій в 
матеріалі.
- доц. Підлісною О.В. після підвищення кваліфікації у 2018 р. (Харківська організація Національної спілки 
художників України, тема «Композиційний аналіз творів образотворчого мистецтва, синтез мистецтв у сучасних 
академічних видах мистецтва») удосконалено зміст дисципліни «Основи художньої композиції», посилено складову 
практичних занять за ЗМ 3. Композиційний аналіз художнього твору. Контраст (нюанс) – змісту, мас, кольору. 
Тематична та абстрактна композиція в образотворчому мистецтві.
- доц. Матвєєвою Ю.Г. після підвищення кваліфікації у 2018 р. (Харківська організація Національної спілки 
художників України, тема «Комплексний аналіз орнаментальних творів декоративно-прикладного мистецтва») 
розроблено зміст дисципліни «Орнамент в декоративно-прикладному мистецтві», посилено складову практичних 
занять.
- доц. Чирвою О.Ч. після підвищення кваліфікації у 2021 р. (Харківська організація Національної спілки художників 
України, тема «Сучасне графічне мистецтво міста Харків») удосконалено зміст дисципліни «Історія та теорія 
графічного мистецтва», посилено складову практичних занять за ЗМ 1. Теорія графічного мистецтва. Види графіки 
за призначенням, розширивши тему 1.1. Графіка як вид образотворчого мистецтва творчістю провідних майстрів-
графіків Харківщини.
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- ст. викл. Пічугіною Ю.О. після підвищення кваліфікації у 2021 р. (Харківська організація Національної спілки 
художників України, тема «Сучасні форми презентування художніх проектів та виставкова діяльність») 
удосконалено зміст дисципліни «Професійне презентування художнії проектів», посилено складову практичних 
занять за ЗМ 1. Інструменти для презентації проектів.

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

Організація академічної мобільності здобувачів та інших учасників освітнього процесу регламентується 
положенням (http://surl.li/kqjy). Координація діяльності здійснюється відділом міжнародних зв’язків 
(https://ird.kname.edu.ua). Функціонують Україно-канадський культурноосвітній центр, Україно-польський 
культурно-освітній центр, Культурно-освітній центр «Інститут Конфуція», Чеський мовно-культурний центр, в 
рамках яких забезпечується поглиблена мовна підготовка здобувачів та викладачів, що сприяє інтернаціоналізації 
діяльності ЗВО. Викладачі беруть участь у міжнародних програмах і проєктах, конференціях. Зокрема, 
Милославська М.В. брала участь у міжнародній виставці пісочної графіки «Поза часом», 2020 р., міжнародному 
конкурсі «Ave bogemia», Прага, 2020 р., Сторожук Л.К. брав участь у міжнародному он-лайн конкурсі «Stella futura», 
Італія, червень 2020 р., міжнародних виставках «Сатирикон», Польща, 2020 р., сатиричної графіки, Бельгія, 2020 р.
В межах міжнародного партнерства  25–26 червня 2019 р. була проведена Міжнародна науково-практична 
конференція «Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі», навчальна практика для 
студентів та міжнародне стажування викладачів ОП (о. Егіна, Греція). Також у 2020 році студенти разом з 
викладачами взяли участь в онлайн-лекції «Живописні кадри з картин у польських фільмах» (08.12.2020 р.) в 
рамках проекту «Кореспонденція мистецтв» – організатори: Посольство Республіки Польща у Києві та «Vuzeuv 
Narodove w Warszawie.

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?

На ОП застосовують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий. Поточний контроль здійснюється під 
час практичних занять здобувачів вищої освіти та дає змогу систематично здійснювати перевірку рівня засвоєння 
теоретичних і практичних знань. Поточний контроль проводиться на аудиторних заняттях для перевірки рівня 
підготовки до виконання конкретної роботи у формі опитувань, тестування, презентування, переглядів тощо. 
Модульний контроль – це оцінювання знань, умінь та практичних навичок здобувачів вищої освіти, набутих під час 
засвоєння окремого змістового модуля дисципліни, може проводитись у формі усного і письмового опитування, 
тестування, захисту художніх робіт, рефератів, презентацій, перегляду. Підсумковий контроль (екзамен, 
диференційований залік) є оцінкою результатів навчання здобувачів за всім змістом дисципліни і проводиться у 
формі усного і письмового опитування, тестування, публічного презентування (виставки), семестрового перегляду та 
захисту виконаних робіт. Для практик передбачено підсумковий контроль у формі звіту та захисту навчальних і 
творчих робіт (проєктів). Форми контрольних заходів та критерії оцінювання із навчальних дисциплін визначено в 
освітній програмі, навчальному плані та у робочій програмі навчальної дисципліни, які знаходяться на сайті 
кафедри і заздалегідь доводяться до здобувачів разом з питаннями та завданнями для самопідготовки 
(https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/osvitnya-prohramy/osvitni-prohramy). Структуру і зміст завдань поточного і 
підсумкового контролю визначає викладач в залежності від змісту навчальної дисципліни та програмних 
результатів навчання, які вона забезпечує. Означені контрольні заходи охоплюють повний зміст освітнього 
компоненту, що дозволяє говорити про встановлення досягнення результатів навчання та демонструють особливості 
та досягнення індивідуальної освітньої траєкторії кожного здобувача. Формою атестації за ОП визначено публічний 
захист (демонстрацію) кваліфікаційної роботи, що дозволяє інтегрально підійти до питання досягнення програмних 
результатів навчання.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються через своєчасне доведення до здобувачів вищої освіти інформації щодо термінів вивчення 
дисципліни, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. Зрозумілість форм контрольних заходів 
забезпечується дотриманням вимог «Положення про організацію освітнього процесу» (http://surl.li/amsxw). На ОП 
застосовуються такі форми контролю досягнення програмних результатів навчання: усне опитування; письмове 
опитування; тестування; семестровий перегляд академічних, самостійних, творчих робіт; захист (звітів з практик, 
кваліфікаційної роботи). Форми контролю визначаються викладачем в робочій програмі навчальної дисципліни 
згідно з ОП. Форма контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень з дисциплін здобувачу 
вищої освіти доводиться на першому занятті. Правила проведення контрольних заходів, зокрема обов’язкова 
присутність двох викладачів, а на семестрових переглядах всіх викладачів кафедри, забезпечують об’єктивність 
оцінювання. Збір інформації щодо чіткості і зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здійснюється 
шляхом опитування та тестування здобувачів. https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/osvitnya-
prohrama/steykkholdery

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання з кожної освітньої складової ОП викладені у 
робочих програмам навчальних дисциплін, що є доступними здобувачам вищої освіти на сайті 
(https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/osvitnya-prohramy/osvitni-prohramy).
Інформація щодо процедури проведення контрольних заходів проводиться вербально гарантом на першій зустрічі зі 
студентами, кураторами на зустрічах зі студентами, викладачами на першому занятті. Положення про організацію 
освітнього процесу (http://surl.li/amsxw) визначає календарні терміни семестрів, проведення модульного і 
підсумкового контролю (екзаменаційних сесій), проведення практик, атестації (підготовку та захист кваліфікаційної 
роботи). Графік навчального процесу щорічно затверджується ректором та розміщується на офіційному сайті 
Університету. Графік проведення екзаменів затверджується першим проректором не пізніше, ніж за 10 днів до 
початку сесії. Напередодні екзаменів обов’язково проводяться консультації, на яких обговорюються всі питання, що 
виникли у студентів під час підготовки, та доводяться критерії оцінювання. Розклад контрольних заходів та 
консультацій заздалегідь оприлюднюється на дошках оголошень та вноситься до розкладу студентів і викладачів на 
порталі: https://erp.kname.edu.ua/.

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

Атестація здобувачів вищої освіти ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» відповідно до 
Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» здійснюється у формі 
публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи у вигляді художнього твору (проєкту) з пояснювальною 
запискою. Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної 
та/або наукової проблеми відповідного рівня в сфері образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, 
реставрації, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорії та методики 
предметної галузі та сфери професійної діяльності. Кваліфікаційна робота 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. Вимоги до виконання кваліфікаційної роботи 
(проєкту) розміщені на порталі: https://eprints.kname.edu.ua/60523/. Захист роботи відбувається публічно. Строк і 
тривалість проведення атестації здобувачів визначається графіком освітнього процесу та регулюються внутрішніми 
нормативними документами Університету.

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

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та 
висвітлюється в корпоративній інформаційній системі (https://erp.kname.edu.ua). Строк і тривалість проведення 
контрольних заходів визначається графіком навчального процесу. Всі документи є у вільному доступі для всіх 
учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті Університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова» (http://surl.li/affcm).
Форма проведення контрольних заходів визначається робочою програмою навчальної дисципліни. Оцінювання 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою. Результати контролю 
доводяться до відома здобувачів вищої освіти.

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів та диференційованих заліків у письмовій формі 
та обов’язковій присутності не менше двох викладачів, відкритим, публічним характером кафедральних переглядів, 
відкритістю інформації про умови проведення контрольних заходів. Крім того, об’єктивність екзаменаторів 
забезпечується рівністю умов для всіх здобувачів, зокрема складності та кількості завдань, єдиних критеріїв 
оцінювання, тривалістю контрольних заходів, механізмів підрахунку результатів тощо. Здобувач, який не 
погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку 
незгоди студента з рішенням, він може звернутися з письмовою апеляцією до директора інституту. Процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів 
і їх повторного проходження. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції здобувачів створюється апеляційна 
комісія, до якої входить директор інституту, завідувач кафедри, викладач, представник студентського сенату. 
Випадків оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту інтересів при реалізації даної ОП не було. 
За час здійснення освітньої діяльності на ОП конфліктних ситуацій стосовно об’єктивності оцінювання результатів 
навчання не виникало.

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amsxw) здобувачеві вищої освіти, який не 
з’явився на підсумковий семестровий контроль з поважної причини, що підтверджується відповідними 
документами, наказом ректора може бути подовжено строк складання заліково-екзаменаційної сесії за 
індивідуальним графіком. Здобувачам вищої освіти, які за результатами підсумкового семестрового контролю 
отримали незадовільну оцінку з дисципліни або не з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної 
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причини, надається можливість покращити результати відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. 
Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі 
види робіт, передбачених програмою з цієї дисципліни. Ліквідація академічних заборгованостей здійснюється 
відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості.

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

Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amsxw) забезпечує право здобувача вищої освіти на 
оскарження рішення, дії або бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників 
адміністрації) Університету щодо організації і результатів проведення семестрових контрольних заходів. Здобувач 
вищої освіти, який не погоджується з оцінкою, отриманою під час семестрового підсумкового контролю, має право 
звернутися із заявою про апеляцію на ім’я ректора в триденний термін. Для вирішення питань і розгляду апеляції 
здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої входить директор інституту, завідувач кафедри, викладач, 
представник студентського сенату. Комісія розглядає апеляції щодо порушення процедури проведення контрольних 
заходів упродовж шести календарних днів після їх подання. За бажанням здобувач вищої освіти, який подав 
апеляцію, може бути присутнім при розгляді своєї заяви. Рішення апеляційної комісії доводиться до студента, який 
підтверджує це особистим підписом у протоколі засідання апеляційної комісії. Випадків оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОП не було.

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

В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і 
процедури дотримання академічної доброчесності, а саме: Статут Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова; Кодекс честі Університету; Положення про систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Положення про комісію з питань етики та 
академічної доброчесності; Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Наказ 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 196-01 від 08.06.2017 р. «Щодо організації запобігання та виявлення академічного 
плагіату на базі інформаційної системи «Unplag»; Наказ ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 159-01 від 12.05.2017 р. 
«Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 28 квітня 2017 року щодо стану запровадження в 
Університеті системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та 
правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу». Всі документи є у вільному доступі для 
всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті Університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова» (http://surl.li/affcm).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

З 2017 року ЗВО виконує перевірку робіт в інформаційній системі Unplug (Unichek) за угодою з ТОВ «Антиплагіат». 
Відповідальний за формування бази на рівні Університету перевіряє повноту представлення робіт в базі відповідно 
до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку студентів, що захищалися в поточному році. Відповідальний 
на рівні кафедри здійснює перевірку робіт в програмно-технічній системі «Unplag.com» і надає звіт по результатам 
перевірки в триденний термін після закінчення захисту робіт на кафедрі за встановленою формою. Кожна кафедра 
зберігає всі перевірені завантажені роботи з моменту, як договір на надання послуг перевірки вступив в дію. 
Кожного наступного року база розширюється і застосовується для перевірки кваліфікаційних робіт поточного року. 
НН ІПКВК та кафедрами проводиться моніторинг обізнаності здобувачів вищої освіти з поняттям академічної 
доброчесності. Для координації роботи відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт, а також для 
оперативного поширення інформації щодо питань академічної доброчесності (семінарів, конференцій) створена 
група в Teams. На web-порталі Університету систематично проводиться опитування студентів, в тому числі з питань 
академічної доброчесності.

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

В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова серед здобувачів вищої освіти популяризуються принципи академічної доброчесності. 
Задля цього проводяться комплексні профілактичні заходи. Кодексом честі Університету (http://surl.li/krya) 
визначено, що дотримання студентами Університету моральних і правових норм академічної доброчесності 
забезпечує Комісія з питань етики та академічної чесності, яка підтримує та застосовує стандарти академічної 
доброчесності, створює і впроваджує освітнє програмне забезпечення, спрямоване на підвищення академічної 
доброчесності, а також консультує студентів з питань академічної доброчесності. Також НПП кафедри проводяться 
профілактичні бесіди з питань необхідності недопущення академічної недоброчесності та плагіату. Університет був 
учасником проєкту SAIUP, під егідою якого проводяться конкурси і презентації із залученням та з ініціативи 
студентів. Відбувається співпраця студентів та учнів ЗО з питань академічної доброчесності. Наукова бібліотека 
працює в проєкті УБА «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». Створено курс «Інформаційні ресурси 
Університету», в якому викладено процедури дотримання академічної доброчесності.
НПП беруть участь у відповідних вебінарах та воркшопах ("Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, 
практичні приклади та поради", 11.2020 р.; вебінар для співробітників Університету, організований компанією 
Plagiat.pl, 06.2020 р.; проєкт «Unicheck educational community» 28.10.2020 р. (https://cutt.ly/EOiDQJF)

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
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Розгляд справ щодо порушення академічної доброчесності покладено на постійно діючу комісію з питань етики та 
академічної доброчесності (http://surl.li/kryb). За порушення академічної доброчесності Кодексом честі 
Університету (http://surl.li/krya) та Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb) передбачено притягнення здобувачів вищої освіти, співробітників Університету до одного або 
декількох видів академічної відповідальності. 
При виявленні випадків порушення академічної доброчесності:
- під час виконання навчальних завдань (кваліфікаційних робіт), завдання повертається здобувачеві вищої освіти на 
доопрацювання;
- під час контрольних заходів, здобувачеві призначається повторний захід;
- в разі виявлення за результатами перевірки недостатності оригінальності тексту кваліфікаційної роботи, робота 
відправляється на доопрацювання і повторну перевірку (відповідне рішення приймається на засіданні кафедри).
Практики застосування відповідних процедур на ОП не було.

6. Людські ресурси

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

На кафедрі та в Університеті в цілому розроблено систему відбору викладачів, яка є прозорою і дає можливість 
забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОП. Відбір здійснюється на 
конкурсній основі згідно «Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (http://surl.li/tnji).
Під час конкурсного добору викладачів ОП розглядаються такі критерії відбору: спеціальність та кваліфікація за 
вищою освітою; спеціальність захисту дисертації; назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання, кількість 
і якість показників активності викладача; рівень публікаційної активності, рівень творчої діяльності; Soft skills 
(соціальні навички); наявність відповідного стажування та підвищення кваліфікації.
На засіданні кафедри здійснюється обговорення кандидатур претендентів (звіт про роботу за попередній період, 
аналіз проведених відкритих лекцій, практичних занять, наукова активність, досвід практичної роботи тощо). 
Засідання оформлюються протоколом (протокол засідання кафедри №1 від 28.08.2021 р. – обговорення кандидатур 
Хрісанфової Д.В., Стадника Д.Ю., Дзюбенко П.О., Чирви А.Ю., Литовко В.С.).
Академічна та професійна кваліфікація НПП, задіяних до реалізації ОП забезпечує досягнення визначених 
програмою цілей та програмних результатів навчання та відповідає чинним Ліцензійним вимогам щодо кадрового 
забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

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

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в ЗВО відбувається у такий засіб 
(https://cutt.ly/5OiGOsU):
- залучення до участі у круглих столах стосовно перегляду та удосконалення ОП 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/pro-kafedru/steykkholdery;
- керівництво практиками від виробництва (Гобельовська Л.П. директорка приватної друкарні «Мадрид», Ярова В.С. 
Головний зберігач фондів ОКЗ «Харківський художній музей», Ковтун В.І. Голова Харківської організації 
Національної спілки художників України, Артем Волохін начальник лабораторії дизайну Golden Tile LCC,  Гіоргос Д. 
Калокентіс Голова асоціації Асоціації «Ольвія Поліс" – Громадяни для Європи і Культури» Егіна, Греція) 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/pro-kafedru/dohovory;
- рецензування ОП, кваліфікаційних робіт: Мизгіна В.В. директор ОКЗ «Харківський художній музей», Заслужений 
працівник культури України, Ковтун В.І. Голова Харківської організації Національної спілки художників України 
(https://omd.kname.edu.ua/images/r1.pdf; https://omd.kname.edu.ua/images/r2.pdf; 
https://omd.kname.edu.ua/images/REZ1.pdf; https://omd.kname.edu.ua/images/REZ2.pdf);
- зустрічі із студентами, проведення відкритих лекцій або майстер-класів на безоплатній основі, спільне проведення 
творчих конкурсів.

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

До аудиторних занять на ОП залучаються представники роботодавців: за сумісництвом Литовко В.С., художник-
реставратор ІІІ категорії науково-дослідного реставраційного відділу Харківської філії ННДРЦУ.
Викладачі ОП мають потужний досвід практичної професійної діяльності (члени Харківської організації 
Національної спілки художників України: д-р мист., проф. Оленіна О.Ю., Заслужений діяч мистецтв України, доц. 
Сторожук Л.К., к. мист. Сосницький Ю.О., к. арх., доц. Дзюбенко П.О., доц. Вінтаєва Н.С., Вінтаєв Д.Ю., Лобко-
Зампассі М.; члени МО «Таланти третього тисячоліття»: д. мист., проф. Оленіна О.Ю., к. мист. Глібова Т.О, к. мист. 
Мурашко М.В., к. мист. Підлісна О.В., Бутенко Б.О., Іванов О.М., Стадник Д.Ю., Хрісанфова Д.В., Чирва А.Ю.; член 
спілки іконописців України к. мист. Сімонова А.В.; член Національної спілки дизайнерів України к. пед. н. Чирва 
О.Ч.).
Серед експертів галузі: д. мист., проф. Оленіна О.Ю., Заслужений професор ХНУМГ імені О.М. Бекетова, член НМК 
з культури і мистецтва МОН України, експерт наукової ради МОН – Секція 21 «Літературознавство, мовознавство та 
мистецтвознавство», член експертної ради ДАК МОН України з культурології та мистецтвознавства. Нагороджена 
Почесним дипломом Національної академії мистецтв України за вагомий внесок у розвиток мистецької освіти в 
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Україні (2016 р.), Грамотою Харківської обласної ради (2019 р.), Подякою МОН України (2020 р.). 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/pro-kafedru/sklad-kafedri

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

Професійний розвиток викладачів забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних і наукових працівників, яка регламентується Положенням про підвищення квалiфiкації та стажування 
науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnkl). Моніторинг та стимулювання рівня 
професійного розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів (http://surl.li/tnkp). Мають місце курси 
підготовки викладачів «Теорія і практика роботи в Moodle»; курси іноземних мов (англійська, чеська, китайська) в 
Центрі іноземних мов при центрі підвищення кваліфікації; семінари та курси Наукової бібліотеки, зокрема, щодо 
роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of Science. Університет співпрацює з іншими організаціями 
щодо проходження стажувань та підвищення кваліфікації викладачів. Так, з моменту запровадження ОП  ЗВО 
мотивує та сприяє у підготовці до друку посібників, підручників, монографій та інших наукових та навчально-
методичних видань у редакційно-видавничому відділі.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В Університеті запроваджено рейтингування НПП та кафедр Університету. За перші місця в університетському 
рейтингу НПП, за наказом ректора, виплачується грошова винагорода. Лідери рейтингу серед кафедр отримують 
додаткові фінансові ресурси на розвиток.
З метою стимулювання наукової активності, в Університеті запроваджено преміювання за досягнення високого 
рівня оприлюднення результатів наукових досліджень (http://surl.li/tnla).
НПП, за рішенням Вченої ради університету, може бути присвоєно почесне звання:
– «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» професорам Університету за значний особистий внесок в 
освітню і наукову діяльність;
– «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» доцентам, старшим викладачам за високий рівень професійної 
діяльності та значний особистий внесок у підготовку фахівців.
Серед викладачів ОП нагороджені: Оленіна О.Ю. (Грамота Харківської обласної ради 2019 р., Подяка МОН України 
2020 р., Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2020 р.); Сторожук Л.К. (Почесна грамота ХОДА 2018 р., 
Подяка МОН України 2019 р., Грамота Харківської обласної ради 2021 р., Грамота МОН України 2021 р., 
Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2020 р.); Іванов О.М. (Почесна грамота виконкому Харківської 
міської ради 2020 р., Грамота Харківської обласної ради 2021р., Грамота Асоціації органів місцевого самоврядування 
Харківської області 2021 р.); Хрісанфова Д.В. (Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації 2022 
р.).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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?

Університет має розвинену матеріально-технічну базу і соціальну сферу (https://cutt.ly/QEoSgWv).
Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується:
- обладнанням навчальних приміщень засобами візуалізації, комп’ютерною технікою з встановленим прикладним 
програмним забезпеченням, доступом до наукових та навчальних лабораторій для проведення досліджень (Табл. 1);
- системою дистанційного навчання Moodle https://dl.kname.edu.ua;
- цифровим репозиторієм ХНУМГ ім. О.М. Бекетова https://eprints.kname.edu.ua;
- корпоративна інформаційна система https://erp.kname.edu.ua;
- системою перевірки на ознаки плагіату Unichek;
- навчально-методичним та інформаційним забезпеченням освітніх компонентів;
- наявністю розвиненої матеріально-технічної бази (гуртожитки, комплекс громадського харчування, спортивний 
комплекс, медичне обслуговування);
- вільним доступом викладачів і здобувачів вищої освіти до баз даних Scopus та Web of Science; ресурсів Springer; 
бази даних ScienceDirect від видавництва Elsevier. На платформі ScienceDirect надається доступ до 39 тис. 
електронних книг повнотекстової бази даних ScienceDirect та до колекції 2088 електронних монографій 2019-2020 
рр. видання https://library.kname.edu.ua.
Відомості щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх компонентів програми наведені в 
Таблиці 1.

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?

Освітнє середовище Університету спрямоване на максимальне задоволення потреб й інтересів здобувачів освіти. 
Університет забезпечує вільний доступ здобувачів до відповідної інфраструктури й інформаційних ресурсів. 
Виявлення потреб й інтересів здобувачів забезпечується системою зворотнього зв’язку: моніторинг стейкхолдерів 
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щодо якості освіти та освітньої діяльності (http://surl.li/krmx); застосування в освітньому процесі 
студентськоцентрованого підходу, моніторинг їх очікувань від навчання, сприятливої атмосфери на кафедрі тощо. 
Важливу роль у створенні освітнього середовища відіграють Студентський сенат, студентська профспілка й 
студентський клуб. Студентська профспілка надає здобувачам захист прав й інтересів у відносинах з адміністрацією, 
НПП, адміністрацією гуртожитків; соціально-економічну і юридичну допомогу; пільгове оздоровлення та 
відпочинок; організовує безліч цікавих конкурсів, концертів, спортивних та інтелектуальних турнірів. Студентський 
сенат проводить діяльність з метою забезпечення здобувачів сприятливими умовами навчання, проживання у 
гуртожитках, дозвілля, особистісного розвитку. Робота студентського клубу спрямована на охоплення всіх напрямів 
сучасної культури та громадського життя. Участь у творчих колективах дає здобувачам освіти змогу відчути 
впевненість у собі та своїх силах, набути досвід уміння спілкуватися, що сприяє успішності навчання. Соціальні 
потреби здобувачів також забезпечуються через створенням сучасних умов для заняття в спортивних секціях.

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 забезпечується комплексом 
заходів, який включає:  
- підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, 
гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил експлуатації;
- профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в разі 
організації позанавчальних заходів;
- системною роботою з популяризації здорового способу життя (https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam);
- системною роботою з забезпечення цивільного захисту (наявність чітко визначених процедур та планів евакуації, 
системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних тренувань з евакуації);
- організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків.

