
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки студентів за освітньо-професійною  

програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим  
(магістерським) рівнем у Національній академії образотворчого мистецтва та

архітектури

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України “Про вищу освіту” та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах», наказу МОН України «Про проведення 
акредитаційної експертизи» від 07 березня 2019 р. № 180-л з метою проведення 
первинної акредитаційної експертизи підготовки студентів за освітньо-професійною 
програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (далі -  НАОМА) за 
другим (магістерським) рівнем експертна комісія у складі:

■завідувач кафедри графічного дизайну та мистецтва 
книги Української академії друкарства, кандидат 
мистецтвознавства, професор, голова комісії;

завідувач кафедри художнього текстилю та моделювання 
костюма Київської державної академії декоративно- 
прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, 
кандидат мистецтвознавства, професор

У період з 25 по 27 березня 2019 року розглянула подану НАОМА акредитаційну 
справу та провели безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності 
освітньої діяльності цього закладу державним вимогам до акредитації з підготовки 
студентів за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та 
ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем.

Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, 
поданої закладом вищої освіти до Міністерства освіти і науки України разом із заявою, 
а також фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення НАОМА за освітньо-професійною програмою «Графіка
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вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем, 
відповідність якісних характеристик підготовки магістрів освітньо-професійної 
програми, шо акредитується, державним вимогам, наявність та ефективність 
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 
НАОМА.

За підсумками перевірки й оцінювання матеріалів експерти констатують:
1. Загальна характеристика НАОМА та освітньо-професійної програми 

«Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим  
(магістерським) рівнем

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури -  єдиний в 
Україні багатопрофільний вищий мистецький навчальний заклад художньої та 
архітектурної освіти, що має столітню історію та академічне спрямування. Національна 
академія мистецтва і архітектури (далі -  НАОМА) -  вищий навчальний заклад 
державної форми власності, акредитований за IV рівнем акредитації рішенням ДАК 
України від 10 березня 2011 р. (протокол № 86 та наказ МОНМС України від 31.03.2011 
р. № 764 Л, сертифікат про акредитацію Серія РД -IV  № 11011379), підпорядковується 
Міністерству культури України, і здійснює підготовку фахівців за трьома рівнями вищої 
освіти «бакалавр, «магістр», «доктор філософії».

Керівництво Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури 
здійснює ректор Чебикін Андрій Володимирович, професор, дійсний член 
Національної академії мистецтв України, народний художник України, Президент 
Національної академії мистецтв України.

НАОМА є правонаступницею Української академії мистецтва, яка була заснована 
18 грудня 1917 р. відповідно до Закону Української Центральної Ради «Про Українську 
академію мистецтв» від 5 грудня 1917 р. Перша та єдина Українська академія 
мистецтва (тепер Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) була 
створена на академічних засадах 18 грудня 1917 р. з ініціативи видатних діячів 
культури, науки і мистецтва -  першого Президента України академіка 
М. Грушевського; вчених Д. Антоновича і Г. Павлуцького; художників Г. Нарбута, 
М. Бойчука, Ф. Кричевського, В. Кричевського, М. Бурачека, М. Жука, А. Маневича,
О. Мурашка.

1922 р. Українську академію мистецтва реорганізовано в Інститут пластичних 
мистецтв, який 1924 р. об'єднали з Українським архітектурним інститутом і назвали 
новостворений навчальний заклад Київським художнім інститутом. 1930 р. проведено 
нову реорганізацію відповідно до пролеткультівської ідеології та Київський художній 
інститут перейменовано на Київський інститут пролетарської мистецької культури. 
Наступна реформа відбулася 1934 р., в результаті якої Київський художній інститут 
перейменовано на Всеукраїнський художній інститут. У кінці 1930-х рр. навчальному 
закладу повернули назву «Київський державний художній інститут».
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Постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1992 р. № 704 Київському 
державному художньому інституту повернуто первісну назву —  Українська академія 
мистецтв, а відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. 
№ 316, вона стала Академією образотворчого мистецтва і архітектури.

Як визначному мистецькому осередкові в освіті, за значні досягнення у 
навчальній і науковій діяльності, підготовці мистецьких і науково-педагогічних кадрів 
у галузі образотворчого мистецтва і архітектури академії Указом Президента України 
від 11 вересня 2000 р. № 1059 надано статус національного навчального закладу.

За час існування Академія стала головним вищим навчальним закладом України з 
підготовки кадрів українського образотворчого мистецтва і архітектури. У ній 
виховано близько 10 тисяч фахівців, сформувались всесвітньовідомі мистецькі школи 
М. Бойчука, Г. Нарбута, Ф. Кричевського. Надбанням українського національного 
мистецтва стала творчість таких талановитих випускників, як О. Павленко, І. Падалка, 
М. Рокицький, О. СахАовська, В. Седляр; С. Григор'єв, К. Єлева, В. Заболотний, 
В. Костецький, Г. Меліхов, Ф. Нірод, О. Пащенко, Т. Яблонська; П. Білецький, 
В. Бородай, М. Вронський, Т. Голембієвська, В. Гурін, О. Данченко, В. Забашта,
0 . Ковальов, О. Лопухов, О. Олійник, А. Пламеницький, М. Попов, В. Пузирков,
1. Селіванов, М. Стороженко, М. Хмелько, В. Чебаник, В. Чеканюк, В. Чепелик, 
В. Шаталін, В. Шостя, Г. Якутович та багатьох інших.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури належить до 
провідних мистецьких вищих навчальних закладів України зі значним науковим і 
творчим потенціалом. Сьогодні навчально-виховну та наукову роботу на 13 кафедрах 
Академії здійснюють понад 180 науково-педагогічних працівників, у тому числі 39 
докторів наук, проф есорів, 75 кандидатів наук, доцентів, 74 викладачі, які за 
значні досягнення в науковій і творчій діяльності удостоєні державних почесних звань: 
«Народний художник України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений 
художник України», «Заслужений архітектор України», «Заслужений працівник освіти 
України», «Заслужений працівник культури України». Серед викладачів Академії -  21 
академік і член-кореспондент Національної академії мистецтв України і Української 
академії архітектури; 11 лауреатів Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка та 
Державної премії України в галузі архітектури.

Освітній процес у НАОМА — це інтелектуальна, творча діяльність, що 
проводиться через систему науково-методичних, педагогічних і мистецьких заходів і 
спрямована на передавання, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та 
інших здібностей у здобувачів вищої освіти, а також на формування гармонійно 
розвинутої особистості.

Головною метою і завданням концепції освітньої діяльності НАОМА як провідної 
української вищої мистецької школи є забезпечення організаційної, навчально- 
методичної, науково-дослідницької, творчої та інноваційної діяльності, спрямованої 
для здобуття учасниками освітнього процесу високого рівня загальних, професійних, 
наукових, творчих мистецьких компетентностей для здобуття певного рівня вищої 
освіти з видачею документа про вищу освіту державного зразка.
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На основі класичної художньо-академічної освіти, що закладена у Національній 
академії образотворчого мистецтва і архітектури ще у 20-х рр. минулого століття, 
утворилася певна система формування професійного мислення творчої молоді, яка 
базується на мистецьких пошуках та глибокому вивченні народних традицій, сучасних 
новітніх вітчизняних і зарубіжних методик та новітніх досягнень в цій галузі. 
Необхідною умовою успішної реалізації змістовних завдань освітньої діяльності 
НАОМА є реалізація державної політики щодо мистецької освіти в Україні, 
інтегрованість діяльності навчального і наукового процесів у європейський та світовий 
мистецький простір. На відміну від інших європейських країн, система організації 
мистецької освіти в Україні дозволяє дотримуватись єдиних критеріїв якості, оскільки 
єдині й випробувані часом навчальні плани та програми забезпечують цілісний підхід 
до фахової підготовки майбутнього митця.

Повністю виправдала себе система навчально-творчих майстерень, очолюваних 
видатними діячами національного мистецтва, які повною мірою взяли на себе 
відповідальність за якість підготовки молодого митця. Як наслідок, не лише 
випускники, але й студенти постійно виборюють на найпрестижніших міжнародних 
мистецьких конкурсах, виставках творчих робіт високі нагороди, щоразу доводячи 
високий рівень і значний потенціал національного мистецтва.

Основними установчими документами, що забезпечують умови діяльності 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури є:

Статут НАОМА (нова редакція), прийнятий Конференцією трудового колективу 
21 жовтня 2015 року (протокол №1.2), і затверджений наказом Міністерства культури 
України від 06.12.2016 р. за №1142;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1992 року за №704 про 
повернення Київському державному художньому інституту первісної назви — 
Українська академія мистецтв;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 року за № 316 про 
зміну назви -  Академія образотворчого мистецтва і архітектури;

Указ Президента України від 11 вересня 2000 року №1059 про надання Академії 
образотворчого мистецтва і архітектури статусу національного навчального закладу;

Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 019129, видане 19.06.1998 р.
Підготовка фахівців у НАОМА здійснюється за 2 спеціальностями у 2 галузях 

знань згідно з постановою, затвердженою Кабінетом Міністрів України від 29 квітня 
2015 р. № 266, згідно ліцензії, сертифікатів Міністерства освіти і науки України та 
відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (наказ МОН від 
12.07.2017 р. №148-Л «Про переоформлення ліцензій»).

