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Профіль освітньої програми зі спеціальності  

 022 «Дизайн»  

за спеціалізацією 022.01 «Графічний дизайн» 

 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

освіти та структурного 

підрозділу 

Відокремлений структурний підрозділ ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Тернопільський фаховий коледж 

 

Рівень освіти - Перший (бакалаврський) рівень 

 

Ступінь освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

- Бакалавр 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Графічний дизайн 

Форма навчання Денна та заочна 

Освітня кваліфікація Бакалавр з дизайну 

 

Професійна 

кваліфікація 

Дизайнер 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр. 

Спеціальність – 022 «Дизайн». 

Спеціалізація – «Графічний дизайн». 

Освітньо-професійна програма – вказується «Графічний дизайн» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 4 роки 

Диплом бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 2 роки 

Наявність акредитації - Немає 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл,  

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови та умови 

вступу 

Повна загальна середня освіта, або освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра, або ступінь молодшого бакалавра 

 

Мова(и) викладання Закон України «Про вищу освіту» Стаття 48: 

1. Мовою освітнього процесу в закладах вищої освіти є державна 

мова. 

2. Застосування мов у закладах вищої освіти визначається 

законами України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної» та «Про освіту». 

3. Заклад вищої освіти має право прийняти рішення про 

викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання 

індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів 

англійською мовою за умови, що всі здобувачі освіти, які 

вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. 

У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше здобувачів 

освіти, заклад вищої освіти забезпечує переклад державною 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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мовою. 

Термін дії освітньої 

програми 

4 роки 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://te.uu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Сформувати необхідні компетенції графічного дизайнера, скеровані на вирішення проблем 

візуальної комунікації з урахуванням когнітивних, соціокультурних, технологічних та 

естетичних чинників.  

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область  

Об’єкт вивчення: об’єкти та процеси, що стосуються різних 

напрямів графічного дизайну в промисловій, побутовій, 

суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини. 

Цілі навчання: формування фахівців, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

графічного дизайну, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій 

та методів дизайну. 

Теоретичний зміст предметної галузі: поняття, концепції, 

принципи дизайну та їх використання для забезпечення заданих 

властивостей та естетичних характеристик об’єктів у графічному 

дизайні. 

Методи, методики та технології: методика проєктування та 

виготовлення одиничних, комплексних об’єктів дизайну, 

технології та обладнання для роботи у відповідних графічних 

редакторах, зі спеціальними матеріалами, що використовуються 

графічними дизайнерами для створення дизайнерського продукту. 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма. 

Орієнтація освітньої програми: прикладна, спрямована на 

розвиток актуальних професійних компетенцій; орієнтується на 

сучасні наукові дослідження в галузі графічного дизайну; 

враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств у 

вказаній галузі, орієнтує на актуальні професії, в рамках яких 

студент визначає професійну кар’єру; базується на 

загальновідомих проектних результатах, із врахуванням 

сьогоднішнього стану дизайну. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну 

діяльність знань, навичок комплексного (інформаційного, 

аналітичного, культурологічного, естетичного, 

функціональнотипологічного, технологічного, презентаційного) 

вирішення проектних завдань. 

Ключові слова: графічний дизайн, компютерні технології в 

дизайні, дизайн-проект, брендінг, неймінг, motion-design. 

Особливості програми Програма розвиває перспективи практичного опанування 

результатів професійної освіти у проектних організаціях. 
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Особливістю Університету «Україна» є інклюзивна складова усіх 

освітніх програм. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівці здатні виконувати професійну роботу дизайнера в 

дизайнерських бюро, компаніях, підприємствах, що працюють в 

галузі реклами, графічного дизайну, інтернет-технологій, 

здійснювати індивідуальну підприємницьку діяльність у 

зазначених сферах. Дизайнер освітнього ступеня «бакалавр» 

підготовлений до роботи та може займати такі первинні посади 

відповідно до ДК 003:2010:  

3471    Дизайнер-виконавець  

3471    Дизайнер-виконавець графічних робіт  

3471    Дизайнер-виконавець мультимедійних 

                                                 об'єктів  

3471    Дизайнер-виконавець пакування  

 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого (магістерського) 

рівня вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через реалізацію практичних 

проектів. 

Оцінювання Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, презентації, 

проєктна робота тощо. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 

і письмово. 

3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

5. Здатність працювати в команді. 

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

7. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

9. Здатність зберігати та примножувати культурно- 

мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення 
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суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність застосовувати сучасні методики проектування 

одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів 

дизайну. 

2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і 

моделювання об’єктів дизайну. 

3. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів 

дизайну. 

4. Здатність застосовувати навички проектної графіки у 

професійній діяльності. 

5. Здатність застосовувати знання історії українського і 

зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній 

діяльності. 

6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності 

спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах 

(за спеціалізаціями). 

7. Здатність використовувати сучасне програмне 

забезпечення для створення об’єктів дизайну. 

8. Здатність здійснювати колористичне вирішення 

майбутнього дизайн-об’єкта. 

9. Здатність зображувати об’єкти навколишнього 

середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, 

спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями). 

10. Здатність застосовувати знання прикладних наук у 

професійній діяльності (за спеціалізаціями). 

11. Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, 

розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо 

власних творів, володіти підприємницькими навичками для 

провадження дизайн-діяльності. 

7 – Програмні результати навчання 

 1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної 

області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. 