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 Університеті забезпечується всебічна підтримка здобувачів освіти, яка в залежності від мети та спрямування 
забезпечується різними структурними підрозділами, дорадчими органами, відповідальними та посадовими 
особами. Зокрема, інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього процесу та змісту освіти 
забезпечується на рівні випускової кафедри та інститутом, Науковою бібліотекою (https://library.kname.edu.ua), 
Центру Міжнародної діяльності та освіти (https://ird.kname.edu.ua).
Кафедрою регулярно проводяться організаційно-інформаційні зустрічі зі здобувачами ОП щодо складання 
індивідуальних планів; атестації; процедури звітування; академічної доброчесності; академічної мобільності тощо.
Рівень задоволеності здобувачів різними видами підтримки також оцінюється шляхом проведення опитувань 
Студентським сенатом. Загалом здобувачі позитивно оцінюють механізми освітньої, організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної підтримки в Університеті. Водночас, пропозиції та зауваження, висловлені 
здобувачами освіти враховуються у подальшій діяльності Університету (https://cutt.ly/jI8Tj3R).
Первинна профспілкова організація здійснює соціальну підтримку здобувачів.
З метою координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження 
гендерних підходів в освітній процес створено Гендерний центр (https://gc.kname.edu.ua/index.php/struktura-
tsentra).
Соціальні потреби здобувачів вищої освіти забезпечуються через надання бажаючим місць в гуртожитку, 
створенням сучасних умов для заняття в спортивних секціях, проведення дозвілля як в спеціальних приміщеннях 
гуртожитків, так і в спортивному залі. У корпусі облаштовані приміщення для творчих занять, працює Студентський 
клуб (https://cutt.ly/JOiL2I8).
Також прикладом механізму соціальної підтримки є можливість помісячної оплати контракту здобувачами.

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)

В Університеті розроблено проєкт «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у 
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до ДБН «Інклюзивність будівель і споруд ДБН В.2.2-40:2018». Згідно з 
графіком реалізації проєкту у 2018–2019 рр., затвердженого ректором, було реалізовано: систему засобів орієнтації 
та інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні показчики й візуальні елементи доступності 
(піктограми, інформаційне табло з тактильним графічним планом Університету та дублюючим шрифтом Брайля); 
вхідна зона облаштована пандусом з двобічною огорожею, дверьми без порогів, вхідний тамбур та хол облаштовані 
попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами й тактильними смугами; у центральному корпусі 
адаптовані сходи і ліфтовий вузол, облаштовано санітарний вузол для людей з інвалідністю. З метою забезпечення 
доступності приміщень для осіб з інвалідністю й інших маломобільних груп населення в Університеті затверджено 
відповідний Порядок супроводу. У 2021–2022 рр. продовжується робота з адаптації Університету за планом: 
адаптація аудиторій центрального корпусу, реконструкція двох санітарних вузлів, розміщення попереджувальних та 
спрямовуючих тактильних індикаторів та смуг. Успішно функціонує віртуальне освітнє середовище на Moodle, що 
надає можливості дистанційного навчання, в тому числі здобувачам освіти із особливими потребами. Під час 
реалізації ОП серед здобувачів вищої освіти осіб з особливими освітніми потребами не було.
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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?

Політика врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на принципах свободи, справедливості, рівності 
прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Університеті 
забезпечується низкою нормативно-правових документів, розміщених на сторінці «Публічна інформація» сайту 
Університету: Кодексом честі (http://surl.li/krya), Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb), Антикорупційною програмою (http://surl.li/tnzp). В Університеті реалізована чітка та доступна 
політика вирішення конфліктних ситуацій. З метою моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу 
моральних і правових норм, в Університеті створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної чесності 
(наказ No05-01 від 19.01.2021 р.). Комісія отримує і розглядає скарги, в т.ч. пов’язані з дискримінацією, 
сексуальними домаганнями. В Антикорупційній програмі Університету задекларовані чіткі правила та принципи 
нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. В Університеті на засадах консультативно-дорадчого органу 
працює постійно діюча комісія з оцінки ризиків для запобігання проявів корупційних дій. Для повідомлення про 
факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень на 
офіційному веб-сайті розміщена інформація щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 
Щодо практики застосування означених процедур на ОП, то впродовж періоду реалізації освітньої діяльності 
конфліктних ситуацій не було.

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентуються 
«Положенням про освітні програми» (http://surl.li/afeec). Участь членів груп забезпечення спеціальностей у 
процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує «Положення про групу забезпечення 
спеціальності та гаранта освітної програми» (http://surl.li/afeen). Дані документи оприлюднені на офіційному сайті 
Університету.

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

Моніторинг та періодичний перегляд ОП у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбувається згідно із визначеними 
процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Перегляд ОП відбувається щорічно. Гарант освітньої 
програми готує мотивований висновок щодо розвитку освітньої програми на основі аналізу поточного стану ринку 
праці, результатів обговорення концептів бакалаврської підготовки академічною спільнотою, професійного 
спілкування з роботодавцями щодо компетентностей випускників та визначення змісту вищої освіти та анкетування 
здобувачів вищої освіти, вивчення змін в законодавстві в галузі вищої освіти. Мотивований висновок розглядається 
на засіданні кафедри та передається до навчально-методичного відділу. За результатами перегляду приймається 
рішення щодо вдосконалення ОП: зміни на рівні ОП (назва і обсяг ОК, ПРН, перегляд матриці) або змістовні зміни 
в освітніх компонентах (на рівні робочої програми: додавання/вилучення теми, розділу, завдання, корегування 
результату навчання за дисципліною). Основними критеріями для перегляду освітніх програм є: рівень 
задоволеності студентів, випускників; рівень участі роботодавців у їх розробленні та внесенні змін, показник 
працевлаштування випускників. Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОП. Для 
удосконалення ОП здійснюється постійний моніторинг галузевого та регіонального ринку праці та освітніх послуг. 
Через залучення роботодавців, опитування здобувачів формуються вимоги щодо компетентностей випускників та 
визначення змісту ОП. У випадку змін в ОП, розробляється нова редакція ОП, розміщується на сайті для 
громадського обговорення та затверджується в установленому порядку. Якщо ОП не потребує суттєвої 
трансформації, то зміни вносяться на рівні окремих освітніх компонентів. За результатами останнього перегляду ОП 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» у 2021 р. група забезпечення спеціальності 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація узагальнила набутий досвід та матеріали зворотного 
зв’язку за ОП. За результатами перегляду були сформульовані відповідні додаткові програмні результати навчання, 
а саме ПРН19 та ПРН20, що посилило особливості ОП. Крім того, було частково оновлено склад обов’язкових 
освітніх компонентів за пропозиціями стейкхолдерів; удосконалено їх структурно-логічну схему; оптимізовано 
вибіркову складову ОП за пропозиціями здобувачів та новаціями в організації навчального процесу.

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

Періодичний зворотній зв’язок зі студентами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП. 
Протягом навчання студенти активно беруть участь в опитуваннях, результати яких обговорюються на засіданнях 
кафедри та практично впливають на зміст навчання і викладання. Механізмами залучення здобувачів освіти до 
перегляду ОП є наступні форми зворотного зв’язку:
- зворотній зв'язок з викладачами дисциплін під час реалізації ОП;
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- зустрічі здобувачів освіти з завідувачем кафедри, гарантом ОП та стейкхолдерами 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/pro-kafedru/steykkholdery;
- опитування здобувачів освіти щодо якості реалізації окремих освітніх компонентів 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/osvitnya-prohrama/steykkholdery.
У ході проведення круглих столів з роботодавцями та студентами у 2021 році було враховано такі пропозиції 
здобувачів щодо перегляду ОП: студентка групи ОМ 2018 Шаправська В. висловила пропозицію щодо збільшення 
обсягу впровадження у навчальний процес цифрових програм; студентка групи ОМ 2019 Брага В. запропонувала 
збільшити обсяг творчих завдань практичного спрямування; студентка групи ОМ 2020  Пилипенко С. 
запропонувала акцентувати увагу на практиках і технологіях монументального мистецтва в міському середовищі. Ці 
зміни відображено в ОК 6, ОК 9, ОК 10.

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

Студентський сенат безпосередньо бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, що 
забезпечується їх присутністю у складі Вченої ради Університету, Науково-методичної ради Університету, вчених та 
науково-методичних рад інститутів. Здобувачі мають право формувати рекомендації за результатами опитувань.
Представники органів студентського самоврядування залучаються до обговорення нормативно-методичних 
документів організації освітнього процесу, аналізу і узагальнення зауважень і пропозицій студентів щодо організації 
та поліпшення освітнього процесу, забезпечують контроль урахування їх інтересів адміністрацією Університету.
Зміни, які були внесені в ОП під час останнього перегляду у 2021 році полягали у  введенні до ОП блоку дисциплін 
за вибором (Блок С2. Підприємництво, електронний бізнес та стартап) за пропозицією старости групи ОМ 2019 
Батуревич Д. Зокрема, студенти ОП, які є представники органів студентського самоврядування (Шаправська В., 
Батуревич Д,, Пилипенко С., Григорьєва Т., Бондар М.) регулярно залучаються до обговорення всіх видів діяльності 
за ОП.

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

Представники роботодавців беруть участь у процедурах забезпечення якості ОП, зокрема: надання пропозицій до 
змісту ОП, рецензування ОП, участь у круглих столах, розширених засіданнях кафедри з обговорення ОП, надання 
рекомендацій до підготовки випускних кваліфікаційних робіт (протоколи засіданнь кафедри ДОМ №10 від 
20.12.2019 р., №13 від 12.03.2021 р., засідання кафедри ОМД №10 від 17.12.2021 р.). 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/pro-kafedru/steykkholdery; https://omd.kname.edu.ua/images/r1.pdf; 
https://omd.kname.edu.ua/images/r2.pdf; https://omd.kname.edu.ua/images/REZ1.pdf; 
https://omd.kname.edu.ua/images/REZ2.pdf
Серед викладачів за ОП – представники ринку праці, які є співробітниками організацій та працюють на кафедрі 
(Литовко В.С., художник-реставратор ІІІ категорії науково-дослідного реставраційного відділу Харківської філії 
Національного науково-дослідного реставраційного центру України). Роботодавці залучені до періодичного 
перегляду ОП як рецензенти (Мизгіна В.В. директор ОКЗ «Харківський художній музей» Заслужений працівник 
культури України, Ковтун В.І. Голова Харківської організації Національної спілки художників України); як 
керівники практик (Гобельовска Л.П. директорка приватної друкарні «Мадрид», Ярова В.С. Головний зберігач 
фондів ОКЗ «Харківський художній музей», Ковтун В.І. Голова Харківської організації Національної спілки 
художників України, Волохін А. начальник лабораторії дизайну Golden Tile LCC).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Важливим елементом системи зворотного зв’язку з випускниками є Асоціація випускників, студентів і друзів 
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (http://surl.li/amtww). Асоціація 
здійснює діяльність у таких напрямах: ведення інформаційної бази даних випускників Університету, забезпечення 
зв'язку з випускниками, проведення опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань про Університет 
тощо. http://surl.li/agsyo
За освітньою програмою «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» в ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова випускники наразі відсутні.

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?

В ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості, зокрема відвідування сектором моніторингу НМВ 
лекційних та практичних занять, суттєвих недоліків не виявлено. Зворотній зв'язок зі студентами проходить у формі 
опитувань у різному форматі та у вигляді зустрічей з керівництвом відповідних підрозділів ЗВО, членами групи 
забезпечення, завідувачем випусковою кафедрою. За час реалізації ОП проведено анкетування здобувачів освіти 
відносно якості ОП, її реалізації в умовах дистанційного навчання, спричиненого пандемією COVID-19 та низка 
інших, а також опитування зовнішніх стейкхолдерів стосовно цілей та програмних результатів за ОП, їх 
відповідності тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці. За результатами опитувань здобувачів 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/osvitnya-prohrama/steykkholdery встановлено, що в цілому здобувачі 
задоволенні якістю викладання освітніх компонентів, наявністю методичного забезпечення та консультаційною 
підтримкою, але висловили побажання, щодо об'єднання дисциплін з комп'ютерних технологій, щоб уникнути 
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повторень, та введення дисципліни для розвитку креативності (недоліки було усунено введенням нових дисциплін 
(ОК 6, ОК 9). Також були зауваження щодо подальшого удосконалення освітнього середовища. Реакцією на ці 
зауваження було облаштування комп’ютерного класу (203-а арх.) з ліцензійним програмним забезпеченням (пакет 
растрової графіки Adobe Photoshop (ліцензійна версія) та облаштуванням майстерні монументального мистецтва 
(604 цк).

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 є первинною. На цей час результати зауваження акредитації за іншими ОП враховані для 
удосконалення освітньої діяльності в Університеті.
Результати акредитацій у 2019–2020 н.р. обговорювалися на засіданні ВР Університету №12 від 01.07.2020 р., було 
схвалено план заходів щодо врахування наданих рекомендацій (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 209-01 від 
15.07.2020 р.).
На цей час виконано такі рекомендації експертів попередніх акредитацій ОП:
- для ОП на другому рівні запроваджено формування вибіркової частини у формі переліку через web-портал 
Університету в розділі «Автоматизована система управління навчальним процесом» (наказ ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова №256-01 від 08.09.2020 р. «Про організацію вільного вибору студентів у 2020–2021 навчальному році») 
згідно рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за ОП «Садово-паркове господарство», ГЕР за
ОП «Розумний транспорт і логістика для міст»;
- формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів розширено за рахунок вибору однієї дисципліни з 
каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти – рекомендації ГЕР ОП 
«Комп’ютерні науки»;
- набули чинності нові форми робочих програм (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова №178-01 від 23.06.2020 р. «Про 
нову редакцію форм робочих програм»), складені з урахуванням рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Розумний транспорт 
і логістика для міст»;
- набули чинності нові вимоги до навчальних планів (Наказ №416-01 від 24 грудня 2020 р.) і графіку навчального 
процесу за третім освітньо-науковим рівнем (Наказ №77-01 від 1 березня 2021 р.), складені з урахуванням 
рекомендацій за 2 Критерієм «Структура та зміст освітньої програми» ЕГ і ГЕР ОП «Комп’ютерні науки»;
- на виконання рекомендацій ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» розроблено нове Положення про 
порядок створення та роботу екзаменаційної комісії (рішення Вченої ради Університету від 27.08.2020 р.) 
(https://cutt.ly/ibVXIYb);
- враховано рекомендацію ГЕР за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток» і 
розміщено на web-сайті для публічного доступу Положення про комісію з питань етики та академічної 
доброчесності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (https://cutt.ly/ubVVDzZ);
- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті 
введено в дію наказом ректора №407-01 від 23.12.2021 р. – рекомендації ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і 
ГЕР за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток», ЕГ і ГЕР за ОП «Нафтогазова 
інженерія та технології», ЕГ і ГЕР за ОП «Хімічна інженерія та технології», ЕГ і ГЕР ОП «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка».

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

Академічна спільнота Університету змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь 
у громадських обговореннях проєктів внутрішніх нормативних документів (https://cutt.ly/xOiBnCd), участь у 
розробці освітніх програм, обговоренні змісту освітньої програми та окремих освітніх компонентів на засіданнях і 
методичних семінарах кафедри, Науково-методичної ради змісту освітньої програми та окремих освітніх 
компонентів. 
Так, викладачі кафедри брали участь у роботі  круглого столу «АРХІТЕКТУРА та МІСТОБУДУВАННЯ ХХІ століття», 
який проводила кафедра АБіС ДАС (https://abs.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-diialnist/steikkholdery).
Кафедра архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища та кафедра містобудування є 
постійними учасниками круглів столів, присвячених удосконаленню ОП та семестрових творчих переглядів. 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/pro-kafedru/steykkholdery

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

Відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (в межах їх повноважень) покладається 
на керівників та підрозділи Університету. 
Ректор: участь у визначенні стратегії і перспектив розвитку Університету, затвердження процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти. 
Перший проректор: організація освітнього процесу.
Вчена рада Університету: стратегія розвитку освітньої і наукової діяльності, формування політики й затвердження 
процедур ВСЗЯО.
Науково-методична рада: аналіз, погодження нормативно-методичної документації, ОП, переліку вибіркових ОК.
Науково-технічна рада: прозорість, об’єктивність рішень з питань науково-дослідної роботи.
ННІ ПКВК: аналіз та погодження ОНП, контроль виконання індивідуальних планів ОНП, опитування, контроль 
дотримання академічної доброчесності.
Кафедри: розробка та вдосконалення змісту освіти, опитування, робота зі стейкхолдерами, контроль дотримання 
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академічної доброчесності.
Навчально-методичний відділ: розробка нормативно-методичної документації, моніторинг та контроль якості 
освітньої діяльності.
Інформаційно-обчислювальний центр: Корпоративна інформаційна система, бібліотечні та інші інформаційні 
ресурси, рейтинги.
Центр міжнародної діяльності й освіти: міжнародна співпраця, академічна мобільність.
Приймальна комісія: прозорість, об’єктивність зарахування абітурієнтів.
Рада молодих вчених: просування ініціатив молодих вчених.
Наукова бібліотека: популяризація принципів академічної доброчесності.

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?

- Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова http://surl.li/afeeq
- Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова http://surl.li/mvlc 
- Положення про організацію освітнього процесу http://surl.li/amsxw
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО в 
розділі «Нормативна база».

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

Проєкт ОП (редакція 2021 р.) розміщений за посиланням http://surl.li/bhmtt
Зауваження та пропозиції до проєкту ОП можна надавати на електронну адресу nmv@kname.edu.ua

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

Усі редакції ОП для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю розміщені за посиланням 
https://omd.kname.edu.ua/index.php/en/

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
1. Поєднання традиційних (академічних) і інноваційних підходів до навчання.
2. Авторські курси, пов’язані з реалізацією мистецьких практик в міському середовищі.
3. Потужний кадровий склад забезпечення програми, серед яких науковці, художники-практики, стейкхолдери, 
представники галузі.
4. Сучасне матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців.
5. Наявність доступу до спеціалізованого ліцензійного програмного забезпечення.
6. Втілення європейського досвіду та підхіду до підготовки фахівців за цією спеціальністю.
Слабкі сторони ОП:
1. Недостатнє впровадження академічної мобільності.
2. Недостатній рівень комерціалізації художньої діяльності.

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

Перспекитивами розвитку ОП є створення конкурентоздатного освітнього простору для надання якісної освіти 
європейського рівня. Упродовж найближчих трьох років планується:
- розвиток мистецького напряму – урбан-арт, як важливої складової сучасного міського середовища;
- розширення можливостей щодо формування індивідуальної траєкторії навчання, шляхом збільшення переліку 
фахових вибіркових дисциплін;
- розширення матеріально-технічного забезпечення спеціальності;
- запровадження спільних наукових, освітніх, творчих проєктів з Університетами-партнерами;
- реалізація можливостей національної й міжнародної мобільності здобувачів та викладачів ОП;
- розширення можливостей комерціалізації художньої діяльності шляхом виконання спільних проєктів з 
партнерами із залученням здобувачів.
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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.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Бабаєв Володимир Миколайович

Дата: 11.02.2022 р.
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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

ПП 7 Комп'ютерна 
графіка та 
моделювання

навчальна 
дисципліна

РП Комп'ютерна 
графіка та 

моделювання.pdf

0Xh0mE0QLPDIVR
3vIIZDv9fWwL9q+N
rd1KHNmed9+Fs=

Програма Adobe Photoshop 
Express (ліценз.)

ОК 8 3D моделювання навчальна 
дисципліна

РП 3D 
моделювання.pdf

lBO5cVHSPnEjZZ4t3
Du99npQac6irlPGM

WXATNtG8pw=

Blender, 3D coat, Adobe After 
Effects, Element 3D, Adobe Primer, 
Power director, Dragon Bones, 
Cinema 4D (студентська версія)

ОК 9 
Світлокольоровий 
дизайн та 
комп'ютерне 
моделювання 
освітлення

навчальна 
дисципліна

РП 
Світлокольоровий 

дизайн та 
комп'ютерне 
моделювання 

освітлення.pdf

Y1zQgaNRemuqGdh
0XeSQJ3uUdYiZBwu

TngvRhnNPZyM=

1. Лабораторія моделювання 
освітлення ХНУМГ з СКД 
обладнанням. 2. Кафедральні 
лабораторії ПХМ та ММД з 
комп’ютерним обладнанням, 
монітором для показу 
презентацій. 3. Виставкова зала 
ХНУМГ для постанови світла.

ОК 14 Арт 
проектування

навчальна 
дисципліна

РП Арт 
проектування.pdf

K4QGhZWszSC1EYjb
+5j3T8aL1tapXmzA

Kus8fg6INXc=

Кафедральні лабораторії ПХМ з 
комп’ютерним обладнанням, 
монітором для показу 
презентацій. Аудиторія ММД з 
комп’ютерним обладнанням, 
Photoshop (ліцензійна версія), 
Corel draw (ліцензійна версія). 
Макетна майстерня для роботи 
з папером, деревом, пластиком 
тощо (ауд. 307-308).

ОК 18 Орнамент в 
декоративно-
прикладному 
мистецтві

навчальна 
дисципліна

РП Орнамент в 
декоративно-
прикладному 

мистецтві.pdf

QkW9nks4zDdnzSU
GTMCzUy3WdqbFOf
T6nGvYQXx8aDw=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного забезпечення

ОК 19 Декоративно-
прикладне мистецтво

навчальна 
дисципліна

РП Декоративно-
прикладне 

мистецтво.pdf

3HUR8R5dHN9zTiX
ug9u6N/N1pSaeTey
EUO6wCgCu+BI=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного забезпечення

ОК 20 Скульптура навчальна 
дисципліна

РП Скульптура.pdf ACtwYjacVG/N0g8s
2zXyxC8qZl4N2Pxe
WLmFI8Z+u7M=

Обладнання: станки, глина, 
мольберти, стільці. Наочно-
демонстраційне забезпечення: 
фонд робіт студентів, 
ілюстративний матеріал, 
демонстраційні гіпсові моделі. 
Матеріальні: скульптурні 
майстерні університету, 
спеціальне обладнання: столи, 
стільці, освітлення, з відповідним 
устаткуванням та гіпсами.

ОК 26 Пленерна 
практика

практика РП Пленерна 
практика.pdf

OAZ47XQQBXFwPM
BCcyUF8rxupbSdZL

ZqO3uik8eFz1g=

Обладнання: етюдники, 
планшети, розкладні стільці. 
Наочно-демонстраційні 
матеріали, методичний фонд 
студентських робіт.

ОК 27 Художньо-
проектна практика

практика РП Художньо-
проектна 

практика.pdf

BJaLakKSj+8pgTVl
WFgGpmme24Zx5Yg

BkEnWO3zQtFI=

Аудиторії Архауз, аудиторії № 
603, 604, макетна майстерня, 
Атріум.

ПП 5 Основи 3D 
моделювання

навчальна 
дисципліна

РП Основи 3D 
моделювання.pdf

mrD/BFrv3SnYPOPb
7QRKIEkLIxyqxcTd

HQUlHEKbErY=

Blender, 3D coat, Adobe After 
Effects, Element 3D, Adobe Primer, 
Power director, Dragon Bones, 
Cinema 4D (студентська версія)

ПП 14 Професійне 
презентування 
художніх проектів

навчальна 
дисципліна

РП Професійне 
презентування 

художніх 

iyjudTzSU8R8y7HsC
GrXhq8tox8YtKoiDJ

7dpHTabKs=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного забезпечення



проектів.pdf

ПП 24 Дипломна 
робота

підсумкова 
атестація

МР до виконання 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

BsJIaQZ36iB2+2Qw
pMtR6BOTVcvDHojc

oqdhMwo2e1c=

Рисувальні зали й макетна 
майстерня (№ 306, 307, 603, 604)

ПП 23 
Переддипломна 
практика

практика РП Переддипломна 
практика.pdf

EEVrtulNi2jLsBPiF6
VouDih8u2id8S50xd

t3MhTMmw=

1. Кафедральні лабораторії ПХМ 
з комп’ютерним обладнанням, 
монітором для показу 
презентацій.
2. Аудиторія ММД з 
комп’ютерним обладнанням, з 
програмами для роботи 
Photoshop (ліцензійна), Corel 
draw(ліцензійна), доступом до 
інтернетресурсів.
3. Макетна майстерня для 
роботи з папером, деревом, 
пластиком тощо (ауд. 307-308).

ОК 9 Творчий 
практикум

навчальна 
дисципліна

ОК9 Творчий 
практикум.pdf

fifiiMJbCX8IfgWOK
HCqTGLrFsHcUjz+8

zwN58A9IYY=

Аудиторії з відповідним 
обладнанням: Архауз, № 603, 
604, макетна майстерня, 
Атріум.

ПП 3 Скульптура навчальна 
дисципліна

РП Скульптура.pdf bRalCglnIO1+lGgu0p
QRBlk2OWThJQ/Le

pTPiYF4FnE=

Обладнання: станки, глина, 
мольберти, стільці. Наочно-
демонстраційне забезпечення: 
фонд робіт студентів, 
ілюстративний матеріал, 
демонстраційні гіпсові моделі.