Загальний ліцензований обсяг НАОМА складає 343 особи за денною та заочною 
формами навчання. Також Національна академія образотворчого мистецтва і 
архітектури має ліцензію та здійснює підготовку до вступу у вищі навчальні заклади 
громадян Украіни, підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами 
(спеціальностями).
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Освітня діяльність в Академії здійснюється відповідно до законодавства у сфері 
освіти. Статуту. «Положення про організацію освітнього процесу у НАОМА», наказів і 
розпоряджень ректора, рішень вченої ради Академії та інших нормативних актів 
НАОМА.

Освітню та науково-дослідну діяльність у структурі НАОМА здійснюють:
- Факультет образотворчого мистецтва та реставрації (кафедра живопису і 

композиції; кафедра графічних мистецтв; кафедра скульптури; кафедра сценографії та 
екранних мистецтв; кафедра техніки та реставрації творів мистецтва);

- Факультет архітектури (кафедра архітектурного проектування; кафедра 
архітектурних конструкцій; кафедра історії та теорії архітектури і синтезу мистецтв);

- Факультет теорії та історії мистецтва (кафедра теорії та історії мистецтва; 
кафедра культури та соціально-гуманітарних дисциплін; кафедра іноземних мов);

- Фундаментальна кафедра рисунка;
-Аспірантура (підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації із спеціальностей: 

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 17.00.05 
«Образотворче мистецтво»);

-Спеціалізована вчена рада К 26.103.01 із захисту кандидатських дисертацій за 
спеціальностями 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури», 
191 «Архітектура та містобудування»;

-Спеціалізована вчена рада К 26.103.02 із захисту кандидатських дисертацій за 
спеціальностями 17.00.05 «Образотворче мистецтво», 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація»;

- Бібліотека;
- Загально академічний науковий підрозділ: проблемна науково-дослідна 

лабораторія історії українського мистецтва та архітектури;
- Навчально-творчі, проектні, навчально-виробничі майстерні та навчально- 

виробничі бази,
-Навчально-методичні лабораторії пластичної анатомії і рисунка, живопису і 

композиції, графічних мистецтв, скульптури, техніки та реставрації творів мистецтва, 
теорії та історії мистецтва, теорії та історії архітектури і синтезу мистецтв, 
комп'ютерної відеографіки;

- Навчальна друкарня;
- Навчальна майстерня шовкодруку,
- Музей,
- Інші відділи, які діють відповідно до законодавства, Статуту НАОМА та 

положень про структурні підрозділи, затверджених в установленому порядку.
Значне місце у науковій діяльності НАОМА займає збірник дослідницьких та 

науково-методичних праць «Українська академія мистецтва» (засновано у 1994 р.). 
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 «Про 
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року» (додаток 8) збірник внесено до 
переліку фахових наукових видань України, у яких можуть публікуватися результати
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дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з 
мистецтвознавства та архітектури.

Для стимулювання творчого та наукового пошуку в Академії проводяться 
наукові конференції, творчі конкурси та ведеться активна виставкова діяльність. 
Регулярно щорічно проводяться конкурси студентських творів на премії імені 
В. Шаталіна. В. Зарепького, В. Пузиркова, К. Елеви. У виставкових залах Академії 
влаштовується кожного року до 25 персональних та загальних художніх виставок.

Національна академія мистецтва і архітектури здійснює освітню діяльність на 
підставі державної ліцензії на право провадження освітньої діяльності в ділянці вищої 
освіти та витягу' з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо освітньої 
діяльності заклад)’ освіти у сфері вищої освіти.

Академія дотримується у своїй діяльності Законів України «Про освіту» та «Про 
вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018.

За 2014-2018 рр. у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 
проведено відповідну організаційну та методичну роботу з питань імплементації 
Закону України «Про вищу освіту», виконані організаційні заходи, серед яких: 
приведення Статуту ЗВО відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», 
сформовано новий склад Вченої ради, обрано Голову Вченої ради НАОМА (протокол 
№ 2 від 20 грудня 2014 р.) у відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту».

У цілому колективом НАОМА було проведено значну роботу з оновлення 
нормативно-правової бази освітнього процесу. Створено «Положення про Вчену раду 
НАОМА». «Положення про організацію освітнього процесу у Національній академії 
образотворчого мистецтва і архітектури», «Порядок проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національній академії 
образотворчого мистецтва і архітектури», «Положення про запобігання академічного 
плагіату», «Положення про екзаменаційну комісію», «Положення про підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників», 
організовано семінари викладачів з обговорення шляхів впровадження основних 
положень Закону України «Про вищу освіту» у ЗВО. НАОМА внесено ряд пропозиції 
до МОН України щодо проектів Положення присвоєння вчених звань, Положення про 
порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі 
(ад’юнктурі) та докторантурі ЗВО (наукових установ), Переліку галузей знань та 
переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців із вищою освітою 
в Україні.

Шляхи реформування змісту професійно-практичної підготовки в Академії 
полягають у приведенні її змісту у відповідність до Закону України «Про вищу освіту»; 
запровадженні освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, поглибленні їх 
фахових компетентностей, зокрема ознайомленні студентів у процесі навчання з 
новими творчими здобутками та технічними досягненнями українського 
образотворчого мистецтва, архітектури, реставрації творів мистецтва, сценічного,
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аудіовізуального мистецтва; широкому використанні новітніх педагогічних методик, 
впровадженні інноваційних технологій та забезпеченні безперервності і наступності у 
здобутті рівнів вищої освіти; поєднанні споріднених творчих професій та спеціалізацій 
для забезпечення мобільності фахівців галузі культури і мистецтва на ринку праці.

Міжнародне співробітництво НАОМА здійснюється із зарубіжними мистецькими 
ЗВО на основі міждержавних, міжакадемічних угод; участі у різних міжнародних 
проектах, програмах; стажуванні викладачів Академії у аналогічних навчальних 
закладах інших країн і залученні викладачів зарубіжжя до навчального процесу в 
Академії; участі студентів у міжнародних творчих конкурсах і виставках; обміну 
студентами для проходження навчання і творчої практики; участі викладачів Академії 
у міжнародних наукових конференціях і творчих виставках.

Академія є членом Європейської ліги інститутів мистецтв. Академія активно 
продовжує розвивати творчі стосунки з мистецькими навчальними закладами багатьох 
країн світу. Зміцнюються відносини з художніми академіями Європи, наприклад таких 
країн, як Бельгія, Греція, Нідерланди, Німеччина, Іспанія, Угорщина, Хорватія, 
Польща, Франція, Китай та інші.

Важливе місце в діяльності Академії посідає підготовка фахівців для зарубіжних 
країн, яка розпочалося ще з 50-х років минулого століття. За цей час випускниками 
Академії з живопису, графіки, скульптури, реставрації творів мистецтва, 
мистецтвознавства стали більше 500 іноземних фахівців з 25 країн світу.

Усі необхідні нормативні акти НАОМА розміщені у публічному доступі на сайті 
http://naoma.edu.ua.

В Академії розроблені і поетапно реалізуються «Стратегія розвитку НАОМА», 
перспективні програми забезпечення потреб у науково-педагогічних кадрах, 
комплексні програми ступеневої підготовки фахівців.

Чинна ліцензія, отримані сертифікати про акредитацію надають право НАОМА на 
провадження освітньої діяльності за двома спеціальностями (023, 191) за денною, 
заочною формами навчання, за першим освітнім рівнем вищої освіти «бакалавр»; за 
другим освітнім рівнем вищої освіти «магістр»; за третім (освітньо-науковим) рівнем 
(доктор філософії).

В Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури попередня 
чергова акредитаційна експертиза магістрів зі спеціальності «Образотворче мистецтво» 
відбулася відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 370-л від 09 
лютого 2008 року «Про проведення акредитаційної експертизи» з 13 лютого по 15 
лютого 2008 року, що підтверджено рішенням ДАК від 20 травня 2008 р., протокол № 
71 (наказ МОН України від 28 05 2008 р. №1824-л, сертифікат про акредитацію серія 
НД-ІУ №1151225). На підставі наказу МОН України від 19.12.2016 р. №1565, 
сертифікат про акредитацію НАОМА ( серія НД № 1196909) переоформлено 19 грудня 
2017 р. відповідно до рішення ДАК від 20 травня 2008 р., протокол № 71 (наказ МОН 
України від 28 05 2008 р. №1824-л), за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» та визнано акредитованим за рівнем «магістр». 
Термін дії сертифікату про акредитацію до 01 липня 2018 р.
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Чинна ліцензія, отримані сертифікати про акредитацію надають право НАОМА на 
провадження освітньої діяльності за двома спеціальностями (023, 191) за денною, 
заочною формами навчання, за першим освітнім рівнем (ступенем вищої освіти) 
«бакалавр: за другим освітнім рівнем (ступенем вищої освіти) «магістр»; за третім 
(освітньо-науковим) рівнем (доктор філософії).

