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ПІДГОТОВКА ДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.020208 «ОБРАЗОТВОРЧЕ 

ТА ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО» 
ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ «МАГІСТР»

© Ю. П. Мамонов, к.т.н., доцент, Т. Г.Осипова, к.т.н., доцент,
НТУУ «КПІ», Київ, Україна

Сообщается о подготовке к лицензированию 
на образовательный уровень «магистр» по специальности
«Изобразительное и декоративно�прикладное искусство» 

на кафедре «Графики» Издательско�полиграфического ин�
ститута НТУУ «КПИ».

It is informed on preparation for licensing on educational level
«master» on a speciality «Graphic arts and crafts» on chair
«Schedules» of Printing�Publishing Institute NTUU «KPI».

В період переходу навчаль�
ного процесу на стандарти «Бо�
лонської системи» гостро постає
необхідність надання освітніх по�
слуг за освітнім рівнем «магістр»
зі спеціальності 8.020208 «Об�
разотворче та декоративно�при�
кладне мистецтво» у видавничо�
поліграфічному інституті НТУУ
«КПІ».

Загальна характеристика та
перспективи розвитку регіону
щодо потреби у фахівцях за
спеціальністю «Образотворче та
декоративно прикладне мис�
тецтво»

У поліграфічному секторі еко�
номіки налічується понад 2 ти�
сячі підприємств різних форм
власності, в т.ч. 21 відсоток дер�
жавної, колективної — 56,6, при�
ватної — 21,8. В газетному, жур�
нальному, книжковому виробницт�
ві домінуюче становище зали�
шається за державними підпри�
ємствами. Торік видавництва і
видавничі організації усіх форм 

власності випустили понад 100
млн. примірників книжок, що
становить — 2,6 книжки на кож�
ного мешканця країни. Однак
при інтегруванні України в Євро�
пейську спільноту, кількість при�
мірників на душу населення по�
винно зрости до — 12—14. Це
свідчить про те, що обсяг полі�
графічної продукції має зрости
майже в 7 разів. Тому потреба в
висококваліфікованих фахівцях
в області оформлення полігра�
фічної продукції теж буде зрос�
тати.

Серед вищих навчальних за�
кладів, які надають освітні по�
слуги по підготовці художників�
графіків, оформлювачів полігра�
фічної продукції — Академія
друкарства у м. Львові, кафедра
графіки у Академії мистецтва і
архітектури України у м. Києві, і
кафедра «Графіки» ВПІ НТУУ
«КПІ». Які готують фахівців з 30 х
років 20 століття, у обсязі — до
100 одиниць на рік.
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Надання освітніх послуг за
спеціальністю 8.020208 «Обра�
зотворче та декоративно�при�
кладне мистецтво» кафедрою
«Графіки» ВПІ НТУУ «КПІ» буде
відрізнятись більш досконалою
програмою, яка базується на роз�
ширеному застосуванні комп’ю�
терних технологій  більш адап�
тованих до потреб галузі.

Загальна характеристика ка�
федри «Графіки»

Кафедра «Графіки» ВПІ НТУУ
«КПІ» заснована у 1930 році, в
результаті об’єднання полігра�
фічних факультетів Київського і
Харківського художніх інститутів
і створенню на їх базі Українсь�
кого поліграфічного інституту. З
1989 року кафедра «Графіки»
існує у складі НТУУ «КПІ». На ка�
федрі здійснюється підготовка
художників�графіків оформлю�
вачів поліграфічної продукції за
напрямком 0202 «Мистецтво» —
за рівнем бакалавр і спеціаліст
— зі спеціальності 7.0202.08
«Образотворче та декоративно�
прикладне мистецтво» у відпо�
відності з наказом Міносвіти Ук�
раїни.

За час свого існування (1957—
2007 рр.) кафедра графіки
здійснила 50 випусків фахівців
за вечірньою (заочною), та 18 —
за денною формами навчання.
За період 2005—2007 рр. роз�
поділ їх на роботу здійснювався
в межах 100 % від числа держза�
мовлення. Керівники підприємств,
організацій, установ де працюють
випускники кафедри, відмічають
відповідність підготовки сту�
дентів сучасним державним ви�
могам та адаптованість їх до
умов роботи в ринкових відно�
синах.

