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Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Дизайн 

Спеціальність 022 Дизайн 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр, бакалавр з дизайну 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

Не акредитована 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень, НРК України – 7 рівень, 

FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Повна загальна середня освіта 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Мета освітньої програми 

 Підготовка фахівця дизайнера ступеня «Бакалавр» до роботи згідно 

з Національним класифікатором України «Класифікація видів 

економічної діяльності» ДК 009:2010. Фахівець працює у галузі 

дизайну та проектує об’єкти з високими споживчими властивостями, 

забезпечує естетичні характеристики промислових виробів і 

предметного середовища, визначає якості предметно-просторового 

та візуально-інформаційного середовища, створює цілісний продукт 

через організацію і гармонійне поєднання його елементів відповідно 

до його призначення/функції. 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область Об’єкт вивчення та діяльності: об’єкти та процеси дизайну в 

промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах 

життєдіяльності людини. Цілі навчання: формування фахівців, 

здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі дизайну, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій та 

методів дизайну. Теоретичний зміст предметної області: поняття, 

концепції, принципи дизайну та їх використання для забезпечення 

заданих властивостей та естетичних характеристик об’єктів дизайну 

(за спеціалізаціями). Методи, методики та технології: методики 

проектування та виготовлення одиничних, комплексних, 

багатофункціональних об’єктів дизайну; технології роботи у 

відповідних спеціальних матеріалах. Інструменти та обладнання: 

сучасні програмні продукти, технологічне обладнання, що 

застосовується в сфері дизайну. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  

Основний фокус 

освітньої програми 

Загальна освіта за спеціальністю 022 Дизайн 

Ключові слова: дизайн, промисловий дизайн, дизайн візуальних 



та спеціалізації комунікацій, мультимедійний дизайн, формоутворення, проектування, 

проектно-графічне моделювання, методика дизайну, CAD 

технології, 3D-моделювання, рендеринг, рисунок, живопис, 

кольорознавство. 

Особливості 

програми 

Немає 

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Професії (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій (ДК 003:2010): 

33 Фахівці в галузі освіти; 

3471 Декоратори та комерційні дизайнери; 

3476 Організатори у сфері культури та мистецтва; 

3479 Інші фахівці у сфері культури та мистецтва; 

3112 Технік-дизайнер (будівництво); 

3471 Дизайнер (художник-конструктор) (з дипломом молодшого 

спеціаліста); 

3471 Дизайнер-виконавець; 

3471 Дизайнер-виконавець графічних робіт; 

3471 Дизайнер-виконавець інтер'єру; 

3471 Дизайнер-виконавець меблів; 

3471 Дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів; 

3471 3471 Дизайнер-виконавець пакування; 

3471 Дизайнер-виконавець промислових виробів та об'єктів. 

Подальше навчання Здобуття ступеня магістра  

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Викладання та навчання включає: лекційні і практичні заняття, 

самостійне навчання, індивідуальні консультації з викладачами, 

практики та виконання кваліфікаційної роботи бакалавра – 

комплексного дизайнерського проекту. 

Оцінювання Усне та письмове опитування, тестові завдання, графічні роботи, курсові 

роботи та проекти, звіти з практик, усні та письмові екзамени, 

диференційовані заліки, захист кваліфікаційної роботи (диплома) 

бакалавра. 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом  

ПРН 1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області 

та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. 

ПРН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово з професійних питань, формувати різні типи документів 

професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і 

писемного мовлення. 

ПРН 3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування 

дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, 

фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи 

наукових досліджень. 

ПРН 4. Визначати мету, завдання та етапи проектування. 

ПРН 5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в 

команді; визначати пріоритети професійної діяльності. 

ПРН 6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, 

забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. 

ПРН 7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати 

об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. 

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



контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну 

концепцію. 

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

моделювання. 

ПРН 10. Визначати функціональну та естетичну специфіку 

формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. 

ПРН 11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у 

відповідних техніках і матеріалах. 

ПРН 12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій 

виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. 

ПРН 13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-

мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. 