Освітньо-професійна програма підготовки магістра «Графіка вільна, оформлення 
та ілюстрація книги» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» є нормативним 
документом Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, у якому 
визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної 
атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної 
підготовки фахівця другого рівня вищої освіти «магістр». Обсяг програми становить 
120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців.

Керівник (гарант) освітньо-професійної програми «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги»: доцент, кандидат мистецтвознавства 
Нестеренко П.В., завідувач проблемною науково-дослідною лабораторією НАОМА. 
Члени проектної групи: доцент, кандидат мистецтвознавства Белічко Н. Ю.; професор, 
доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв 
України, заслужений діяч мистецтв України Лагутенко О. А.; доцент кафедри 
графічних мистецтв, народний художник України, академік Національної академії 
мистецтв України Перевальський В. Є.; професор кафедри графічних мистецтв, ректор 
НАОМА, Президент Національної академії мистецтв України, народний художник 
України Чебикін А. В.

Освітньо-професійна програма магістра спрямована на фундаментальне вивчення 
графічного мистецтва. Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з 
образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації в межах спеціалізації 
«Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» визначається орієнтацією на сучасні 
світові стандарти підготовки художників-графіків. Головний акцент робиться на 
здатність до самостійної роботи, аналізу, самоаналізу, самовдосконалення в царині 
образотворчого мистецтва з урахуванням творчо-навчального аспекту сприйняття й 
відтворення об’єкта натури; уміння створювати формообраз, адекватний заданій 
тематиці, з використанням відповідних зображальних та виражальних засобів. 
Вивчаються закономірності розвитку мистецтва графіки на різних етапах розвитку 
української та світової культури; формується здатність генерувати сучасні оригінальні 
ідеї' у предметній області та застосовувати у професійній діяльності основні принципи 
розвитку сучасного візуального мистецтва. Велика увага приділяється поглибленому 
вивченню естампних і авторських технік графічного мистецтва, застосовуванню 
інноваційних методів і технологій роботи з матеріалом; використанню професійних 
знань, умінь, навичок з образотворчого мистецтва (мистецтва графіки) у науково- 
педагогічній діяльності і методів наукового дослідження у науково-дослідницькій 
діяльності.

Освітній процес побудований на принципах студентоцентрованого особистісно
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орієнтованого навчання, самонавчання в навчально-творчих майстернях, навчання 
через пленерну і творчу практику, на засадах компетентнісного, системного та 
інтегративного підходів.

За підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» відповідає кафедра графічних мистецтв НАОМА, яка 
має статус випускової. Формування і становлення кафедри графічних мистецтв 
нерозривно пов'язане з історією НАОМА. Перша навчально-творча майстерня, яку 
очолював видатний майстер графіки Г.Нарбут, почала діяти з 1917 року, водночас зі 
створенням Української академії мистецтва. Саме Г.Нарбут започаткував основи 
новітньої художньо-графічної освіти.

У 1924 році, коли навчальний заклад дістав назву Київський художній інститут 
(КХІ), було відкрито поліграфічний факультет (з майстернями деревориту, офорту, 
літографії та поліграфічних технік), деканом якого став професор А.Середа. Факультет 
діяв до 1930 року.

Після тривалої перерви, в 1945 році при живописному факультеті продовжила 
роботу майстерня графіки, яку в 1948 році реорганізували на факультет графічних 
мистецтв з майстернями: ілюстрування та оформлення книги; станкової графіки, 
плакатного мистецтва. Саме в такому структурному вигляді факультет існував до 1974 
року. В цьому ж році при кафедрі графічних мистецтв створюється майстерня 
політичного плаката, яка 1988 року стала навчально-творчою майстернею графічного 
дизайну.

Упродовж 1948 - 2004 pp. кафедру графічних мистецтв очолювали професори 
В.Касіян, О. Пащенко, М. Попов, В. Шостя. У 2004 році її керівником став доцент 
В. Перевальський.

З 1993 року кафедра здійснює підготовку художників-графіків вищої 
кваліфікації за програмою магістра.

Випускову кафедру графічних мистецтв очолює доцент, народний художник 
України, академік Національної академії мистецтв України Перевальський B.C. 
Науково-педагогічний персонал кафедри графічних мистецтв налічує 14 науково- 
педагогічних працівників, на штатній основі -  11 осіб, 3 особи працює за 
сумісництвом. Кадрове забезпечення кафедри: дійсний член (академік) Національної 
академії мистецтв України, народний художник України, професор Чебикін А. В., 
дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, народний художник 
України, доцент Перевальський B.C.; заслужений діяч мистецтв України, професор 
Галинська Г. І.; заслужений діяч мистецтв України, доцент Мітченко В. С., заслужений 
художник України, доцент Кириченко В. М.; заслужений працівник культури України, 
доцент Кириченко І. М.; заслужений художник України, кандидат мистецтвознавства, 
доцент Чернявський К. В., доцент Вандаловський В. О., доктор педагогічних наук, 
професор Шевнюк О. JL, заслужений художник України, доцент Пшеничний Ю. В., ст. 
викладач, кандидат мистецтвознавства Шалінський І. П., ст. викладач Барко Л. В. 
Кафедра графічних мистецтв, поповнилась молодими талановитими випускниками 
Академії -  ст. викладачами Ковачем Т. О. та Грищенком О. В.

Голова експертної комісії \~ Р  \ ______ В. В. Стасенко



Кафедра графічних мистецтв НАОМА забезпечує на належному рівні освітню 
діяльність за освітньої-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та 
ілюстрація книги», що полягає у поєднанні фундаментальних та професійно- 
практичних дисциплін у руслі єдиного освітнього процесу із цілеспрямованою і 
визнаною як пріоритетна інтенсивною навчально-творчою орієнтацією.

Кафедра графічних мистецтв НАОМА визнана на національному та 
міжнародному рівнях завдяки своїм творчим та методичним напрацюваннями в галузі 
образотворчого мистецтва. Викладачі кафедри є учасниками багатьох мистецьких 
проектів в Україні та за її межами. Професорсько-викладацький склад кафедри 
графічних мистецтв став навчально-творчим та науково-академічним підрозділом 
НАОМА у сфері вищої художньої освіти України.

Висновки. Експертна комісія констатує, що оригінали усіх засновницьких 
документів, матеріали акредитаційного самоаналізу щодо первинної акредитації 
освітньо-професійної програми «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 
відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та Держ авним  
вимогам до акредитації.

Загальні відомості - наявні оригінали засновницьких документів забезпечують 
правові основи та юридичні підстави щодо мож ливості акредитації й засвідчують 
спроможність НАОМА здійснювати підготовку фахівців за освітньо-професійною  
програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим 
(магістерським) рівнем.

НАОМА і його структурні підрозділи - факультет образотворчого мистецтва 
та реставрації, випускова кафедра графічних мистецтв мають сучасний рівень 
організації освітньої діяльності, достатню матеріально-технічну базу і науково- 
методичний потенціал для підготовки майбутніх фахівців за освітньо-професійною  
програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим 
(магістерським) рівнем. Базова вища освіта, наукові ступені та вчені звання 
керівників (декана, завідувача випускової кафедри, гаранта освітньої програми, групи 
забезпечення спеціальності) відповідають вимогам Міністерства освіти і науки 
України та особливостям фахової підготовки зі спеціальності 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

2. Відповідність державним вимогам щодо якісних характеристик підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та 
ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем.

Експертна комісія провела вибіркову перевірку екзаменаційних відомостей з 
метою аналізу виконання навчальних планів за показниками номенклатури дисциплін,
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кредитів, годин і форм контролю. За результатами останньої перед акредитацією 
екзаменаційної сесії абсолютна успішність студентів склала 100 %, якість успішності 
за циклом загальної підготовки склала 81 %, професійної -  90%.

Перевірка експертною комісією звітів з переддипломної, науково-дослідницької 
та педагогічної практик, передбачених навчальним планом, показала, що всі звіти 
оформлені відповідно до вимог, проілюстровані методичними матеріалами, 
прорецензовані й оцінені належним чином.

Експертна комісія вибірково ознайомилася з дипломними роботами магістрів, 
допущеними до захисту у 2016-2017 та 2017-2018 рр., і констатує їх відповідність 
чинним вимогам та нормативам. Всі вони є актуальними за тематикою, виконані на 
достатньому професійному та науковому рівні, якісно оформлені і презентовані. 
Керівництво та консультування магістерських робіт здійснюють співробітники 
кафедри, які мають відповідні наукові ступені та вчені звання. Абсолютна успішність 
оцінки дипломних робіт складає 100%, якість успішності -  100%, дипломи з відзнакою 
-1 0 %  (2017 р.) і 25% (2018 р.).

