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ПЕРЕДМОВА 
Освітньо-професійна програма «Художній метал» розроблена робочою 

групою циклової комісії образотворчого мистецтва Державного професійно-

технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва 

м.Києва» (спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація») у складі: 

1. Лозниця Вікторія Сергіївна 

2. Радзимінський Едуард Анатолійович 

3. Олешко Ірина Олександрівна 

 

 



1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 

 023  «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»  

(за  спеціалізацією «Художній метал») 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

навчального закладу  
 

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м. Києва» 

Рівень освіти, 

освітньо-

професійний ступінь 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Фахова передвища освіта. 

Фаховий молодший бакалавр. 

Професійна кваліфікація – художник-виконавець, 

викладач початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів 
Офіційна назва 

освітньої програми 
«Художній метал» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом фахового молодшого бакалавра, 

одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 

роки (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника за професією «Ювелір 

(ювелір-модельєр)») 
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію спеціальності  

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація», серія КД № 11001629 від 12.02.2018р. 
Акредитація освітньо-професійної програми 
«Художній метал» запланована на 2021-2022 
навчальний рік. 

Цикл/рівень НРК України – 5 рівень 

Передумови На базі повної загальної середньої освіти, 
наявність робітничої кваліфікації за професією 
«Ювелір (ювелір-модельєр)» 

Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 

програми 

До 2025р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

  www.jewelart.com.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в галузі 

образотворчого та декоративного мистецтва та у процесі навчання, що 

передбачає застосування положень і методів образотворчого і декоративного 

мистецтв. 
3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 
спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань – 02 – «Культура і мистецтво», 

Спеціальність – «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація», 

Спеціалізація – «Художній метал» 

Орієнтація освітньої Вивчення історичного досвіду мистецтва, 

http://www.geweliart.kiev.ua/


програми усвідомлення закономірностей розвитку 

образотворення та вміння аналізувати еволюцію 

мистецьких практик, отримання навичок розв’язувати 

типові спеціалізовані задачі в мистецькій галузі 

професійної діяльності; застосовування практичних 

навичок мистецтва художнього металу (виробничі 

функції); генерування нових ідей (креативність); 

розвиток навичок використання інформаційних 

технологій; формування здатності працювати у 

світовому мистецькому контексті. 
Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Фундаментальні дисципліни (рисунок, живопис, 

робота в матеріалі, основи композиції і композиція), 

історія декоративно-прикладного мистецтва, технологія 

обробки металів, інноваційні засоби технології обробки 

металу. 
Особливості програми Інтеграція з предметами професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки кваліфікованих 
робітників за професією «Ювелір (ювелір-модельєр)».  

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 
Може займати первинні посади згідно з Національним 

класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 

003:2010: 

3471 Художник-виконавець 

3340 Викладач початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів 

Подальше навчання За умови успішного завершення навчання 
за ОПС «фаховий молодший бакалавр» рекомендовано 
продовження навчання на першому (бакалаврському) 
рівні вищої освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Навчання поєднує теоретичні дисципліни (аналіз та 

синтез), теоретично-практичні дисципліни 

(формотворення, абстрактне мислення, стилізація, 

трансформація, кольорова гармонізація) та практичні 

дисципліни з технології художньої обробки металу. 

Вагома компонента навчання – самонавчання та 

практики. 



Оцінювання Чотирьохбальна шкала оцінювання: «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно» 

Форми щодо семестрового оцінювання: поточне 

(теоретичні дисципліни – тематичне оцінювання), 

проміжне (фахові дисципліни - атестації), підсумкове 

(теоретичні – усні/письмові екзамени). 

Підсумкова атестація здійснюється у формі: 

публічного захисту (демонстрації) дипломної 

роботи 
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати типові спеціалізовані завдання 

та практичні проблеми у галузі декоративного 

мистецтва, або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій, положень і методів 

декоративного мистецтва, й характеризується певною 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі 

та професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність до спілкування державною 

та іноземними мовами. 

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 7. Здатність працювати автономно та навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 9. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

ЗК 12. Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 



 ЗК 13. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 
ФК 1.Здатність розуміти базові теоретичні та 
практичні закономірності декоративного мистецтва, 
зміст основних класичних і сучасних категорій та 
концепцій мистецтвознавчої науки, усвідомлювати їх 
художньо-естетичну природу. 

ФК 2. Здатність формулювати цілі особистісного і 

професійного розвитку та умови їх досягнення, 

враховуючи тенденції розвитку галузі професійної 

діяльності, етапів професійного зростання та 

індивідуально-особистісних особливостей. 

ФК 3. Здатність здійснювати творчу діяльність на 

базі професійних знань та навичок, демонструвати 

розвинену творчу уяву, використовувати власну 

образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову 

художнього твору. 