ПП 13 Інноваційні 
технології в 
образотворчому 
мистецтві

навчальна 
дисципліна

ПП13 Інноваційні 
технології в ОМ.pdf

7YICBl2L+ygvNd4N
EJUuUtCUzwC7azph

KWkHD1Npb1A=

Аудиторії з відповідним 
обладнанням: Архауз, № 603, 
604, макетна майстерня, 
Атріум.

ОК 17 Рисунок та 
пластична анатомія

навчальна 
дисципліна

РП Рисунок та 
пластична 

анатомія.pdf

WJx3epL+RY2N8biv
4EiGz79P0Q7cjz7guu

vGgXXlCWI=

Обладнання: мольберти, 
реквізит натюрмортної бази, 
скульптури, стільці, 
освітлювальні прилади, подіуми, 
установи для фарб. Наочно–
демонстраційний матеріал: 
роботи методичного фонду, 
наочні примірники. Навчання 
проводиться у рисувальних 
залах: ауд. 603 ( ц. к.), 306, 307 
арх. к. художні майстерні 
«Архаус».

ОК 13 Образотворче 
мистецтво

навчальна 
дисципліна

РП Образотворче 
мистецтво.pdf

agk7dKyc21f7NGNH
erRrD+T2UX2IjBTtw

zueQ2QT2fw=

освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного забезпечення

ОК 1 Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

РП Іноземна мова 
за професійним 

спрямуванням.pdf

LfuJW/x9a8jDdN8d
k7s9hyEbUv3MYdaO

3c7kVB20c+0=

Не потребує

ОК 2 Українські 
історико-гуманітарні 
студії

навчальна 
дисципліна

РП Українські 
історико-

гуманітарні 
студії.pdf

vgv/iwF4bVMVUMG
qSYwRUIqrS32QCGd

LltKgJLgmRcw=

Не передбачено

ОК 3 Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

навчальна 
дисципліна

РП Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій.PDF

9c1SGMXS0AtHSoC
ppoxaI0ZMYzKOQR
aP6uNcb0oaxnQ=

Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360. 
Google Chrome, Opera, Internet 
Explorer, вільне програмне 
забезпечення.
Комп'ютер Impression Р+ Celeron 
Dual Core JI 800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 
500 ГБ - 15 од., 2016 p.
Комп’ютерні класи: ВЦ 2, ВЦ З, 
ВЦ 5, ВЦ 6, ВЦ 7, ВЦ 8, ВЦ 9, ВЦ 
10, ВЦ 11.

ОК 4 Теорія и 
практика 
правозастосування

навчальна 
дисципліна

РП Теорія і 
практика 

правозастосування

mDxXfKIht8K71Ldlo
1lT9oKSL47ACoFOU

cwjp28Pbnw=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного забезпечення



.pdf
ОК 6 Цифровий 
практикум

навчальна 
дисципліна

РП Цифровий 
практикум.pdf

m+Z953JE3NofUco3
bGy4sMtJem3UbiOIS

mC9l8Vvd94=

Blender, 3D coat, Adobe After 
Effects, Element 3D, Adobe 
Photoshop Express Adobe Primer, 
Power director, Dragon Bones, 
Cinema 4D (студентська версія)

ОК 7 Історія та теорія 
мистецтва

навчальна 
дисципліна

РП Історія та 
теорія 

мистецтва.pdf

yoxEkd/ku62xcsfyop
n23DVNJ8OoUAHIf

nWaYh64qyg=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного забезпечення

ОК 16 Живопис навчальна 
дисципліна

РП Живопис.pdf DTuzUsIMIE+Vr7AIl
9hKFxNuA6MbNa6o

L3CviezMk7o=

Обладнання: мольберти. Наочно-
демонстраційне забезпечення: 
плакати, фонд робіт студентів, 
ілюстративний матеріал. 
Демонстраційні моделі 
натюрмортного фонду. 
Матеріальні: рисувальні зали 
університету, спеціальне 
обладнання: столи,
стільці, освітлення. Рисувальні 
зали (№306, 603) з відповідним 
устаткуванням та гіпсами.

ОК 8 Основи 
художньої композиції

навчальна 
дисципліна

РП Основи 
художньої 

композиції.pdf

1QRd+nQEucwNOO
quhad4mgEK4oZtl0c

wZDC7jqnW4B0=

Кафедральні лабораторії ПХМ 
та ММД з комп’ютерним 
обладнанням, монітором для 
показу презентацій. Макетна 
майстерня для роботи з 
папером, деревом, пластиком 
тощо.

ОК 12 Рисунок та 
пластична анатомія

навчальна 
дисципліна

РП Рисунок та 
пластична 

анатомія.pdf

GF5PSyzCBPTuDaq8
meoDCRILaDsI7KdJ

5j1eO+THGJY=

Обладнання: мольберти, 
реквізит, гіпси, стільці, 
освітлювальні прилади, подіуми, 
установи для фарб. Навчання 
проводиться у рисувальних 
залах: ауд. № 603 ( ц. к.), 306, 307 
арх. к. художні майстерні 
«Архаус».

ОК 18 Музейна 
практика

практика РП Музейна 
практика.pdf

MjM1BNkmuhNs620
aR0v4G3KLOQpX1+
OG8e5laFBQL+4=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного забезпечення

ОК 5 Філософія навчальна 
дисципліна

РП Філософія.pdf WQtlJTT8ZrRQ1z86
df0mkUB0i7ncSRBy

O02xkrYsmJg=

Не потребує

ОК 7 Комп'ютерна 
графіка та 
моделювання

навчальна 
дисципліна

РП Комп'ютерна 
графіка та 

моделювання.pdf

8HN4RriBKo00lvUJt
2yyF+JWqNxyErxBT

WZ+rw//XOo=

Програма Adobe Photoshop 
Express (ліценз.)

ОК 11 Історія світової 
художньої культури

навчальна 
дисципліна

РП Історія світової 
художньої 

культури.pdf

Qm3sL1jcG3rveIdBh
ptwnFE2+g2ah+jnn

AX6e0/su9M=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного забезпечення

ОК 12 Сучасне 
мистецтво

навчальна 
дисципліна

РП Сучасне 
мистецтво.pdf

7bICRcaHR8WVFPP
fBjm3MgXC/WKACY
MX6L2o1N3wwi0=

Освітній компонент не потребує 
спеціального обладнання

ОК 11 Живопис навчальна 
дисципліна

РП Живопис.pdf ig3+qnKZfgRWj0C4z
zJHsSwDU+OIwj+SL

6Q9estTPYg=

Обладнання: мольберти. 
Демонстраційні моделі 
натюрмортного фонду. 
Матеріальні: рисувальні зали 
університету, спеціальне 
обладнання: столи, стільці, 
освітлення. Рисувальні зали з 
відповідним устаткуванням та 
гіпсами.

 
* 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

362772 Чирва Олена 
Челюскінівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012613, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001300, 
виданий 

28.04.2004

32 ОК 17 Рисунок 
та пластична 
анатомія

1. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
від 30.12.21 р., тема - 
«Сучасне графічне 
мистецтво міста 
Харків», довідка №23, 
наказ № 48-02 від 
02.02.2022 р. 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.)
2. Рисунок та 
пластична анатомія : 
навч. посібник / [О. 
Ю. Оленіна, В. П. 
Манохін, П. В. 
Мирончик, Н. С. 
Вінтаєва, Д. Ю. 
Вінтаєв, П. О. 
Дзюбенко, О. Ч. 
Чирва ; [за заг. ред. О. 
Ю. Оленіної] ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 237 с. 
http://surl.li/bituw
3. Публікації:
- Підлісна О.В. 
Стратегії розвитку 
вищої художньої 
освіти в Україні в 
умовах глобалізації / 
О.В. Підлісна, 
Симонова О.В., Чирва 
О.Ч. // Грааль науки : 
міжнар. наук. журн. – 
2021. – № 4. – С. 629–
636. DOI: 
10.36074/grail-of-
science.07.05.2021.118
- Чирва О.Ч. 
Синергетична 
методологія як фактор 
розкриття творчого 
потенціалу студентів 
// Мистецька освіта: 
теорія, методологія, 
технології. Збірник 
матеріалів ІІ 
Всеукраїнської 
конференції. – 
Кривий Ріг, 2019. – С. 
67–69.
- Чирва О.Ч., Чирва 
А.Ю. Принципи 
синергетики у дизайн-
освіті. Еволюція 
уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє. 
Міжнародна науково-
практична інтернет 
конференція. 16–17 
листопада 2020 / м. 
Харків ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова. 276 с., 
С. 220–222. URL: 
https://eprints.kname.e



du.ua/56972/
4. Творчі роботи:
- Серія ілюстрацій до 
дитячої книги: 
«Ввічливий хвіст», 
граф., планшет, Adobe 
Photoshop. 
https://drive.google.co
m/file/d/10m6krrtpjS4
w7JwImCYRdnlMo9N
MUOz2/view?
usp=sharing 
- Серія графічних 
робіт до розділу 
книги: «Тваринний 
світ. Червона книга», 
граф., планшет, Adobe 
Photoshop. 
https://drive.google.co
m/file/d/1tfve_cTkjFL6
3lGZdJRf8cZy7Fl52K7J
/view?usp=sharing
https://drive.google.co
m/file/d/1PysA0IY8mg
K4k3RH9rrMcDjjD0VO
j9cb/view?usp=sharing

385837 Хрісанфова 
Дар`я 
Валеріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківський 
художньо-

промисловий 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво

17 ОК 16 Живопис 1. Публікації: Тарасов 
В.В. Арт-терапія у 
контексті 
травматичного 
поствоєнного досвіду: 
американські PTSD 
студії / Тарасов В.В., 
Кривуц С.В., 
Хрісанфова Д.В. // 
SWorld Journal. – 
2021. – Issue № 7, Part 
5. – PP. 91–99. (Index 
Copernicus) URL: 
https://www.sworldjou
rnal.com/index.php/sw
j/issue/view/swj07-
05/swj07-05
2. Творчі роботи:
- Живопис «Fog», 
полотно, акварель, 
2020 р.
- Живопис «Air», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Колiр», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Простiр», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Свiтло», 
полотно, акварель, 
2020 р.
3. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.

227571 Сімонова 
Альона 
Вікторівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

6 ОК 17 Рисунок 
та пластична 
анатомія

1. Кваліфікація: 
Кандидат  
мистецтвознавства, 
17.00.05 – 
образотворче 
мистецтво, тема: 
«Візантійські традиції 
в сучасних розписах 
православних храмів 
України (кінець XX – 
початок XXI ст.)». 
Диплом ДК № 035232 
від 12.05.2016.
2. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 035232, 
виданий 

12.05.2016

організація 
Національної Спілки 
художників України, 
тема: "Сучасне 
монументальне 
мистецтво", наказ № 
967-02 від 03.12.2018 
р.
3. . Живопис : навч. 
посібник / [О.Ч. 
Чирва, А.В. Сімонова, 
М. Лобко-Зампасі, 
Д.Ю. Вінтаєв, Ю.О. 
Сосницький, В.П. 
Манохін, П.В. 
Мирончик] ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2021. – 
149 с. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/61347/1/2021_%
D0%9F%D0%95%D0%
A7_7%D0%9D_%D0%
96%D0%98%D0%92%D
0%9E%D0%9F%D0%9
8%D0%A1.pdf
4. Творчі роботи:
- Ікона «Cвята Ксенія 
Петербуржська» 18*21 
см – дошка, яєчна 
темпера, 2017.
- «Яблуневий Спас» 
30*40 см – папір, 
гуаш, акварель, 2018.
- «Іванко» 10*20 см – 
папір, туш, перо, 
олівець, 2019.
- «Моя бабуся» 30*40 
см – тонований папір, 
олівець, 2019.
- «Ярослава» 30*40 см 
– тонований папір, 
чорна та біла гельові 
ручки, 2019.
5. Публікації: Підлісна 
О.В. Стратегії 
розвитку вищої 
художньої освіти в 
Україні в умовах 
глобалізації / О.В. 
Підлісна, Симонова 
О.В., Чирва О.Ч. // 
Грааль науки : 
міжнар. наук. журн. – 
2021. – № 4. – С. 629–
636. (Index Copernicus) 
DOI: 
https://doi.org/10.3607
4/grail-of-
science.07.05.2021.118

74995 Іванов 
Олександр 
Миколайови
ч

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

7 ОК 17 Рисунок 
та пластична 
анатомія

1. Кваліфікація: 
Харківський інститут 
інженерів 
комунального 
будівництва, 1984 р., 
архітектура, 
архітектор.
2. Публікації:
- Єрошкіна О.О. 
Принципи та засоби 
композиції в сучасній 
архітектурі / О.О. 
Єрошкіна, О.М. Іванов 
// Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 



та архітектура. – 2019. 
– Вип. 1(147). – С. 
254–257. (фахове 
видання) URL: 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5385 
- Єрошкіна О.О. 
Особливості 
формування 
художнього образу 
моделі та символу у 
мистецтві / О.О. 
Єрошкіна, О.М. Іванов 
// Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2020. 
– Вип. 1(154). – С. 
199–203. (фахове 
видання) DOI: 
https://doi.org/10.3304
2/2522-1809-2020-1-
154-199-203 
- Єрошкіна О.О. 
Мистецтво як 
дослідження 
естетично-
інформаційного 
образу / О.О. 
Єрошкіна, О.М. Іванов 
// Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2021. 
– Вип. 1(161). – С. 77–
81. (фахове видання) 
DOI: 
https://doi.org/10.3304
2/2522-1809-2021-1-
161-77-81
- Єрошкіна О.О. 
Особливості 
формування 
художнього образу в 
мистецтві України / 
Єрошкіна О.О., Іванов 
О.М. // Художня 
культура Греції та 
України в сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. – Харків : 
Мачулін, 2019. – С. 
47–49. 
https://eprints.kname.e
du.ua/60064/1/%D0%
84%D1%80%D0%BE%
D1%88%D0%BA%D1%9
6%D0%BD%D0%B0%2
C%20%D0%86%D0%B
2%D0%B0%D0%BD%D
0%BE%D0%B2.pdf
- Єрошкіна О.О. 
Естетичне пізнання як 
окрема сторона 
мистецтва / Єрошкіна 
О.О., Іванов О.М. // 
Еволюція уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє : 
матер. міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф., 
листопад, 2020 р. – 
Харків, 2020. – С. 88–
90. URL: 
https://eprints.kname.e



du.ua/56882/
- Єрошкіна О.О. 
Механізм 
функціонування 
художніх предметів / 
Єрошкіна О.О., Іванов 
О.М. // Topical issues 
of modern science, 
society and education. 
Proceedings of the 2nd 
International scientific 
and practical 
conference. SPC “Sci-
conf.com.ua”. Kharkiv, 
Ukraine. 2021. PP. 
405–408. URL: 
https://sci-
conf.com.ua/ii-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-topical-
issues-of-modern-
science-society-and-
education-5-7-
sentyabrya-2021-goda-
harkov-ukraina-arhiv/
- Єрошкіна О.О. 
Емоційний стрижень 
художнього 
сприйняття / 
Єрошкіна О.О., Іванов 
О.М. // Innovations 
and prospects of world 
science. Proceedings of 
the 1-st International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2021. PP. 319–
321. URL: https://sci-
conf.com.ua/i-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-
innovations-and-
prospects-of-world-
science-8-10-
sentyabrya-2021-goda-
vankuver-kanada-
arhiv/ 
- Єрошкіна О.О. 
Образотворчі і 
необразотворчі мови в 
мистецтві. Будова 
художніх предметів / 
Єрошкіна О.О., Іванов 
О.М. // European 
scientific discussions. 
Proceedings of the 11th 
International scientific 
and practical 
conference. Potere della 
ragione Editore. Rome, 
Italy. 2021. PP. 231–
233. URL: https://sci-
conf.com.ua/xi-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-
european-scientific-
discussions-12-14-
sentyabrya-2021-goda-
rim-italiya-arhiv/
3. Творчі роботи:
- «Паризьке літо» 
60*50 см – папір, 
пастель, туш, 2017.
- «Хотинська фортеця. 



Графічна серія, 
присвячена 
архітектурним 
пам’яткам України» 
40*50 см – картон, 
туш, 2017–2018.
- «Терміновий 
ремонт» 80*60 см – 
пастель, соус, туш, 
перо, граттаж 
(оргаліт), 2020.
- «Рутина» 70*50 см – 
пастель, соус, туш, 
перо, граттаж 
(оргаліт), 2020.
4. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття». 
Свідоцтво від 
04.09.2018 р.

394043 Стадник 
Денис 
Юрійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.02020501 
образотворче 

мистецтво

5 ОК 17 Рисунок 
та пластична 
анатомія

1. Творчі роботи:
- Мурал «Турбоарт», 
2017 р.
- Розпис «Butterfly», 
2018 р.
- Мурал «Sower», 2019 
р.
- Мурал «Градусник», 
2019 р.
- Мурал «Бугрімова», 
2019 р.
2. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.

367406 Мурашко 
Маріанна 
Володимирів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 043069, 

виданий 
26.06.2017

10 ОК 8 3D 
моделювання

1. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
тема: «Комп’ютерна 
графіка та цифрові 
технології в 
образотворчому 
мистецтві», довідка 
№22, наказ №48-02 
від 02.02.2022 р. 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.)
2. Публікації: 
Мурашко М.В. 
Візуальний образ 
персонажа в 
пояснювальних 
рекламних роликах за 
останнє десятиріччя / 
М.В. Мурашко //  
Актуальні питання 
гуманітарних наук : 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 



педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. –  
«Гельветика». 2020 – 
Вип. 29. – С. 155–160. 
(фахове видання) 
DOI: 
https://doi.org/10.2491
9/2308-
4863.5/29.209726
3. Творчі роботи 
створені для 
організації TED 
Education в якості арт-
директора:
- How the world’s 
tallest skyscraper was 
built URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/how-the-world-s-
tallest-skyscraper-was-
built-alex-gendler
- The ballet that incited 
a riot. URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/the-ballet-that-
incited-a-riot-iseult-
gillespie
- The historic women’s 
suffrage march on 
Washington. URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/the-historic-
women-s-suffrage-
march-on-washington-
michelle-mehrtens
- A day in the life of a 
teenage samurai. URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/a-day-in-the-life-
of-a-teenage-samurai-
constantine-n-vaporis
- Why should you read 
“Crime and 
Punishment”? URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/why-should-you-
read-crime-and-
punishment-alex-
gendler
- The accident that 
changed the world. 
URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/the-accident-that-
changed-the-world-
allison-ramsey-and-
mary-staicu
- History's "worst" nun. 
URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/history-s-worst-
nun-theresa-a-yugar

392444 Литовко 
Валентин 
Сергійович

Асистент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

0202 
Мистецтво, 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

0 ОК 8 3D 
моделювання

1. Публікації: Litovko 
V.S. Use of interactive 
kinetic facades to 
generate energy and as 
a way of visual 
rehabilitation of the 
dipressive areas of the 
architectural 
environment // 
Науковий вісник 
будівництва. – 2017. – 
Т.88. – №2 – С. 30–32. 
URL: https://vestnik-
construction.com.ua/im
ages/pdf/2_88_2017/9
.pdf
2. Творчі роботи:
- Литовко В.С. 



мистецтв, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

мистецтво

«Produce» (Adobe 
After Effects, CINEMA 
4D Studio, Adobe 
Illustrator, Adobe 
Photoshop, Blender), 
2020 р. URL: 
https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/video-animation?
pgid=krq4he02-
9cf318ba-db17-44de-
8db2-bce2de7da855 
- Литовко В.С. 
Розробка фірмового 
стилю і дизайну 
упаковки чаю (Adobe 
Dm, Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, 
Blender), 2020 р. URL: 
https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/vector-graphics?
pgid=kf16r30i-
4e81b1dd-ed70-4f3c-
8079-82c8616e3883 
https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/vector-graphics?
pgid=kf16r30i-
c8cd58e3-eb68-4e49-
a333-5ff58043e1f8 
- Литовко В.С. Куля в 
оточенні стиснута 
(Adobe After Effects, 
CINEMA 4D Studio, 
Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, 
Blender), 2020 р. URL: 
https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/video-animation?
pgid=krq4he02-
f646947d-d885-4989-
873b-a1b3ec6ff6ac 
- Литовко В.С. Restrike 
(Adobe After Effects, 
CINEMA 4D Studio, 
Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop), 
2021 р. URL: 
https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/video-animation?
pgid=krq4he02-
30411c16-a822-4890-
9b0a-4d3c5190f36e 
- Литовко В.С. 
«Crystal», стікери для 
Telegram (Adobe After 
Effects, Adobe 
Illustrator, Adobe 
Photoshop), 2021 р. 
URL: https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/video-animation?
pgid=krq4he02-
2079ada1-3d68-40a3-
af30-9d56ae9d302f
3. Член Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України. 
Посвідчення № 141 
від 23.10.2010 р.

247454 Підлісна 
Ольга 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035233, 
виданий 

12.05.2016

29 ОК 9 
Світлокольоро
вий дизайн та 
комп'ютерне 
моделювання 

1. Кваліфікація: 
Кандидат 
мистецтвознавства, 
17.00.07 – дизайн, 
тема: «Сучасні 



образотворчог
о мистецтва

освітлення дизайнерські підходи і 
засоби формування 
виробничого 
інтер’єру». Диплом 
ДК № 035233 від 
12.05.2016.
2. Методичні праці: 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Світлокольоровий 
дизайн» (для 
студентів 5 курсу 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 191 – 
Архітектура та 
містобудування) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад. 
О.В. Підлісна. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2018. – 
17 с. URL: 
http://surl.li/bigsn
3. Публікації:
- Підлісна О.В. 
Дизайнерські 
інновації у підвищенні 
креативності міського 
середовища Харкова / 
Підлісна О.В. // 
Dynamics of the 
development of world 
science : Abstracts of I 
International Scientific 
and Practical 
Conference, September 
25–27, 2019. – Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. – 2019. – Pp. 
218–226. URL: 
https://sci-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2019/
09/dynamics-of-the-
development-of-world-
science_25-
27.09.19.pdf
- Підлісна О.В. 
Дизайнерські 
елементи підвищення 
креативності міського 
середовища / Підлісна 
О.В., Пєвцова Є.Д., 
Селевко А.М. // 
Scientific achievements 
of modern society : 
Abstracts of IV 
International Scientific 
and Practical 
Conference, December 
4–6, 2019. – Cognum 
Publishing House, 
Liverpool, United 
Kingdom. – 2019. – Pp. 
287–292. URL: 
https://sci-
conf.com.ua/iv-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferencziya-
scientific-
achievements-of-
modern-society-4-6-



dekabrya-2019-goda-
liverpul-
velikobritaniya-arhiv/
- Підлісна О.В. 
Дизайнерські  засоби  
створення 
комфортного 
виробничого 
середовища / О.В. 
Підлісна // Інтеграція 
освіти, науки та 
бізнесу в сучасному 
середовищі: літні 
диспути : тези доп. I 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 1–2 
серпня 2019 р. – 
Дніпро, 2019. – С. 561–
566.
- Підлісна О.В. Арт-
об’єкти, дизайнерські 
елементи та вулична 
скульптура – Харків 
креативний / О.В. 
Підлісна // Соціально-
гуманітарний вісник : 
зб. наук. пр. – 2020. – 
Вип. 32–33. – С. 152–
154.
4. Керівництво 
студенткою Пєвцової 
Є.Д. (023) у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт – ІІ тур  
(диплом III ступеню). 
Наказ МОН №865 від 
28.07.2021 р.

385837 Хрісанфова 
Дар`я 
Валеріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківський 
художньо-

промисловий 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво

17 ОК 14 Арт 
проектування

1. Публікації: Тарасов 
В.В. Арт-терапія у 
контексті 
травматичного 
поствоєнного досвіду: 
американські PTSD 
студії / Тарасов В.В., 
Кривуц С.В., 
Хрісанфова Д.В. // 
SWorld Journal. – 
2021. – Issue № 7, Part 
5. – PP. 91–99. (Index 
Copernicus) URL: 
https://www.sworldjou
rnal.com/index.php/sw
j/issue/view/swj07-
05/swj07-05
2. Творчі роботи:
- Живопис «Fog», 
полотно, акварель, 
2020 р.
- Живопис «Air», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Колiр», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Простiр», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Свiтло», 
полотно, акварель, 
2020 р.
3. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.

