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Передмова 
 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі 18 Виробництво 

та технології спеціальності 182 Технології легкої промисловості. 

Конструювання та технології швейних виробів.  

Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході 

підготовки спеціаліста у галузі 18 Виробництво та технології спеціальності 182 

Технології легкої промисловості. Конструювання та технології швейних 

виробів  

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою кафедри  

ЛП і ПО МДУ у складі:  

О.П. Козарь, д.т.н., проф. кафедри ЛП і ПО 

С.С.  Матвійчук , к.т.н., ст. викл.кафедри ЛП і ПО 

Н.В. Білей-Рубан , к.т.н., доцент кафедри ЛП і ПО 

Т.В. Коваль, ст. викл.кафедри ЛП і ПО 

Н.І. Бокша,  асистент кафедри ЛП і ПО 

 

Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена Науково-

методичною радою та затверджена Вченою радою Мукачівського державного 

університету.  

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітню 

програму регулюється «Тимчасовим положенням про освітні програми 

підготовки фахівців різних ступенів вищої освіти в Мукачівському державному 

університеті», затверджене Вченою радою МДУ. 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Мукачівського 

державного університету. 

 

 

 

 



 

1. Профіль освітньо-професійної програми магістра  зі спеціальності 

182 Технології легкої промисловості. Конструювання та технології швейних виробів 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Мукачівський державний університет,  
факультет економіки, управління та інженерії,  
кафедра легкої промисловості і професійної освіти 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр з технологій легкої промисловості за спеціалізацією  
Конструювання та технології швейних виробів 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний 
90 кредитів ЄКТС 

Термін навчання 1 рік 4 міс. 

Акредитаційна 

інституція 

Акредитаційна комісія України 

Термін акредитації 2026 рік 

Цикл/рівень НРК України– 7 рівень, EQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Вступні іспити з фаху та іноземної мови. 

Решта вимог визначаються правилами прийому на освітньо-професійну 

програму магістра. 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2021 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://msu.edu.ua/uk/osvitni-programi/ 

  

2 – Мета освітньої програми 

Формування особистості та підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних наукових 
співробітників в галузі інженерної справи, інженерно-технічних фахівців, здатних розв’язувати складні 
задачі професійного, інноваційного та дослідницького характеру в галузі технологій легкої промисловості 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація  

18 Виробництво та технології, спеціальність 182 Технології легкої 

промисловості, спеціалізація Конструювання та технології швейних виробів  
 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Програма орієнтована на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає 
професійну та наукову кар’єру. Формування та розвиток професійної 
компетентності для здійснення дослідницької та інноваційної діяльності в галузі  
швейного виробництва 

Особливості 

програми 

Професійна лінія програми передбачає інтеграцію комп’ютерно  - 
дизайнерської та технологічної підготовки 
 

http://msu.edu.ua/uk/osvitni-programi/


4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 
- науковий співробітник чи інженер науко-дослідної лабораторії; 
- керівник виробничих підрозділів на підприємствах легкої промисловості; 
- інженер-технолог; інженер-конструктор; інженер-експерт; 
- завідувач будинку побуту, будинку моди, ательє; 
- майстер цеху чи виробничої ділянки; 
- фахівець з раціоналізації виробництва; 

- викладач – стажер; 
- викладач спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів; 
- стиліст одягу; 
- інженер з раціоналізації виробництва; 
- інженер з підготовки виробництва; 
- інженер з якості 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою 8 рівня НРК України, третього циклу 
FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання з 

використанням активних та інтерактивних форм проведення занять в поєднанні з 

позаурочною роботою на основі індивідуально-творчого підходу, враховуючи 

наступні види занять: лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в 

малих групах та самостійна робота; індивідуальна робота з підготовки курсових 

проектів; науково-пошукова робота 

Оцінювання - усне та письмове опитування, тестування знань, захист лабораторних та 

індивідуальних робіт, захист курсових робіт та проектів, захист практик, доповіді на 

семінарських заняттях, есе, підсумкова атестація – захист магістерської випускної 

роботи  

Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною 

шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 

2-рівнева національна шкала (зараховано/незараховано); 100-бальна; шкала ECTS 

(А, В, С, D, E, F, FX). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблеми  у певній 
галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується  
невизначеністю умов і вимог – удосконалення, розширення та поглиблення 
проектно-професійних компетентностей з технологій легкої промисловості. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

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

системного мислення, навички оцінювання, інтерпретації й синтезу 

інформації та даних у ході дослідження продуктів виробництв та технологій 

легкої промисловості та їх комплексів. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність застосовувати теоретичні знання та проектні навички для 

оволодіння основами теорії та методів проектування продуктів виробництв 

та технологій легкої промисловості та їх комплексів. 