Експертна комісія перевірила якість розроблених викладачами кафедр НАОМА 
пакетів комплексних контрольних робіт з усіх дисциплін навчального плану. Всі вони 
відповідають вимогам освітньо-професійної програми, критеріям оцінювання, 
затвердженим у внутрішній системі оцінювання якості освітнього процесу у НАОМА, 
та відповідно прорецензовані.

З метою виявлення рівня підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 
другим (магістерським) рівнем під час акредитаційної експертизи експертами були 
проведені комплексні контрольні роботи з двох дисциплін навчального плану 
відповідно до графіку, наведеного у додатку 1. Зведена відомість виконання 
комплексних контрольних робіт, які виконувались студентами за освітньо-науковою 
програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» під час акредитаційної 
експертизи під час самоаналізу та акредитаційної експертизи представлено у додатку

Абсолютна успішність студентів із професійної підготовки становить 100 %, 
показник якості -  88 %; за результатами самоаналізу відповідно отримано результати -  
100 % і 100%. Отже, відхилення не виявлено.

Перевірка залишкових знань студентів за освітньо-професійною програмою 
«Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і 
мистецтво» за другим (магістерським) рівнем свідчить, що якісні характеристики 
підготовки студентів відповідають нормативно встановленим показникам і державним 
вимогам до акредитації освітньо-професійної програми.

Висновки. Результати виконання комплексних контрольних робіт під час роботи 
експертної комісії не відрізняються від показників якості та успішності студентів,

2.
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виявлених під час проведення самоаналізу, що свідчить про о б ’єктивність його 
результатів і достатній рівень підготовки студентів.

За підсумками перевірки експертна комісія вважає, що рівень підготовки 
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за 
другим (магістерським) рівнем відповідає державним вимогам до акредитації та 
забезпечує конкурентоздатність випускників на ринку праці.

3.Формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою  
«Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим
(магістерським) рівнем

Формування контингенту студентів здійснюється на основі державного 
замовлення в межах ліцензованого обсягу. Прийом документів до НАОМА 
здійснюється згідно з Умовами прийому до ЗВО України та Правилами прийому до 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Згідно із Правилами 
прийому до Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури для 
здобуття освітнього ступеня «Магістр» зараховуються абітурієнти/вступники на 
конкурсній основі за результатами іспиту з іноземної мови та творчого конкурсу.

Для залучення на навчання в магістратурі випускників НАОМА, що здобули 
освітній ступінь «бакалавр» за напрямом підготовки «Образотворче мистецтво» у т.ч. у 
попередні роки, інформація про програми магістерської підготовки розміщується на 
сайті навчального закладу.

Здійснений Вченою радою факультету образотворчого мистецтва та реставрації 
НАОМА та його випусковими кафедрами самоаналіз формування контингенту 
студентів та його відповідності чинним ліцензійним і акредитаційним нормативам 
дозволяє констатувати наступне:

Показники формування контингенту студентів-магістрів за освітньо-просесійною 
програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» (спеціальність 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація») галузі знань 02 
«Культура і мистецтво» свідчать про те, що спеціальність постійно користується в 
абітурієнтів високим авторитетом та увагою (також серед випускників з освітнім 
ступенем «бакалавр» інших вищих навчальних закладів художньої освіти)

Період 2017 - 2019 рр. для факультету образотворчого мистецтва та реставрації 
особливий тим, що впровадження Закону України «Про вищу освіту» 
супроводжувалося значним підвищенням вимог з боку кафедр до кожного викладача 
факультету зокрема та до оцінювання знань, умінь і навиків студентів. Показники 
формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою «Графіка 
вільна, оформлення та ілюстрація книги» (спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація»), другий (магістерський) рівень вищої освіти, 
засвідчують, що впродовж останніх років конкурс на місця для здобуття освітнього
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ступеня - магістр» денної форми навчання, що фінансуються за рахунок коштів 
Державного бюджету України є стабільно високим. Дана тенденція вказує на потребу в 
освітніх послугах, пов'язаних з одержанням другого рівня вищої освіти.

Для виконання плану набору і дотримання оптимальних параметрів конкурсу 
начальний заклад і випускові кафедри проводять значну за обсягом профорієнтаційну 
роботу, яка розпочинається з початку нового навчального року. Профорієнтаційна 
робота кафедри здійснюється через засоби масової інформації -  радіо, телебачення, 
пресу, Інтернет. у тому числі соціальні мережі, шляхом поширення спеціально виданих 
рекламних буклетів, залучення до профорієнтаційної роботи випускників та студентів. 
На засіданнях кафедри обговорюються результати проведеної профорієнтаційної 
роботи.

Показники формування й динаміки змін контингенту за освітньо-професійною 
програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 
«Культура і мистецтво» за другим (магістерським) рівнем, які подано в акредитаційній 
справі, достовірні.

Кафедра графічних мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і 
архітектури виконує державне замовлення на підготовку фахівців на 100%.

Набір на навчання до НАОМА здійснюється відповідно до «Правил прийому до 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури», які розробляються 
щорічно, погоджуються, затверджуються та оприлюднюються в установленому 
порядку.

Інноваційний характер підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 “Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” визначається орієнтацією на сучасні 
світові стандарти підготовки художньо-педагогічних кадрів. Випускники крім 
профільної, отримують також кваліфікацію викладача, на основі включених у 
навчальний план педагогічних дисциплін та педагогічної практики.

НАОМА повністю відповідає чинному законодавству України. Прийом студентів на 
підготовку за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та 
ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем здійснюється у  межах 
ліцензованого обсягу. Контингент студентів відповідає даним ЄДЕБО.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за 
освітньо-професійою програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація 
книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» за другим (магістерським) рівнем

Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем регламентують:

Висновки. Організація прийому та формування контингенту студентів у
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освітньо-професійна програма, навчальний план підготовки фахівців, затверджені 
Вченою радою НАОМА, та графік навчального процесу.

Навчальні плани і програми розроблені з врахуванням вимог нормативних 
документів МОН України та галузевих стандартів освіти. Професорсько-викладацький 
склад кафедр забезпечує послідовність та неперервність отримання студентами 
теоретичних і практичних знань з усіх дисциплін навчального плану, одержання 
достатнього обсягу компетентностей і програмних продуктів навчання відповідних 
магістерському рівню.

Навчальний план підготовки магістрів освітньо-професійною програмою 
«Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» спеціальності 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» містить 3600 годин (120 кредитів 
ЕСТ8), укладений за двома циклами: загальної та професійної підготовки, які 
поглиблюють дослідницькі компетентності та знання спеціальних розділів 
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, і тим самим забезпечують 
можливість засвоєння складніших програм для наукових досліджень. Навчальний план 
формує здатність здійснювати аналіз та інтерпретацію мистецьких явищ, критично 
оцінювати їх, виявляти їх зв'язок з різними сферами фахової діяльності, розробляти і 
реалізувати власні проекти у сфері образотворчого мистецтва. Випускники, крім 
профільної, отримують також кваліфікацію викладача, на основі включених до 
навчального плану педагогічних дисциплін та педагогічної практики.

Навчальний план освітньо-професійної програми «Графіка вільна, оформлення 
та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» за циклами гуманітарної, фундаментальної та професійної 
підготовки формує здатність вирішувати складні спеціалізовані практичні проблеми у 
галузі образотворчого, монументального мистецтва, проведення досліджень та 
здійснення інновацій, відповідних умовам і вимогам у сфері образотворчості.

Вибіркова частина є в усіх циклах навчального плану і забезпечує вибір 
студентами додатково вивчення дисциплін інших спеціальностей, а також 
вузькопрофільних дисциплін, дозволяє студентам зорієнтувати своє навчання у 
напрямку майбутнього місця праці. Перелік навчальних дисциплін, послідовність їх 
вивчення орієнтує на формування здатності до незалежного критичного осмислення, 
вміння виявляти, ставити та вирішувати мистецькі проблеми. Важливим компонентом 
навчання є формування здатності створювати цілісну композицію до змістових, 
стилістичних, функціональних та матеріальних характеристик картинної площини та 
архітектурно-просторового середовища, на основі дослідницької методології 
написання магістерської дипломної роботи, переддипломної та педагогічної практики.

Перелік навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення орієнтує на 
формування здатності до самостійного аналізу та критичного осмислення як власної 
професійної сфери (графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги), так і культурно- 
історичного процесу загалом.