ПРН 14. Використовувати у професійній діяльності прояви 

української ментальності, історичної пам’яті, національної 

самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати 

історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні 

художні практики. 

ПРН 15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових 

вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості 

етнодизайну у мистецьких практиках. 

ПРН 16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних 

побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. 

ПРН 17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне 

забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). 

ПРН 18. Відображати морфологічні, стильові та кольорово-фактурні 

властивості об’єктів дизайну. 

ПРН 19. Розробляти та представляти результати роботи у 

професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в 

професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, 

проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і 

розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну. 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом  

 

ПРН 20. Застосовувати категоріальний апарат психології в системі 

професійного навчання і практичної діяльності. 

ПРН 21. Застосовувати навички управління конфліктами в 

професійній діяльності, засоби та стратегії їхнього регулювання та 

розв’язання. 

ПРН 22. Обґрунтовано використовувати основні принципи, закони і 

правила логічного мислення в науковому пізнанні та професійній 

діяльності. 

ПРН 23. Ефективно спілкуватися іноземною мовою у діловому 

середовищі. 

ПРН 24. Застосовувати основні положення і методи соціологічної 

науки при вирішенні професійних задач. 

ПРН 25. Аналізувати закономірності культурного розвитку людства 

та проводити історичні паралелі між сучасною культурною 

ситуацією та історичним минулим. 

ПРН 26. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, 

моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

розвитку суспільства, техніки і технологій. 

ПРН 27. Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної 

власності та застосовувати правила оформлення прав 

інтелектуальної власності. 



ПРН 28. Виявляти, застосовувати інформаційно-комунікативні 

технології та розвивати навички міжособистої взаємодії в колективі. 

ПРН 29. Застосовувати мовні, мовленнєві, лінгвосоціокультурні та 

комунікативні навички для ефективного спілкування іноземною 

мовою. 

ПРН 30. Володіння принципами та методами побудови бренду. 

Здатність до створення візуального образу бренда торгівельної 

марки, підприємства, особистості. 

ПРН 31. Володіння знаннями про принципи, методи, технології 

створення 3D моделі предметів інтер’єру з складними поверхнями. 

Вміння застосовувати теоретичні знання для втілення особистих 

творчих задумів. 

ПРН 32. Володіння знаннями про принципи, методи, технології 

створення видів анімації. Вміння розрізнювати за візуальними та 

практичними якостями стилі мультимедійних об’єктів задля 

практичного впровадження їх інтерактивний дизайн-простір. 

ПРН 33. Володіти сучасною термінологією видів об’єктів міського 

середовища; знаючи художньо-стилеві особливості кожного періоду 

та їх промислово-виробничу основу, інтегрувати смисли та засоби їх 

втілення у дизайнерському творі. використовувати власну образно-

асоціативну, стилістичну та пластичну мову. 

ПРН 34. Володіння принципами, методами, технологіями 

візуалізації 3D моделей об’єктів міського середовища; застосовувати 

теоретичні знання для втілення особистих творчих задумів. 

ПРН 35. Володіти сучасною термінологією видів елементів 

візуальних комунікацій; знаючи їх художньо-стилеві особливості, 

вміти адаптувати власну образно-асоціативну, стилістичну та 

пластичну мову під промислово-виробничу основу їх носіїв. 

ПРН 36. Володіння знаннями про принципи, методи, технології 

обробки матеріалів для створення дизайнерських об’єктів. Вміння 

відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах 

різних спеціалізацій дизайну та притаманних їм предметів. 

ПРН 37. Вміння використовувати базові теоретичні та практичні 

закономірності реклами для створення ефективного дизайну 

рекламної продукції, володіння мовою реклами. 

ПРН 38. Вміння створювати рекламні та комунікаційні дизайн-

об’єкти для  формування візуального образу фірми або продукту, з 

використанням різноманітних графічних засобів і прийомів на 

основі знань з теорії та методології графічного дизайну та методики 

поліграфічного відтворення. 

ПРН 39. Вміння створювати власний рекламний дизайн-продукт для 

всіх видів мультимедійного дизайн-простіру. 