3. Здатність планувати та управляти часом. Організаційні навички 

правильного розподілу часу, що підтверджено вмінням планувати та 

використовувати ефективні режими роботи. Здатність  застосовувати засоби 

та методи забезпечення оптимальних умов праці на виробництві. Вміння 

ставити за мету поетапно виконувати завдання, що визначаються цілями 

системного аналізу в технологіях проектування об’єктів виробництв легкої 

промисловості.   

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. Здатність до ефективного 

комуні кування за професійним спрямування та представлення результатів 

дослідження іноземною мовою. 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 



джерел. Уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, у 

тому числі іноземних, для вирішення наукових та творчих завдань в галузі 

професійної діяльності. Прогнозування якості на усіх етапах проектування й 

виготовлення виробів легкої промисловості. 

6. Ініціативність, відповідальність та навички здійснення безпечної 

діяльності. Уміння бути ініціативним та нести особисту відповідальність, 

уміти приймати рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях, 

лідерські якості на посаді керівника. Знання міжнародних норм і 

законодавства України в галузі охорони праці, системи управління охороною 

праці в організації. 
 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1 – Дослідницька – здатність і готовність до проведення науково-дослідних 
робіт при виконанні теоретичних та експериментальних досліджень, 
спрямованих на підвищення якості швейних виробів;  
ФК2 –  Проектувальна  -  здатність і готовність до розробки нових та 
удосконалення існуючих методів проектування конкурентоспроможних 
швейних виробів і технологічних процесів з застосуванням сучасних 
інформаційних технологій;  
ФК3  –  Технологічна – здатність і готовність до організації та забезпечення 
належного рівня якості виготовлення продукції з  застосуванням 
ресурсоощадних і екологічно чистих технологій; 
ФК4 – Організаційно - управлінська  – здатність  і готовність до здійснення 
ефективного керівництва діяльністю підприємства та його підрозділів з питань 
розвитку виробництва швейних виробів на всіх етапах;  
ФК5– Мотиваційна – здатність і готовність до особистісного та професійного 
розвитку з метою  вдосконалення своєї професійної діяльності; 
ФК6 – Педагогічна  – здатність і готовність до організації роботи з підготовки 
кваліфікованих кадрів, організації та забезпечення навчально-виховного 
процесу, налагодження психологічного клімату в колективі, міжособистісної 
комунікації. 

7 – Програмні результати навчання 

Д
о
сл

ід
н

и
ц

ьк
а 

РН Д1. Уміння застосовувати цивілізаційні і культурні передумови науки при постановці та 

вирішенні  проблеми. 

РН Д2. Уміння орієнтуватися у категоріальному апараті науки 

РН Д3. Уміння креативно мислити та генерувати нові ідеї, цілеспрямовано реалізовувати їх та нести 

відповідальність за прийняті рішення 

РН Д4. Уміння виявляти тенденції розвитку методів проектування і технологій виготовлення 

швейних виробів 

РН Д5. Уміння формувати стратегію власних досліджень, визначати їх предмет, цілі і завдання 

РН Д6. Володіння культурою проектної діяльності при розробці конкурентоспроможних швейних 

виробів  

РН Д7. Володіння дослідницькими навичками у власній дослідній діяльності  

П
р
о
ек

ту
в
ал

ьн
а 

РН Пр1. Уміння розробляти конкурентоспроможні швейні вироби 

РН Пр2. Уміння прогнозувати, оцінювати та забезпечувати конкурентоспроможність швейних 

виробів 

РН Пр3. Уміння самостійно формулювати та виконувати інженерні завдання в галузі проектування 

швейних виробів і технологічних процесів їх виготовлення з забезпеченням оптимальних 

