
Звіт кафедри декоративного мистецтва ОС «Магістр» 

(2020 – 2021 н. р.) 

 

1. Навчальний план на 2021–2022 н. р. в галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», підготовки «Магістр» за спеціальністю  023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

ухвалено Вченою радою КІПДМ ЛНАМ  (протокол № 7, від 06 травня 

2021 р.). Зміни в навчальному плані: педагогічну практику, що 

проводилась в кінці другого семестру, перенесено на початок другого 

семестру, щоб надати студентам можливість проводити заняття під час 

навчального процесу; натомість в кінці другого семестру буде 

проводитись переддипломна практика. З каталогу вибіркових 

дисциплін видалено дисципліни, до яких студенти не проявили 

інтересу і не обирали протягом трьох років. 

2. Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», 

спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація». [Чинний від 2019-05-24]. Київ: Міністерство освіти і 

науки України, 2019. 14 с. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/023-obrazotvorche-mistetstvo-

dekorativne-mistetstvo-restavratsiya-magistr.pdf 

3.  –  

4. Інформація про контингент студентів.  

Початок 2020–2021 н. р.:  

1 курс: 17 студентів (15 студентів – д. ф. н. + 2 студенти – з. ф. н.);  

2 курс: 31 студент (29 студентів – д. ф. н. + 1 студент – з. ф. н. + 1       

студент – академічна відпустка) 

Кількість студентів ОС «Магістр» станом на червень 2020–2021 н. р.  

 1 курс: 15 студентів (13 студентів – д. ф. н. + 1 студент – з. ф. н. + 1    

          студент – академічна відпустка  + 1 ст. переведений в ЛНАМ) 

 2 курс: 5 студентів – академічна відпустка. 24 студенти захистилися; 2    

          студенти – відраховані.  



5. МТЗ в КІПДМ ЛНАМ – спільне для студентів ОС «Магістр» і ОС 

«Бакалавр». 

6. Викладачі кафедри ДМ (Стеф’юк Р. Г., Білий В. Д., Попенюк В. М.) 

пройшли міжнародне стажування у Варненському університеті 

менеджменту (Болгарія). 

7. Викладання дисциплін вільного вибору студентів забезпечують 

викладачі з відповідною освітньою і професійною кваліфікацією. Із 24 

ДВВ, 9 дисциплін забезпечені робочими програмами і 7 силабусами. 

8. Формування груп ДВВ регулюється положенням про вибіркові 

дисципліни у КІПДМ ЛНАМ і здійснюється на підставі заяв студентів 

на включення до складу групи по вивченню дисципліни (Додаток 2). 

9. Основні вимоги та критерії оцінювання дипломних робіт, а також 

перелік тем дипломного проєктування розміщені на сайті КІПДМ 

ЛНАМ (Дутка В. В., Нісевич С. І. Методичні рекомендації до 

виконання і захисту магістерської кваліфікаційної роботи для 

здобувачів другого ступеня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація». Косів, 2020. 43 с. URL: 

http://kipdm.lnam.edu.ua/images/VYKLADACHY/DEKORATYVNE_MY

STECTVO/Nisevych_Svitlana/Metodychky/Metodychni_Rekomendatsiiy_

Do_Vykonannja_I_Zahystu_Magistersiykoiy_Kvalifikatsijnoiy_Roboty_Ma

gistr_.pdf). 

10.  В ОПП «Декоративне мистецтво» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти передбачене набуття студентами soft skills, що 

відображається у таких компетентностях навчальних дисциплін як 

здатність генерувати нові ідеї (креативність), здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності) тощо. 

11.  Опис навчального плану наявний частково. 

12.  Із 34 дисциплін, передбачених навчальним планом для студентів 

другого (магістерського) рівня освіти спеціальності  023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 18 дисциплін 

забезпечені робочими програмами, 16 – силабусами. До окремих 

дисциплін розроблені методичні рекомендації та навчально-методичні 

посібники. 

13.  Продовжується збір інформації про кар’єрний ріст випускників 

кафедри для розміщення на сайті КІПДМ ЛНАМ. 

14.  Інформація про кафедру декоративного мистецтва ОС «Магістр» 

розміщена на сайті КІПДМ ЛНАМ у розділі «Кафедри». 

http://kipdm.lnam.edu.ua/images/PDF/PUBLIC_INFORMATION/POLOZHENNIA/Polozhennja_Pro_Vybirkovi_Dystsypliny.pdf
http://kipdm.lnam.edu.ua/images/PDF/PUBLIC_INFORMATION/POLOZHENNIA/Polozhennja_Pro_Vybirkovi_Dystsypliny.pdf
http://kipdm.lnam.edu.ua/images/VYKLADACHY/DEKORATYVNE_MYSTECTVO/Nisevych_Svitlana/Metodychky/Metodychni_Rekomendatsiiy_Do_Vykonannja_I_Zahystu_Magistersiykoiy_Kvalifikatsijnoiy_Roboty_Magistr_.pdf
http://kipdm.lnam.edu.ua/images/VYKLADACHY/DEKORATYVNE_MYSTECTVO/Nisevych_Svitlana/Metodychky/Metodychni_Rekomendatsiiy_Do_Vykonannja_I_Zahystu_Magistersiykoiy_Kvalifikatsijnoiy_Roboty_Magistr_.pdf
http://kipdm.lnam.edu.ua/images/VYKLADACHY/DEKORATYVNE_MYSTECTVO/Nisevych_Svitlana/Metodychky/Metodychni_Rekomendatsiiy_Do_Vykonannja_I_Zahystu_Magistersiykoiy_Kvalifikatsijnoiy_Roboty_Magistr_.pdf
http://kipdm.lnam.edu.ua/images/VYKLADACHY/DEKORATYVNE_MYSTECTVO/Nisevych_Svitlana/Metodychky/Metodychni_Rekomendatsiiy_Do_Vykonannja_I_Zahystu_Magistersiykoiy_Kvalifikatsijnoiy_Roboty_Magistr_.pdf


15. Моніторинг якості освіти на кафедрі здійснюється в кінці навчального 

року (в протоколі кафедри від 19 травня 2021 року зазначені результати 

внутрішнього аудиту навчально-методичного забезпечення дисциплін). 

  

В. о. зав. кафедри ДМ                                              __________        Нісевич С. І.  

 