247454 Підлісна 
Ольга 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 

Навчально-
науковий 
Інститут 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035233, 

29 ОК 14 Арт 
проектування

1. Кваліфікація: 
Кандидат 
мистецтвознавства, 



роботи архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

виданий 
12.05.2016

17.00.07 – дизайн, 
тема: «Сучасні 
дизайнерські підходи і 
засоби формування 
виробничого 
інтер’єру». Диплом 
ДК № 035233 від 
12.05.2016.
2. Публікації:
- Підлісна О.В. 
Дизайнерські 
інновації у підвищенні 
креативності міського 
середовища Харкова / 
Підлісна О.В. // 
Dynamics of the 
development of world 
science : Abstracts of I 
International Scientific 
and Practical 
Conference, September 
25–27, 2019. – Perfect 
Publishing, Vancouver, 
Canada. – 2019. – Pp. 
218–226. URL: 
http://surl.li/biguu
- Підлісна О.В. 
Дизайнерські 
елементи підвищення 
креативності міського 
середовища / Підлісна 
О.В., Пєвцова Є.Д., 
Селевко А.М. // 
Scientific achievements 
of modern society : 
Abstracts of IV 
International Scientific 
and Practical 
Conference, December 
4–6, 2019. – Cognum 
Publishing House, 
Liverpool, United 
Kingdom. – 2019. – Pp. 
287–292. URL: 
http://surl.li/bigur
- Підлісна О.В. 
Дизайнерські  засоби  
створення 
комфортного 
виробничого 
середовища / О.В. 
Підлісна // Інтеграція 
освіти, науки та 
бізнесу в сучасному 
середовищі: літні 
диспути : тези доп. I 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 1–2 
серпня 2019 р. – 
Дніпро, 2019. – С. 561–
566.
- Підлісна О.В. 
Академічний рисунок 
у сучасній 
архітектурно-
дизайнерській освіті в 
умовах прогресування 
комп’ютерних 
технологій / Підлісна 
О.В. // Advances of 
Science : Proceedings of 
articles the 
international scientific 
conference Czech 
Republic, Karlovy Vary 
– Ukraine, Kyiv, 27 
June 2019. – Pp. 287–
293. URL: 
http://surl.li/bidtn
- Підлісна О.В. Арт-



об’єкти, дизайнерські 
елементи та вулична 
скульптура – Харків 
креативний / О.В. 
Підлісна // Соціально-
гуманітарний вісник : 
зб. наук. пр. – 2020. – 
Вип. 32–33. – С. 152–
154.
3. Керівництво 
студенткою Пєвцової 
Є.Д. (023) у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт – ІІ тур  
(диплом III ступеню). 
Наказ МОН №865 від 
28.07.2021 р.

227571 Сімонова 
Альона 
Вікторівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035232, 
виданий 

12.05.2016

6 ОК 16 Живопис 1. Кваліфікація: 
Кандидат  
мистецтвознавства, 
17.00.05 – 
образотворче 
мистецтво, тема: 
«Візантійські традиції 
в сучасних розписах 
православних храмів 
України (кінець XX – 
початок XXI ст.)». 
Диплом ДК № 035232 
від 12.05.2016.
2. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної Спілки 
художників України, 
тема: "Сучасне 
монументальне 
мистецтво", наказ № 
967-02 від 03.12.2018 
р.
3. Живопис : навч. 
посібник / [О.Ч. 
Чирва, А.В. Сімонова, 
М. Лобко-Зампасі, 
Д.Ю. Вінтаєв, Ю.О. 
Сосницький, В.П. 
Манохін, П.В. 
Мирончик] ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2021. – 
149 с. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/61347/1/2021_%
D0%9F%D0%95%D0%
A7_7%D0%9D_%D0%
96%D0%98%D0%92%D
0%9E%D0%9F%D0%9
8%D0%A1.pdf
4. Творчі роботи:
- Ікона «Cвята Ксенія 
Петербуржська» 18*21 
см – дошка, яєчна 
темпера, 2017.
- «Яблуневий Спас» 
30*40 см – папір, 
гуаш, акварель, 2018.
- «Іванко» 10*20 см – 
папір, туш, перо, 
олівець, 2019.
- «Моя бабуся» 30*40 
см – тонований папір, 
олівець, 2019.
- «Ярослава» 30*40 см 
– тонований папір, 
чорна та біла гельові 



ручки, 2019.
5. Публікації: Підлісна 
О.В. Стратегії 
розвитку вищої 
художньої освіти в 
Україні в умовах 
глобалізації / О.В. 
Підлісна, Симонова 
О.В., Чирва О.Ч. // 
Грааль науки : 
міжнар. наук. журн. – 
2021. – № 4. – С. 629–
636. (Index Copernicus) 
DOI: 
https://doi.org/10.3607
4/grail-of-
science.07.05.2021.118

236557 Матвєєва 
Юлія 
Геннадіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 

Харківський 
національний 

університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

6.030102 
психологія, 

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 049305, 

виданий 
12.11.2008, 

Атестат 
доцента AД 

003325, 
виданий 

15.10.2019

15 ОК 18 
Орнамент в 
декоративно-
прикладному 
мистецтві

1. Кваліфікація: 
Кандидат 
мистецтвознавства, 
17.00.05 – 
образотворче 
мистецтво, тема:
«Еволюція 
візантійської традиції 
в іконографії 
літургійного шитва 
пізнього 
середньовіччя». 
Диплом ДК № 049605 
від 12.11.2008.
2. Монографії:
- Матвєєва Ю.Г. Мова 
тканин у 
візантійському 
мистецтві : 
монографія / Ю.Г. 
Матвєєва ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 526 с.
- Matveyeva J.G. 
Decorative Fabrics in 
the Mosaics of 
Ravenna: Semantics 
and Cultural Context. – 
Kiev: “Dukh I Litera”, 
2020. – 474 p.( в 
библиотеке нет) URL: 
https://matveyevajulia.
art/en/
 3. Статті:
- Матвєєва Ю.Г. 
Покрови у вигляді 
орла у візантійському 
мистецтві / Матвєєва 
Ю.Г // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтва. 
– 2018. – № 3. – С. 
312–316. (фахове 
видання) DOI: 
https://doi.org/10.3246
1/2226-
3209.3.2018.147505
- Матвєєва Ю.Г. 
Ктиторські портрети 
Юстініана Великого та 
імператриці Феодори 
на завісі у вівтарі Св. 
Софії 
Константинопольської 
// Вісник Харківської 
державної академії 
дизайну і мистецтв : 
зб. наук. пр. – Харків: 
ХДАДМ. – 2018. – № 



1. – С. 34–46. (фахове 
видання) URL: 
https://visnik.org/pdf/
v2018-01-05-
matveyeva.pdf 
- Матвєєва Ю.Г. 
Вівтарний ківорій Св. 
Софії 
Константинопольської
: спроба реконструкції 
// Вісник Харківської 
державної академії 
дизайну і мистецтв : 
зб. наук. пр. – Харків: 
ХДАДМ. – 2018. – № 
2. – С. 61–74. (фахове 
видання) URL: 
https://visnik.org/pdf/
v2018-02-08-
matveyeva.pdf 
- Матвєєва Ю.Г. 
Церковні завіси у 
творі Св. Германа 
«Сказание о церкви и 
рассмотрение 
таинств»: роль і 
символіка // Вісник 
Харківської державної 
академії дизайну і 
мистецтв : зб. наук. 
пр. – Харків: ХДАДМ. 
– 2018. – № 3. – С. 
73–80. (фахове 
видання) URL: 
https://visnik.org/pdf/
v2018-03-10-
matveyeva.pdf 
- Матвєєва Ю.Г. Вузли 
на завісах та вузли на 
колонах у 
візантійському 
мистецтві: 
походження, 
використання, 
символіка // 
Народознавчі зошити 
: зб. наук. пр. – 2018. – 
№ 5 (143). – С. 1246–
1254. (фахове 
видання) URL: 
https://nz.lviv.ua/archi
v/2018-5/21.pdf

362772 Чирва Олена 
Челюскінівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012613, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001300, 
виданий 

28.04.2004

32 ОК 19 
Декоративно-
прикладне 
мистецтво

1. Творчі роботи: 
Декоративне 
оздоблення колекцій 
текстильних виробів 
та аксесуарів (2021 р.).
2. Живопис : навч. 
посібник / [О.Ч. 
Чирва, А.В. Сімонова, 
М. Лобко-Зампасі, 
Д.Ю. Вінтаєв, Ю.О. 
Сосницький, В.П. 
Манохін, П.В. 
Мирончик] ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2021. – 
149 с. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/61347/1/2021_%
D0%9F%D0%95%D0%
A7_7%D0%9D_%D0%
96%D0%98%D0%92%D
0%9E%D0%9F%D0%9
8%D0%A1.pdf
3. Публікації: 



- Підлісна О.В. 
Стратегії розвитку 
вищої художньої 
освіти в Україні в 
умовах глобалізації / 
О.В. Підлісна, 
Симонова О.В., Чирва 
О.Ч. // Грааль науки : 
міжнар. наук. журн. – 
2021. – № 4. – С. 629–
636. DOI: 
10.36074/grail-of-
science.07.05.2021.118
- Чирва О.Ч. 
Синергетична 
методологія як фактор 
розкриття творчого 
потенціалу студентів 
// Мистецька освіта: 
теорія, методологія, 
технології. Збірник 
матеріалів ІІ 
Всеукраїнської 
конференції. – 
Кривий Ріг, 2019. – С. 
67–69.
- Чирва О.Ч., Чирва 
А.Ю. Принципи 
синергетики у дизайн-
освіті. Еволюція 
уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє. 
Міжнародна науково-
практична інтернет 
конференція. 16–17 
листопада 2020 / м. 
Харків ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова. 276 с., 
С. 220–222. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/56972/

385837 Хрісанфова 
Дар`я 
Валеріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківський 
художньо-

промисловий 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво

17 ОК 13 
Образотворче 
мистецтво

1. Публікації: Тарасов 
В.В. Арт-терапія у 
контексті 
травматичного 
поствоєнного досвіду: 
американські PTSD 
студії / Тарасов В.В., 
Кривуц С.В., 
Хрісанфова Д.В. // 
SWorld Journal. – 
2021. – Issue № 7, Part 
5. – PP. 91–99. (Index 
Copernicus) URL: 
https://www.sworldjou
rnal.com/index.php/sw
j/issue/view/swj07-
05/swj07-05
2. Творчі роботи:
- Живопис «Fog», 
полотно, акварель, 
2020 р.
- Живопис «Air», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Колiр», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Простiр», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Свiтло», 
полотно, акварель, 
2020 р.
3. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.



362729 Бутенко 
Богдан 
Олександров
ич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

6.020205 
образотворче 

мистецтво, 
Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

023 
Образотворче 

мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

1 ОК 20 
Скульптура

1. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
тема «Сучасні 
тенденції розвитку 
скульптури», довідка 
№19, наказ №48-02 
від 02.02.2022 р., 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.)
2. Творчі роботи:
- «Дівчина струна» 
220 см, мармур, 2017 
р.
- «Дитинство» 30 см, 
проволока, камінь, 
2019 р.
- «Летять журавлі» 70 
см, дерево, 2017 р.
- «Музика каменю» 
50*90 см, вапняк, 
2018 р.
- «Муза танцю» 80 см, 
проволока, камінь, 
2020 р.
3. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.

236580 Глібова 
Тетяна 
Олександрів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

мистецтво, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 061714, 

виданий 
29.06.2021

4 ОК 20 
Скульптура

1. Кваліфікація: 
Кандидат 
мистецтвознавства, 
26.00.01 – теорія та 
історія культури, тема: 
«Ігрова скульптура як 
елемент художньої 
системи 
постмодернізму». 
Диплом ДК № 061714 
від 29.06.2021.
2. Публікації:
- Глібова Т. Ігрова 
скульптура: у пошуках 
дефініції та 
особливостей жанру / 
Тетяна Глібова // 
Народознавчі зошити. 
– 2017. – №2 (134). – 
С. 460–465. (фахове 
видання) URL: 
http://nz.ethnology.lviv
.ua/archiv/2017-
2/23.pdf 
- Глебова Т. Развитие 
игровой скульптуры: 
на примерах работ 
Эгона Мёллер-
Нильсена, Руслана 
Сергеева, Тома 
Оттернесса / Татьяна 
Глебова // Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Сер. : 
Мистецтвознавство. – 
2017. – № 2. – Вип. 37. 
– С. 169–181. (фахове 
видання) URL: 
http://catalog.library.tn
pu.edu.ua/naukovi_zap
usku/mistectvoznavstvo
/Must_17_2.pdf 



- Глебова Т.А. Синтез 
элементов 
ландшафта, 
архитектуры и 
дизайна в игровой 
скульптуре как 
характерная черта 
постмодернизма / 
Глебова Т.А. //Вісник 
ХДАДМ. – 2017. – №5. 
– С. 25–34. (фахове 
видання) DOI: 
https://www.visnik.org
/pdf/v2017-05-04-
helbova.pdf
3. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття». 
Свідоцтво від 
04.09.2018 р.

394043 Стадник 
Денис 
Юрійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.02020501 
образотворче 

мистецтво

5 ОК 20 
Скульптура

1. Творчі роботи:
- Рельєф "Меланхолія" 
(дерево, левкас, олія), 
2018 р.
- Рельєф "Імаго" 
(пінополістирол, 
епоксідна смола, 
акрил), 2019 р.
- Серія рельєфів 
"Зникаючі птахи", 
(пінополістирол, 
акрил), 2020 р.
2. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.

362729 Бутенко 
Богдан 
Олександров
ич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

6.020205 
образотворче 

мистецтво, 
Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

023 
Образотворче 

мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

1 ПП 3 
Скульптура

1. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
тема «Сучасні 
тенденції розвитку 
скульптури», довідка 
№19, наказ №48-02 
від 02.02.2022 р., 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.)
2. Творчі роботи:
- «Дівчина струна» 
220 см, мармур, 2017 
р.
- «Дитинство» 30 см, 
проволока, камінь, 
2019 р.
- «Летять журавлі» 70 
см, дерево, 2017 р.
- «Музика каменю» 
50*90 см, вапняк, 
2018 р.
- «Муза танцю» 80 см, 
проволока, камінь, 
2020 р.
3. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 



ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.

394043 Стадник 
Денис 
Юрійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.02020501 
образотворче 

мистецтво

5 ПП 3 
Скульптура

1. Творчі роботи:
- Рельєф "Меланхолія" 
(дерево, левкас, олія), 
2018 р.
- Рельєф "Імаго" 
(пінополістирол, 
епоксідна смола, 
акрил), 2019 р.
- Серія рельєфів 
"Зникаючі птахи", 
(пінополістирол, 
акрил), 2020 р.
2. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.

392444 Литовко 
Валентин 
Сергійович

Асистент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

0202 
Мистецтво, 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

мистецтво

0 ПП 5 Основи 
3D 
моделювання

1. Публікації: Litovko 
V.S. Use of interactive 
kinetic facades to 
generate energy and as 
a way of visual 
rehabilitation of the 
dipressive areas of the 
architectural 
environment // 
Науковий вісник 
будівництва. – 2017. – 
Т.88. – №2 – С. 30–32. 
URL: https://vestnik-
construction.com.ua/im
ages/pdf/2_88_2017/9
.pdf
2. Творчі роботи:
- Литовко В.С. 
«Produce» (Adobe 
After Effects, CINEMA 
4D Studio, Adobe 
Illustrator, Adobe 
Photoshop, Blender), 
2020 р. URL: 
https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/video-animation?
pgid=krq4he02-
9cf318ba-db17-44de-
8db2-bce2de7da855 
- Литовко В.С. 
Розробка фірмового 
стилю і дизайну 
упаковки чаю (Adobe 
Dm, Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, 
Blender), 2020 р. URL: 
https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/vector-graphics?
pgid=kf16r30i-
4e81b1dd-ed70-4f3c-
8079-82c8616e3883 
https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/vector-graphics?
pgid=kf16r30i-
c8cd58e3-eb68-4e49-



a333-5ff58043e1f8 
- Литовко В.С. Куля в 
оточенні стиснута 
(Adobe After Effects, 
CINEMA 4D Studio, 
Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, 
Blender), 2020 р. URL: 
https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/video-animation?
pgid=krq4he02-
f646947d-d885-4989-
873b-a1b3ec6ff6ac 
- Литовко В.С. Restrike 
(Adobe After Effects, 
CINEMA 4D Studio, 
Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop), 
2021 р. URL: 
https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/video-animation?
pgid=krq4he02-
30411c16-a822-4890-
9b0a-4d3c5190f36e 
- Литовко В.С. 
«Crystal», стікери для 
Telegram (Adobe After 
Effects, Adobe 
Illustrator, Adobe 
Photoshop), 2021 р. 
URL: https://val-
knut.wixsite.com/maste
r/video-animation?
pgid=krq4he02-
2079ada1-3d68-40a3-
af30-9d56ae9d302f
3. Член Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України. 
Посвідчення № 141 
від 23.10.2010 р.

367406 Мурашко 
Маріанна 
Володимирів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 043069, 

виданий 
26.06.2017

10 ПП 7 
Комп'ютерна 
графіка та 
моделювання

1. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
тема: «Комп’ютерна 
графіка та цифрові 
технології в 
образотворчому 
мистецтві», довідка 
№22, наказ №48-02 
від 02.02.2022 р. 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.)
2. Публікації: 
Мурашко М.В. 
Візуальний образ 
персонажа в 
пояснювальних 
рекламних роликах за 
останнє десятиріччя / 
М.В. Мурашко //  
Актуальні питання 
гуманітарних наук : 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. –  
«Гельветика». 2020 – 
Вип. 29. – С. 155–160. 
(фахове видання) 



DOI: 
https://doi.org/10.2491
9/2308-
4863.5/29.209726
3. Творчі роботи 
створені для 
організації TED 
Education в якості арт-
директора:
- How the world’s 
tallest skyscraper was 
built URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/how-the-world-s-
tallest-skyscraper-was-
built-alex-gendler
- The ballet that incited 
a riot. URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/the-ballet-that-
incited-a-riot-iseult-
gillespie
- The historic women’s 
suffrage march on 
Washington. URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/the-historic-
women-s-suffrage-
march-on-washington-
michelle-mehrtens
- A day in the life of a 
teenage samurai. URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/a-day-in-the-life-
of-a-teenage-samurai-
constantine-n-vaporis
- Why should you read 
“Crime and 
Punishment”? URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/why-should-you-
read-crime-and-
punishment-alex-
gendler
- The accident that 
changed the world. 
URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/the-accident-that-
changed-the-world-
allison-ramsey-and-
mary-staicu
- History's "worst" nun. 
URL: 
https://ed.ted.com/less
ons/history-s-worst-
nun-theresa-a-yugar

385837 Хрісанфова 
Дар`я 
Валеріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківський 
художньо-

промисловий 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво

17 ПП 13 
Інноваційні 
технології в 
образотворчом
у мистецтві

1. Публікації: Тарасов 
В.В. Арт-терапія у 
контексті 
травматичного 
поствоєнного досвіду: 
американські PTSD 
студії / Тарасов В.В., 
Кривуц С.В., 
Хрісанфова Д.В. // 
SWorld Journal. – 
2021. – Issue № 7, Part 
5. – PP. 91–99. (Index 
Copernicus) URL: 
https://www.sworldjou
rnal.com/index.php/sw
j/issue/view/swj07-
05/swj07-05
2. Творчі роботи:
- Живопис «Fog», 
полотно, акварель, 
2020 р.
- Живопис «Air», 
полотно, акврель, 
2020 р.



- Живопис «Колiр», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Простiр», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Свiтло», 
полотно, акварель, 
2020 р.
3. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.

362085 Пічугіна 
Юлія 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 

культури, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

020108 
Менеджмент 

соціокультурно
ї діяльності, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021855, 
виданий 

16.05.2014

1 ПП 14 
Професійне 
презентування 
художніх 
проектів

1. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України,  
тема «Сучасні форми 
презентування 
художніх проєктів та 
виставкова 
діяльність», довідка 
№21, наказ №48-02 
від 02.02.2022 р. 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.)
2. Публікації:
- Пічугіна Ю.О. 
Мережева творчість в 
контексті формування 
культурного капіталу 
в епоху 4.0 / Ю.О. 
Пічугіна // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер.: Економічні 
науки. — 2020. — Том 
7, Вип. 160. — С. 34–
39. (фахове видання) 
DOI: 
https://doi.org/10.3304
2/2522-1809-2020-7-
160-34-39
-  Пічугіна Ю.О. 
Блокчейн: нові 
економічні та 
управлінські рішення 
в арт-індустрії / Ю.О. 
Пічугіна // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер.: Економічні 
науки. — 2021. — Том 
7, Вип. 167. — С. 18–
22. (фахове видання) 
URL: 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5903
- Пічугіна Ю.О. 
Образотворче 
мистецтво на 
блокчейні / Ю.О. 
Пічугіна // Художня 
культура Греції та 
України в сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. — Харків : 
Мачулін, 2019. — С. 
103–105. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/60061/1/%D0%9
F%D1%96%D1%87%D1
%83%D0%B3%D1%96%



D0%BD%D0%B0.pd
3. Голова Наглядової 
ради Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» 
https://clarity-
project.info/edr/265243
15

214431 Сосницький 
Юрій 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 

національна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

1201 
Архітектура, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
міського 

господарства 
імені О.М. 

Бекетова, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

092103 
Мiстобудуванн

я, Диплом 
кандидата наук 

ДK 055993, 
виданий 

26.02.2020

7 ОК 19 
Декоративно-
прикладне 
мистецтво

1. Творчі роботи: 
Декоративна тарілка 
«Харківський 
пейзаж» діаметр 30 
см. – кераміка, 
розпис, глазур, 2021 р.
2. Живопис : навч. 
посібник / [О.Ч. 
Чирва, А.В. Сімонова, 
М. Лобко-Зампасі, 
Д.Ю. Вінтаєв, Ю.О. 
Сосницький, В.П. 
Манохін, П.В. 
Мирончик] ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2021. – 
149 с. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/61347/1/2021_%
D0%9F%D0%95%D0%
A7_7%D0%9D_%D0%
96%D0%98%D0%92%D
0%9E%D0%9F%D0%9
8%D0%A1.pdf
3. Член Національної 
спілки художників 
України. Посвідчення 
№ 6095 від 01.11.2013 
р.

362772 Чирва Олена 
Челюскінівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012613, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001300, 
виданий 

28.04.2004

32 ОК 16 Живопис 1. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України,  
від 30.12.21 р., тема - 
«Сучасне графічне 
мистецтво міста 
Харків», довідка №23, 
наказ № 48-02 від 
02.02.2022 р. 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.)
2. Живопис : навч. 
посібник / [О.Ч. 
Чирва, А.В. Сімонова, 
М. Лобко-Зампасі, 
Д.Ю. Вінтаєв, Ю.О. 
Сосницький, В.П. 
Манохін, П.В. 
Мирончик] ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2021. – 
149 с. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/61347/1/2021_%
D0%9F%D0%95%D0%
A7_7%D0%9D_%D0%
96%D0%98%D0%92%D
0%9E%D0%9F%D0%9
8%D0%A1.pdf
3. Публікації:
- Підлісна О.В. 



Стратегії розвитку 
вищої художньої 
освіти в Україні в 
умовах глобалізації / 
О.В. Підлісна, 
Симонова О.В., Чирва 
О.Ч. // Грааль науки : 
міжнар. наук. журн. – 
2021. – № 4. – С. 629–
636. DOI: 
10.36074/grail-of-
science.07.05.2021.118
- Чирва О.Ч. 
Синергетична 
методологія як фактор 
розкриття творчого 
потенціалу студентів 
// Мистецька освіта: 
теорія, методологія, 
технології. Збірник 
матеріалів ІІ 
Всеукраїнської 
конференції. – 
Кривий Ріг, 2019. – С. 
67–69.
- Чирва О.Ч., Чирва 
А.Ю. Принципи 
синергетики у дизайн-
освіті. Еволюція 
уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє. 
Міжнародна науково-
практична інтернет 
конференція. 16–17 
листопада 2020 / м. 
Харків ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова. 276 с., 
С. 220–222. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/56972/
4. Творчі роботи:
- Серія ілюстрацій до 
дитячої книги: 
«Ввічливий хвіст», 
граф., планшет, Adobe 
Photoshop. 
https://drive.google.co
m/file/d/10m6krrtpjS4
w7JwImCYRdnlMo9N
MUOz2/view?
usp=sharing 
- Серія графічних 
робіт до розділу 
книги: «Тваринний 
світ. Червона книга», 
граф., планшет, Adobe 
Photoshop. 
https://drive.google.co
m/file/d/1tfve_cTkjFL6
3lGZdJRf8cZy7Fl52K7J
/view?usp=sharing
https://drive.google.co
m/file/d/1PysA0IY8mg
K4k3RH9rrMcDjjD0VO
j9cb/view?usp=sharing

8629 Пряницька 
Валентина 
Борисівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

17 ОК 1 Іноземна 
мова за 
професійним 
спрямуванням

1. Освіта: Московський 
державний 
університет ім. М.В. 
Ломоносова, 1998 р. 
Лінгвістика та 
міжкультурна 
комунікація.
Лінгвіст, викладач 
англійської мови, 
перекладач.
2. Підвищення 
кваліфікації: 
Український 



державний 
університет 
залізничного 
транспорту, тема 
«Використання кейс-
методу у викладанні 
іноземної мови 
професійного 
спрямування», 
Свідоцтво № 74/17 
2017р.
3. Публікації:
- Pryanitska V. Some 
ways of increasing self-
confidence in the 
course of english 
learning. Young 
Researchers in the 
Global World : Vistas 
and Challenges. 
Proceedings of the VIth 
Forum for Young 
Researchers, Kharkiv, 
May 20, 2020. – 
Kharkiv: O. M. Beketov 
NUUE in Kharkiv, 
2020, р. 202-206. 
http://www.tesol-
ukraine.com/wp-
content/uploads/2020/
06/FORUM-
Conference-TESOL-
Ukraine_2020_.pdf
- Mykhaylova T., 
Pryanitska V. The 
importance of videos 
for teaching foreign 
languages. Young 
Researchers in the 
Global World : Vistas 
and Challenges : 
Proceedings of the VIth 
Forum for Young 
Researchers, Kharkiv, 
May 20, 2020. – 
Kharkiv: O. M. Beketov 
NUUE in Kharkiv, 
2020. 
http://www.tesol-
ukraine.com/wp-
content/uploads/2020/
06/FORUM-
Conference-TESOL-
Ukraine_2020_.pdf
- Pryanitska V. Some 
ways of overcoming 
shyness in the course of 
english learning. 
Thinking Globally – 
Teaching Locally: Book 
of the 2020 National 
TESOL-Ukraine 
Convention. April 9-10, 
2020. Publishing House 
I. Ivanchenka, 2020, 
р.165-166. 
http://www.tesol-
ukraine.com/wp-
content/uploads/2020/
06/TESOL-Ukraine-
Convention-2020.pdf
4. Професійні 
об'єднання: Членкиня 
Української філії 
Міжнародного 
об’єднання викладачів 
англійської мови 
TESOL – Україна. 
Сертифікат № 21432г.