ПРН 40. Вміння практично розробляти та будувати різноманітні 

типи сайтів на базі основних принципів комп’ютерного дизайн-

проектування. 

ПРН 41. Вміння спроектувати власний цифровий медіа продукт на 

базі опанованих аудіо-візуальних технологічних прийомів. 

ПРН 42. Вміння побудувати власний дизайн-об’єкт аналогового 

медіа з застосуванням усіх проектних етапів: від макетування та 

верстки до преддрукарської підготовки. 

ПРН 43. Вміння робити обробку відеоматеріалу та змонтувати по-

кадровий відеозапис в анімаційному сюжеті. 

ПРН 44. Опанувати технологічні процеси створення 

аудіовізуального твору задля практичного впровадження в 

мультимедійний дизайн-простір. 



Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

 Підготовку бакалаврів здійснюють 19 фахівців вищої кваліфікації, 
серед яких доктори та кандидаті наук, професори, доценти та 
досвідчені педагоги-практики. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчально-виховний процес ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

забезпечений аудиторним фондом, адміністративними і 

допоміжними приміщеннями. Спеціалізовані комп’ютерні 

лабораторії кафедри та університету в мають сучасне обладнання та 

програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального 

плану, можливість доступу до мережі інтернет. Університет має 8 

гуртожитків, що дозволяє на 100% забезпечити місцями усіх 

іногородніх студентів. До складу об’єктів соціальної інфраструктури 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова належить спортивний корпус з 

декількома спортивними залами (волейбольний, тренажерний, 

баскетбольний, гімнастичний та ін.), кабінетами для теоретичної 

підготовки. Для лекційних занять використовуються аудиторії 

університету, які мають мультимедійне обладнання (ПХМ арх, 

ММПД арх). Відкрито навчальний комплекс «ARHOUSE» в 

лісопарковій зоні. Комплекс архітектурно-художніх майстерень 

«ARHOUSE» – це сучасні лабораторії та майстерні для проведення 

занять з пропедевтичної підготовки. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт містить інформацію про освітні програми, 

навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, 

правила прийому, контакти.  

Є наявними: 

-  опис освітньої програми,  

- навчальний план,  

- робочі програми з кожної навчальної дисципліни навчального 

плану, 

- комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану,  

- робочі програми практик. 

Студенти забезпечені навчальними матеріалами з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану.   

Всі зареєстровані в університеті користувачі мають необмежений 

доступ до мережі Інтернет. Усі електронні ресурси доступні читачам 

через власний web-сайт наукової бібліотеки  ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/    

Наукова бібліотека є методичним центром та  забезпечена 

вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями 

архітектурно-будівельного профілю, в тому числі у електронному 

вигляді, у кількості п’ять одиниць на одного студента. Є наявним 

доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською 

мовою архітектурно-будівельного профілю, в тому числі до 

журналів наукометричних баз Scopus и Web of Science. Фонд 

навчальної літератури в бібліотеці університету та читальних залах 

904357 примірників) відповідає потребам бакалаврів за освітньо-

професійною програмою 022 Дизайн.  Безкоштовний доступ до усіх 

ресурсів в бібліотеці забезпечують автоматизовані робочі місця та 

зона wi-fi покриття в усіх приміщеннях бібліотеки. Значну роль у 

інформаційно-методичному забезпеченні навчальної роботи 

студентів та викладачів за дисциплінами навчального плану відіграє 

цифровий репозиторій університету, який є одним з кращих в 

Україні та зареєстрований у міжнародному реєстрі roar. Сайт 

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/


репозиторію http://eprints.kname.edu.ua створено на базі програмного 

забезпечення eprints 3, розробленого університетом Саунгемптона, 

що вільно розповсюджується під ліцензією gnu. Цифровий 

репозиторій містить підручники, навчальні посібники, конспекти 

лекцій, методичні вказівки, електронні ресурси, монографії, 

автореферати, статті, науково-технічні видання університету. 

Читальні зали забезпечені 100% фаховими періодичними 

виданнями. 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови «Українська мова 

як іноземна». 

 


