
Спеціальність: 015 Професійна освіта  

Освітня програма: Технологія виробів легкої промисловості  

Якісна освіта - успішна кар’єра, міцна держава 

Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра конструювання та технологій швейних 

виробів і професійної освіти. Метою відкриття цієї спеціальності є потреба суспільства у фахівцях інтеграційної 

діяльності, що включає педагогічну, інженерно-технічну та виробничо-технічну компоненти. Випускники даної 

спеціальності по закінченні навчання отримають кваліфікацію інженера-педагога. 

Праця інженера-педагога, як і його функціональні можливості, багатогранна. Так, навчальна, виховна і 

виробничо-технічні функції відносяться до його педагогічної роботи. Професійно-інженерна діяльність характеризує 

його можливість роботи на підприємстві. Знання, набуті в процесі навчання, дозволять проектувати та виготовляти 

сучасний одяг різного призначення, бути висококваліфікованими, конкурентоздатними спеціалістами в сфері освіти 

та  виробництва. 

       

Під час навчання студенти мають можливість опанувати сучасні дисципліни фахової підготовки: 

 Психологія. Вікова та педагогічна психологія 

 Методологічні засади професійної освіти 

 Креативні технології навчання 

 Дидактичні основи професійної освіти 

 Теорія та методика виховної роботи 

 Основи технології швейних виробів 

 Основи проектування виробів 

 Матеріалознавство швейних виробів 

 Устаткування для виготовлення швейних 

виробів 

 Професійно-практична підготовка 

 Психологія праці 

 Особливості технології виготовлення швейних 

виробів із різних матеріалів 

 Основи інженерно-педагогічної творчості  

 Квалітологія виробів: основи менеджменту 

якості швейного виробництва 

 Малюнок та основи композиції 

 Архітектоніка та макетування 

 Методи контролю якості в галузі швейного 

виробництва  

 Конструкторська підготовка виробництва 

 Малоопераційна технологія виготовлення одягу 

 Типове проектування одягу  
 

Пріоритетом у навчанні майбутнього інженера-педагога є формування соціально-активної, професійно-

гнучкої та конкурентоспроможної особистості, яка легко адаптується до реалій життя, може забезпечити рівень 

духовних цінностей суспільства, вміє працювати з людьми та наділена особливими професійними знаннями в сфері 

проектування  та  виготовлення одягу, експертної оцінки якості матеріалів і готових виробів. 

По завершенні  навчання випускники можуть працювати в освітніх закладах, на 

промислових підприємствах різних форм власності в галузі моди, організувати свій власний бізнес 

та  займати наступні посади: 

 викладач загальнотехнічних дисциплін 

 викладач спецдисциплін в закладах ПТО  

 майстер виробничого навчання 

 лаборант, старший лаборант 

 методист центру ПТО 

 методист позашкільного закладу 

 керівник гурткової роботи 

 учитель профільних класів ліцеїв 

 учитель професійної школи 
 

 технолог 

 інженер-технолог 

 головний технолог 

 конфекціонер одягу 

 інженер-конструктор 

 головний інженер 

 фахівець з підготовки виробництва 

 оператор САПР одягу 

 менеджер 
 

  