364428 Фесенко Доцент, Навчально- Диплом 25 ОК 2 1. Освіта: Харківський 



Галина 
Григорівна

Сумісництв
о

науковий 
Інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
кваліфікації

магістра, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

192 
Будівництво та 

цивільна 
інженерія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 008343, 

виданий 
05.03.2019, 

Атестат 
доцента ДЦ 

009291, 
виданий 

21.10.2004

Українські 
історико-
гуманітарні 
студії

державний 
університет, історик, 
викладач суспільно-
політичних 
дисциплін, 1994.
2. Кваліфікація: 
Доктор філософських 
наук, 09.00.26 – 
теорія та історія 
культури, тема: 
«Культурфілософські 
дискурси міських 
ландшафтів», 2019 р. 
ДД №008343 від 
5.03.2019 р. Доцент 
кафедри історії і 
культурології. ДЦ 
№009291, 21.10.2004 
р
3. Підвищення 
кваліфікації: 
Український 
державний 
університет 
залізничного 
транспорту, тема: 
«Методики 
презентації міст в 
навчальній 
дисципліні 
«Українські історико-
гуманітарні студії», 
22.12.2020 
(затверджено 
Наказом ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова №49-02 
від 21.01.2021). 180 
год. СВІДОЦТВО ПК 
№01116472/00015-20.
4. Публікації:
- Фесенко Г.Г. 
Морфологія 
середньовічних 
міських ландшафтів: 
культурфілософські 
інтерпретації // 
Вісник Львівського 
університету. Сер. 
Філософсько-
політологічні студії. – 
2018. – Вип. 17. – С. 
95-102. http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/archi
ve/17_2018/15.pdf
- Фесенко Г.Г. 
Націєчутливість 
часопростору 
українських міст: 
реалії конфліктів 
ідентичності // 
Українознавчий 
альманах. – 2019. – 
Вип. 24. – С. 138-143. 
https://ukralmanac.uni
v.kiev.ua/index.php/ua
/article/view/330
- Фесенко Г. Г. 
Скульптура в міському 
дизайні: мистецтво 
артикуляції просторів 
// Актуальні питання 
гуманітарних наук. – 
2021. – Вип. 39. Том 3. 
– С.28-34.  
http://www.aphn-
journal.in.ua/archive/3
9_2021/part_3/7.pdf
5. Українські історико-
гуманітарні студії : 
навчальний посібник 
/ [за ред. М. В. Яцюка] 



; Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. 347 с. 
(Фесенко Г.Г. Лекція 
8.1 Культура України у 
ХІХ – на початку ХХ 
ст. С. 278–320). 
https://eprints.kname.e
du.ua/58965
6. Методичні 
рекомендації для 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Українські історико-
гуманітарні студії» 
(для здобувачів вищої 
освіти спеціальностей 
022 – Дизайн, 023 – 
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація, 185 – 
Нафтогазова 
інженерія та 
технології, 193 – 
Геодезія та 
землеустрій, 206 – 
Садово-паркове 
господарство») / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова; уклад.: Г. 
Г. Фесенко. Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. 24 с. 
URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/60080/

228297 Новожилова 
Марина 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та 
транспортної 

інфраструктур
и

Диплом 
доктора наук 
ДД 001452, 

виданий 
11.10.2000, 

Атестат 
професора ПP 

001653, 
виданий 

20.06.2002

26 ОК 3 
Практикум з 
інформаційних 
та 
комунікаційни
х технологій

1. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 
кафедра автоматизації 
проектування 
обчислювальної 
техніки, тема - 
Іноваційні 
інформаційні 
технології щодо 
викладання 
дисциплін «Теорія 
прийняття рішень», 
"Прикладні задачі 
дискретного аналізу" 
відповідно до вимог 
державних стандартів 
вищої освіти. 
Свідоцтво №499 від 
15.05.2021 р. Наказ 
№394-02 від 
31.05.2021 р. 
2. Публікації:
- Новожилова М.В., 
Андронов В.А., 
Мележик Р.С. 
Прогнозування 
параметрів 
багатовимірних 
просторово-часових 
рядів з урахуванням 
властивості 
нестаціонарності 
розподілу часової 



складової // 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. 2021. – № 
1. – C. 66–77. URL: 
http://ric.zntu.edu.ua/a
rticle/view/227763/226
940
- Чуб І.А., 
Новожилова М.В., 
Гудак В.В. Створення 
логістичної 
інформаційної 
системи з ліквідації 
наслідків 
гідрологічної 
надзвичайної ситуації 
природного характеру 
в гірській місцевості 
// Проблеми 
надзвичайних 
ситуацій. –  2020. – № 
31. – С. 111–124. URL: 
http://pes.nuczu.edu.u
a/images/arhiv/31/19.p
df
- Чуб О.І., 
Новожилова М.В., 
Мележек Р.С. Модель 
функціонування 
логістичної 
інфраструктури 
мегаполіса в умовах 
надзвичайної ситуації 
техногенного 
характеру // 
Радіоелектроніка і 
інформатика. – 2018. 
– № 4. – С. 26–31. 
URL: 
http://reinf.nure.ua/art
icle/view/184700
3. Навчально-
методичні роботи:
- Новожилова М.В., 
Чуб І.А., Пан М.П. 
Інноваційні 
інформаційні 
технології. Конспект 
лекцій.  Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова. – 2018. 
– 120 с. URL: 
http://surl.li/bidpm
- Новожилова М.В. 
Розробка експертних 
систем в середовищі 
CLIPS : навч. посібник 
/ М.В. Новожилова, 
О.О. Петрова ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2019. – 
130 с. URL: 
http://surl.li/bidpn
4. Керівник наукової 
теми № ДР 
0116U005356 
“Інформаційні 
системи і технології в 
міському просторі”, з 
01.09.2017р. по 
31.12.2020 р.

174474 Бровдій 
Алла 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
кваліфікації

Диплом 
магістра, 

Національна 
юридична 
академія 

України імені 

7 ОК 4 Теорія и 
практика 
правозастосува
ння

1. Кваліфікація: 
кандидат юридичних 
наук, 12.00.04 – 
господарське право; 
господарсько-
процесуальне право. 



Ярослава 
Мудрого, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032753, 
виданий 

15.12.2015, 
Атестат 

доцента AД 
007558, 
виданий 

15.04.2021

Тема дисертації: 
«Господарсько-
правове забезпечення 
діяльності державних 
підприємств лісового 
сектора економіки 
України».
2. Досвід практичної 
роботи: 07.2012–
02.2015 – 
юрисконсульт ТОВ 
ТПК 
«Укрторгімпорт»; 
09.2018 – по 
теперішній час – 
юрист ТОВ 
Харківський 
приватний НВК 
«Ліцей Професіонал» 
Харківської області.
3. Навчальні 
посібники:
- Бровдій А.М. 
Організація публічних 
закупівель. – Харків: 
ХНАМГ, 2006. – 42 с. 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2018. – 
183 с. 
http://eprints.kname.e
du.ua/50087/
- Килимник І.І., 
Домбровська А.В., 
Коляда Т.А., Бровдій 
А.М. Право 
(Адміністративне 
право. Трудове 
право.Господарське 
право): навч. посіб. / 
[І.І. Килимник, Т.А. 
Коляда, А.В. 
Домбовська, А.М. 
Бровдій]; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О.М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2018. – 
273 с. 
https://eprints.kname.e
du.ua/49583/
- Килимник І.І., 
Бровдій А.М. 
Міжнародне приватне 
право: навч.посібник 
/ І.І.Килимник,  А.М. 
Бровдій; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О.М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2018. – 
111 с. 
https://eprints.kname.e
du.ua/51712/
4. Монографії:
- Professional 
Development of 
Ukrainian Higher 
Education Staff in 
Intellectual Property / 
Kovalenko, O., 
Luniachek, V., Fesenko, 
N., Timaniuk, V., 
Rubashka, V., Ruban, 
N., Kulakovskyi, O. // 
Kindle Direct 
Publishing Platform, 
2020. – 138 p. 
https://www.amazon.c
o.uk/Professional-
Development-
Ukrainian-Education-



Intellectual/dp/B08LJ1
6758
- Перспективи 
розвитку державно-
приватного 
партнерства в галузі 
житлово-
комунального 
господарства: 
колективна 
монографія / 
Килимник І.І., Коляда 
Т.А., Домбровська 
А.В., Бровдій А.М. – 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 138с. 
http://eprints.kname.e
du.ua/50088/

394043 Стадник 
Денис 
Юрійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.02020501 
образотворче 

мистецтво

5 ОК 6 
Цифровий 
практикум

1. Творчі роботи:
- Ескізний проект 
розпису житлового 
будинку «Жива 
волога», 2019 р. 
(Photoshop, Corel 
Draw)
- Ескізний проект 
розпису ресторану 
«Вихр», 2020 р. (Corel 
Draw)
- Ескізний проект 
розпису приватного 
житлового будинку 
«Viking», 2020 р. 
(Photoshop)
- Ескізний проект 
розпису житлового 
будинку «Bionik», 
2019 р. (Photoshop)
- Ескізний проект 
вітражу «Харківська 
бісквітка», 2018 р. 
(Photoshop, Corel 
Draw)
- 3D модель конектора 
просторового 
конструктора, 2020 р. 
(Blender)
- Ескізний проект 
розпису житлового 
будинку «Еко світ», 
2019 р. (Photoshop, 
Corel Draw)
2. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.

109607 Оленіна 
Олена 
Юріївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
доктора наук 
ДД 009541, 

виданий 
31.05.2011, 

Атестат 
професора 

12ПP 010518, 
виданий 

28.04.2015

25 ОК 11 Історія 
світової 
художньої 
культури

1. Кваліфікація: 
Доктор  
мистецтвознавства, 
26.00.01 – теорія та 
історія культури, тема: 
«Рольова специфіка 
мистецтва у сучасному 
культурно-
комунікативному 
просторі». Диплом ДД 
№ 009541 від 
31.05.2011.
2. Публікації:
- Оленіна О. 
Художньо-науковий 
експеримент у системі 
сучасних мистецьких 
практик / О. Оленіна, 
А. Чирва // Художня 
культура. Актуальні 



проблеми. — 2020. —
Вип. 16. Ч. 2. — С. 55–
60. (фахове видання) 
DOI: 
https://doi.org/10.3150
0/1992-
5514.16(2).2020.217744
- Оленіна О.Ю. 
Фактори зміни 
мистецтва на зламі 
суспільних парадигм в 
XX–XXI століттях // 
Філософія в аксіосфері 
глобалізуючого 
соціуму : матер. 
міжвузівського 
міького наук.-практ. 
семінару, 
присвяченого 
Всесвітньому Дню 
філософії, 17–18 
листопада, 2021 р. – 
Харків, 2021. – С. 33–
34. URL: 
http://surl.li/bidrq
- Глібова Т. Елементи 
національної 
художньо-естетичної 
традиції в ігровій 
скульптурі Японії / Т. 
Глібова, О. Оленіна // 
Народознавчі зошити. 
– 2019. – № 6 (150). – 
С. 1542–1550. (фахове 
видання) DOI: 
https://doi.org/10.1540
7/nz2019.06.1542
-Оленіна О.Ю. 
Інтернет-меми 
українського 
походження в 
культуротворчій 
практиці сучасного 
суспільства / Оленіна 
О.Ю., Пічугіна Ю.О. // 
Вісник Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтва. – 2018. – 
№ 3. – С. 77–81. 
(фахове видання) 
DOI: 
https://doi.org/10.3246
1/2226-
3209.3.2018.147211
- Оленіна О.Ю. 
Цитування 
мистецьких традицій 
Греції в архітектурі 
сучасного Харкова / 
Оленіна О.Ю., 
Підлісна О.В. // 
Художня культура 
Греції та України в 
сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. — Харків : 
Мачулін, 2019. — С. 
68–72. 
http://surl.li/bidru
3. Керівництво 
дисертації Глібової 
Т.О. на тему «Ігрова 
скульптура як елемент 
художньої системи 
постмодернізму» 
кандидат 



мистецтвознавства за 
спец. 26.00.01 – теорія 
та історія культури 
(захист 30.04.2021 р.), 
диплом ДК № 061714 
від 29.06.2021 р.
4. Член Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України. 
Посвідчення № 6892 
від 23.10.2018 р.

227571 Сімонова 
Альона 
Вікторівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035232, 
виданий 

12.05.2016

6 ОК 13 
Образотворче 
мистецтво

1. Кваліфікація: 
Кандидат  
мистецтвознавства, 
17.00.05 – 
образотворче 
мистецтво, тема: 
«Візантійські традиції 
в сучасних розписах 
православних храмів 
України (кінець XX – 
початок XXI ст.)». 
Диплом ДК № 035232 
від 12.05.2016.
2. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної Спілки 
художників України, 
тема: "Сучасне 
монументальне 
мистецтво", наказ № 
967-02 від 03.12.2018 
р.
3. Методичні роботи: 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних занять та 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Образотворче 
мистецтво» (3, 4 
семестри) (для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання 
спеціальності 023 – 
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : О.В. Підлісна, 
О.Ч. Чирва, А.В. 
Симонова, Л.К. 
Сторожук. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 38 с. 
URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/57874/1/2021%2
0%D1%80%D0%B5%D
0%BF%20121%D0%9C
%20%D0%9C%D0%95
%D0%A2%D0%9E%D0
%94%D0%98%D0%A7
%D0%9A%D0%90%20
%D0%9E%D0%9C20%
203-4.pdf
4. Живопис : навч. 
посібник / [О.Ч. 
Чирва, А.В. Сімонова, 
М. Лобко-Зампасі, 



Д.Ю. Вінтаєв, Ю.О. 
Сосницький, В.П. 
Манохін, П.В. 
Мирончик] ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2021. – 
149 с. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/61347/1/2021_%
D0%9F%D0%95%D0%
A7_7%D0%9D_%D0%
96%D0%98%D0%92%D
0%9E%D0%9F%D0%9
8%D0%A1.pdf
5. Творчі роботи:
- Ікона «Cвята Ксенія 
Петербуржська» 18*21 
см – дошка, яєчна 
темпера, 2017.
- «Яблуневий Спас» 
30*40 см – папір, 
гуаш, акварель, 2018.
- «Іванко» 10*20 см – 
папір, туш, перо, 
олівець, 2019.
- «Моя бабуся» 30*40 
см – тонований папір, 
олівець, 2019.
- «Ярослава» 30*40 см 
– тонований папір, 
чорна та біла гельові 
ручки, 2019.
6. Публікації: 
Підлісна О.В. Стратегії 
розвитку вищої 
художньої освіти в 
Україні в умовах 
глобалізації / О.В. 
Підлісна, Симонова 
О.В., Чирва О.Ч. // 
Грааль науки : 
міжнар. наук. журн. – 
2021. – № 4. – С. 629–
636. (Index Copernicus) 
DOI: 
https://doi.org/10.3607
4/grail-of-
science.07.05.2021.118
7. Член спілки 
іконописців України

109607 Оленіна 
Олена 
Юріївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
доктора наук 
ДД 009541, 

виданий 
31.05.2011, 

Атестат 
професора 

12ПP 010518, 
виданий 

28.04.2015

25 ОК 7 Історія та 
теорія 
мистецтва

1. Кваліфікація: 
Доктор  
мистецтвознавства, 
26.00.01 – теорія та 
історія культури, тема: 
«Рольова специфіка 
мистецтва у сучасному 
культурно-
комунікативному 
просторі». Диплом ДД 
№ 009541 від 
31.05.2011.
2. Публікації:
- Оленіна О. 
Художньо-науковий 
експеримент у системі 
сучасних мистецьких 
практик / О. Оленіна, 
А. Чирва // Художня 
культура. Актуальні 
проблеми. — 2020. —
Вип. 16. Ч. 2. — С. 55–
60. (фахове видання) 
DOI: 
https://doi.org/10.3150



0/1992-
5514.16(2).2020.217744
- Оленіна О.Ю. 
Фактори зміни 
мистецтва на зламі 
суспільних парадигм в 
XX–XXI століттях // 
Філософія в аксіосфері 
глобалізуючого 
соціуму : матер. 
міжвузівського 
міького наук.-практ. 
семінару, 
присвяченого 
Всесвітньому Дню 
філософії, 17–18 
листопада, 2021 р. – 
Харків, 2021. – С. 33–
34. URL: 
http://surl.li/bidrq
- Глібова Т. Елементи 
національної 
художньо-естетичної 
традиції в ігровій 
скульптурі Японії / Т. 
Глібова, О. Оленіна // 
Народознавчі зошити. 
– 2019. – № 6 (150). – 
С. 1542–1550. (фахове 
видання) DOI: 
https://doi.org/10.1540
7/nz2019.06.1542
- Оленіна О.Ю. 
Цитування 
мистецьких традицій 
Греції в архітектурі 
сучасного Харкова / 
Оленіна О.Ю., 
Підлісна О.В. // 
Художня культура 
Греції та України в 
сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. — Харків : 
Мачулін, 2019. — С. 
68–72. 
http://surl.li/bidru
3. Керівництво 
дисертації Глібової 
Т.О. на тему «Ігрова 
скульптура як елемент 
художньої системи 
постмодернізму» 
кандидат 
мистецтвознавства за 
спец. 26.00.01 – теорія 
та історія культури 
(захист 30.04.2021 р.), 
диплом ДК № 061714 
від 29.06.2021 р.
4. Член Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України. 
Посвідчення № 6892 
від 23.10.2018 р.

362085 Пічугіна 
Юлія 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 

культури, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

020108 
Менеджмент 

1 ОК 7 Історія та 
теорія 
мистецтва

1. Докторантура: 
Національна музична 
академія України 
імені П.І. 
Чайковського, 
26.00.01 – теорія та 
історія культури, тема: 
«Цифрові медіа в 
художньо-мистецькій 
практиці креативного 
суспільства: 



соціокультурно
ї діяльності, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021855, 
виданий 

16.05.2014

особливості 
культуротворення і 
культуроспоживання»
, 2017–2019 рр.
2. Публікації:
- Пічугіна Ю.О. 
Мережева творчість у 
контексті 
герменевтичних 
досліджень культури / 
Пічугіна Ю.О. // 
Культура України. — 
2019. — Вип. 64. — С. 
65–72. (фахове 
видання) DOI: 
https://doi.org/10.3151
6/2410-5325.064.07
- Пічугіна Ю.О. 
Художня творчість в 
контексті розвитку 
мережевих технологій 
/ Ю.О. Пічугіна // 
Теорія і практика 
актуальних наукових 
досліджень : матер. IV 
наук.-практ. конф., 
22–23 лютого, 2019 р. 
— Ч. 1. — Дніпро, 2019. 
— С. 83–85. URL: 
http://molodyvcheny.in
.ua/files/conf/other/33f
eb2019/27.pdf
- Пічугіна Ю.О. Медіа-
мистецтво в просторі 
сучасної культури / 
Ю.О. Пічугіна // 
Наука III тисячоліття: 
пошуки, проблеми, 
перспективи розвитку 
: матер. III міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф., 25–26 квітня, 
2019 р. — Бердянськ : 
БДПУ, 2019. — С. 64–
65. URL: 
https://bdpu.org.ua/wp
-
content/uploads/2019/
05/26-3.pdf
- Пічугіна Ю.О. 
Образотворче 
мистецтво на 
блокчейні / Ю.О. 
Пічугіна // Художня 
культура Греції та 
України в сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. — Харків : 
Мачулін, 2019. — С. 
103–105. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/60061/1/%D0%9
F%D1%96%D1%87%D1
%83%D0%B3%D1%96%
D0%BD%D0%B0.pdf

131571 Сторожук 
Леонід 
Костянтинов
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Атестат 
доцента 12ДЦ 

035884, 
виданий 

04.07.2013

31 ОК 13 
Образотворче 
мистецтво

1. Методичні праці:
- Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних занять та 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Образотворче 
мистецтво» (1–2 



семестри) (для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання 
спеціальності 023 – 
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : О.В. Підлісна, 
М.В. Милославська, 
О.Ч. Чирва, Л.К. 
Сторожук. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 34 с. 
URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/57875/1/2020%
20%D1%80%D0%B5%
D0%BF%2071%D0%9C
%20%D0%9C%D0%95
%D0%A2%D0%9E%D0
%94%D0%98%D0%A7
%D0%9A%D0%90%20
%D0%9E%D0%9C-
20.pdf 
- Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних занять та 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Образотворче 
мистецтво» (3, 4 
семестри) (для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання 
спеціальності 023 – 
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : О.В. Підлісна, 
О.Ч. Чирва, А.В. 
Симонова, Л.К. 
Сторожук. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 38 с. 
URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/57874/1/2021%2
0%D1%80%D0%B5%D
0%BF%20121%D0%9C
%20%D0%9C%D0%95
%D0%A2%D0%9E%D0
%94%D0%98%D0%A7
%D0%9A%D0%90%20
%D0%9E%D0%9C20%
203-4.pdf
2. Творчі роботи:
- Серія робіт 
сатиричної графіки: 
«Лінія» – 20 робіт, 
30х40. Туш, перо, 
папір (2018 р.)
- Живопис «Хмари». 
П.о. 100х80 см. 
/Музей університету/ 
(2019 р.)
- «Літо». П.О. 100х80 
см. (2019 р.)
- Серія дружніх 



шаржів на гостей 
Університету 2019–
2020 р. 130 малюнків. 
Туш, перо, олівці, 
комп’ютерна графіка. 
30Х40 см. (2019–2020 
р.)
- Серія гумористичних 
замальовок «В метро: 
від ХТЗ до архітектора 
Бекетова» – 20 робіт. 
Туш, перо, 
комп’ютерна обробка 
(2019 р.)
- Серія графічних 
сатиричних робіт: 
«Червона стрічка з 
протилежного  боку. 
Відкриття» – 20 
аркушів 30х40 см. 
Туш, перо, гуаш. 
Папір. Комп’ютерна 
графіка. (2020 р.)
- Серія графічних 
робіт: «Осінні дерева. 
Локдаун». Туш, перо, 
папір. 30х40 см. – 12 
мал. (2020 р.)
3. Публікації:
- Каталог 39 
фестивалю карикатур, 
м. Стамбул. 
«Карикатура», С. 145 
(2020 р.)
- Каталог 15 
міжнародної виставки 
сатиричної графіки 
(Бельгія) «15 George 
van Raemdonck 
KARTOTNNALE 
2020», тема «Лінія», 
С. 102–105 (2020 р.)
- Електронний 
каталог 14 
Міжнародної виставки 
карикатур «Шалені 
дороги» (Хорватія, м. 
Загреб) (2020 р.). 
URL: 
http://www.mojmaksi
mir.com/sites/default/fi
les/javne-
datoteke/14.%20SALO
N%20CATALOGUE%2
0-
%20KATALOG%20KOR
IGIRANI.pdf 
4. Член Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України, 
№ 9720 від 02.06.1985 
р.

385837 Хрісанфова 
Дар`я 
Валеріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківський 
художньо-

промисловий 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво

17 ОК 9 Творчий 
практикум

1. Публікації: Тарасов 
В.В. Арт-терапія у 
контексті 
травматичного 
поствоєнного досвіду: 
американські PTSD 
студії / Тарасов В.В., 
Кривуц С.В., 
Хрісанфова Д.В. // 
SWorld Journal. – 
2021. – Issue № 7, Part 
5. – PP. 91–99. (Index 
Copernicus) URL: 
https://www.sworldjou
rnal.com/index.php/sw
j/issue/view/swj07-
05/swj07-05



2. Творчі роботи:
- Живопис «Fog», 
полотно, акварель, 
2020 р.
- Живопис «Air», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Колiр», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Простiр», 
полотно, акврель, 
2020 р.
- Живопис «Свiтло», 
полотно, акварель, 
2020 р.
3. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.