Високий рівень володіння різ�
номанітною технікою відтворен�
ня ілюстрацій, знання комп’ютер�
них засобів художньої творчості
— забезпечує їх потребу в Украї�
ні, як в державному, так і недер�
жавному секторі галузі і дозво�
ляє їм займати посади не нижче
вказаних у кваліфікаційних ха�
рактеристиках.

Матеріальна база і перспек�
тиви розвитку

Навчальний процес кафедри
проходить у навчальних лабора�
торіях, серед яких лабораторія
рисунку, пластанатомії, офорту,
літографська, матеріалознавст�
ва, комп’ютерні класи, де вста�
новлено більше 54 сучасних
комп’ютерів, навчально�вироб�
нича лабораторія кафедри дру�
карських процесів на базі устат�
кування, переданого Українсь�
ким науково�дослідним інститу�
том спеціальних видів друку,
комбінатом «Україна», фірмами
ФРН КБА, Гейдельберг центром
поліграфімпорт і інш. В тому
числі при науково�дослідному
центрі «ПОІНТ» функціонує дві
проблемні лабораторії, що теж
використовуються у навчально�
му процесі.

Кадровий склад
Освітньо�професійна програ�

ма підготовки магістрів за спе�
ціальністю 8.020208 «Образот�
ворче та декоративно приклад�
не мистецтво» включає такі цик�
ли і дисципліни підготовки:

— цикл гуманітарної та со�
ціально�економічної підготовки
— педагогіка вищої школи, фі�
лософські проблеми наукового
пізнання, іноземна мова, інте�
лектуальна власність, патентоз�
навство та авторське право;

Fahova_pidgotovka_2(20)_2008.qxd  03.07.2008  17:53  Page 2  



Ф А Х О В А  П І Д Г О Т О В К А

155

— цикл природничо�наукової
підготовки — теорія мистецтва
книги;

— цикл професійної та прак�
тичної підготовки — охорона
праці в галузі, основи менедж�
менту, композиція видання, ри�
сунок і перспектива, живопис,
графічні техніки, комп’ютерна
графіка;

— цикл вільного вибору сту�
дентів — технологія додрукарсь�
кої підготовки видань; графічні
техніки — «лінорит», «дерево�
рит», «офорт», «літографія».

Навчальний процес за спе�
ціальністю 8.020208 «Образот�
ворче та декоративно приклад�
не мистецтво» забезпечують 14
викладачів, серед яких: 4 про�
фесори і 10 доцентів. Дисци�
пліни з рисунку та живопису вик�
ладають — народний та три за�
служені художники України.

Навчально�методичне забез�
печення

Викладачами кафедри роз�
роблені і узгоджені з науково�
методичною комісією Міністер�
ства освіти і науки України за
професійним спрямуванням «Ми�
стецтво» та комісіями УМО «Ми�
стецтво» навчальні плани підго�
товки магістрів.

З усіх дисциплін навчальних
планів розроблені навчальні та
робочі програми, навчально�ме�
тодичні комплекси з професій�
но�орієнтованих та спеціальних
дисциплін, які включають мето�
дичні рекомендації студентам
щодо вивчення навчального ма�
теріалу, завдання для самостій�
ної роботи, виконання письмо�
вих робіт, наукових дискусій,
розроблені контрольні тести,
сформовані списки рекомендо�
ваної літератури.

Викладачами розроблено за�
соби контролю за якістю теоре�
тичної та практичної підготовки
студентів спеціальності 8.020208,
які передбачають вхідний, пото�
ковий, підсумковий та ректорсь�
кий контроль. З усіх дисциплін
наявні критерії модульно�рей�
тингового оцінювання знань та
вмінь студентів.

Перспективи наукової та нау�
ково�видавничої діяльності

Підготовку магістрів зі спе�
ціальності 8.0202.08 «Образот�
ворче та декоративно�приклад�
не мистецтво» здійснює високо�
кваліфікований викладацький
склад університету, інституту та
кафедри «графіки», що має
ефективний багаторічний досвід
підготовки фахівців для видав�
ничо�поліграфічної галузі.

На кафедрі графіки заснова�
но ряд творчих шкіл прикладно�
го характеру:

— дослідження та впрова�
дження техніки офорту для виго�
товлення ілюстрацій (засновник
та керівник — доцент Іванов�Ах�
метов В. М.);

— створено лабораторію
офорту, розроблено програми
курсів дисциплін з Естампу, які
внесені до навчальної програми;

— дослідження та впрова�
дження техніки літографії для
виготовлення ілюстрацій (за�
сновник та керівник — ст. викла�
дач Пшеничний Ю. В.);

— створено лабораторію
літографії, розроблено програ�
ми курсів дисциплін з Естампу,
які внесені до навчальної про�
грами;

— підготовлено навчальний
посібник «Літографія» — Крва�
вич А. П.
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До творчої та науково�до�
слідної роботи кафедри широко
залучаються студенти, особли�
во по розробці WеЬ�сайту інсти�
туту в Internet�мережі; виготов�
ленні електронних книг.