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. 

3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування 

дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику 

дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), 

основи наукових досліджень. 

4. Визначати мету, завдання та етапи проектування. 

5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в 

команді; визначати пріоритети професійної діяльності. 

6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних 

робіт, забезпечувати виконання завдання на високому 

професійному рівні. 

7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та 

трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних 
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вирішень. 

8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в 

контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну 

концепцію. 

9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-

графічного моделювання. 

10. Визначати функціональну та естетичну специфіку 

формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. 

11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у 

відповідних       техніках і матеріалах. 

12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій 

виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. 

13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-

мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.  

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. 

15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових 

вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні 

особливості етнодизайну у мистецьких практиках. 

16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних 

побудов, застосовувати новітні технології у професійній 

діяльності. 

17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване 

програмне забезпечення у професійній діяльності (за 

спеціалізаціями). 

18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні 

властивості об’єктів дизайну. 

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. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують 
освітньопрофесійну програму за кваліфікацією, відповідають 
профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають 
необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. 
В процесі організації освітнього процесу залучаються 
професіонали з досвідом дослідницької, управлінської, 
інноваційної, творчої роботи та/або роботи за фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання сучасних комп’ютерних засобів та спеціалізованого 

програмного забезпечення. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища та 

авторських розробок науково-педагогічних працівників. 

 

 

9 – Академічна мобільність 
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Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Університетом «Україна» 

та університетами країни. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Університетом «Україна» 

та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів освіти 
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Перелік компонентів освітньо-професійної програми  
 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові 

проєкти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Обсяг Форма 

підсумк. 

контрол

ю 

Семестри кредити 

ECTS 

академ. 

години 

1 2 3 4 5 6 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК 1.1 Україна в контексті світового 

розвитку 
4 120 Залік 2 

ОК 1.2 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
4 120 Іспит 1,2 

ОК 1.3 Фізична культура (Фізичне 

виховання. Основи здорового 

способу життя) 

5 150  Залік 1,2 

ОК 1.4 Інформаційні технології  5 150 Іспит 1,2 

ОК 1.5 Основи наукових досліджень та 

академічного письма 
4 120  Залік 2 

ОК 1.6 Інклюзивне суспільство 4 120  Залік 2 

ОК 1.7 Основи навчання студентів 

(самоуправління навчанням) 
4 120  Залік 1 

ОК 1.8 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
5 150 Іспит 4 

ОК 1.9 Філософія 4 120 Іспит 5 

ОК 1.10 Права людини та верховенство 

права в сучасних реаліях 
4 120  Залік 5 

ОК 1.11 Екологія та екологічна етика 4 120   Залік 6 

Всього ОК за циклом загальної підготовки 47 1410     

Вибіркові компоненти освітньої програми 

Всього ВК за циклом загальної підготовки 20 600     

ВК 1.1 Основи трудового права і 

підприємницької діяльності 
5 150  Залік 3 

ВК 1.2 Іноземна мова 5 150  Залік 4 

ВК 1.3 Друга іноземна мова 5 150  Залік 4 

ВК 1.4 Психологія спілкування 5 150  Залік 5 

Всього за циклом загальної підготовки 67 2010    

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
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Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК 2.1 Комп'ютерні технології в дизайні 30 900 Іспит 

Залік 

1,3,7    

4,6,8 

ОК 2.2 Композиція  10 300 Іспит 

Залік 

4 

1,2,3 

ОК 2.3 Рисунок  14 420 Іспит 

Залік 

4 

1,2,3 

ОК 2.4 Живопис  5 150 Іспит 

Залік 

6 

5 

ОК 2.5 Історія дизайну 5 150 Іспит 5 

ОК 2.6 Філософія дизайну 5 150 Іспит 8 

ОК 2.7 Брендінг 14 420 

Іспит 

Залік 

Курсовий 

проект 

8 

5 

7 

ОК 2.8 Неймінг 5 150 Іспит 

Залік 

 

4 

3 

ОК 2.9 Web-дизайн 5 150 Іспит 

 

8 

ОК 2.10 Типографіка 5 150 Іспит 7 

ОК 2.11 Реклама в галузі 5 150 

Іспит 

Залік 

Курсовий 

проект 

6 

5 

6 

ПР 1 Ознайомча практика 6 180  Залік 2 

ПР 2 Навчальна практика 6 180  Залік 4 

ПР 3 Технологічна практика 6 180  Залік 6 

ПР 4 Виробнича (переддипломна) 

практика 
6 180  Залік 8 

 Бакалаврська кваліфікаційна робота 6 180 Захист 8 

Всього ОК за циклом професійної 

підготовки 
 133 3990      

Вибіркові компоненти освітньої програми 

Всього ВК за циклом професійної 

підготовки 
 40 1200      
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ВК 2.1 Теорія масової комунікайції  5  150  Залік 6 

ВК 2.2 Комунікаційні технології 5 150 Залік 3 

ВК 2.3 Game-дизайн  5  150  Залік 6,7,8 

ВК 2.4 Візуальна комунікація 5 150  Залік 7 

ВК 2.5 Художнє проектування 14 420  Залік 7 

ВК 2.6 Матеріалознавство 5 150  Залік 8 

Всього за циклом професійної підготовки  173 5190      

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Всього кредитів дисциплін вільного вибору   60 1800     

РАЗОМ:  240  7200     
 

 

 
 