ФК 4. Здатність володіти науково-аналітичним 

апаратом та використовувати професійні знання у 

практичній та дослідницькій роботі. 

ФК 5. Здатність створювати та реалізовувати власні 

художні концепції у творчій діяльності, 

аргументовані знанням художніх стилів різних епох 

та володінням академічними та сучасними техніками, 

прийомами та методиками. 

ФК 6. Здатність демонструвати достатньо високий 

рівень творчої майстерності, розуміти основні шляхи 

інтерпретації художнього-пластичного образу у 

творчій та дослідницькій діяльності. 

ФК 7. Здатність інтегрувати професійні знання та 

навички і використовувати їх в процесі створення 

художнього твору, впроваджувати сучасні способи 

формотворення. 

ФК 8. Здатність застосовувати під час досліджень та 

власній творчості закони і правила композиційної 



 організації твору а також засоби інтерпретації, 

стилізації, трансформації. 

ФК 9. Здатність презентувати художні твори на 

вітчизняних і міжнародних виставках. 

ФК 10. Здатність застосовувати базові знання 

провідних художньо-теоретичних систем та 

концепцій, історичних та мистецьких процесів 

розвитку декоративного мистецтва в творчій 

діяльності. 

ФК 11. Здатність сприймати новітні концепції в 

галузі образотворчого і декоративного мистецтва, 

поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та 

світовими традиціями. 

ФК 12. Здатність генерувати авторські інноваційні 

пошуки в практику сучасного світового мистецтва. 

ФК 13. Здатність відтворювати традиційні та 

синтезувати сучасні технології в межах спеціалізацій 

образотворчого і декоративного мистецтва. 

7 – Програмні результати навчання 

 РН 1. Спілкуватися державною та іноземною мовами. 

РН 2. Вміння використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

РН 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

РН 4. Вміння шукати та аналізувати інформацію з 

різних джерел. 

РН 5. Вміння генерувати нові ідеї (креативність), 

демонструвати розвинуту творчу уяву. 

РН 6. Вміння працювати в команді та автономно. 

РН 7. Вміння спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

РН 8. Вміння працювати в міжнародному контексті. 

РН 9. Вміння діяти соціально відповідально та 

свідомо. 



 РН 10. Оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН 11. Вивчати та використовувати історичний досвід 

світових мистецьких практик. 

РН 12. Застосовувати різноманітні мистецькі техніки. 

РН 13. Вміти намалювати натюрморт, пейзаж а також 

голову, півфігуру, фігуру людини. 

РН 14. Застосовувати у власній творчості закони і 

правила композиційної організації твору, а також 

способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 

РН 15. Використовувати власну образно-асоціативну, 

стилістичну та пластичну мову, інтегрувати смисли та 

засоби їх втілення у мистецькому творі. 

РН 16. Відтворювати традиційні та синтезувати 

сучасні технології в межах різних спеціалізацій 

декоративного мистецтва. 

РН 17. Генерувати авторські інноваційні пошуки в 

практику сучасного мистецтва. 

РН 18. Адаптувати творчу (індивідуальну та 

колективну) діяльність до вимог і умов споживача. 

РН 19. Володіти основами наукового дослідження 

(робота з бібліографією, реферування, рецензування). 

РН 20. Володіти навчальними методиками, теорією та 

методикою професійної художньої освіти та 

дидактикою викладання спеціальних дисциплін з фаху 

та формувати естетичні смаки, художні навички учнів 

загальноосвітніх та початкових спеціалізованих 

мистецьких закладів. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Реалізація  програми  забезпечується  кадрами високої 
кваліфікації, серед яких: кандидат педагогічних наук 
Авраменко О.О., старший викладач Левченко І.І., 
викладач вищої категорії Белік А.М., викладачі вищої 
категорії Єресько Е.Д., Маленко О.В. тощо. Викладачі 
є учасниками мистецьких виставок та проектів, 
організаторами та активними учасниками творчих 
майстер-класів, методичних семінарів. 

 



Матеріально-технічне 

забезпечення 
Освітній  процес відбувається в навчальних 
кабінетах, трьох ювелірних майстернях. Для 

виконання практичних робіт здобувачі освіти  

забезпечуються обладнанням, матеріалами: кольорові 

метали, хімічні реактиви. Частина  кабінетів     

забезпечує     навчання     з    академічних дисциплін: 

рисунок, живопис, ліплення. 
Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Бібліотека закладу освіти, фонд архіву  

(дипломні роботи, методичні розробки), 

електронні версії підручників та навчальних 

посібників, інтернет-мережа. 
9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
На загальних підставах у межах України 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх 

логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 
 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кіл-ть 

Креди- 

тів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

 Обов’язкові компоненти ОП   

 Дисципліни, що формують загальні 
компетентності 

  

 Цикл гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки 

  