Основними документами щодо організації освітнього процесу є навчальна та 
робоча програми, які визначають зміст кожної навчальної дисципліни навчального
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плану. її обсяг та розподіл за формами організації навчання. Експертною комісією 
розглянуто робочі програми навчальних дисциплін, за якими ведеться підготовка 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за другим 
(магістерським) рівнем. Випускова кафедра графічних мистецтв має робочі навчальні 
програми власної розробки з усіх навчальних дисциплін, що входять до навчального 
плану. Робочі програми дисциплін містять теоретичний зміст дисципліни, плани 
лабораторних і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, засоби 
контролю успішності студентів, затверджені та апробовані критерії оцінювання, 
рекомендовану літературу (основну, допоміжну); інформаційні ресурси в Інтернеті.

Експертна комісія підтверджує оприлюднення на сайті НАОМА освітньо- 
професійної програми:

http://naoma.edu.ua/ua/stiidY/osvtny ргоізез /о8У йіо- ргоСезуп ргошшіі таазіг
Навчальні плани і програми розроблені з урахуванням нормативних документів 

МОН України та галузевих стандартів.
Навчально-методичне забезпечення лекційних та семінарських занять, 

самостійної роботи студентів розробляється провідними викладачами кафедри, 
рецензується викладачами кафедри, викладачами інших ЗВО, затверджується на 
засіданнях кафедри і методичною радою Академії. Інформація про навчально- 
методичне забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються в академії, 
збирається методичним відділом, який здійснює контроль за його повнотою і 
оновленням.

Особлива увага приділяється удосконаленню навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу, розробці нових програм.

Успіхи в організації навчального процесу обумовлюються не тільки високою 
кваліфікацією професорсько-викладацького складу спеціальності 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», але й науково-методичними 
досягненнями інших кафедр Академії. Вони значною мірою залежать і від діяльності 
інших підрозділів НАОМА.

Зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем відповідає 
державним вимогам і потребам ринку праці, оскільки підготовка студентів базується 
н а . принципах достатності наукового, інформаційного, методичного, кадрового 
забезпечення, що здатне надати основу для самостійного творчого опанування і 
осмислення знань і вмінь майбутніми фахівцями. На кафедрі проводиться постійна 
робота щодо створення власної моделі підготовки фахівців, розробки інноваційних 
технологій навчального процесу, організаційного та науково-методичного його 
забезпечення.

Експертною комісією розглянуто типові та робочі програми навчальних 
дисциплін, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-
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професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі 
спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” за 
другим (магістерським) рівнем.

Навчальшш процес за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем здійснюється 
як у традиційних формах навчальних занять - лекції, практичні заняття, контрольні 
заходи, самостійна робота, так і в оригінальних методах і формах -  майстер-клас, 
лекція-візуалізація. метод проектів, творчі ситуації, композиційне генерування, 
самонавчання та взаємонавчання у малих динамічних групах, творчі майстерні, що 
мотивують студентів до вивчення дисциплін.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в НАОМА 
відповідають цілям та концепції процедур зовнішнього забезпечення якості вищої 
освіти в Україні.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у 
Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (затверджено рішенням 
Вченої ради НАОМА 28 вересня 2017 р., протокол №1) розроблено відповідно до 
Постанови КМУ від 30.12.2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти», вимог Закону України «Про вищу освіту» (стаття 
16. Система забезпечення якості вищої освіти), Стратегії розвитку НАОМА на 2016- 
2020 рр., Статуту НАОМА, нормативними документами Уряду України та МОН 
України (Закон України «Про вищу освіту» № 1556-УІІ від 01.07.2014 р., Наказ МОН 
України №943 від 16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах 
України Європейської кредитно-трансферної системи», а також за затвердженим 
графіком навчального процесу, робочими навчальними планами, робочими 
навчальними програмами дисциплін, необхідним методичним забезпеченням і 
розкладом занять.

Експертною комісією перевірено та підтверджується 100% наявність навчально- 
методичних матеріалів з освітньо-професійної програми «Графіка вільна, оформлення 
та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем: робочий навчальний план, 
навчальні програми, робочі навчальні програми, наскрізні та робочі програми практик, 
методичні вказівки та тематика курсових і дипломних проектів, засоби контролю 
навчальної успішності студентів, затверджені та апробовані критерії оцінювання. 
Програма забезпечена спеціальною літературою (підручники, навчальні посібники 
тощо) та фаховими періодичними виданнями на 100%. Робочі програми дисциплін 
містять теоретичний зміст дисципліни, плани лекційних та практичних занять, 
методичні вказівки та тематику магістерських проектів, засоби контролю навчальної 
успішності студентів, затверджені та апробовані критерії оцінювання.

Викладачі кафедри працюють над оновленням та удосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, провадять пошук нового програмного матеріалу для 
впровадження в освітню діяльність. З урахуванням сучасних вимог ведеться робота з
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удосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін, видані та готуються до 
друку навчальні посібники, методичні вказівки та конспекти лекцій тощо.

У цілому, інформаційне забезпечення навчального процесу новими посібниками, 
методичними розробками, в т.ч. електронними версіями є достатнім. Але викладачі 
постійно працюють над підготовкою навчально-методичної літератури. У навчальному 
процесі активно застосовуються новітні технології навчання, зокрема комп’ютери, 
мультимедійні проектори, Інтернет, методичні вказівки, альбоми, каталоги тощо. 
Сучасні навчальні технології дозволяють змінити стиль викладання і перетворювати як 
практичні так і лекційні заняття у засіб розвитку логічного мислення майбутнього 
художника, який окрім образотворчої грамоти отримує комплекс технологічних знань.

У цілому, інформаційне забезпечення навчального процесу новими посібниками, 
методичними розробками є достатнім. У навчальному процесі активно застосовуються 
новітні технології навчання, зокрема, комп’ютери, мультимедійні проектори, Інтернет 
(інформаційні бази з питань образотворчого мистецтва, каталоги тощо). Завдяки 
отриманій з різноманітних джерел інформації студенти мають можливість на 
достатньому професійному та науковому рівні виконувати поставлені перед ними 
завдання.

Висновки. Здійснення експертизи освітньо-професійної програми «Графіка 
вільна, оформлення та ілюстрація книги», навчального плану, програм навчальних 
дисциплін, програм виробничих практик, навчально-методичних комплексів дає 
підстави для підтвердження відповідності організаційного та навчально- 
методичного забезпечення підготовки освітньо-професійної програми «Графіка 
вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем  
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у  сфері вищої освіти та Держ авним  
вимогам до акредитації, а структура навчальних планів, склад і зміст навчальних 
дисциплін, обсяги часу на їх вивчення свідчать про належний рівень забезпечення 
підготовки фахівців — художників-графіків з урахуванням, особливостей художньо- 
професійної діяльності та потреб регіону.

5. Кадрове забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійною  
програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим  
(магістерським) рівнем.

.Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем забезпечує 
професорсько-викладацький склад кафедри графічних мистецтв, рисунку, живопису та 
композиції, теорії та історії мистецтва, культури та соціально-гуманітарних дисциплін, 
іноземних мов. У НАОМА розроблено перспективний план щодо формування та 
підвищення кваліфікації педагогічного складу. Заявлена до акредитації освітньо- 
професійна програма «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі
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спеціальності 25 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 
другим (магістерським) рівнем підготовки повністю укомплектована педагогічними 
кадрами відповідної кваліфікації.

Навчально-виховний процес за освітньо-професійною програмою «Графіка 
вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем 
забезпечують викладачі -  штатні працівники НАОМА (без урахування вибіркових 
дисциплін інших спеціальностей) та сумісники -  фахівці з професіної галузі. Усі 
викладачі мають фахову вищу освіту та пройшли відповідне стажування для 
вдосконалення теоретичних знань та професійних навичок щодо викладання 
передбачених педагогічним навантаженням дисциплін, мають стаж науково- 
педагогічної роботи понад 10 років, рівень їх професійної активності засвідчується 
виконанням 4 і більше пунктів Ліцензійних вимог.

Частка викладачів з науковими ступенями та вченими званнями, які читають 
лекційні курси з фахових дисциплін, складає 100 %, більша частина з яких працюють у 
даному ВНЗ за основним місцем роботи або на засадах внутрішнього сумісництва. 
Частка докторів наук, професорів, які забезпечують викладання дисциплін професійної 
підготовки, складає 33 %, що забезпечує дотримання нормативних вимог щодо якісних 
характеристик професорсько-викладацького складу за цим циклом. Відхилень за цими 
показниками від нормативів МОН немає.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які читають лекційні курси циклу загальної підготовки, становить 100 %, що 
забезпечує виконання нормативів МОН за цим циклом щодо кількості кадрів вищої 
кваліфікації, які працюють за основним місцем роботи, а також частки докторів, 
професорів, які викладають лекційні години.

Базова освіта професорсько-викладацького складу, що забезпечує підготовку 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та 
ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» відповідає змісту профілю підготовки.

Підвищення кваліфікації педагогічні працівники проходять відповідно до плану 
підвищення кваліфікації, який розробляється на 5 років і затверджується навчальною 
частиною і ректором НАОМА. За період з 20014 по 2019 р. 100% викладачів кафедр, 
які здійснюють підготовку магістрів, пройшли підвищення кваліфікації, що 
підтверджено відповідними документами.