Кафедра графіки веде актив�
ну творчу роботу:

— бере активну участь в між�
народних, республіканських, га�
лузевих, інститутських вистав�
ках. Всього за період 2003—
2007 рр. викладачі брали участь
в 150 виставках в т. ч. 30 міжна�
родного значення.

Гарантії виконання ліцензій�
них умов

У відповідності з законом Ук�
раїни «Про вищу освіту» ВПІ
НТУУ «КПІ» є державним ос�
вітньо�науковим закладом, який
заснований і діє у відповідності
до законодавства про освіту,
реалізує відповідно до наданих
ліцензій освітньо�професійні
програми вищої освіти за виз�
наченими освітніми та освітньо�
кваліфікаційними рівнями, (ба�
калавр, спеціаліст, магістр), за�
безпечує навчання, виховання
та професійну підготовку осіб
відповідно до їх призначення,
покликань та інтересів, здібнос�
тей та нормативних вимог у га�
лузі вищої освіти, а також здій�
снює наукову та науково�техніч�
ну діяльність у галузі видавничо�
поліграфічної справи.

Спеціальність 8.020208 «Об�
разотворче та декоративно�
прикладне мистецтво», закріп�
лена за випускаючою кафедрою
«Графіки» і забезпечена тимча�
совими освітньо�кваліфікацій�
ними характеристиками (ОКХ)
всіх рівнів, у тому числі з варіа�
тивною компонентою, яка допо�

внює та конкретизує кваліфіка�
ційні вимоги щодо підготовки
фахівців. ОКХ визначають ви�
робничі функції, типові завдання
діяльності (професійні, соціаль�
но�виробничі, соціально�побу�
тові) та вміння щодо вирішення
типових завдань діяльності.

Освітньо�професійні програ�
ми (ОПП) спеціальності 8.020208
«Образотворче та декоративно�
прикладне мистецтво» напряму
0202 «Мистецтво» визначають
нормативний зміст навчання за
циклами професійно�орієнтова�
ної підготовки, природничо�на�
укової, професійної та практич�
ної підготовки, частину самостій�
ного вибору навчальних дисци�
плін, дисциплін вільного вибору
студентів. Розроблені та за�
тверджені у встановленому по�
рядку ОПП розкривають вимоги
до знань, умінь, обсягу та рівня
освітньо�професійної підготов�
ки фахівців навчального ОКР
(бакалавр, спеціаліст, магістр).

Спеціальність забезпечена
навчальними планами, які за�
тверджені у встановленому по�
рядку і включають обов’язкові
дисципліни професійного спря�
мування враховуючи сучасні
тенденції та вимоги до підготов�
ки фахівців.

Викладачі та студенти ВПІ
мають доступ до Інтернет, як
джерела інформації, в бібліотеці
та комп’ютерних класах універ�
ситету і в комп’ютерному центрі
кафедри, оснащених сучасними
комп’ютерами та програмним
забезпеченням.

Розроблені загальні вимоги,
концепція, кадрове, навчально�
методичне, інформаційне та ма�
теріально�технічне забезпечен�
ня підготовки фахівців спеціаль�
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ності 8.020208 «Образотворче
та декоративно�прикладне мис�
тецтво» напряму 0202 «Мистец�
тво» на кафедрі графіки відпові�
дає всім вимогам щодо ліцензу�
вання спеціальності за освітньо�
кваліфікаційним рівнем магістр
(8.0202.08).

Розвиток матеріально�тех�
нічної бази, творча співдруж�
ність із академією мистецтва і

архітектури, підвищення кваліфі�
кації викладачів, підготовка ди�
сертацій до захисту, наявність
плану видання навчальної і ме�
тодичної літератури підтверд�
жують і гарантують виконання
вимог до рівня підготовки май�
бутніх магістрів за спеціаль�
ністю 8.020208 «Образотворче
та декоративно прикладне мис�
тецтво».
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Надійшла до редакції 18.06.08
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