ОК 1. Основи філософських знань (філософія та 
релігієзнавство) 

1,5 залік 

ОК 2. Історія України 1,5 екзамен 

ОК 3. Українська мова за професійним спрямуванням     1,5 екзамен 

ОК 4. Іноземна мова за професійним спрямуванняя 5 залік 

ОК 5. Фізичне виховання 9,75 залік 

ОК 6. Економічна теорія 1,5 залік 

ОК 7. Культурологія 1,5 залік 

ОК 8. Соціологія 1,5 залік 

ОК 9. Основи правознавства 1 залік 

 Дисципліни, що формують спеціальні (фахові) 
компетентності 

  

 Цикл професійно-орієнтованої підготовки   

ОК 10. Історія образотворчого мистецтва 2,25 екзамен 

ОК 11. Історія  декоративно-прикладного мистецтва  2,25 екзамен 

ОК 12. Основи кольорознавства 3 залік 

ОК 13. Пластична анатомія 4,5 залік 

ОК 14. Креслення і перспектива 1 залік 

ОК 15. Психологія 1,5 залік 

ОК 16. Педагогіка 1,5 залік 

ОК 17. Шрифти і проектна графіка 2,25 залік 

ОК 18. Основи комп’ютерної графіки 2 Залік 

ОК 19. Безпека життєдіяльності 2 залік 

ОК 20. Основи екології   1 залік 

ОК 21. Охорона праці  1,5 залік 



ОК 22. Основи підприємництва і менеджменту 1,5 залік 

 Цикл професійної підготовки   

ОК 23. Рисунок 11,5 екзамен 

ОК 24. Робота в матеріалі 16 перегляд 

ОК 25. Живопис 2,25 екзамен 

ОК 26. Технологія та матеріалознавство 1,5 екзамен 

ОК 27. Основи композиції і композиція 10,5 екзамен 

ОК 28. Ліплення 1,5 екзамен 

ОК 29. Методика викладання 1,5 залік 

 Цикл практичної підготовки   

ОК 30. Навчальна практика 3 залік 

ОК 31. Технологічна практика 3 залік 

ОК 32. Пленерна практика 3 залік 

ОК 33. Педагогічна практика 3 залік 

ОК 34. Ознайомча практика 1,5 залік 

ОК 35 Переддипломна практика 4,5 залік 

ОК 36 Дипломне проектування 9 екзамен 

 Вибіркові навчальні дисципліни  
(за вибором закладу освіти) 

  

ОК 37 Комп’ютерне моделювання художніх та 
ювелірних виробів 

1,5 залік 
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2.2. Структурно-логічна схема ОПП 

Код н/д 
Компоненти освітньої 

програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна 

робота) 

Семестри 

І ІІ ІІІ ІV 

 Обов’язкові компоненти ОП     

 Дисципліни, що формують загальні 
компетентності 

    

 Цикл гуманітарної та соціально-
економічної підготовки 

    

ОК 1. Основи філософських знань 
(філософія та релігієзнавство) 

 +   

ОК 2. Історія України +    

ОК 3. Українська мова за професійним 
спрямуванням 

+    

ОК 4. Іноземна мова за професійним 
спрямуванняя 

+ + + + 

ОК 5. Фізичне виховання + + + + 

ОК 6. Економічна теорія  +   

ОК 7. Культурологія  +   

ОК 8. Соціологія  +   

ОК 9. Основи правознавства    + 

 Дисципліни, що формують 
спеціальні (фахові) компетентності 

    

 Цикл професійно-орієнтованої 
підготовки 

    

ОК 10. Історія образотворчого мистецтва + +   

ОК 11. Історія  декоративно-прикладного 
мистецтва  

+ +   

ОК 12. Основи кольорознавства + + + + 



ОК 13. Пластична анатомія + + + + 

ОК 14. Креслення і перспектива +    

ОК 15. Психологія   + + 

ОК 16. Педагогіка   + + 

ОК 17. Шрифти і проектна графіка   + + 

ОК 18. Основи комп’ютерної графіки + + +  

ОК 19. Безпека життєдіяльності  +   

ОК 20. Основи екології   + + 

ОК 21. Охорона праці    + + 

ОК 22. Основи підприємництва і 
менеджменту 

  + + 

 Цикл професійної підготовки     

ОК 23. Рисунок + + + + 

ОК 24. Робота в матеріалі + + + + 

ОК 25. Живопис + +   

ОК 26. Технологія та матеріалознавство + +   

ОК 27. Основи композиції і композиція + + +  

ОК 28. Ліплення + +   

ОК 29. Методика викладання   +  

 Цикл практичної підготовки     

ОК 30. Навчальна практика +    

ОК 31. Технологічна практика  +   

ОК 32. Пленерна практика  +   

ОК 33. Педагогічна практика    + 

ОК 34. Ознайомча практика +    

ОК 35 Переддипломна практика    + 

ОК 36 Дипломне проектування    + 

 Вибіркові навчальні дисципліни  
(за вибором закладу освіти) 