Питання ефективності роботи викладачів та керівників структурних підрозділів 
систематично розглядаються на вченій раді НАОМА. Аналіз кількісного та якісного 
складу педагогічних працівників, пунктів їх професійної активності, поданих у 
таблицях, є достовірними і підтверджені відповідними документами.

Група забезпечення спеціальності сформована з двадцяти п ’яти фахівців 
відповідної кваліфікації, складається з 8 професорів, 2 докторів наук, 9 кандидатів наук 
та 17 доцентів. З них -  1 академік НАМУ, 1 член-кореспондент НАМУ, 1 дійсний член 
НАМУ, 1 почесний академік Академії наук вищої школи, 5 народних художників
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України. 2 заслужених художники України. 10 заслужених діячів мистецтв України, 1 
заслуженіш працівник культури України. 1 лауреат Національної премії імені 
Т.Г. Шевченка. Частка викладачів групи забезпечення спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» у НАОМА, які мають 
науковий ступінь та/або вчене звання, становить 100 %. Частка викладачів групи 
забезпечення, які мають вчений ступінь доктора наук та/або звання професора, 
становить 32 %, що відповідає чинним ліцензійним умовам.

Група забезпечення освітньо-професійної програми «Графіка вільна, оформлення 
та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація за другим (магістерським) рівнем (за навчальним планом) 
складається з 11 викладачів (без урахування викладачів, що викладають вибіркові 
дисципліни), 100 % з яких мають відповідні вчені ступені та/або звання. Вибіркові 
дисципліни (циклів загальної та професійної підготовки) у НАОМА читають кадри 
вищої кваліфікації -  21 викладач, які мають наукові ступені та /або вчені звання -  95%.

Базова освіта 100% викладачів кафедри відповідає спеціальності, за якою вони 
працюють. Експертна комісія перевірила достовірність даних щодо відповідності 
викладачів, які забезпечують освітньо-професійну програму «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем, і встановила, 
що рівень їх професійної активності засвідчується виконанням 4 і більше пунктів 
Ліцензійних вимог, що визначають рівень наукової та професійної активності науково- 
педагогічного працівника (відповідно до пункту ЗО Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності в редакції ПКМУ N03477 від 10.05.2018 р.), а також наявність у 
них стажу науково-педагогічної діяльності понад два роки, та підтверджує 
представлені у звіті матеріали. З усіма науково-педагогічними працівниками укладено 
трудові договори (контракти) та видано накази про прийняття їх на роботу. Загальне 
педагогічне навантаження науково-педагогічних працівників не перевищує 600 годин.

На кафедрі на практиці успішно реалізується принцип неперервності фахової 
практичної підготовки студентів. Професорсько-викладацький склад кафедри 
графічних мистецтв провадить наукову та методичну діяльність, спрямовану на 
дослідження історії української художньої школи в контексті розвитку світової 
академічної освіти, оцінку ефективності існуючих педагогічних методів, а також 
впровадження передового викладацького досвіду. Метою такої роботи є викладання 
дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки студентів освітніх рівнів 
(бакалавр, магістр), які повинні володіти сучасними знаннями, уміннями і навичками й 
прагнути до постійного професійного самовдосконалення та креативності.

Щороку зростають кількість і обсяги друкованих наукових і навчально- 
методичних публікацій викладачів. Професорсько-викладацький склад кафедри плідно 
працює над оновленням та поповненням бібліотеки Академії власними працями -  
навчально-методичними посібниками, фаховими науково-методичними виданнями, 
науковими статтями, каталогами виставок, методичними розробками, альбомами.
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Упродовж зазначеного періоду викладачами було опубліковано низку наукових 
статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, що входять до міжнародних 
науково-метричних баз, а також статей у фахових наукових виданнях. Публікації 
викладачів кафедри представляють широкий діапазон наукових мистецтвознавчих 
досліджень. Зокрема, загальна кількість публікацій викладачів за період 2013-2018 
роки у науково-метричних виданнях -  19. Викладачі кафедри беруть активну участь в 
науково-практичних конференціях. Зокрема, результати науково-дослідної роботи 
проходили апробацію на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях, викладачами кафедри було підготовлено 23 доповіді та надруковані тези 
доповідей конференцій. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють 
керівництво студентами, які стали призерами або лауреатами міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів та проектів, отримали відзнаки.

Захист дипломних робіт є яскравим свідченням того, що випускники за час 
навчання на кафедрі одержали знання на рівні сучасних кваліфікаційних вимог і 
підготовлені до самостійної праці як фахівці -  художники-графіки, дослідники, 
викладачі. Високий фаховий рівень випускників кафедри неодноразово було 
відзначено книжковими видавництвами, музейними та мистецькими навчальними 
закладами України.

Висновки. Експертна комісія, на підставі аналізу стану кадрового забезпечення 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення 
та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем у  НАОМА, встановила, 
що кадровий склад кафедри характеризується достатнім науково-методичним 
рівнем, подана інформація є достовірною і відповідає вимогам, визначеним 
Міністерством освіти і науки України.

6. Матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» за другим (магістерським) рівнем.

Експертна комісія на місці перевірила відповідність приміщень для підготовки 
студентів на факультеті образотворчого мистецтва і реставрації, розташованих за 
адресою м. Київ, Вознесенський узвіз, 20, і відзначає, що вони облаштовані 
спеціалізованим обладнанням (у тому числі комп'ютерами та мультимедійними 
проекторами). Студенти мають постійний доступ до мережі Інтернет. Загальна площа 
приміщень на одного студента становить 15,5 м2.

Приміщення для занять студентів начально-творчої лабораторії кафедри 
графічних мистецтв включає один кабінет для проведення лекційних, практичних 
занять та лабораторних досліджень, чотири майстерні для занять з композиції та 
живопису, чотири навчальні майстерні з графічних технік (офорту, гравюри та 
літографії), майстерня для проведення занять з рисунку.
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Навчально-творча лабораторія кафедри графічних мистецтв, аудиторії та 
майстерні складають навчально-матеріальну базу, що забезпечує теоретичну і 
практичну підготовку студентів. Майстерні майбутніх художників-графіків обладнані 
достатньою кількістю інструментів, планшетів, мольбертів, забезпечені архівним 
фондом кафедри.

Матеріально-технічна база кафедри графічних мистецтв НАОМА включає 2 
комп’ютерні класи загальною площею 122,9 м2, які оснащені комп’ютерами з 
необхідним сучасним програмним забезпеченням та підключенням до мережі Інтернет.

Аудиторії для занять обладнані необхідними меблями, інвентарем та 
протипожежними засобами. Аудиторії достатньо освітлені. Всі кабінети обладнані 
сучасним устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, 
інвентарем, дидактичними матеріалами.

Усі приміщення для занять відповідають санітарним, протипожежним нормам та 
нормам з охорони праці, що підтверджено відповідними висновками.

Перевірені експертною комісією документи засвідчують право власності, 
відповідність санітарним нормам, правилам пожежної безпеки та нормам з охорони 
праці усіх навчальних приміщень, у яких здійснюється навчання (відповідність за усіма 
параметрами складає 100%).

Студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем мають змогу 
користуватися усією мережею соціальної інфраструктури НАОМА: їдальня та буфет, 
актова зала, музей (виставкова зала), спортивні зали. Студенти освітньої програми, які 
потребують поселення, повністю забезпечені гуртожитком, студентам-сиротам, дітям з 
неповних сімей і студентам-чорнобильцям надається матеріальна допомога.

Студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем мають змогу 
при необхідності працювати в інших приміщеннях академії, повною мірою 
використовуючи її загальну матеріально-технічну базу: загальна площа навчальних 
приміщень НАОМА становить 19870,9 м2.

Усі студенти мають можливість отримувати повноцінну медичну невідкладну 
допомогу в академічному медичному пункті, облаштованому відповідним обладнанням 
і медикаментами.

. Матеріальні умови для організації навчання студентів НАОМА за освітньо- 
професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 
другим (магістерським) рівнем є достатніми для забезпечення сучасного динамічного й 
інтегрованого освітнього процесу.

Висновки. Експертна комісія вважає, що реальний стан матеріально-технічної 
бази НАОМА для підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Графіка 
вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче
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мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем  
відповідає даним, наведеним у  звіті про самоаналіз діяльності й Ліцензійним умовам  
надання освітніх послугу сфері вищої освіти, Держ авним вимогам до акредитації, що 
створює достатній рівень ресурсної підтримки професійної підготовки здобувачів 
вищої освіти.

7. Інформаційне забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація 
книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» за другим (магістерським) рівнем

Інформаційне забезпечення навчальної діяльності студентів за освітньо- 
професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 
другим (магістерським) рівнем НАОМА сформовано згідно з потребами процесу 
підготовки фахівців.