394043 Стадник 
Денис 
Юрійович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

та 
декоративно-

прикладне 
мистецтво, 

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.02020501 
образотворче 

мистецтво

5 ОК 9 Творчий 
практикум

1. Творчі роботи:
- Мурал «Турбоарт», 
2017 р.
- Розпис «Butterfly», 
2018 р.
- Мурал «Sower», 2019 
р.
- Мурал «Градусник», 
2019 р.
- Мурал «Бугрімова», 
2019 р.
2. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття» від 
01.06.2021 р.

79200 Вінтаєв 
Дмитро 
Юрійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.02020701 
дизайн

8 ОК 11 Живопис 1. Публікації:
- Вінтаєв Д.Ю.  
Малюнок як засіб 
дослідження 
навколишнього 
середовища / Вінтаєв 
Д.Ю., Вінтаєва Н.С. // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2017. 
– Вип. 135. – С. 46–49. 
(фахове видання) 
URL: 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5025 
- Вінтаєв Д.Ю. 
Акварель як мобільна 
техніка дослідження 
предметно-
просторового 
середовища / Вінтаєв 
Д.Ю., Вінтаєва Н.С. // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2018. 
– Вип. 142. – С. 213–
216. (фахове видання) 



URL: 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5209
- Вінтаєв Д.Ю. 
Творчий пленер у 
розвитку академічної 
школи і сучасного 
образотворчого 
мистецтва / Д.Ю. 
Вінтаєв // Художня 
культура Греції та 
України в сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. — Харків : 
Мачулін, 2019. — С. 
23–26. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/cgi/users/home?
screen=EPrint%3A%3A
View&eprintid=60063
- Вінтаєв Д.Ю. «Квіти 
жовтня» картон, 
акрил,  80х100 // 
Ювілейна 
всеукраїнська 
художня виставка 
присвячена 80 річчю 
ХО НСХУ : каталог. – 
Харків :  ХОНСХУ. – 
2018. – С. 10.
- Вінтаєв Д.Ю. 
«Зимовий сад» 
картон, акрил,  
80х100 // 
Всеукраїнська 
художня виставка  
«Різдвяна» : каталог. 
– Харків :  
Національна спілка 
художників України, 
ХОНСХУ. – 2019. – С. 
7.
- Вінтаєв Д.Ю. «Перед 
різдвом» картон, 
акрил,  80х100 // 
Всеукраїнська 
художня виставка  
«Різдвяна» : каталог. 
– Харків :  
Національна спілка 
художників України, 
ХОНСХУ. – 2021. – 42 
с.
2. Творчі роботи:
- «Канал Венеції» 
50*60 см – картон, 
акрил, 2019.
- «Зимова казка» 
80*100 см – картон, 
акрил, 2020.
- «Ширяево» 60*80 
см – картон, акрил, 
2020.
- «Перед Різдвом» 
80*100 см – картон, 
акрил, 2021.
- «Весна» 80*100 см – 
картон, акрил, 2021.
3. Живопис : навч. 
посібник / [О.Ч. 
Чирва, А.В. Сімонова, 
М. Лобко-Зампасі, 
Д.Ю. Вінтаєв, Ю.О. 
Сосницький, В.П. 
Манохін, П.В. 
Мирончик] ; Харків. 



нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2021. – 
149 с. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/61347/1/2021_%
D0%9F%D0%95%D0%
A7_7%D0%9D_%D0%
96%D0%98%D0%92%D
0%9E%D0%9F%D0%9
8%D0%A1.pdf 
4. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Рисунок. 
Живопис. 
Скульптура» 
(Натюрморт, 
гризайль) (для 
студентів 1 курсу 
денної і заочної форм 
навчання 
спеціальностей 191 – 
Архітектура та 
містобудування, 022 – 
Дизайн, 023 – 
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад.: О.М. Іванов, 
Д.Ю. Вінтаєв. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – 26 с. 
URL: 
http://surl.li/biduk
5. Член Національної 
спілки художників 
України.  Посвідчення 
№ 5903 від 2012 р.

247454 Підлісна 
Ольга 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035233, 
виданий 

12.05.2016

29 ОК 8 Основи 
художньої 
композиції

1. Кваліфікація: 
Кандидат 
мистецтвознавства, 
17.00.07 – дизайн, 
тема: «Сучасні 
дизайнерські підходи і 
засоби формування 
виробничого 
інтер’єру». Диплом 
ДК № 035233 від 
12.05.2016.
2. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
тема: "Композиційний 
аналіз творів 
образотворчого 
мистецтва, синтез 
мистецтв у сучасних 
академічних видах 
мистецтва". Наказ № 
967-02, 03.12.2018 р
3. Публікації:
- Підлісна О.В. 
Академічний рисунок 
у сучасній 
архітектурно-
дизайнерській освіті в 



умовах прогресування 
комп’ютерних 
технологій / Підлісна 
О.В. // Advances of 
Science : Proceedings of 
articles the 
international scientific 
conference Czech 
Republic, Karlovy Vary 
– Ukraine, Kyiv, 27 
June 2019. – Pp. 287–
293. URL: 
http://surl.li/bidtn
- Підлісна О.В. 
Доцільність 
дистанційного 
викладання предметів 
мистецько-
образотворчого циклу 
/ Підлісна О.В. // 
Еволюція уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє : 
матер. міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф., 
листопад, 2020 р. — 
Харків, 2020. — С. 31–
34. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/56835/
- Підлісна О.В. Арт-
об’єкти, дизайнерські 
елементи та вулична 
скульптура – Харків 
креативний / О.В. 
Підлісна // Соціально-
гуманітарний вісник : 
зб. наук. пр. – 2020. – 
Вип. 32–33. – С. 152–
154. 
http://www.newroute.o
rg.ua/wp-
content/uploads/2020/
05/Vypusk-32-33.pdf
- Підлісна О.В. 
Стратегії розвитку 
вищої художньої 
освіти в Україні в 
умовах глобалізації / 
О.В. Підлісна, 
Симонова О.В., Чирва 
О.Ч. // Грааль науки : 
міжнар. наук. журн. – 
2021. – № 4. – С. 629–
636. DOI: 
10.36074/grail-of-
science.07.05.2021.118
4. Керівництво 
студенткою Пєвцової 
Є.Д. (023) у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт – ІІ тур  
(диплом III ступеню). 
Наказ МОН №865 від 
28.07.2021 р.

201676 Вінтаєва 
Наталя 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Атестат 
доцента 12ДЦ 

017955, 
виданий 

24.10.2007

29 ОК 11 Живопис 1. Освіта: Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут, 1982 р., 
промислове 
мистецтво, художник-
конструктор.
2. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 



художників України, 
тема: «Сучасні 
тенденції в 
образотворчому 
мистецтві», наказ № 
901-02 від 27.10.2017 
р., 108 год.
3. Публікації:
- Вінтаєв Д.Ю.  
Малюнок як засіб 
дослідження 
навколишнього 
середовища / Вінтаєв 
Д.Ю., Вінтаєва Н.С. // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2017. 
– Вип. 135. – С. 46–49. 
(фахове видання) 
URL: 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5025 
- Вінтаєв Д.Ю. 
Акварель як мобільна 
техніка дослідження 
предметно-
просторового 
середовища / Вінтаєв 
Д.Ю., Вінтаєва Н.С. // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2018. 
– Вип. 142. – С. 213–
216. (фахове видання) 
URL: 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5209
- Вінтаєва Н.С. 
«Жінка, що спить» 
полотно, акрил,  
70х80 // Ювілейна 
всеукраїнська 
художня виставка 
присвячена 175-річчю 
від дня народження 
І.Ю. Репіна : каталог. 
– Харків :  ХОНСХУ. – 
2019. – С. 14.
- Вінтаєва Н.С. 
«Чаювання» полотно, 
акрил,  70х80 // 
Всеукраїнська 
художня виставка 
«Чарівна та вічна» : 
каталог. – Харків :  
ХОНСХУ. – 2019. – С. 
25.
- Вінтаєва Н.С. «Віра» 
полотно, акрил,  
80х70 // 
Всеукраїнська 
художня виставка  
«Різдвяна» : каталог. 
– Харків :  
Національна спілка 
художників України, 
ХОНСХУ. – 2020. – С. 
7.
- Вінтаєва Н.С. 
«Кицюні» картон, 
акрил,  80х60 // 
Всеукраїнська 
художня виставка, 
присвячена дню 
художника : каталог. – 
Харків :  Національна 
спілка художників 



України, ХОНСХУ. – 
2020. – С. 13.
- Вінтаєва Н.С. 
«Розплетена коса» 
картон, акрил,  80х60 
// Всеукраїнська 
художня виставка, 
присвячена дню 
художника : каталог. – 
Харків :  Національна 
спілка художників 
України, ХОНСХУ. – 
2020. – С. 8.
- Вінтаєва Н.С. 
«Взимку» полотно, 
акрил,  80х70 // 
Всеукраїнська 
художня виставка  
«Різдвяна» : каталог. 
– Харків :  
Національна спілка 
художників України, 
ХОНСХУ. – 2021. – С. 
8.
Творчі роботи:
- «Фатєн» 80*70 см – 
полотно, акрил, 2021.
- «Взимку» 80*60 см – 
картон, акрил, 2021.
- «Гладіолуси» 80*60 
см – картон, акрил, 
2021.
- «Бузок» 80*60 см – 
картон, акрил, 2021.
- «Слобожанщина» 
60*80 см – картон, 
акрил, 2021.
5. Член Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України з 
1991р. Посвідчення № 
4573.

392236 Дзюбенко 
Поліна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 067245, 

виданий 
31.05.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040050, 
виданий 

23.09.2014

13 ОК 11 Живопис 1. Кваліфікація: 
доцент кафедри 
образотворчого та 
декоративного 
мистецтва.
2. Публікації:
- Каталог 
Всеукраїнської 
художньої виставки до 
Дня художника, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Живопис, стр. 42, 2017 
рік.
- Каталог 
Всеукраїнської 
художньої виставки 
«Чарівна та вічна», 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 31, 2017 
рік.
- Каталог 
Всеукраїнської 
анімалістичної 
художньої виставки, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 34, 2018 
рік.
- Каталог Ювілейної 



Всеукраїнської 
художньої виставки 
присвяченої 80 річчю 
Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України. 
Графіка, стр. 68, 2018 
рік.
- Мистецька антологія 
Харківщини: історія, 
традиції, сучасність 2 
том. Присвячено 80 
річчю Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України. 
// ХХМ, ХОНСХУ // 
Живопис, графіка, 
стр. 63, 506, 2018 рік.
- Каталог 
Всеукраїнської 
різдвяної художньої 
виставки, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 46, 
2018–2019 роки.
3. Член Національної 
Спілки художників 
України. Посвідчення 
№ 6103 від 01.11.2013 
р.

362772 Чирва Олена 
Челюскінівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012613, 
виданий 

12.12.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001300, 
виданий 

28.04.2004

32 ОК 13 
Образотворче 
мистецтво

1. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України,  
свідоцтво № від 
30.12.21 р., тема - 
«Сучасне графічне 
мистецтво міста 
Харків», довідка №23, 
наказ № 48-02 від 
02.02.2022 р. 6 
кредитів ЄКТС (180 
год.)
2. Методичні праці:
- Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних занять та 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Образотворче 
мистецтво» (1–2 
семестри) (для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання 
спеціальності 023 – 
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : О.В. Підлісна, 
М.В. Милославська, 
О.Ч. Чирва, Л.К. 
Сторожук. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 34 с. 
URL: 
https://eprints.kname.e



du.ua/57875/1/2020%
20%D1%80%D0%B5%
D0%BF%2071%D0%9C
%20%D0%9C%D0%95
%D0%A2%D0%9E%D0
%94%D0%98%D0%A7
%D0%9A%D0%90%20
%D0%9E%D0%9C-
20.pdf 
- Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних занять та 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Образотворче 
мистецтво» (3, 4 
семестри) (для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання 
спеціальності 023 – 
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : О.В. Підлісна, 
О.Ч. Чирва, А.В. 
Симонова, Л.К. 
Сторожук. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 38 с. 
URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/57874/1/2021%2
0%D1%80%D0%B5%D
0%BF%20121%D0%9C
%20%D0%9C%D0%95
%D0%A2%D0%9E%D0
%94%D0%98%D0%A7
%D0%9A%D0%90%20
%D0%9E%D0%9C20%
203-4.pdf
3. Живопис : навч. 
посібник / [О.Ч. 
Чирва, А.В. Сімонова, 
М. Лобко-Зампасі, 
Д.Ю. Вінтаєв, Ю.О. 
Сосницький, В.П. 
Манохін, П.В. 
Мирончик] ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2021. – 
149 с. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/61347/1/2021_%
D0%9F%D0%95%D0%
A7_7%D0%9D_%D0%
96%D0%98%D0%92%D
0%9E%D0%9F%D0%9
8%D0%A1.pdf
4. Публікації:
- Підлісна О.В. 
Стратегії розвитку 
вищої художньої 
освіти в Україні в 
умовах глобалізації / 
О.В. Підлісна, 
Симонова О.В., Чирва 
О.Ч. // Грааль науки : 
міжнар. наук. журн. – 
2021. – № 4. – С. 629–



636. DOI: 
10.36074/grail-of-
science.07.05.2021.118
- Чирва О.Ч. 
Синергетична 
методологія як фактор 
розкриття творчого 
потенціалу студентів 
// Мистецька освіта: 
теорія, методологія, 
технології. Збірник 
матеріалів ІІ 
Всеукраїнської 
конференції. – 
Кривий Ріг, 2019. – С. 
67–69.
- Чирва О.Ч., Чирва 
А.Ю. Принципи 
синергетики у дизайн-
освіті. Еволюція 
уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє. 
Міжнародна науково-
практична інтернет 
конференція. 16–17 
листопада 2020 / м. 
Харків ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова. 276 с., 
С. 220–222. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/56972/
5. Творчі роботи:
- Серія ілюстрацій до 
дитячої книги: 
«Ввічливий хвіст», 
граф., планшет, Adobe 
Photoshop. 
https://drive.google.co
m/file/d/10m6krrtpjS4
w7JwImCYRdnlMo9N
MUOz2/view?
usp=sharing 
- Серія графічних 
робіт до розділу 
книги: «Тваринний 
світ. Червона книга», 
граф., планшет, Adobe 
Photoshop. 
https://drive.google.co
m/file/d/1tfve_cTkjFL6
3lGZdJRf8cZy7Fl52K7J
/view?usp=sharing
https://drive.google.co
m/file/d/1PysA0IY8mg
K4k3RH9rrMcDjjD0VO
j9cb/view?usp=sharing

392253 Чирва Анна 
Юріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

8.02020501 
образотворче 

мистецтво

0 ОК 12 Сучасне 
мистецтво

1. Аспірантура: 
Харківська державна 
академія дизайну та 
мистецтв, 023 – 
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація, тема: 
«Художній 
експеримент у 
сучасних мистецьких 
практиках», 2016–
2020 рр.
2. Публікації:
- Chyrva A.Yu. 
Myyhopoetic 
experiment in art and 
design practices of 
post-industrial society 
// Colloquim-journal. – 
2020. – №20(72). – С. 



13–18. (Index 
Copernicus) URL: 
http://www.colloquium
-journal.org/wp-
content/uploads/2020/
07/colloquium-journal-
2072-chast-2.pdf 
- Оленіна О. 
Художньо-науковий 
експеримент у системі 
сучасних мистецьких 
практик / О. Оленіна, 
А. Чирва // Художня 
культура. Актуальні 
проблеми. — 2020. —
Вип. 16. Ч. 2. — С. 55–
60. (фахове видання) 
DOI: 
https://doi.org/10.3150
0/1992-
5514.16(2).2020.217744
- Чирва О.Ч., Чирва 
А.Ю. Принципи 
синергетики у дизайн-
освіті. Еволюція 
уявлень в 
архітектурній і 
художній освіті: 
погляд в майбутнє. 
Міжнародна науково-
практична інтернет 
конференція. 16–17 
листопада 2020 / м. 
Харків ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова. 276 с., 
С. 220–222. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/56972/

362085 Пічугіна 
Юлія 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 

культури, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

020108 
Менеджмент 

соціокультурно
ї діяльності, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021855, 
виданий 

16.05.2014

1 ОК 11 Історія 
світової 
художньої 
культури

1. Докторантура: 
Національна музична 
академія України 
імені П.І. 
Чайковського, 
26.00.01 – теорія та 
історія культури, тема: 
«Цифрові медіа в 
художньо-мистецькій 
практиці креативного 
суспільства: 
особливості 
культуротворення і 
культуроспоживання»
, 2017–2019 рр.
2. Публікації:
- Пічугіна Ю.О. 
Мережева творчість у 
контексті 
герменевтичних 
досліджень культури / 
Пічугіна Ю.О. // 
Культура України. — 
2019. — Вип. 64. — С. 
65–72. (фахове 
видання) DOI: 
https://doi.org/10.3151
6/2410-5325.064.07
- Оленіна О.Ю. 
Інтернет-меми 
українського 
походження в 
культуротворчій 
практиці сучасного 
суспільства / Оленіна 
О.Ю., Пічугіна Ю.О. // 
Вісник Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтва. — 2018. — 
№ 3. — С. 77–81. 
(фахове видання) 



DOI: 
https://doi.org/10.3246
1/2226-
3209.3.2018.147211
- Пічугіна Ю.О. 
Художня творчість в 
контексті розвитку 
мережевих технологій 
/ Ю.О. Пічугіна // 
Теорія і практика 
актуальних наукових 
досліджень : матер. IV 
наук.-практ. конф., 
22–23 лютого, 2019 р. 
— Ч. 1. — Дніпро, 2019. 
— С. 83–85. URL: 
http://molodyvcheny.in
.ua/files/conf/other/33f
eb2019/27.pdf
- Пічугіна Ю.О. 
Система понять 
модифікацій культури 
доби технологічних 
інновацій / Ю.О. 
Пічугіна // 
Культурологія та 
соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії 
розвитку : матеріали 
міжнар. наук. конф., 
22–23 листопада 2018 
р. — Х., 2018. — С. 8–9.
- Пічугіна Ю.О. Медіа-
мистецтво в просторі 
сучасної культури / 
Ю.О. Пічугіна // 
Наука III тисячоліття: 
пошуки, проблеми, 
перспективи розвитку 
: матер. III міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф., 25–26 квітня, 
2019 р. — Бердянськ : 
БДПУ, 2019. — С. 64–
65. URL: 
https://bdpu.org.ua/wp
-
content/uploads/2019/
05/26-3.pdf
- Пічугіна Ю.О. 
Образотворче 
мистецтво на 
блокчейні / Ю.О. 
Пічугіна // Художня 
культура Греції та 
України в сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. — Харків : 
Мачулін, 2019. — С. 
103–105. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/60061/1/%D0%9
F%D1%96%D1%87%D1
%83%D0%B3%D1%96%
D0%BD%D0%B0.pdf

52722 Михайлова 
Інна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
кваліфікації

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
0301 

Фiлософiя, 

15 ОК 5 Філософія Публікації:
- Mykhailova I. 
Communitarysm and 
liberalism: discussions 
on the universality of 
human rights. 
European political and 
law discourse. 2019. 
Vol. 2. Iss. 6. P. 68–71. 
- Михайлова І. (2019). 
Legitimation of state 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 056023, 
виданий 

26.02.2020

power in the context of 
international relations. 
Grani, 22(7), 72-80. 
URL: 
https://doi.org/10.1542
1/17196 
- Михайлова І. О. 
Легітимація права в 
умовах 
багатополярності 
політичного поля. 
Гілея : науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. 
ред. В. М. Вашкевич. 
К. : ВІР УАН, 2019.  
Вип. 141 (2). С. 48–51. 
- Михайлова И. А. 
Дискурсивность 
феномена 
политической 
справедливости как 
индикатора 
легитимности права. 
Гілея : науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. 
ред. В. М. Вашкевич. 
К. : ВІР УАН, 2019. 
Вип. 142 (3). С. 74–77. 
- Михайлова І. О. 
Дискурсивна етика як 
проект реалізації прав 
людини в умовах 
глобалізації. Гілея : 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць / Гол. ред. 
В. М. Вашкевич. К. : 
ВІР УАН, 2019. 
Вип. 145 (2). С. 187–
189.

201676 Вінтаєва 
Наталя 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Атестат 
доцента 12ДЦ 

017955, 
виданий 

24.10.2007

29 ОК 12 Рисунок 
та пластична 
анатомія

1. Освіта: Харківський 
художньо-
промисловий 
інститут, 1982 р., 
промислове 
мистецтво, художник-
конструктор.
2. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська 
організація 
Національної спілки 
художників України, 
тема: «Сучасні 
тенденції в 
образотворчому 
мистецтві», наказ № 
901-02 від 27.10.2017 
р., 108 год.
3. Рисунок та 
пластична анатомія : 
навч. посібник / [О. 
Ю. Оленіна, В. П. 
Манохін, П. В. 
Мирончик, Н. С. 
Вінтаєва, Д. Ю. 
Вінтаєв, П. О. 
Дзюбенко, О. Ч. 
Чирва ; [за заг. ред. О. 
Ю. Оленіної] ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 237 с. 
http://surl.li/bituw
4. Публікації:
- Вінтаєв Д.Ю.  



Малюнок як засіб 
дослідження 
навколишнього 
середовища / Вінтаєв 
Д.Ю., Вінтаєва Н.С. // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2017. 
– Вип. 135. – С. 46–49. 
(фахове видання) 
URL: 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5025 
- Вінтаєв Д.Ю. 
Акварель як мобільна 
техніка дослідження 
предметно-
просторового 
середовища / Вінтаєв 
Д.Ю., Вінтаєва Н.С. // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2018. 
– Вип. 142. – С. 213–
216. (фахове видання) 
URL: 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5209
- Вінтаєва Н.С. 
«Жінка, що спить» 
полотно, акрил,  
70х80 // Ювілейна 
всеукраїнська 
художня виставка 
присвячена 175-річчю 
від дня народження 
І.Ю. Репіна : каталог. 
– Харків :  ХОНСХУ. – 
2019. – С. 14.
- Вінтаєва Н.С. 
«Чаювання» полотно, 
акрил,  70х80 // 
Всеукраїнська 
художня виставка 
«Чарівна та вічна» : 
каталог. – Харків :  
ХОНСХУ. – 2019. – С. 
25.
- Вінтаєва Н.С. «Віра» 
полотно, акрил,  
80х70 // 
Всеукраїнська 
художня виставка  
«Різдвяна» : каталог. 
– Харків :  
Національна спілка 
художників України, 
ХОНСХУ. – 2020. – С. 
7.
- Вінтаєва Н.С. 
«Кицюні» картон, 
акрил,  80х60 // 
Всеукраїнська 
художня виставка, 
присвячена дню 
художника : каталог. – 
Харків :  Національна 
спілка художників 
України, ХОНСХУ. – 
2020. – С. 13.
- Вінтаєва Н.С. 
«Розплетена коса» 
картон, акрил,  80х60 
// Всеукраїнська 
художня виставка, 
присвячена дню 
художника : каталог. – 



Харків :  Національна 
спілка художників 
України, ХОНСХУ. – 
2020. – С. 8.
- Вінтаєва Н.С. 
«Взимку» полотно, 
акрил,  80х70 // 
Всеукраїнська 
художня виставка  
«Різдвяна» : каталог. 
– Харків :  
Національна спілка 
художників України, 
ХОНСХУ. – 2021. – С. 
8.
5. Творчі роботи:
- «Фатєн» 80*70 см – 
полотно, акрил, 2021.
- «Взимку» 80*60 см – 
картон, акрил, 2021.
- «Гладіолуси» 80*60 
см – картон, акрил, 
2021.
- «Бузок» 80*60 см – 
картон, акрил, 2021.
- «Слобожанщина» 
60*80 см – картон, 
акрил, 2021.
6. Член Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України з 
1991р. Посвідчення № 
4573.