    

ОК 37 Комп’ютерне моделювання художніх 
та ювелірних виробів 

   + 

 
 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Атестація здобувачів освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

здійснюється у формі публічного захисту 

(демонстрації) дипломної роботи 

Вимоги до кваліфікаційної 

(дипломної) роботи 

Дипломна робота, як правило, виконується за 

мистецьким напрямом підготовки і 

передбачає синтез теоретичного 

обгрунтування (проведення аналізу та 

теоретичної розробки актуальних пошуків в 

галузі образотворчого та декоративного 

мистецтва) та практичного виконання об’єкта 

художнього проектування, який оптимально 

відповідає вимогам завдання. Дипломна 

робота включає пояснювальну записку, 

комплект ескізного матеріалу, проектну 

частину та роботу в матеріалі і оформлюється 

згідно з вимогами до технічної документації. 



Перелік тем дипломних робіт визначається 

закладом освіти. Здобувачі освіти мають 

право запропонувати власні теми дипломних 

робіт. 

Дипломні роботи виконуються на 

завершальному етапі навчання у закладі 

освіти, який передбачає: 

- систематизацію, закріплення, 

розширення теоретичних і практичних  

знань зі спеціальності та застосування 

їх під час вирішення конкретних задач 

діяльності; 

- розвиток навичок самостійної роботи й 

оволодіння методиками, що пов’язані з 

виконанням педагогічних функцій та 

типових задач діяльності, що визначені 

освітньо-професійною програмою. 

Захист дипломних робіт проводиться на 

відкритому засіданні державної 

кваліфікаційної комісії. Державна 

кваліфікаційна комісія створюється щорічно 

для проведення державної атестації (захисту 

дипломних робіт) та діє впродовж 

календарного року.  

Головою державної   кваліфікаційної   комісії   

призначається представник роботодавця або  

замовника  підготовки  кваліфікованих  

робітників - керівник,  професіонал 

відповідної галузі виробництва чи сфери 

послуг;  заступником  голови  -  керівник  або  

заступник  керівника закладу освіти, членами 

- викладачі з предметів  професійно-

теоретичної підготовки,  працівник, 

відповідальний  за  організацію курсового  

професійно-технічного навчання, та інші 

представники підприємства,  установи,  

організації,  де  здійснюється курсове чи 

індивідуальне навчання на виробництві, у 

сфері послуг.   

Рішення  державної кваліфікаційної комісії 

про присвоєння особам кваліфікації 

відповідного  рівня  заносяться  до  

протоколу,  що підписується головою і 

членами комісії. 

Результати захисту дипломних визначаються 

оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» 

та «незадовільно». 

Критерії оцінювання дипломних робіт, які 

забезпечують максимальну оцінку: 

- актуальність теми дипломної роботи; 

- оригінальність естетичної складової 

роботи, технічних і технологічних 



рішень; 

-  практичне значення результатів; 

- органічний зв’язок пояснювальної 

записки з графічною та творчою 

частинами роботи; 

- наявність посилань на джерела 

інформації; 

- відсутність дублювання описового 

матеріалу, стереотипних рішень, що не 

впливають на суть висвітлення теми; 

- використання креслень та 

пояснювальної записки відповідно до 

чинних стандартів; 

- використання прикладних пакетів 

комп’ютерних програм; 

- загальна та професійна грамотність, 

лаконізм і логічна послідовність 

викладу матеріалу; 

- якість оформлення та самостійність 

виконання. 

Вимоги до публічного захисту 

(демонстрації) 

Публічний захист дипломної роботи 

забезпечується вільним доступом до 

процедури захисту, розміщенням візуальної 

інформації про кваліфікаційну роботу та 

демонстрацію захисту на офіційному сайті 

закладу освіти; оприлюдненням результатів 

захисту на веб-сайті закладу освіти. 

 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

У Державному професійно-технічному навчальному закладу 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» функціонує система 

забезпечення закладом освіти якості освітньої діяльності та якості фахової 

передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка розроблена 

на підставі пункту 2, статті 17 «Система забезпечення якості фахової передвищої 

освіти», розділ ІV «Забезпечення якості фахової передвищої освіти» Закону 

України «Про фахову передвищу освіту» від 06 червня 2019 року №2745-VIII. 

4.1. Оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення фахової 

передвищої освіти 

Систему забезпечення якості освіти (систему внутріщнього забезпечення 

якості) розроблено згідно з принципами: 

- відповідності європейським та національним стандартам якості фахової 

передвищої освіти; 

- автономії закладу освіти, який несе відповідальність за забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти; 

- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях 

освітнього процесу; 

- процесного підходу до управління; 

- здійснення моніторингу якості освіти; 

- постійного підвищення якості освітнього процесу; 



- залучення здобувачів освіти, роботодавців та фнших зацікавлених сторін до 

процесу забезпечення якості освіти; 

- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості. 