Основними джерелами інформаційного забезпечення студентів є фонди Наукової 
бібліотеки НАОМА. у якій функціонують 3 відділи: комплектування і наукової 
обробки літератури; науково-бібліографічний відділ, відділ обслуговування і 
книгозберігання. Книжковий фонд на 1 січня 2019 року складає 175 883 примірники 
друкованої продукції, з них більше 90 000 -  з мистецтва, навчальної літератури -  
32091 примірників; наукової літератури -  44187 примірників. Фонд рідкісних видань 
(близько 7000 од.) унікальний: складається з видань з архітектури, живопису, графіки 
та інших видів образотворчого мистецтва, 190 папок фототаблиць колекції 
В. Щавинського (картини голландських та фламандських майстрів), архітектурні 
увражі 1860-х років видання, таблиці Брукмана, альбоми картинних галерей світу 
(Третьяковської, Дрезденської, Уффіці, Пітті, музей Прадо та ін.). У фонді зберігається 
періодика XIX -  початку XX ст. («Аполлон», «Золотое руно», «Старьіе годьі» та ін.). 
Бібліотека обслуговує за єдиним обліком 1400 читачів. Щорічно бібліотека отримує 
біля 15-20 назв періодичних видань, а також понад дві тисячі друкованих 
спеціалізованих видань.

З числа періодичних видань, які використовують студенти у освітньому процесі -  
«Образотворче мистецтво», «Мистецтво та освіта», «Мистецькі обрії», «Українське 
мистецтво», «Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв», 
«Вісник Львівської національної академії мистецтв», «Вісник Національної Академії 
мистецтв України», «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв» та 
інші.

У НАОМА створено доступну для всіх учасників навчального процесу всіх 
навчальних приміщеннях мережу wi-fi. Читачам надано вільний доступ до 
інформаційних ресурсів мережі Інтернет, можливість використання веб-сайту НАОМА, 
електронного каталогу, електронних підручників. Читачі отримують кваліфіковану 
допомогу з використання паперових та електронних ресурсів бібліотеки, студентам 
надаються консультації та проводяться практичні заняття щодо використання 
електронного каталогу та довідкового апарату бібліотеки.

Голова експертної комісії ----- ' \  В. В. Стасенко



Для забезпечення освітньо-професійної програми «Графіка вільна, оформлення та 
ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» додатковою літературою, студенти мають змогу також 
користуватися фондами бібліотеки кафедри графічних мистецтв, а також електронними 
формами видань з фахових дисциплін, які зібрані викладачами для студентів.

Кількісні показники і зміст бібліотечного фонду навчальної літератури становлять 
достатні умови для інформаційного забезпечення підготовки за освітньо-професійною 
програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим 
(магістерським) рівнем.

Висновки. Інформаційне забезпечення підготовки за освітньо-професійною  
програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим 
(магістерським) рівнем відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у  сфері 
вищої освіти та Держ авним вимогам до акредитації і забезпечує належний 
професійний рівень підготовки фахівців.

8. Результати роботи з усунення недоліків, виявлених при попередніх 
перевірках

Акредитаційна експертиза діяльності за освітньо-професійною програмою 
«Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» з надання освітніх послуг у сфері 
вищої освіти щодо підготовки фахівців галузі знань 02 «Культура і мистецтво» зі 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національній академії образотворчого 
мистецтва і архітектури проводиться вперше, тому результатів експертних висновків, 
зауважень (приписів) контролюючих органів попередніх експертиз немає.

9. Загальні висновки та пропозиції експертної комісії
Акредитаційна експертиза проведена з позицій відповідності показників вищого 

навчального закладу освіти ЗВО критеріям та вимогам до підготовки фахівців за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти згідно Постанови Кабінету Міністрів від 9 
серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах» наказу Міністерства освіти і науки України від 29 листопада 
2017р. № 9341-11 «Про проведення акредитаційної експертизи» №о 2739 від 7.12.2018 
року'. На підставі проведеної акредитаційної експертизи у НАОМА щодо спроможності 
здійснювати підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем, експертна 
комісія засвідчує, що:

1. Матеріали, наведені у акредитаційній справі, відповідають переліку необхідних 
відомостей про навчальний заклад, кадрове, матеріально-технічне, навчально- 
методичне та інформаційне забезпечення щодо можливостей підготовки фахівців за
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освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» 
зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти у НАОМА.

2. Кадрове, матеріальне-технічне, навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення за всіма показниками відповідає Ліцензійним умовам з надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти.

3. У НАОМА створено всі необхідні умови для якісної підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» 
зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти, розроблено внутрішню систему 
забезпечення якості освітньої діяльності.

4. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури спроможна 
здійснювати освітню діяльність за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, 
оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

5. Потреба у сучасній підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і 
мистецтво» за другим (магістерським) рівнем у НАОМА в Україні обумовлюється 
важливістю збереження, вивчення та популяризації художньої спадщини України, яка 
є частиною світової культурної спадщини. Формування на ринку праці України нових 
кадрів фахівців з мистецтва графіки, дослідників, викладачів, є актуальною потребою 
для популяризації її мистецьких надбань, формування умов для розвитку, творчої 
самореалізації та саморозвитку кожної людини, активного залучення підростаючого 
покоління до культурних досягнень, використання потенціалу художньої культури та 
мистецтва для всебічного розвитку держави.

6. Система підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Графіка 
вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем є 
актуальною, інноваційною та перспективною, оскільки відповідає соціальному 
замовленню на фахівців для образотворчого мистецтва, запитам сучасного ринку 
праці, вимогам культурних практик.

На підставі матеріалів акредитаційної справи підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 
другим (магістерським) рівнем у НАОМА експертна комісія стверджує, що всі 
необхідні документи, кадровий потенціал, матеріально-технічна база, навчально- 
методичне й інформаційне забезпечення, стан якості підготовки фахівців загалом 
відповідають акредитаційним вимогам. Перевірка результатів освітньої діяльності 
безпосередньо у закладі вищої освіти дала підстави експертній комісії зробити такі 
висновки:

1. Якість підготовки за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна,
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оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем є достатньою 
згідно з чинними критеріями і вимогами до акредитації освітніх програм.

2. Організаційне та навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» 
зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
за другим (магістерським) рівнем відображене в освітньо-професійній програмі, 
навчальному плані, типових і робочих програмах навчальних дисциплін, відповідає 
державним стандартам і вимогам, ураховує особливості й потреби суб'єктів 
господарювання регіону.

3. Кадровий склад випускової кафедри графічних мистецтв НАОМА, а також 
інших кафедр академії, які забезпечують підготовку фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим 
(магістерським) рівнем відповідає критеріям і вимогам МОН України та сприяє 
дотриманню державних гарантій якості освіти.

4. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу підготовки студентів за 
освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» 
зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 
другим (магістерським) рівнем, навчальна база кафедри графічних мистецтв, 
факультету образотворчого мистецтва і реставрації НАОМА відповідають Ліцензійним 
умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державним вимогам до 
акредитації.

5. Інформаційне забезпечення підготовки студентів за освітньо-професійною 
програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим 
(магістерським) рівнем відповідає чинним критеріям Державних вимог до акредитації 
закладу вищої освіти.

6. Експертна комісія дійшла висновку, що якість підготовки, навчально- 
методичне, кадрове, матеріально-технічне й інформаційне забезпечення за освітньо- 
професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за 
другим (магістерським) рівнем загалом відповідають установленим вимогам до 
заявленого рівня підготовки і забезпечують державну гарантію якості освіти.

На підставі вищенаведеного та результатів виконання студентами комплексних 
контрольних робіт з фундаментальних та фахових дисциплін, захисту дипломних 
робіт, їх зовнішнього рецензування, позитивних відгуків керівників установ, де 
працюють випускники спеціальності, і співставлення показників освітньої діяльності 
кафедри з нормативами та вимогами до акредитації підготовки фахівців з вищою 
освітою вважаємо, що кафедра графічних мистецтв має усі підстави для акредитації за 
другим (магістерським) освітнім рівнем освітньо-професійної програми «Графіка 
вільна, оформлення та ілюстрація книги» зі спеціальності 023 «Образотворче
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мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем. 
Здійснений самоаналіз стану кадрового, навчально-методичного, матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності, а також відповідність 
якісних характеристик підготовки фахівців державним вимогам показав, що вони 
відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та 
Державним вимогам до акредитації.

Комісія вважає за необхідне висловити також зауваження та побажання, які не 
впливають на загальне позитивне рішення та водночас дозволяють покращити 
показники якості підготовки фахівців:

1. Зміцнювати матеріально-технічну базу випускової кафедри, особливо в напрямі 
постійного оновлення комп'ютерної та медійної техніки та програмного забезпечення 
фахового мистецького спрямування..

2. Активізувати публікації науково-педагогічних працівників випускової кафедри 
графічних мистецтв у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 
баз (Web of Science, Scopus,Thomas Reuters).

