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Якісна підготовка здобувачів вищої освіти у сфері на теперішній час є 

важливим завданням. Тернопільський фаховий коледж Університету 

«Україна» має досвід та потужний кадровий потенціал для виконання такого 

завдання. 

При розробці освітньої програми, були проведені консультації з 

викладачами, потенційними роботодавцями та студентами. 

ОПП складає 180 кредитів та включає всі види аудиторної та 

самостійної роботи студентів, практичної підготовки. 

Освітньо-професійна програма є логічною, профіль включає в себе: 

загальну інформацію, мету, характеристику освітньої програми, придатність 

випускників до подальшого працевлаштування та подальшого навчання, 

викладання та оцінювання, програмні компетентності та результати 

навчання. Дисципліни, наведені в ОПП, відображають теми, актуальні для 

даної галузі. 

Проаналізовано матрицю відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньо-професійної програми та матрицю забезпечення 

програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-

професійної програми. 

Освітня програма містить низку фахових дисциплін, що відповідають 

глобальній тенденції засвоєння здобувачами вищої освіти в галузі 

02 Культура і мистецтво  зі спеціальності 022 Дизайн знань, навичок з 

використання новітніх медіа-технологій, що відкриває нові можливості для 

здійснення кар’єрного росту та відповідає вимогам ринку праці. 
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Освітньо-професійна програма «Дизайн», створена викладачами 

циклової комісії візуальних та соціальних комунікацій Тернопільського 

фахового коледжу Університету «Україна» спільно зі стейкхолдерами, 

педагогами-практиками, що працюють у сфері професійної освіти та 

досвідченими дизайнерами. Дана програма відповідає запитам і потребам 

сучасного ринку праці та освітніх послуг, тому є актуальною. 

Мета програми – формування засобами дизайну естетично досконалих 

об’єктів, засобів візуальних комунікацій, реклами та мультимедіа, 

гармонійного просторового середовища та його об’єктів. 

Особливості програми полягають у підготовці до інтегрованої 

діяльності, що включає художньо-митецьку, дизайнерську та проектно-

виробничу компоненту. 

Враховуючи динамічні процеси в галузі 02 «Культура і мистецтво», та 

виклики сьогодення, якісна підготовка висококваліфікованих фахівців за 

вказаною вище програмою була б не можливою без постійного моніторингу 

та вдосконалення програми. 

Освітньо-професійна програма «Дизайн» окреслює найважливіші 

програмні результати навчання, систему знань, умінь і навичок, загальних та 

спеціальних компетентностей, необхідних для успішної діяльності 

дизайнера. Серед найважливіших фахових компетентностей, які мають 

практичний характер і є найбільш актуальними для мистецької дизайнерської 

діяльності, можемо назвати: уміння розробляти художні рішення дизайн-

об’єктів, дизайн-проектів за правилами, законами композиції; уміння  