Система передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

- удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження , моніторинг і 

періодичний перегляд освітніх програм; 

- підвищення якості знань контингенту здобувачів освіти; 

- посилення кадрового потенціалу закладу освіти; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів ддя організації освітнього процесу 

та підтримки здобувачів освіти; 

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління 

освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про діяльність закладу освіти; 

- створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в 

навчально-методичних працях педагогічних працівників закладу освіти і 

здобувачів освіти. 

 

4.2. Процедура розроблення освітньо-професійних програм. 

Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 

освітньо-професійних програм регулюється «Положенням про організацію 

освітнього процесу у Держаному професійно-технічному навчальному закладі 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» (розглянутим та 

схваленим на засіданні Педагогічної ради закладу освіти №1 від 28 серпня 2020 

року). 

Освітньо-професійна програма відповідає вимогам статті 49 Закону 

України «Про фахову передвищу освіту».  

Освітньо-професійна програма для спеціальності 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація розробляється робочою групою, 

до складу якої входять директор закладу освіти, викладачі та майстри 

виробничої навчання ювелірного профілю. Освітньо-професійна програма 

затверджується рішенням Педагогічної ради закладу освіти і вводиться в дію 

наказом директора. 

На підставі освітньо-професійної програми розробляється навчальний 

план, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього 

процесу. Навчальний план погоджується з Навчально-методичним кабінетом 

професійно-технічної освіти у м. Києві, підприємством-замовником кадрів та 

затверджується Управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та 

прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

Начальні програми дисциплін розробляються цикловою комісією згідно з 

вимогами освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Після розгляду та 

погодження програм на засіданнях циклової комісії програма затверджується 

заступником директора з навчально-виробничої роботи. 

Перегляд освітньо-професійної програми відбувається за результатами її 

моніторингу: у зв’язку із введенням в дію нових стандартів фахової передвищої 

освіти, змін у технологічному способі виробництва в ювелірній галузі, внаслідок 

прогнозування розвитку ювелірної галузі або потреб суспільства.  



 

4.3. Формування якісного контингенту здобувачів фахової передвищої 

освіти. 

Якість набору здобувачів освіти забезпечується за рахунок: 

- підготовки абітурієнтів, під час комплексу безкоштовних консультацій, майстер-

класів та інших профорієнтаційних заходів, які розробляються приймальною 

комісією і оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу освіти та на 

сторінках в соціальних мережах; 

- профорієнтаційної роботи в закладах загально-середньої освіти м. Києва та 

Київської агломерації під час формування контингенту здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

- профорієнтаційної роботи серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти закладу освіти, які після випуску мають змогу продовжити навчання за 

освітньо-професійною програмою фахового молодшого бакалавра; 

- організованої роботи приймальної комісії закладу освіти.   

 

4.4. Щорічне оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти 

здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 

Державному професійно-технічному навчальному закладі «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м. Києва» (розглянутого та схваленого на засіданні 

Педагогічної ради закладу освіти Протокол № 1 від 28 серпня 2020р.). 

Система оцінювання результатів навчання включає вхідний, поточний, 

семестровий, директорський контроль та державну атестацію здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

Вхідний контроль проводиться під час вступної кампанії: зарахування до 

закладу освіти здійснюється на основі вступних іспитів з української мови та 

фахового вступного випробування. 

Поточний контроль здійснюється впродовж семестру під час проведення 

лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється відповідно до критерії 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів. Основна мета поточного 

контролю – забезпечення зворотного зв’язку між педагогічними працівниками та 

здобувачами освіти в процесі навчання. Поточний контроль проводиться у 

формах усного опитування, письмового експрес-контролю, поточного перегляду 

стану виконання завдань чи творчої (самостійної) роботи. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену, 

тестування за допомогою гугл-форм чи підсумкового перегляду екзаменаційною 

комісією творчих робіт здобувачів освіти. 

Критерії оцінювання є обов’язковою складовою програми навчальної 

дисципліни. На початку семестру педагогічний працівник ознайомлює 

здобувачів освіти з зі змістом, структурою, формою екзаменаційної роботи та 

прикладами завдань попередніх років, а також із системою та критеріями 

оцінювання. 

Директорський контроль якості підготовки здобувачів фахової передвищої  

освіти з дисципліни є контролем стійкості знань, умінь і навичок. Він може 

проводитися з темами дисципліни, що були вивчені в поточному семестрі, або за 

програмою всієї дисципліни – як дл перевірки готовності здобувачів освіти до 



підсумкового контролю, так і для перевірки залишкових знань. 