3. Ефективніше залучати студентів до участі в міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних конференціях, виставках, а також у конкурсах студентських 
художніх робіт, проведення наукових досліджень в галузі образотворчого мистецтва.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри графічного дизайну 
та мистецтва книги 
Української академії друкарства, 
кандидат мистецтвознавства, ч 
професор д

Член експертної комісії:
завідувач кафедри художнього текстилю 
та моделювання костюму 
Київської державної академії 
декоративно-прикладного мистецтва 
і дизайну імені Михайла Бойчука, 
кандидат мистецтвознавства, 

професор

В. В. Стасенко

О. Л. Майданець

«З експертними висновками ознайомлений»
ректор Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури, народний художник У  
професор, академік НАМУ
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ГРАФІК

проведення комплексних контрольних робіт для студентів 
освітньо-професійної програми «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» 

зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем

№
з/п

Назва навчальної 
дисципліни

Група Дата Час Ауди
торія

Викладач Експерти

Дисц ипліна циклу фахової підготовки (вибірковий компонент)

1. Графічні техніки II Г 25.03.19 13:05 123 доц. В. Є. Перевальський
проф. В.В. Стасенко

Дисц ипліна циклу професійної підготовки (обов'язковий компонент)

2. Композиція II Г 26.03.19 10:45 123
проф. Г. І. Галинська 
доц. В. М. Кириченко

проф. В.В. Стасенко 
проф. О. Л. Майданець

Голова експертної комісії В. В. Стасенко



Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт
студентами, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» 

зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за другим (магістерським) рівнем
під час самоаналізу та акредитаційної експертизи

Додаток 2

№
Назва дисципліни, за 
якою проводиться 
контроль

К
ур

с,
 г

ру
па

За результатами самоаналізу Під час акредитаційної експертизи
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
1. Графічні техніки II Г 13 13 100 100 84 4,3 13 13 100 100 100 4,2 -0,1

2. Композиція II Г 13 13 100 100 92 4,3 13 13 100 100 100 4,3 -

Всьго 13 13 100 100 88 4,3 13 13 100 100 100 4,3 -0,1

Голова експертної комісії 

Член експертної комісії 

Ознайомлений: 

Ректор НАОМА

В. В. Стасенко 

О. Л. Майданець

бикін

Голова експертної комісії В. В. Стасенко



Декларація про виконання 
ліцензійних умов з підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 
в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури

Додаток З

Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 
(нормативу) за 
другим
(магістерським)
рівнем

Фактичне значення 
показника

ф
ак

ти
ч-

но
го

зн
а-

че
нн

я
по

ка
зн

ик
а

ві
д

1 2 3 4 5

1. КАДРОВІ ВИМОГИ  
щодо забезпечення провадження діяльності у сфері вищої освіти

1.1. Науково-педагогічні та наукові 
працівники, які здійснюють 
освітній процес, повинні мати 
стаж науково-педагогічної дія
льності понад два роки та рівень 
наукової та професійної 
активності, який засвідчується 
виконанням не менше 4 
(чотирьох) видів та результатів з 
перелічених у п. 30 Ліцензійних 
умов (мінімальний відсоток 
кадрового складу)

100 100 -

1.2.

*

Кількість осіб кадрового складу 
закладу освіти, виходячи з 
максимальної кількості 
здобувачів освітнього ступеня 
магістра на одного викладача, 
який має кваліфікацію відповідно 
до спеціальності, науковий 
ступінь або вчене звання.

10 осіб 4 особи +6

1.3. Склад групи забезпечення 
(мінімальний відсоток від 
загальної кількості членів групи 
забезпечення)
1) частка тих, хто має науковий 
ступінь та / або вчене звання

60 100 + 40

2) частка тих, хто має науковий 
ступінь доктора наук та/або

20 36 + 16
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 
(нормативу) за 
другим
(магістерським)
рівнем

Фактичне значення 
показника

ф
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ч-

но
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а-
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я
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ка
зн

ик
а

ві
д

но
пм

ат
ив

-

1 2 3 4 5

вчене звання професора
1.4. Кількість членів групи 

забезпечення (максимальна 
кількість здобувачів вищої освіти 
всіх рівнів, курсів та форм 
навчання з відповідної 
спеціальності на одного члена 
групи забезпечення)

30
(з 1 вересня 
2019 р.)

30 -

1.5. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними (науковими) 
працівниками та наказів про 
прийняття їх на роботу

+
+

-

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

у сфері вищої освіти
2.1. Забезпеченість навчальними 

приміщеннями для проведення 
освітнього процесу (кв. метрів на 
одного здобувача освіти з 
урахуванням навчання за 
змінами):

-  на одного здобувача 
освіти

2,4 15,5 + 13,1

2.2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних 
аудиторіях (мінімальний 
відсоток кількості аудиторій)

30 30
-

2.3. * Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:

+ + -

1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу

+ + -

2) пунктів харчування + + -
3) актового чи концертного залу + + -
4 ) спортивного залу + + -
5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+ +
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 
(нормативу) за 
другим
(магістерським)
рівнем

Фактичне значення 
показника

ф
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ч-

но
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а-
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я
по

ка
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-

1 2 3 4 5

6) медичного пункту + + -
2.4. Забезпеченість здобувачів вищої 

освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби)

70 100 + 30

2.5. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання 
навчальних планів

+ + -

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
3.1. Наявність опису освітньої 

програми, затвердженої в 
установленому порядку

+ + -

3.2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього, 
за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої 
освіти

+ + -

3.3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану, які 
включають (% від потреби):

+ + -

3.4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + -

3.5.
*

Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм 
практик

+ + -

3.6. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + -

3.7. Наявність методичних матеріалів 
для проведення атестації 
здобувачів

+ + -

Голова експертної комісії ^ ------  , \ _____ В. В. Стасенко зі



Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 
(нормативу) за 
другим
(магістерським)
рівнем

Фактичне значення 
показника

ф
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ч-
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4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності

4.1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними 
виданнями відповідного або 
спорідненого спеціальності 
профілю у бібліотеці закладу 
освіти (у тому числі в 
електронному вигляді)

не менше як 5 
найменувань

54
+ 49

4.2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного 
або спорідненого профілю 
(допускається спільне 
користування базами кількома 
закладами освіти);

+ + -

Провадження освітньої діяльності
4.3. Наявність офіційного веб-сайта 

закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація 
про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо- 
наукова/видавнича/атестаційна 
(наукових кадрів) діяльність, 
навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація)

+
+
Мір: /7naoma.edu. и а -

4.4. Наявність електронного ресурсу 
закладу освіти, який містить 
навчально-методичні матеріали з 
навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі 
в системі дистанційного 
навчання (мінімальний відсоток 
навчальних дисциплін)

60 60 -
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 
(нормативу) за 
другим
(магістерським)
рівнем

Фактичне значення 
показника
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1 2 3 4 5

5. Якісні характеристики підготовки фахівців 
за освітньо-професійною програмою «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація

книги»
5.1. Умови забезпечення державної 

гарантії якості вищої освіти
5.1.1. Виконання навчального плану за 

показниками: перелік навчальних 
дисциплін. години, форми 
контролю, %

100 100 -

5.1.2. Підвищення кваліфікації 
викладачів постійного складу за 
останні 5 років, %

100 100

5.1.3. Чисельність науково- 
педагогічних (педагогічних) 
працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним 
місцем роботи, які займаються 
вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 -

5.2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців) не 
менше, %

5.2.1. Рівень знань студентів з циклу 
загальної підготовки:

5.2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

5.2.1.2. Якісно (на 5 і 4) виконані 
контрольні завдання,%

50 80 +30

5.2.2. Рівень знань студентів з циклу 
професійної підготовки:

5.2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

5.2.2.2. Якісно (на 5 і 4) виконані 
контрольні завдання, %

50 88 +38

Г олова експертної комісії
\
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 
(нормативу) за 
другим
(магістерським)
рівнем

Фактичне значення 
показника
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5.3. Організація наукової роботи + + немає
5.3.1. Наявність у структурі 

навчального закладу наукових 
підрозділів

+ + немає

5.3.2. Участь студентів у науковій 
роботі (наукова робота на 
кафедрах та в лабораторіях, 
участь в наукових конференціях, 
конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ + немає

6. Наявність органів студентського 
самоврядування

+ + немає

Голова експертної комісії,
кандидат мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри графічного дизайну та мистецтва книги 
Української академії друкарства

В. В. Стасенко

Член експертної комісії
кандидат мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри художнього текстилю та моделювання костюму 
Київської державної академії
декоративно-прикладного мистецтва / 7 ~ .... 1
і дизайну імені Михайла Бойчука О^СІР О. Л. Майданець

«З експертними висновками ознайомлений»:
Ректор Національної академії образотворчого мистецтва 
і архітектури, професор,
академік Національної академії мистецтва України 
народний художник України
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А.В.Чебикін
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