392236 Дзюбенко 
Поліна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

художньо-
промисловий 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

020210 
Дизайн, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 067245, 

виданий 
31.05.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040050, 
виданий 

23.09.2014

13 ОК 12 Рисунок 
та пластична 
анатомія

1. Кваліфікація: 
доцент кафедри 
образотворчого та 
декоративного 
мистецтва.
2. Рисунок та 
пластична анатомія : 
навч. посібник / [О. 
Ю. Оленіна, В. П. 
Манохін, П. В. 
Мирончик, Н. С. 
Вінтаєва, Д. Ю. 
Вінтаєв, П. О. 
Дзюбенко, О. Ч. 
Чирва ; [за заг. ред. О. 
Ю. Оленіної] ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 
– 237 с. 
http://surl.li/bituw 
3. Публікації:
- Каталог 
Всеукраїнської 
художньої виставки до 
Дня художника, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Живопис, стр. 42, 2017 
рік.
- Каталог 
Всеукраїнської 
художньої виставки 
«Чарівна та вічна», 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 31, 2017 
рік.
- Каталог 
Всеукраїнської 
анімалістичної 



художньої виставки, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 34, 2018 
рік.
- Каталог Ювілейної 
Всеукраїнської 
художньої виставки 
присвяченої 80 річчю 
Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України. 
Графіка, стр. 68, 2018 
рік.
- Мистецька антологія 
Харківщини: історія, 
традиції, сучасність 2 
том. Присвячено 80 
річчю Харківської 
організації 
Національної спілки 
художників України. 
// ХХМ, ХОНСХУ // 
Живопис, графіка, 
стр. 63, 506, 2018 рік.
- Каталог 
Всеукраїнської 
різдвяної художньої 
виставки, 
Національна спілка 
художників України, 
Харківська 
організація НСХУ. 
Графіка, стр. 46, 
2018–2019 роки.
4. Член Національної 
Спілки художників 
України. Посвідчення 
№ 6103 від 01.11.2013 
р.

79200 Вінтаєв 
Дмитро 
Юрійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.02020701 
дизайн

8 ОК 12 Рисунок 
та пластична 
анатомія

1. Публікації:
- Вінтаєв Д.Ю.  
Малюнок як засіб 
дослідження 
навколишнього 
середовища / Вінтаєв 
Д.Ю., Вінтаєва Н.С. // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2017. 
– Вип. 135. – С. 46–49. 
(фахове видання) 
URL: 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5025 
- Вінтаєв Д.Ю. 
Акварель як мобільна 
техніка дослідження 
предметно-
просторового 
середовища / Вінтаєв 
Д.Ю., Вінтаєва Н.С. // 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер. : Технічні науки 
та архітектура. – 2018. 
– Вип. 142. – С. 213–
216. (фахове видання) 
URL: 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5209
- Вінтаєв Д.Ю. 
Творчий пленер у 
розвитку академічної 



школи і сучасного 
образотворчого 
мистецтва / Д.Ю. 
Вінтаєв // Художня 
культура Греції та 
України в сучасному 
гуманітарному 
дискурсі : матер. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 25–26 червня, 
2019 р., м. Афіни, 
Греція. — Харків : 
Мачулін, 2019. — С. 
23–26. URL: 
https://eprints.kname.e
du.ua/cgi/users/home?
screen=EPrint%3A%3A
View&eprintid=60063
- Вінтаєв Д.Ю. «Квіти 
жовтня» картон, 
акрил,  80х100 // 
Ювілейна 
всеукраїнська 
художня виставка 
присвячена 80 річчю 
ХО НСХУ : каталог. – 
Харків :  ХОНСХУ. – 
2018. – С. 10.
- Вінтаєв Д.Ю. 
«Зимовий сад» 
картон, акрил,  
80х100 // 
Всеукраїнська 
художня виставка  
«Різдвяна» : каталог. 
– Харків :  
Національна спілка 
художників України, 
ХОНСХУ. – 2019. – С. 
7.
- Вінтаєв Д.Ю. «Перед 
різдвом» картон, 
акрил,  80х100 // 
Всеукраїнська 
художня виставка  
«Різдвяна» : каталог. 
– Харків :  
Національна спілка 
художників України, 
ХОНСХУ. – 2021. – 42 
с.
2. Творчі роботи:
- «Канал Венеції» 
50*60 см – картон, 
акрил, 2019.
- «Зимова казка» 
80*100 см – картон, 
акрил, 2020.
- «Ширяево» 60*80 
см – картон, акрил, 
2020.
- «Перед Різдвом» 
80*100 см – картон, 
акрил, 2021.
- «Весна» 80*100 см – 
картон, акрил, 2021.
3. Рисунок та 
пластична анатомія : 
навч. посібник / [О. 
Ю. Оленіна, В. П. 
Манохін, П. В. 
Мирончик, Н. С. 
Вінтаєва, Д. Ю. 
Вінтаєв, П. О. 
Дзюбенко, О. Ч. 
Чирва ; [за заг. ред. О. 
Ю. Оленіної] ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2021. 



– 237 с. 
http://surl.li/bituw
4. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Рисунок. 
Живопис. 
Скульптура» 
(Натюрморт, 
гризайль) (для 
студентів 1 курсу 
денної і заочної форм 
навчання 
спеціальностей 191 – 
Архітектура та 
містобудування, 022 – 
Дизайн, 023 – 
Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад.: О.М. Іванов, 
Д.Ю. Вінтаєв. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – 26 с. 
URL: 
http://surl.li/biduk
5. Член Національної 
спілки художників 
України.  Посвідчення 
№ 5903 від 2012 р.

236580 Глібова 
Тетяна 
Олександрів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

архітектури, 
дизайну та 

образотворчог
о мистецтва

Диплом 
бакалавра, 
Харківська 
державна 
академія 
дизайну і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

020208 
Образотворче 

мистецтво, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 061714, 

виданий 
29.06.2021

4 ОК 7 
Комп'ютерна 
графіка та 
моделювання

1. Кваліфікація: 
Кандидат 
мистецтвознавства, 
26.00.01 – теорія та 
історія культури, тема: 
«Ігрова скульптура як 
елемент художньої 
системи 
постмодернізму». 
Диплом ДК № 061714 
від 29.06.2021.
2. Творчі роботи:
- Графічні роботи до 
книги: Jack Lewis. 
Today I Found a 
Unicorn: A magical 
children's story about 
friendship and the 
power of imagination. 
Publisher:  Starry 
Dreamer Publishing, 
LLC. ISBN-13:  978-
1952328350, 2020. 
(Граф. планшет, 
Adobe Photoshop)
- Графічні роботи до 
книги: Jack Lewis. Joy 
to the World: The Best 
Christmas Gift Ever 
(Reason for the 
Season). Publisher:  
Starry Dreamer 
Publishing, LLC. ISBN-
13:  978-1952328497, 
2020. (Граф. планшет, 
Adobe Photoshop)
- Графічні роботи до 
книги: Jack Lewis. 
Today I Found a 
Mermaid: A magical 
children’s story about 
friendship and the 
power of imagination 



(Today I Found...). 
Publisher :  Starry 
Dreamer Publishing 
LLC, ISBN-13:  978-
1952328534, 2020. 
(Граф. планшет, 
Adobe Photoshop)
- Графічні роботи до 
книги: Ellwyn Autumn. 
Teddy Bear Tea. 
Publisher:  Angel Kiss 
Publications. ISBN-13: 
978-1735424903, 2020. 
(Граф. планшет, 
Adobe Photoshop)
- Графічні роботи до 
книги: Russell Slater . 
Lake Michigan Beach 
Days. Publisher: 
CreateSpace 
Independent Publishing 
Platform. ISBN-13: 978-
1724878359, 2018. 
(Граф. планшет, 
Adobe Photoshop)
- Графічні роботи до 
книги: Deb McManus. 
The Wishful Thinkers. 
Publisher: Barnes & 
Noble Press, ISBN-13: 
9781666286564, 2021. 
(Граф. планшет, 
Adobe Photoshop)
3. Член Міжнародного 
об’єднання «Таланти 
ІІІ тисячоліття». 
Свідоцтво від 
04.09.2018 р.

309976 Бойко 
Світлана 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

25 ОК 1 Іноземна 
мова за 
професійним 
спрямуванням

1. Освіта: Полтавський 
державний 
педагогічний інститут 
імені В.Г. Короленка, 
1995 р., спеціальність 
"Українська мова і 
література, англійська 
мова", диплом ЛП № 
003553 від 30.06.1995 
р.
2. Підвищення 
кваліфікації: 
Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені Г.С. 
Сковороди, 15 жовтня-
26 грудня 2019 р. 
Тема: Особливості 
викладання усного та 
писемного мовлення 
(англ.мова) для 
студентів-філологів. 
Кількість навчальних 
годин – 180. Свідоцтво 
№ 06/23-468.
3. Публікації:
- Petchenko О.M., 
Petchenko G.О., Boiko 
S.M. (2021). Study of 
dynamic drag of 
dislocations in КСl 
crystals with impurities 
and different 
dislocation structure. 
Problems of Atomic 
Science and 
Technology, №132(2), 
51-54. 
https://doi.org/10.4681
3/2021-132-051
- Levchenko N., 



Liamprekht O., 
Zosimova O., 
Varenikova O., Boiko S. 
(2020). Emblematic 
Literature as a Form of 
Biblical Hermeneutics. 
Amazonia Investigo, 
9(32). Florencia: 
Universidad de la 
Amazonia, 2020. P. 61–
69. 
http://dx.doi.org/10.34
069/AI/2020.32.08.7
- Svitlana Boiko. 
(2020). Female Images 
in European Baroque 
Poetry (Based on the 
Verses of Ivan 
Velychkovsky, Danylo 
Bratkovsky, Robert 
Herrick, and Andrew 
Marvell). Studia Polsko-
Ukraińskie, 7, P. 30-37. 
http://cejsh.icm.edu.pl
/cejsh/element/bwmeta
1.element.ceon.element-
f79b2d92-2fdb-3ebc-
a209-b0ac613a5a15
4. Професійні 
об'єднання: Членкиня 
Української філії 
Міжнародного 
об’єднання викладачів 
англійської мови 
TESOL – Україна.  
Сертифікат № 21434г.

 
 

  
 
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

ПРН12. 
Застосовувати 
різноманітні 
мистецькі техніки.

ПП 24 Дипломна 
робота

Художньо-проєктні методи 
(ескізування, моделювання, 
макетування, планування), 
творчого експерименту

Публічний захист 
дипломної роботи

ПП 3 Скульптура Бесіда, ілюстрація, 
практичний показ, 
практична робота з натури 
та за уявою, самостійна 
робота

Візуальний контроль, усне 
опитування, підсумковий 
контроль -диф. залік у 
формі комплексного 
кафедр. перегляду

ПРН9. 
Застосовувати 
знання з історії 
мистецтв у 
професійній 
діяльності, 
впроваджувати 
український та 
зарубіжний 
мистецький досвід.

ОК 12 Сучасне 
мистецтво

Наочні (ілюстрація, 
демонстрація, презентація); 
практичні (реферати, 
доповіді)

Індивідуальне та 
фронтальне опитування

ОК 11 Історія світової 
художньої культури

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні: лекції, практичні 
заняття (обговорення); 
наочні: візуальний супровід 
лекцій та практичних занять 
(презентації PowerPoint, 

Захист рефератів. 
Опитування під час 
проведення усіх видів 
контрольних заходів. 
Проведення контрольних 
робіт за результатами 
змістових модулів. 



відеоряд). 2. За типом 
пізнавальної діяльності 
студентів: репродуктивний; 
проблемно-пошуковий 
метод. 3. За ступенем 
керування навчальним 
процесом: під керівництвом 
викладача; самостійна 
робота студентів.

Підсумковий контроль у 
вигляді іспиту.

ПРН10. Володіти 
основами наукового 
дослідження 
(робота з 
бібліографією, 
реферування, 
рецензування, 
приладові та 
мікрохімічні 
дослідження).

ОК 11 Історія світової 
художньої культури

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні (практичні 
заняття). 2. За типом 
пізнавальної діяльності 
студентів:
проблемно-пошуковий 
метод. 3. За ступенем 
керування навчальним 
процесом: самостійна 
робота студентів; під 
керівництвом викладача.

Оцінка виконання 
самостійної роботи 
студентів (реферати, аналіз 
твору живопису, 
презентації).

ПРН 11. Визначати 
мету, завдання та 
етапи мистецької, 
реставраційної та 
дослідницької 
діяльності, 
сприяти 
оптимальним 
соціально-
психологічним 
умовам для 
якісного виконання 
роботи.

ОК 14 Арт 
проектування

Творчо-репродуктив. метод; 
інтеграційні, колективної дії

Захист доповіді, реферату, 
презентації, перегляд 
поточних практичних 
завдань

ОК 13 Образотворче 
мистецтво

Наочні (ілюстрація, 
демонстрація, презентація); 
практичні (реферати, 
доповіді, графічні роботи)

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль; 
перегляд

ПРН12. 
Враховувати 
психологічні 
особливості у 
процесі навчання, 
спілкування та 
професійної 
діяльності.

ОК 14 Арт 
проектування

Творчо-репродуктив. метод; 
інтеграційні, колективної дії

Підсумковий контроль – 
диференційований залік у 
формі кафедрального 
перегляду практичних і 
самостійних завдань

ОК 13 Образотворче 
мистецтво

Словесні, наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(реферати, доповіді, 
графічні роботи)

Підсумковий контроль – 
диф. залік (у формі 
комплексного 
кафедрального перегляду)

ПРН13. 
Застосовувати 
сучасне програмне 
забезпечення у 
професійній 
діяльності (за 
спеціалізаціями).

ОК 9 
Світлокольоровий 
дизайн та 
комп'ютерне 
моделювання 
освітлення

Бесіди з відео 
презентаціями Творчо-
репродукт. методи; 
інтеграційні, інформаційні, 
дистанційні, аналітично-
креативні; використання 
інформаційних 
комунікаційних технологій

Поточний контроль: усне та 
письмове опитування; 
графічний контроль; 
перегляд; програмований 
контроль (тестування); 
підсумковий контроль – 
екзамен

ОК 8 3D моделювання Словесні (розповідь-
пояснення); наочні, сучасні 
способи комунікації: 
месенджери, відео 
конференції, відео 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(реферати, доповіді)

Усне опитування, графічний 
контроль, захист доповіді, 
презентації. Підсумковий 
контроль у формі диф. 
заліку

ОК 7 Комп'ютерна 
графіка та 
моделювання

Вербальні, графічні, 
проектні, проблемно-
пошуковий метод; 
самостійна робота студентів

Усний, письмовий, 
графічний контроль робіт за 
результатами змістових 
модулів. Перегляд 
самостійної роботи 
студентів (графічні роботи, 
реферати, аналіз твору 
живопису, презентації). 
Підсумковий контроль - 
диф. залік у формі 
кафедрального перегляду.

ПРН14. 
Трактувати 

ОК 20 Скульптура Бесіда, роз’яснення, 
ілюстрація, практичний 

Візуальний контроль, 
поточні перегляди завдань 



формотворчі 
засоби 
образотворчого 
мистецтва, 
декоративного 
мистецтва, 
реставрації як 
відображення 
історичних, 
соціокультурних, 
економічних і 
технологічних 
етапів розвитку 
суспільства, 
комплексно 
визначати їхню 
функціональну та 
естетичну 
специфіку у 
комунікативному 
просторі.

показ, практична робота з 
натури та за уявою, 
самостійна робота

змістових модулів з 
підсумковим комплексним 
переглядом і диф. заліком.

ОК 19 Декоративно-
прикладне мистецтво

Наочні (ілюстрація, 
демонстрація, презентація); 
практичні (реферати, 
доповіді, графічні роботи)

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль; 
перегляд

ОК 18 Орнамент в 
декоративно-
прикладному 
мистецтві

Словесні (розповідь-
пояснення); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(реферати, доповіді)

Усне опитування, 
письмовий контроль, 
графічний контроль, захист 
доповіді, презентації.

ОК 16 Живопис Бесіда, інструктаж, 
ілюстрація, демонстрація, 
практична робота (живопис) 
з натури та за уявою

Поточні перегляди завдань 
змістових модулів з 
підсумковим комплексним 
переглядом і диф. заліком.

ОК 12 Сучасне 
мистецтво

Словесні (розповідь-
пояснення, лекція, 
дискусія); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(реферати, доповіді)

Індивідуальне та 
фронтальне опитування; 
підсумковий контроль – 
диференційований залік

ОК 11 Історія світової 
художньої культури

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні: лекції, практичні 
заняття (обговорення); 
наочні: візуальний супровід 
лекцій та практичних занять 
(презентації PowerPoint, 
відеоряд). 2. За типом 
пізнавальної діяльності 
студентів: репродуктивний; 
проблемно-пошуковий 
метод. 3. За ступенем 
керування навчальним 
процесом: під керівництвом 
викладача; самостійна 
робота студентів.

Опитування під час 
проведення усіх видів 
контрольних заходів. 
Проведення контрольних 
робіт за результатами 
змістових модулів. Оцінка 
виконання самостійної 
роботи студентів (реферати, 
аналіз твору живопису, 
презентації). Підсумковий 
контроль у вигляді іспиту.

ОК 17 Рисунок та 
пластична анатомія

Показ, практична робота 
(рисунок) з натури та за 
уявою, самостійна робота

Поточні перегляди завдань 
змістових модулів з 
підсумковим комплексним 
переглядом і диф. заліком

ПРН15. Володіти 
фаховою 
термінологією, 
теорією і 
методикою 
образотворчого 
мистецтва, 
декоративного 
мистецтва, 
реставрації 
мистецьких творів.

ОК 13 Образотворче 
мистецтво

Практичні (реферати, 
доповіді, графічні роботи)

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль; 
перегляд

ОК 19 Декоративно-
прикладне мистецтво

Словесні, наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(реферати, доповіді, 
графічні роботи)

Підсумковий контроль – 
диф. залік (у формі 
комплексного кафедр. 
перегляду)

ПРН16. Розуміти 
вагому роль 
українських 
етномистецьких 
традицій у 
стильових 
рішеннях творів 
образотворчого, 
декоративного та 
сучасного 
візуального 
мистецтва.

ОК 11 Історія світової 
художньої культури

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні: лекції, практичні 
заняття (обговорення); 
наочні: візуальний супровід 
лекцій та практичних занять 
(презентації PowerPoint). 2. 
За типом пізнавальної 
діяльності студентів: 
репродуктивний; 
проблемно-пошуковий 
метод. 3. За ступенем 
керування навчальним 
процесом: під керівництвом 
викладача; самостійна 
робота студентів.

Опитування під час 
проведення усіх видів 
контрольних заходів. 
Проведення контрольних 
робіт за результатами 
змістових модулів. Оцінка 
виконання самостійної 
роботи студентів (реферати, 
аналіз твору живопису, 
презентації). Підсумковий 
контроль у вигляді іспиту.

ПРН18. Формувати 
екологічну 
свідомість і 

ОК 5 Філософія Словесні (усні), наочні 
(демонстрація 
ілюстративного матеріалу), 

Усне опитування; 
тестування; письмовий іспит



культуру 
особистості, 
застосовувати 
екологічні 
принципи в житті 
та професійній 
діяльності.

практичні (проблемно-
пошукові і практичні 
завдання, написання ессе, 
контрольної роботи, 
ведення філософського 
словника, конспектування 
першоджерел), інтерактивні 
(дискусії, полеміка тощо)

ПРН2. 
Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології.

ПП 14 Професійне 
презентування 
художніх проектів

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні (лекції, практичні 
заняття); наочні: візуальний 
супровід лекцій та 
практичних занять 
(презентації PowerPoint). 2. 
За типом пізнавальної 
діяльності студентів: 
репродуктивний; 
проблемнопошуковий 
метод. 3. За ступенем 
керування навчальним 
процесом: під керівництвом 
викладача; самостійна 
робота студентів.

Оцінка виконання 
самостійної роботи 
студентів (складання 
портфоліо, резюме, заявки 
на конкурс, робота з 
альтернативними 
інструментами презентації 
художніх проектів).

ПП 7 Комп'ютерна 
графіка та 
моделювання

Вербальні: лекції, практичні 
(графічні вправи, завдання); 
наочні: візуальний супровід 
лекцій та практичних занять 
(презентації), проектні, 
проблемнопошуковий 
метод.

Усний, письмовий, 
графічний контроль робіт за 
результатами змістових 
модулів. Перегляд 
самостійної роботи 
студентів (графічні роботи, 
реферати, аналіз твору 
живопису, презентації). 
Підсумковий контроль - 
диф. залік у формі 
кафедрального перегляду.

ПП 5 Основи 3D 
моделювання

Словесні (розповідь-
пояснення); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
завдання

Усне опитування, 
письмовий контроль, 
графічний контроль, захист 
доповіді, презентації. 
Підсумковий контроль у 
формі екзамену

ПРН4. Аналізувати 
та обробляти 
інформацію з 
різних джерел.

ПП 14 Професійне 
презентування 
художніх проектів

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні (практичні 
заняття). 2. За типом 
пізнавальної діяльності 
студентів:
репродуктивний; 
проблемнопошуковий 
метод. 3. За ступенем 
керування навчальним 
процесом: під керівництвом 
викладача; самостійна 
робота студентів

Оцінка виконання 
самостійної роботи 
студентів (пошук вакансій та 
конкурсів, складання 
портфоліо і резюме, робота з 
альтернативними 
інструментами презентації 
художніх проектів).

ПП 23 
Переддипломна 
практика

Особистісно орієнтований 
підхід

Поточний контроль: 
перегляд поточних 
практичних завдань; захист 
доповіді, реферату, 
презентації, тощо. 
Підсумковий контроль – 
диференційований залік у 
формі кафедрального 
перегляду практичних і 
самостійних завдань та 
захисту звіту практики

ПП 13 Інноваційні 
технології в 
образотворчому 
мистецтві

Словесні 
(розповідьпояснення); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація, презентація); 
практичні (реферати, 
доповіді)

Усне опитування, графічний 
контроль, захист доповіді, 
реферату презентацї. 
Підсумковий контроль – 
диференційований залік

ПРН5. Генерувати 
нові ідеї 

ПП 13 Інноваційні 
технології в 

Проблемнопошуковий, 
проєктні та творчі методи 

Захист доповіді, реферату 
презентацї. Поточний 



(креативність), 
демонструвати 
розвинуту творчу 
уяву.

образотворчому 
мистецтві

(аналізу аналогів, 
прогнозування, планування, 
ескізування, моделювання, 
тощо)

перегляд практичних робіт

ПП 24 Дипломна 
робота

Дослідницькі (аналізу, 
прогнозування, 
систематизації, 
узагальнення тощо), 
проєктні (ескізування, 
моделювання, макетування, 
планування), творчого 
експерименту

Публічний захист 
дипломної роботи

ПРН6. Вміти 
працювати в 
команді та 
автономно.

ПП 23 
Переддипломна 
практика

Особистісно орієнтований 
підхід

Поточний контроль: 
перегляд поточних 
практичних завдань; захист 
доповіді, реферату, 
презентації, тощо. 
Підсумковий контроль – 
диференційований залік у 
формі кафедрального 
перегляду практичних і 
самостійних завдань та 
захисту звіту практики

ПРН7. 
Спілкуватися з 
представниками 
інших професійних 
груп різного рівня 
(з експертами з 
інших галузей 
знань/видів 
економічної 
діяльності).

ПП 14 Професійне 
презентування 
художніх проектів

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні (лекції, практичні 
заняття); наочні: візуальний 
супровід лекцій (відеоряд). 
2. За типом пізнавальної 
діяльності студентів: 
репродуктивний метод. 3. За 
ступенем керування 
навчальним процесом: 
самостійна робота студентів; 
під керівництвом 
викладача.

Оцінка виконання 
практичного завдання 
(тренінг «співбесіда з 
роботодавцем»). 
Диференційований залік.

ПРН9. Діяти 
соціально 
відповідально та 
свідомо.

ПП 14 Професійне 
презентування 
художніх проектів

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні: лекції, практичні 
заняття. 2. За типом 
пізнавальної діяльності 
студентів: репродуктивний. 
3. За ступенем керування 
навчальним процесом: під 
керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів.

Оцінка виконання 
практичного завдання 
(тренінг «співбесіда з 
роботодавцем»). 
Диференційований залік.

ПРН13. Вміти 
намалювати 
натюрморт, 
пейзаж а також 
голову, півфігуру, 
фігуру людини.

ПП 24 Дипломна 
робота

Практичні методи 
створення художнього 
образу засобами 
образотворчого мистецтва

Публічний захист 
дипломної роботи

ПРН14. 
Створювати 
тривимірні об’єкти 
(скульптура) та 
просторові 
інсталяції 
(візуальні 
практики, 
сценографія) в 
різних матеріалах.

ПП 3 Скульптура Практичний показ, 
практична робота з натури

Візуальний контроль, 
перегляд, усне опитування

ПП 7 Комп'ютерна 
графіка та 
моделювання

Вербальні: лекції, практичні 
(графічні вправи, завдання); 
наочні: візуальний супровід 
лекцій та практичних занять 
(презентації), проектні, 
проблемнопошуковий 
метод.

Графічний контроль, 
перегляд самостійної роботи 
студентів (графічні роботи, 
реферати, презентації).

ПП 5 Основи 3D 
моделювання

Наочні (ілюстрація, 
демонстрація, презентація); 
практичні завдання

Усне опитування, 
письмовий контроль, 
графічний контроль

ПРН16. 
Застосовувати у 
власній творчості 
закони і правила 
композиційної 
організації твору, 
а також способи 
інтерпретації, 

ПП 13 Інноваційні 
технології в 
образотворчому 
мистецтві

Методи стилізації, 
трансформації, символізації, 
інтерпретації.

Візуальний, графічний 
контроль. Захист доповіді, 
реферату презентацї. 
Перегляд практичних робіт.