Пакет завдань для проведення директорського контролю розробляється 

педагогічними працівниками, які викладають відповідні дисципліни, та 

затверджуються на засіданні циклової комісії. 

Директорський контроль проводиться у письмовій формі та у формі 

тестування, в тому числі комп’ютерного, рубіжного перегляду академічних 

завдань. Контроль здійснюється навчальною частиною за присутності 

педагогічного працівника або представника циклової комісії. 

За підсумками проведення директорського контролю навчальною 

частиною здійснюється його детальний аналіз, результати якого розглядаються 

на засіданні циклової комісії та Педагогічній раді закладу освіти. 

Атестація здобувачів освіти фахової передвищої освіти, які отримують 

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра – це встановлення 

відповідності засвоєних здобувачами рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів фахової передвищої освіти. 

Для проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти наказом 

директора створюється Державна кваліфікаційна комісія. Термін проведення 

атестації визначається навчальним планом підготовки фахівців та графіком 

освітнього процесу. Атестацію проходить кожен здобувач освіти після повного 

виконання ним навчального плану. 

Завдання Державної кваліфікаційної комісії: 

- комплексна перевірка й оцінка теоретичної і практичної фахової підготовки 

випускників освітньо-професійної ступеня «фаховий молодший бакалавр» з 

метою встановлення відповідності вимогам стандартів фахової передвищої 

освіти, освітньо-професійної програми і навчального плану; 

- прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та про 

видачу документів про фахову передвищу освіту – дипломів. 

Атестація випускників здійснюється відповідно до вимог стандарту 

фахової передвищої освіти й освітньо-професійної програми в формі публічного 

захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи. 

Атестація проходить відкрито і гласно. Здобувачі освіти та інші особи, 

присутні на атестації можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію  

процесу атестації. 

4.5. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладу освіти. 

Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника 

включає в себе атестацію та сертифікацію. 

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на 

всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників. Вона здійснюється відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників затверджене наказом МОН № 930 від 

06.10.2010, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за 

№ 1255/18550 (зі змінами). 

Здійснення комплексної оцінки діяльності педагогічного працівника 

передбачає забезпечення всебічного розгляду матеріалів з досвіду роботи, 

вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності 

впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою 



об'єктивної атестації є всебічний аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення 

думки батьків, здобувачів освіти та колег викладача, який атестується тощо.  

Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання 

професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з 

педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і 

технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. 

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних 

засадах виключно за його ініціативою, відповідно до Положення про 

сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190. 

Основними методами контролю є спостереження за методикою проведення 

занять, перевірка наявності методичної та плануючої документації у викладача, 

контроль якості знань з предмета здобувачів освіти, результати захисту 

кваліфікаційних (дипломних) робіт, відгуки роботодавців щодо рівня 

теоретичної та практичної підготовленості здобувачів освіти тощо. 

4.6. Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу. 

Для забезпечення підготовки здобувачів фахової передвищої освіти заклад 

має: 

− навчальний корпус загальною площею 6199 кв.м, де знаходяться 25 

навчальних кабінетів, обладнаних відповідними засобами навчання; 

− 6 навчально-виробничих майстерень ювелірного профілю, обладнаних 

необхідною навчальною технікою, верстатами, машинами та іншими засобами 

навчання; 

− спортивну та актову зали, бібліотеку; 

− гуртожиток на 250 місць за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 15. 

Крім того, заклад має 2 – комп’ютерні класи та 1 лабораторію 3D 

моделювання, із загальною кількістю комп’ютерів 48 одиниць та оргтехнікою. 

Всі комп’ютери об’єднані в єдину мережу з виходом до Інтернету. В центрі 

налагоджено доступ до Інтернету як у навчальних кабінетах, так і у майстернях. 

Приміщення і споруди центру обладнані відповідно до діючих нормативів і 

санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил 

пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм. Існує можливість доступу осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень навчального 

корпусу центру. 

4.7. Заходи запобігання фактам порушення академічної доброчесності. 

Забезпечення попередження порушень академічної доброчесності 

відбувається шляхом організації практикумів, консультацій та інших 

колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками 

щодо створення, оформлення ними методичних розробок, робіт для публікацій, 

конкурсних робіт різного рівня.  

При рецензуванні робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння 

педагогічного звання використовує у своїй діяльності та рекомендує педагогам 

сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.  

Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються 

етики та академічної доброчесності, проводять роз’яснювальну роботу зі 



здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості 

порушення академічної доброчесності (списування, плагіат, фальсифікація). 

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу 

освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії; 

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми; 

- відрахування із закладу освіти; 

- позбавлення академічної стипендії; 

- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 

Питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності 

здобувачем освіти при виконанні навчальних завдань розглядає відповідний 

педагогічний працівник (викладач, майстер виробничого навчання).  

