
  

ПРО КАФЕДРУ 

  

Кафедра образотворчого мистецтва Інституту мистецтв заснована в 

результаті реорганізації кафедри образотворчого мистецтва та дизайну в 2013-

2014 н.р. Вона є випусковою за спеціальністю «Образотворче мистецтво».   

  

Напрям підготовки: «Мистецтво»  

Спеціальність: «Образотворче мистецтво»*   

ОКР: «бакалавр» (4 роки), «магістр» (2 роки)  

Форми навчання: денна та заочна   

Академічна кваліфікація: 

Бакалавр образотворчого мистецтва, магістр образотворчого 

мистецтва 

Професійна кваліфікація: 

вчитель образотворчого мистецтва (ОКР «Бакалар»), 

художник (ОКР «Магістр») 

Додаткові спеціалізації:  

«Художня культура та арт-менеджмент»   

«Декоративне мистецтво та художні промисли»   

 

З 2015 р. розпочато набір на нові, сучасні спеціалізації, на фахівців з яких 

постійно зростає попит на арт-ринку, і які є поки що лише в поодиноких ВНЗ 

України. 

Напрям підготовки: «Мистецтво»  

Спеціальність: «Образотворче мистецтво» (за видами)   

ОКР: «бакалавр» (4 роки) 

Форми навчання: денна та заочна   

Академічна кваліфікація: 

Бакалавр образотворчого мистецтва 

Професійна кваліфікація: 

художник  

Додаткові спеціалізації:  

«Ювелірне мистецтво» 

Додаткова кваліфікація: «Стиліст ювелірних виробів» 

 «Візуальне мистецтво» 

Додаткова кваліфікація: «Виконавець станкових та декоративних робіт» 

«Дизайн рекламної продукції» 

Додаткова кваліфікація: «Дизайнер друкованої продукції» 

 

Метою діяльності кафедри є залучення якомога більшої кількості 

креативної молоді до творчої діяльності, с кафедри на своєрідний арт-центр, де 

концентруються високопрофесійні кадри та креативна, талановита молодь, що 



готова під час навчання в університеті не лише проходити обов’язковий курс 

навчання в аудиторіях, але брати участь у виставках, фестивалях, конкурсах 

різного рівня складності, отримувати практичні навички, необхідні для 

перетворення студента на високопрофесійного фахівця. Це вбачається можливим 

лише за умови залучення до роботи високопрофесійних фахівців, з яких і 

складається колектив кафедри, використання останніх здобутків сучасної науки 

та творчої діяльності, впровадження нових спеціалізацій, опанування якими 

дасть можливість студенту отримати професію, що користується попитом, дає 

перспективи та надію на реалізацію його творчого потенціалу в майбутньому.  

Серед головних завдань кафедри – підготовка фахівців, які здатні будуть 

стати авторами унікальних творів образотворчого мистецтва, живопису та 

графіки, скульптури та декоративно-прикладного мистецтва, витворів різних 

напрямів дизайну, в тому числі – ексклюзивних авторських ювелірних прикрас, 

від задуму до втілення власного проекту в життя. Відповідно до кваліфікацій, 

студент є не тільки художником-практиком, але і викладачем відповідних видів 

творчої діяльності у системі шкільної освіти, що ставить на меті нести свою 

майстерність у дитячу аудиторію.  

Студенти під час навчання отримуватимуть практичні навики, беручи 

участь у виставках, творчих конкурсах, фестивалях (щорічні творчі олімпіади 

Києва, міжнародні виставки «Ювелір-Експо», конкурс молодих художників 

«ART-Vizualis” тощо).   

  Студенти, що обирають спеціалізацію «Художня культура та арт-

менеджмент», стають фахівціями, обізнаними не лише в галузі образотворчого 

мистецтва, але і спроможних працювати у галузі виставкового бізнесу, 

галерейної справи. Це не просто художники, які створюють мистецькі твори та 

мають право викладання фахових дисциплін, але митці, обізнані в галузі 

художньої критики та галерейної справи, обізнані в царині арт-бізнесу та 

сучасного виставкового простору, тобто володіють знаннями з галузі 

прикладного мистецтвознавства. До завдань кафедри належить і забезпечення 

країни фахівцями, здатними не тільки знатися на історичних етапах еволюції 

світової художньої культури, а й організовувати мистецькі проекти, від стадії їх 

задуму до його втілення на практиці. Це спеціалісти галерейного та виставкового 

бізнесу, що володіють як азами загальномистецтвознавчої підготовки, так і 

спроможні виконувати функції арт-кураторів, інколи – арт-дилерів. Дана 

спеціалізація допоможе випускникам-художникам самостійно, власними силами 

реалізовувати свої проекти, втілювати їх у життя без додаткової допомоги 

критиків, бо підготовка передбачає комплексний підхід.  

Спеціалізація «Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли» 

дає студентам можливість отримати не тільки базову мистецьку підготовку, але 

й багатий досвід у різних видах декоративно-вжиткового мистецтва, передусім – 

художнього текстилю, батіку, вишивки, гобелену, художньої кераміки та скла.   

 Метою впровадження спеціалізації «Ювелірне мистецтво» є підготовка 

фахівців, які здатні будуть самостійно створити унікальні, ексклюзивні авторські 



ювелірні прикраси, від задуму до втілення власного проекту в життя. Це митці, 

які поєднують у собі функції художника, дизайнера, ремісника, прагнучи до 

універсальності. Фахівці такого ґатунку, що мають фахову освіту, відсутні у 

країні на сьогодні, не дивлячись на значний їх попит на ринку. Дизайн ювелірних 

прикрас – це синтетичний вид мистецтва, органічно в собі поєднує як чисто 

ремісничі технічні галузеві знання та вміння, так і суто мистецькі. Стиліст 

ювелірних виробів – це не просто художник з вищою освітою, що має високий 

рівень професійної підготовки, але й митець, який входить до творчої еліти, має 

рафінований смак, відчуття кольору, ритму, тобто хороший рисувальник і 

колорист, обізнаний у галузі історії моди, дизайну, декоративно-вжиткового 

мистецтва, гемології, тощо. Такий майстер також має володіти знаннями 

властивостей дорогоцінних металів, їх сплавів, характеристик ювелірного 

каміння. Він повинен вміти виконувати ескізи ювелірних виробів, робити їх 3D-

моделювання, тобто володіти знаннями з комп’ютерної графіки, має добре 

уявляти собі вимоги технології конструювання і виробництва прикрас, а також 

вимоги до їх вживання, догляду за ними.  

Спеціалізація «Візуальне мистецтво» передбачає якомога широкий 

діапазон можливостей випускника, що морже бути задіяний і як декоратор, і як 

виконавець станкових робіт. При отриманні цієї спеціалізації студенти 

отримують поглиблені знання та навички з декоративно-прикладного мистецтва 

(кераміка, художній метал, художній текстиль), живопису та різних видів 

графіки (вільної та друкованої). 

Спеціалізація «Дизайн рекламної продукції» передбачає для тих, хто обирає 

її, оволодіння практичними навичками у галузі різних видів дизайнерської 

діяльності, передусім – графічного дизайну, дизайну рекламної продукції, 

ілюстрування книги та створення рекламних плакатів, візитних карток, розробки 

фірмового стилю.  

 