ПП 3 Скульптура Практична робота за уявою, 
самостійна робота

Візуальний контроль, 
перегляд, усне опитування



стилізації, 
трансформації.

ПП 24 Дипломна 
робота

Методи стилізації, 
трансформації, символізації, 
інтерпретації.

Публічний захист 
дипломної роботи

ПП 14 Професійне 
презентування 
художніх проектів

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні (лекції, практичні 
заняття). 2. За типом 
пізнавальної діяльності 
студентів: репродуктивний. 
3. За ступенем керування 
навчальним процесом: під 
керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів.

Оцінка виконання 
самостійної роботи 
студентів (складання 
портфоліо, резюме, заявки 
на конкурс, інтерпретація 
власного твору, 
інтерпретація концепції 
художнього проекту). 
Оцінка виконання 
практичних завдань 
(публічна презентація 
інтерпретації власного 
художнього твору, концепції 
художнього проекту, 
портфоліо). 
Диференційований залік.

ПРН17. 
Використовувати 
власну образно-
асоціативну, 
стилістичну та 
пластичну мову, 
інтегрувати 
смисли та засоби їх 
втілення у 
мистецькому 
творі.

ПП 3 Скульптура Практична робота з натури 
та за уявою, самостійна 
робота

Візуальний контроль, 
перегляд, усне опитування

ПП 24 Дипломна 
робота

Проєктні (ескізування, 
моделювання, макетування, 
планування), творчого 
експерименту

Публічний захист 
дипломної роботи

ПП 5 Основи 3D 
моделювання

Словесні (розповідь-
пояснення); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
завдання

Усне опитування, 
письмовий контроль, 
графічний контроль

ПРН18. 
Відтворювати 
традиційні та 
синтезувати 
сучасні технології в 
межах різних 
спеціалізацій 
образотворчого 
мистецтва, 
декоративного 
мистецтва та 
реставрації творів 
мистецтва.

ПП 3 Скульптура Бесіда, ілюстрація, 
практичний показ, 
практична робота з натури 
та за уявою, самостійна 
робота

Усне опитування, 
підсумковий перегляд

ПП 24 Дипломна 
робота

Дослідницькі, 
мистецтвознавчі, творчі 
методи

Публічний захист 
дипломної роботи

ПРН19. Генерувати 
авторські 
інноваційні пошуки 
в практику 
сучасного 
мистецтва.

ПП 13 Інноваційні 
технології в 
образотворчому 
мистецтві

Проєктні та творчі методи 
(аналізу аналогів, 
прогнозування, планування, 
ескізування, моделювання, 
тощо).

Усне опитування, графічний 
контроль, захист доповіді, 
реферату презентацї. 
Підсумковий контроль – 
диференційований залік

ПП 23 
Переддипломна 
практика

Особистісно орієнтований 
підхід

Поточний контроль: 
перегляд поточних 
практичних завдань; захист 
доповіді, реферату, 
презентації, тощо. 
Підсумковий контроль – 
диференційований залік у 
формі кафедрального 
перегляду практичних і 
самостійних завдань та 
захисту звіту практики, 
перегляд

ПП 24 Дипломна 
робота

Проєктні (ескізування, 
моделювання, макетування, 
планування), творчого 
експерименту

Публічний захист 
дипломної роботи

ПРН24. Володіти 
основами наукового 
дослідження 
(робота з 
бібліографією, 
реферування, 

ПП 23 
Переддипломна 
практика

Особистісно орієнтований 
підхід

Поточний контроль: 
перегляд поточних 
практичних завдань; захист 
доповіді, реферату, 
презентації, тощо. 
Підсумковий контроль – 



рецензування). диференційований залік у 
формі кафедрального 
перегляду практичних і 
самостійних завдань та 
захисту звіту практики

ПП 24 Дипломна 
робота

Дослідницькі, 
мистецтвознавчі методи

Публічний захист 
дипломної роботи

ПРН25. Володіти 
навчальними 
методиками, 
теорією та 
методикою 
професійної 
художньої освіти 
та дидактикою 
викладання 
спеціальних 
дисциплін з фаху 
та формувати 
естетичні смаки, 
художні навички 
учнів 
загальноосвітніх 
та початкових 
спеціалізованих 
мистецьких 
закладів.

ПП 23 
Переддипломна 
практика

Особистісно орієнтований 
підхід

Поточний контроль: 
перегляд поточних 
практичних завдань; захист 
доповіді, реферату, 
презентації, тощо. 
Підсумковий контроль – 
диференційований залік у 
формі кафедрального 
перегляду практичних і 
самостійних завдань та 
захисту звіту практики

ПП 24 Дипломна 
робота

Практичні, наочні, проєктні 
методи

Публічний захист 
дипломної роботи

ПРН8. 
Аналізувати, 
стилізувати, 
інтерпретувати 
та 
трансформувати 
об’єкти (як 
джерела творчого 
натхнення) для 
розроблення 
композиційних 
рішень; 
аналізувати 
принципи 
морфології об’єктів 
живої природи, 
культурно-
мистецької 
спадщини і 
застосовувати 
результати 
аналізу при 
формуванні 
концепції твору та 
побудові 
художнього образу.

ОК 26 Пленерна 
практика

Бесіда, інструктаж, 
ілюстрація, демонстрація, 
практична робота (малюнки 
і етюди) з натури та за уявою

Поточні перегляди 
практичних завдань 
змістових модулів з 
підсумковим комплексним 
переглядом і диф. заліком

ОК 27 Художньо-
проектна практика

Вербальні (вступні бесіди), 
наочні, 
проблемнопошуковий, 
проєктні методи аналізу, 
прогнозування, планування, 
моделювання, макетування

Індивідуальне та 
фронтальне опитування. 
Поточні перегляди 
практичних завдань. Захист 
доповіді.

ОК 20 Скульптура Бесіда, роз’яснення, 
ілюстрація, практичний 
показ, практична робота з 
натури та за уявою, 
самостійна робота

Візуальний контроль, 
поточні перегляди завдань 
змістових модулів з 
підсумковим комплексним 
переглядом і диф. заліком.

ОК 19 Декоративно-
прикладне мистецтво

Практичні (реферати, 
доповіді, графічні роботи)

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль; 
перегляд

ОК 17 Рисунок та 
пластична анатомія

Показ, практична робота 
(рисунок) з натури та за 
уявою, самостійна робота

Поточні перегляди завдань 
змістових модулів

ОК 16 Живопис Бесіда, інструктаж, 
ілюстрація, демонстрація, 
практична робота (живопис) 
з натури та за уявою.

Поточні перегляди завдань 
змістових модулів

ОК 14 Арт 
проектування

Інформаційні, дистанційні, 
аналітично-креативні

Захист доповіді, реферату, 
презентації, перегляд 
поточних практичних 
завдань

ОК 13 Образотворче 
мистецтво

Практичні (реферати, 
доповіді, графічні роботи)

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль; 
перегляд

ПРН7. 
Відображати 
морфологічні, 
стильові та 
кольоро-фактурні 
властивості 
об’єктів 

ОК 20 Скульптура Бесіда, роз’яснення, 
ілюстрація, практичний 
показ, практична робота з 
натури та за уявою, 
самостійна робота

Візуальний контроль, 
поточні перегляди завдань 
змістових модулів з 
підсумковим комплексним 
переглядом і диф. заліком.

ОК 19 Декоративно- Словесні (розповідь- Усне фронтальне та 



образотворчого, 
декоративного 
мистецтва, 
реставрації та 
використовувати 
існуючі методики 
реставрації творів 
мистецтва в 
практичній 
діяльності за 
фахом.

прикладне мистецтво пояснення); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(реферати, доповіді, 
графічні роботи)

індивідуальне опитування; 
візуальний контроль; 
перегляд

ОК 18 Орнамент в 
декоративно-
прикладному 
мистецтві

Словесні (розповідь-
пояснення); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(реферати, доповіді)

Усне опитування, 
письмовий контроль, 
графічний контроль, захист 
доповіді, презентації. 
Підсумковий контроль у 
формі диференційованого 
заліку

ОК 17 Рисунок та 
пластична анатомія

Бесіда, роз’яснення, 
ілюстрація, практичний 
показ, практична робота 
(рисунок) з натури та за 
уявою, самостійна робота

Поточні перегляди завдань 
змістових модулів

ОК 16 Живопис Бесіда, інструктаж, 
ілюстрація, демонстрація, 
практична робота (живопис) 
з натури та за уявою.

Поточні перегляди завдань 
змістових модулів

ОК 13 Образотворче 
мистецтво

Словесні (розповідь-
пояснення); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(реферати, доповіді, 
графічні роботи)

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль; 
перегляд

ПРН12.Враховуват
и психологічні 
особливості у 
процесі навчання, 
спілкування та 
професійної 
діяльності.

ОК 18 Музейна 
практика

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні (бесіда, 
інструктаж).
2. За типом пізнавальної 
діяльності студентів: 
репродуктивний.
3. За ступенем керування 
навчальним процесом: під 
керівництвом викладача; в 
ході робочої взаємодії 
студентів.

Спостереження. 
Підсумковий контроль у 
вигляді диференційованого 
заліку.

ПРН5. Аналізувати 
та обробляти 
інформацію з 
різних джерел.

ОК 12 Сучасне 
мистецтво

Словесні (розповідь-
пояснення, лекція, 
дискусія); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(реферати, доповіді)

Усне опитування; 
письмовий та графічний 
контроль (контрольні 
роботи); індивідуальне та 
фронтальне опитування; 
підсумковий контроль – 
диференційований залік

ОК 11 Історія світової 
художньої культури

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні (лекції, практичні 
заняття); наочні: візуальний 
супровід лекцій та 
практичних занять 
(презентації PowerPoint). 2. 
За типом пізнавальної 
діяльності студентів: 
проблемнопошуковий 
метод. 3. За ступенем 
керування навчальним 
процесом: під керівництвом 
викладача; самостійна 
робота студентів.

Опитування (усне, 
письмове, поточний 
індивідуальний, 
фронтальний контроль); 
модульний фронтальний 
письмовий контроль; захист 
реферату, презентації, 
аналіз твору мистецтва; 
підсумковий контроль у 
формі екзамену.

ПРН3.Формувати 
різні типи 
документів 
професійного 
спрямування згідно 
з вимогами 
культури усного і 
писемного 
мовлення.

ОК 1 Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Словесні, наочні, 
репродуктивні 
пояснювально-ілюстративні. 
Виконання вправ, тестів, 
самостійна робота. Бесіда. 
Дискусія.

Поточний контроль, 
підсумковий контроль - у 
формі заліку, екзамену.

ПРН4.Орієнтуват ОК 6 Цифровий Словесні (розповідь- Усне фронтальне та 



ися в розмаїтті 
сучасних 
програмних та 
апаратних засобів, 
використовувати 
знання і навички 
роботи з фаховим 
комп’ютерним 
забезпеченням (за 
спеціалізаціями).

практикум пояснення); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(доповіді, графічні роботи)

індивідуальне опитування; 
графічний контроль

ОК 3 Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, захист 
звітів з практичних робіт, 
перевірка звітів по 
завданню та тестування в 
Moodle (версія 3.9)

ПРН5.Аналізувати 
та обробляти 
інформацію з 
різних джерел.

ОК 3 Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, захист 
звітів з практичних робіт, 
перевірка звітів по 
завданню та тестування в 
Moodle (версія 3.9)

ПРН6.Застосовува
ти знання з 
композиції, 
розробляти 
формальні 
площинні, об’ємні 
та просторові 
композиційні 
рішення і 
виконувати їх у 
відповідних 
техніках та 
матеріалах.

ОК 9 Творчий 
практикум

Словесні 
(розповідьпояснення); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація, презентація); 
практичні (реферати, 
доповіді, графічні роботи)

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль; 
перегляд

ОК 8 Основи 
художньої композиції

Лекція з відео-
презентаціями; дискусія; 
гра; 
особистісноорієнтований 
підхід; проектні, творчі, 
дизайнерські методи

Поточний контроль: 
опитування (усне і 
письмове; поточні 
перегляди (візуальний, 
графічний контроль); 
програмований контроль 
(тестування); перегляд

ПРН7.Відображати 
морфологічні, 
стильові та 
кольоро-фактурні 
властивості 
об’єктів 
образотворчого, 
декоративного 
мистецтва, 
реставрації та 
використовувати 
існуючі методики 
реставрації творів 
мистецтва в 
практичній 
діяльності за 
фахом.

ОК 12 Рисунок та 
пластична анатомія

Бесіда, роз’яснення, 
ілюстрація, практичний 
показ, практична робота 
(рисунок) з натури та за 
уявою, самостійна робота.

Усне опитування, 
візуальний контроль, 
поточні перегляди завдань 
змістових модулів з 
підсумковим комплексним 
переглядом і диф. заліком.

ОК 11 Живопис Бесіда, інструктаж, 
ілюстрація, демонстрація, 
практична робота (живопис) 
з натури та за уявою.

Поточні перегляди завдань 
змістових модулів з 
підсумковим комплексним 
переглядом і диф. заліком.

ПРН8.Аналізувати, 
стилізувати, 
інтерпретувати 
та 
трансформувати 
об’єкти (як 
джерела творчого 
натхнення) для 
розроблення 
композиційних 
рішень; 
аналізувати 
принципи 
морфології об’єктів 
живої природи, 
культурно-
мистецької 
спадщини і 
застосовувати 
результати 
аналізу при 
формуванні 
концепції твору та 
побудові 
художнього образу.

ОК 9 Творчий 
практикум

Практичні (реферати, 
доповіді, графічні роботи)

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль; 
перегляд

ОК 8 Основи 
художньої композиції

Дослідницькі, проектні 
методи, інтеграційні, 
колективної дії, 
інформаційні, дистанційні, 
аналітичнокреативні, 
методи моделювання, 
ескізування, творчої роботи

Поточний контроль: 
опитування (усне і 
письмове; поточні 
перегляди (візуальний, 
графічний контроль); 
програмований контроль 
(тестування); захист 
доповіді, презентації; 
Підсумковий контроль: 
диференційований залік у 
формі письмової 
контрольної роботи, 
тестування.

ПРН9.Застосовува
ти знання з історії 
мистецтв у 
професійній 
діяльності, 
впроваджувати 

ОК 18 Музейна 
практика

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні (лекції, екскурсії); 
наочні (знайомство з 
експонатами музеїв).
2. За типом пізнавальної 

Оцінка виконання 
самостійної роботи 
студентів (аналіз твору 
образотворчого мистецтва). 
Індивідуальне та 
фронтальне опитування. 



український та 
зарубіжний 
мистецький досвід.

діяльності студентів: 
репродуктивний, 
проблемнопошуковий.
3. За ступенем керування 
навчальним процесом: під 
керівництвом викладача, 
самостійна робота студентів.

Підсумковий контроль у 
вигляді диференційованого 
заліку.

ОК 7 Історія та теорія 
мистецтва

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні: лекції, практичні 
заняття (обговорення); 
наочні: візуальний супровід 
лекцій та практичних занять 
(презентації PowerPoint, 
відеоряд).
2. За типом пізнавальної 
діяльності студентів: 
репродуктивний; 
проблемнопошуковий 
метод.
3. За ступенем керування 
навчальним процесом: під 
керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів.

Опитування під час 
проведення усіх видів 
контрольних заходів. 
Проведення контрольних 
робіт за результатами 
змістових модулів. Оцінка 
виконання самостійної 
роботи студентів (реферати, 
аналіз творів живопису, 
презентації). Підсумковий 
контроль у вигляді іспиту.

ПРН10.Володіти 
основами наукового 
дослідження 
(робота з 
бібліографією, 
реферування, 
рецензування, 
приладові та 
мікрохімічні 
дослідження).

ОК 3 Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, захист 
звітів з практичних робіт, 
перевірка звітів по 
завданню та тестування в 
Moodle (версія 3.9)

ПРН11.Визначати 
мету, завдання та 
етапи мистецької, 
реставраційної та 
дослідницької 
діяльності, 
сприяти 
оптимальним 
соціально-
психологічним 
умовам для 
якісного виконання 
роботи.

ОК 9 Творчий 
практикум

Практичні (реферати, 
доповіді, графічні роботи), 
проєктні (прогностичні, 
планування, моделювання), 
колективні

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль; 
перегляд

ПРН2.Виявляти 
сучасні знання і 
розуміння 
предметної галузі 
та сфери 
професійної 
діяльності, 
застосовувати 
набуті знання у 
практичних 
ситуаціях.

ОК 7 Історія та теорія 
мистецтва

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні: лекції, практичні 
заняття (обговорення); 
наочні: візуальний супровід 
лекцій та практичних занять 
(презентації PowerPoint, 
відеоряд).
2. За типом пізнавальної 
діяльності студентів: 
репродуктивний; 
проблемнопошуковий 
метод.
3. За ступенем керування 
навчальним процесом: під 
керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів.

Опитування під час 
проведення усіх видів 
контрольних заходів. 
Проведення контрольних 
робіт за результатами 
змістових модулів. Оцінка 
виконання самостійної 
роботи студентів (реферати, 
аналіз творів живопису, есе, 
презентації). Виконання 
практичних завдань 
(доповіді). Підсумковий 
контроль у вигляді іспиту.

ОК 4 Теорія и 
практика 
правозастосування

Словесні, практичні, 
ілюстративні

Поточний контроль – усне 
та письмове опитування, 
захист доповіді, графічний 
контроль. Підсумковий 
контроль у формі 
диференційованого заліку.

ПРН6. 
Застосовувати 
знання з 
композиції, 

ОК 27 Художньо-
проектна практика

Вербальні (бесіда, 
інструктаж) наочні, 
проблемнопошуковий, 
проєктний

Спостереження. 
Підсумковий контроль у 
вигляді диференційованого 
заліку.



розробляти 
формальні 
площинні, об’ємні 
та просторові 
композиційні 
рішення і 
виконувати їх у 
відповідних 
техніках та 
матеріалах.

ОК 26 Пленерна 
практика

Практична робота 
(малюнки і етюди) з натури 
та за уявою

Поточний перегляд 
практичних завдань 
змістових модулів

ПРН14.Трактуват
и формотворчі 
засоби 
образотворчого 
мистецтва, 
декоративного 
мистецтва, 
реставрації як 
відображення 
історичних, 
соціокультурних, 
економічних і 
технологічних 
етапів розвитку 
суспільства, 
комплексно 
визначати їхню 
функціональну та 
естетичну 
специфіку у 
комунікативному 
просторі.

ОК 3 Практикум з 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, захист 
звітів з практичних робіт, 
перевірка звітів по 
завданню та тестування в 
Moodle (версія 3.9)

ПРН15.Володіти 
фаховою 
термінологією, 
теорією і 
методикою 
образотворчого 
мистецтва, 
декоративного 
мистецтва, 
реставрації 
мистецьких творів.

ОК 18 Музейна 
практика

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні (вступні лекції, 
екскурсії); наочні 
(знайомство з експонатами 
музеїв, робочими процесами 
в них). 2. За типом 
пізнавальної діяльності 
студентів: репродуктивний. 
3. За ступенем керування 
навчальним процесом: під 
керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів.

Індивідуальне та 
фронтальне опитування. 
Поточні перегляди 
практичних завдань. Захист 
звіту практики. 
Підсумковий контроль у 
вигляді диференційованого 
заліку.

ОК 7 Історія та теорія 
мистецтва

За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні: лекції, практичні 
заняття (обговорення); 
наочні: візуальний супровід 
лекцій та практичних занять 
(презентації PowerPoint, 
відеоряд). За типом 
пізнавальної діяльності 
студентів: репродуктивний; 
проблемно-пошуковий 
метод. За ступенем 
керування навчальним 
процесом: під керівництвом 
викладача; самостійна 
робота студентів.

Опитування під час 
проведення усіх видів 
контрольних заходів. 
Проведення контрольних 
робіт за результатами 
змістових модулів. Оцінка 
виконання самостійної 
роботи студентів (реферати, 
аналіз творів живопису, есе). 
Виконання практичних 
завдань (доповіді). 
Підсумковий контроль у 
вигляді іспиту.

ПРН16.Розуміти 
вагому роль 
українських 
етномистецьких 
традицій у 
стильових 
рішеннях творів 
образотворчого, 
декоративного та 
сучасного 
візуального 
мистецтва.

ОК 2 Українські 
історико-гуманітарні 
студії

Наочний (демонстрація 
Ілюстративного матеріалу); 
Пояснювально-
інтерпретативний; 
Інтерактивні (дискусії); 
робота з джерелами 
(конспектування); Методи 
стимулювання та мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності; методи 
контролю і самоконтролю 
ефективності навчально-
пізнавальної діяльності.

Усне опитування, тестові 
завдання

ПРН17.Популяризув
ати надбання 

ОК 2 Українські 
історико-гуманітарні 

Наочний (демонстрація 
Ілюстративного матеріалу); 

Усне опитування, тестові 
завдання



національної та 
всесвітньої 
культурної 
спадщини, а також 
сприяти проявам 
патріотизму, 
національного 
самоусвідомлення 
та 
етнокультурної 
самоідентифікації.

студії Пояснювально-
інтерпретативний; 
Інтерактивні (дискусії); 
робота з джерелами 
(конспектування); Методи 
стимулювання та мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності; методи 
контролю і самоконтролю 
ефективності навчально-
пізнавальної діяльності.

ОК 18 Музейна 
практика

1. За способом передачі 
навчального матеріалу: 
вербальні (екскурсії, 
консультування); наочні 
(знайомство з експонатами 
музеїв, робочими процесами 
в них). 2. За типом 
пізнавальної діяльності 
студентів: репродуктивний; 
проблемно-пошуковий 
метод. 3. За ступенем 
керування навчальним 
процесом: під керівництвом 
викладача; самостійна 
робота студентів.

Оцінка виконання 
самостійної роботи 
студентів (аналіз твору 
образотворчого мистецтва). 
Поточні і підсумковий 
перегляди практичних 
завдань. Захист звіту 
практики. Підсумковий 
контроль у вигляді 
диференційованого заліку.

ПРН18.Формувати 
екологічну 
свідомість і 
культуру 
особистості, 
застосовувати 
екологічні 
принципи в житті 
та професійній 
діяльності.

ОК 9 Творчий 
практикум

Словесні (розповідь-
пояснення); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(реферати, доповіді, 
графічні роботи)

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль; 
перегляд

ПРН19. 
Створювати 
сучасний міський 
арт-простір 
шляхом синтезу 
засобів виразності 
традиційних та 
інноваційних 
мистецьких 
практик

ОК 9 Творчий 
практикум

Практичні, проєктні, 
активні інноваційні, творчі

Підсумковий контроль – 
диф. залік, екзамен (у формі 
комплексного кафедр. 
перегляду)

ПРН20. 
Застосовувати 
комплексний 
художньо-
проєктний підхід 
та цифрові 
технології в процесі 
гуманізації 
міського 
середовища.

ОК 6 Цифровий 
практикум

Практичні (доповіді, 
графічні роботи), проєктні, 
активні, інноваційні, творчі

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
графічний контроль; 
перегляд; підсумковий 
контроль – диф. залік, 
екзамен (у формі 
комплексного кафедр. 
перегляду)

ПРН1. 
Застосовувати 
комплексний 
художній підхід для 
створення 
цілісного образу.

ОК 14 Арт 
проектування

Дискусія; гра; особистісно-
орієнтований підхід

Поточний контроль - усне 
опитування; перегляд 
поточних практичних 
завдань

ОК 13 Образотворче 
мистецтво

Словесні (розповідь-
пояснення); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); екскурсія

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль

ПРН2. Виявляти 
сучасні знання і 
розуміння 
предметної галузі 
та сфери 
професійної 
діяльності, 
застосовувати 
набуті знання у 

ОК 27 Художньо-
проектна практика

Вербальні (бесіда, 
інструктаж), наочні, 
проблемнопошуковий, 
проєктний

Візуальний, графічний 
контроль. Поточні та 
семестровий перегляди 
практичної та самостійної 
роботи студентів. 
Індивідуальне опитування. 
Захист доповіді, презентації, 
звіту.



практичних 
ситуаціях.

ОК 26 Пленерна 
практика

Бесіда, інструктаж, 
ілюстрація, демонстрація

Усне опитування, поточний 
переглядпрактичнихзавдань 
змістових модулів

ОК 14 Арт 
проектування

Творчо-репродуктивний 
метод; інтеграційні, 
колективної дії

Письмове опитування; 
графічний контроль; 
програмований контроль 
(тестування); перегляд 
поточних практичних 
завдань

ПРН13.Застосовув
ати сучасне 
програмне 
забезпечення у 
професійній 
діяльності (за 
спеціалізаціями).

ОК 6 Цифровий 
практикум

словесні (розповідь-
пояснення); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні 
(реферати, доповіді, 
графічні роботи)

усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
графічний контроль; 
перегляд

ПРН1.Застосовува
ти комплексний 
художній підхід для 
створення 
цілісного образу.

ОК 9 Творчий 
практикум

Словесні (розповідь-
пояснення); наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
презентація); екскурсія

Усне фронтальне та 
індивідуальне опитування; 
візуальний контроль

 