Викладачі, майстри виробничого навчання, які забезпечують поточний, 

підсумковий контроль та контроль зобов'язані з використанням власної адреси 

корпоративної електронної пошти завантажити відповідний файл до системи 

перевірки та отримати технічний звіт щодо унікальності тексту, що має бути не 

менше 75%.  

Повна процедура перевірки атестаційних робіт на наявність текстових 

запозичень наступна. Здобувач освіти не менше, ніж за тиждень до встановленої 

дати захисту творчої або письмової екзаменаційної роботи, зобов’язаний 

передати своєму керівнику файл електронної версії випускної роботи. Керівник, 

не менше ніж за чотири робочі дні до встановленої дати захисту творчої або 

письмової екзаменаційної роботи, зобов’язаний невідкладно завантажити до 

репозиторію всі отримані файли з наступною перевіркою на наявність текстових 

запозичень. За результатами перевірки, засобами системи генерується 

відповідний технічний звіт, у відповідності з яким керівник приймає рішення. 

Технічний звіт долучається до випускної роботи. У випадку невідповідності 

тексту цієї роботи чинним вимогам, здобувач освіти має можливість повторного 

її подання керівнику після доопрацювання протягом триденного терміну. 

Технічний звіт повторної перевірки долучається до випускної роботи. 

Контроль за роботою з системою запобігання та виявлення академічного 

плагіату в закладі світи здійснюють заступник директора з навчально-

виробничої роботи та заступник директора з навчально-методичної роботи. 

 



Таблиця 1  

Матриця відповідності визначених Освітньо-професійною програмою компетентностей дескрипторам Національної 

рамки кваліфікацій 

 

Класифікація компетентностей (результатів навчання) за НРК 
Знання 

 

Уміння/Навички 
 

Комунікація 
 

Відповідальність 

і автономія 
 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу + +   

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями + + + + 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та професійної діяльності + +   

ЗК 4. Здатність до спілкування державною та іноземними мовами  + +  

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях + +  + 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)  + + + 

ЗК 7. Здатність працювати автономно та навички міжособистісної взаємодії.  + + + 

ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації  +  + 

ЗК 9. Здатність бути критичним і самокритичним    + + 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел + + + + 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт  +  + 

ЗК 12. Здатність працювати в міжнародному контексті  + + + 

ЗК 13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
+ + +  

Фахові (спеціальні)  компетентності 

ФК 1.Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності 

декоративного мистецтва, зміст основних класичних і сучасних категорій та 

концепцій мистецтвознавчої науки, усвідомлювати їх художньо-естетичну 

природу 

+ +   

ФК 2. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та 

умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної 

діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних 

особливостей 

 + + + 

ФК 3. Здатність здійснювати творчу діяльність на базі професійних знань та 

навичок, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-

асоціативну, стилістичну та пластичну мову художнього твору 

+ + + + 



ФК 4. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати 

професійні знання у практичній та дослідницькій роботі 
+ + + + 

ФК 5. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у творчій 

діяльності, аргументовані знанням художніх стилів різних епох та володінням 

академічними та сучасними техніками, прийомами та методиками 

+ +  + 

ФК 6. Здатність демонструвати достатньо високий рівень творчої майстерності, 

розуміти основні шляхи інтерпретації художнього-пластичного образу у творчій 

та дослідницькій діяльності 

 + + + 

ФК 7. Здатність інтегрувати професійні знання та навички і використовувати їх в 

процесі створення художнього твору, впроваджувати сучасні способи 

формотворення 

+ +  + 

ФК 8. Здатність застосовувати під час досліджень та власній творчості закони і 

правила композиційної організації твору а також засоби інтерпретації, стилізації, 
трансформації 

+ +  + 

ФК 9. Здатність презентувати художні твори на вітчизняних і міжнародних 

виставках 
  + + 

ФК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних художньо-теоретичних 

систем та концепцій, історичних та мистецьких процесів розвитку декоративного 

мистецтва в творчій діяльності 

+ +  + 

ФК 11. Здатність сприймати новітні концепції в галузі образотворчого і 

декоративного мистецтва, поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та 

світовими традиціями 

+ +   

ФК 12. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного 

світового мистецтва 
 +  + 

ФК 13. Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в 

межах спеціалізацій образотворчого і декоративного мистецтва 
+ +   

 
 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 2  

Матриця відповідності визначених Освітньо-професійною програмою результатів навчання та компетентностей 
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РН 1. Спілкуватися 

державною та іноземною 

мовами. 

    +         +          +     

РН 2. Вміння 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології. 

           +                 

РН 3. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

+  +                          

РН 4. Вміння шукати та 

аналізувати інформацію з 

різних джерел. 

           +       +          

РН 5. Вміння генерувати 

нові ідеї (креативність), 

демонструвати розвинуту 

творчу уяву. 

       +          +  +         



РН 6. Вміння працювати в 

команді та автономно. 
        +                    

РН 7. Вміння 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

  +            +         +     

РН 8. Вміння працювати в 

міжнародному контексті. 
             +          +     

РН 9. Вміння діяти 

соціально відповідально та 

свідомо. 
        + + +      +            

РН 10. Оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

          +  +                

РН 11. Вивчати та 

використовувати 

історичний досвід 

світових мистецьких 

практик. 

           +    +          +   

РН 12. Застосовувати 

різноманітні мистецькі 

техніки. 

                 +    +     +  

РН 13. Вміти намалювати 

натюрморт, пейзаж а 

також голову, півфігуру, 

фігуру людини. 

     +              +         

РН 14. Застосовувати у      +               + + +   +   



власній творчості закони і 

правила композиційної 

організації твору, а також 

способи інтерпретації, 

стилізації, трансформації. 

РН 15. Використовувати 

власну образно-

асоціативну, стилістичну 

та пластичну мову, 

інтегрувати смисли та 

засоби їх втілення у 

мистецькому творі. 

                    +  +  +    

РН 16. Відтворювати 

традиційні та синтезувати 

сучасні технології в 

межах різних 

спеціалізацій 

декоративного мистецтва. 

     +               +     +  + 

РН 17. Генерувати 

авторські інноваційні 

пошуки в практику 

сучасного мистецтва. 

                 +  +     +  +  

РН 18. Адаптувати 

творчу (індивідуальну та 

колективну) діяльність до 

вимог і умов споживача. 

                +            

РН 19. Володіти 

основами наукового 

дослідження (робота з 

бібліографією, 

реферування, 

 +                 +          



рецензування). 

РН 20. Володіти 

навчальними методиками, 
теорією та методикою 

професійної художньої 

освіти та дидактикою 
викладання спеціальних 

дисциплін з фаху та 

формувати естетичні 

смаки, художні навички 
учнів загальноосвітніх та 

початкових 

спеціалізованих 
мистецьких закладів. 

   +                     +    
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	- профорієнтаційної роботи в закладах загально-середньої освіти м. Києва та Київської агломерації під час формування контингенту здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти;
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	Оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» (...
	Система оцінювання результатів навчання включає вхідний, поточний, семестровий, директорський контроль та державну атестацію здобувачів фахової передвищої освіти.
	Вхідний контроль проводиться під час вступної кампанії: зарахування до закладу освіти здійснюється на основі вступних іспитів з української мови та фахового вступного випробування.
	Поточний контроль здійснюється впродовж семестру під час проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється відповідно до критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв...
	Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену, тестування за допомогою гугл-форм чи підсумкового перегляду екзаменаційною комісією творчих робіт здобувачів освіти.
	Критерії оцінювання є обов’язковою складовою програми навчальної дисципліни. На початку семестру педагогічний працівник ознайомлює здобувачів освіти з зі змістом, структурою, формою екзаменаційної роботи та прикладами завдань попередніх років, а також...
	Директорський контроль якості підготовки здобувачів фахової передвищої  освіти з дисципліни є контролем стійкості знань, умінь і навичок. Він може проводитися з темами дисципліни, що були вивчені в поточному семестрі, або за програмою всієї дисципліни...
	Пакет завдань для проведення директорського контролю розробляється педагогічними працівниками, які викладають відповідні дисципліни, та затверджуються на засіданні циклової комісії.
	Директорський контроль проводиться у письмовій формі та у формі тестування, в тому числі комп’ютерного, рубіжного перегляду академічних завдань. Контроль здійснюється навчальною частиною за присутності педагогічного працівника або представника циклово...
	За підсумками проведення директорського контролю навчальною частиною здійснюється його детальний аналіз, результати якого розглядаються на засіданні циклової комісії та Педагогічній раді закладу освіти.
	Атестація здобувачів освіти фахової передвищої освіти, які отримують освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів...
	Для проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти наказом директора створюється Державна кваліфікаційна комісія. Термін проведення атестації визначається навчальним планом підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестацію прохо...
	Завдання Державної кваліфікаційної комісії:
	- комплексна перевірка й оцінка теоретичної і практичної фахової підготовки випускників освітньо-професійної ступеня «фаховий молодший бакалавр» з метою встановлення відповідності вимогам стандартів фахової передвищої освіти, освітньо-професійної прог...
	- прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та про видачу документів про фахову передвищу освіту – дипломів.
	Атестація випускників здійснюється відповідно до вимог стандарту фахової передвищої освіти й освітньо-професійної програми в формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи.
	Атестація проходить відкрито і гласно. Здобувачі освіти та інші особи, присутні на атестації можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію  процесу атестації.
	4.5. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників закладу освіти.
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