умов праці на виробництві 

РН Пр4. Уміння аналізувати і оцінювати рівень інноваційних технологій при проектуванні та 

виготовленні швейних виробів  

РН Пр5. Уміння ефективно використовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні 

швейних виробів та технологічних процесів їх виготовлення 

Т
ех

н
о

л
о
гі

ч

н
а 

РН Т1. Уміння оцінювати та обґрунтовувати застосування новітніх технологій і оптимальних 

режимів виготовлення швейних виробів  

РН Т2. Уміння аналізувати та обґрунтовувати застосування комплексних показників якості швейних 



виробів відповідно до вимог вітчизняних та міжнародних стандартів 

РН Т3. Уміння визначати економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження трудомісткості 

і матеріаломісткості швейних виробів та підвищення  їх якості 

РН Т4. Уміння розробляти і впроваджувати заходи щодо покращення умов праці за рахунок 

використання екологічно чистих, маловідходних, ресурсо- та енергоощадних технологій  

О
р
га

н
із

ац
ій

н
о
 -

 у
п

р
ав

л
ін

сь
к
а РН О1. Уміння застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові акти щодо розвитку, 

функціонування виробництва а також екологічної та виробничої безпеки праці та охорони 

навколишнього середовища 

РН О2. Уміння організовувати та управляти виробництвом на різних рівнях на основі системного 

підходу з урахуванням  визначення найважливіших пріоритетів у професійній діяльності  

РН О3. Уміння розробляти та впроваджувати ефективні форми організації виробництва на основі 

сучасного управлінського менеджменту 

РН О4. Уміння використовувати інформаційні технології для організації та управління 

технологічними процесами 

РН О5. Уміння підтримувати зв'язок з державними органами, промисловими підприємствами, 

торгівельними організаціями з питань розвитку підприємства і забезпечення населення 

якісними виробами необхідного асортименту 

М
о
ти

в
ац

ій
н

а РН М1.Уміння формулювати цілі щодо професійного самоствердження та кар’єрного  росту і 

розробка стратегії їх досягнення за принципом «навчатися протягом життя» 

РН М2. Уміння адекватно оцінювати результати своєї професійної діяльності з метою виявлення 

причин недоліків і обмежень для їх усунення 

РН М3. Уміння застосовувати набутий досвід участі в тренінгах, майстер-класах, показах колекцій 

моделей виробів, конференціях, семінарах для удосконалення своєї професійної майстерності 

П
ед

аг
о
гі

ч
н

а 

РН П1. Уміння організовувати роботу з навчання, тренінгу та підвищення кваліфікації співробітників 

РН П2. Уміння застосовувати знання педагогіки, психології та методики викладання при організації 

навчально-виховного процесу 

РН П3.Уміння розробляти методичну документацію для забезпечення навчання 

РН П4. Уміння формувати професійний колектив та мотивувати кожного з його членів до досягнення 

спільного результату 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Проектна група: 1- доктор наук, 2 –кандидати наук, 2- ст. викладача,1-асистент. 

Всі розробники є штатним співробітниками Мукачівського державного 

університету 

Гарант освітньої програми: О.П. Козарь – зав. кафедри ЛП і ПО 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з 

науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані 

спеціалісти. 
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один 
раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. 

Матеріальне-

технічне 

забезпечення 

 навчальні корпуси; 

 гуртожитки; 

 тематичні кабінети; 

 спеціалізовані лабораторії; 

 комп’ютерні класи; 

 пункти харчування; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 мультимедійне обладнання; 

 спортивний зал, спортивні майданчики. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

 офіційний сайт МДУ: http://msu.edu.ua/uk/ ; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 необмежений доступ до мережі Інтернет; 

 наукова бібліотека, читальні зали; 

 віртуальне навчальне середовище Moodle; 

 пакет MS Office 365; 

http://msu.edu.ua/uk/


 корпоративна пошта; 

 навчальні і робочі плани; 

 графіки навчального процесу 

 навчально-методичні комплекси дисциплін; 

 навчальні та робочі програми дисциплін; 

 дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з 

дисциплін; 

 програми практик; 

 методичні вказівки щодо виконання курсових проектів(робіт), дипломних 

проектів (робіт); 

 критерії оцінювання рівня підготовки; 

 пакети комплексних контрольних робіт; 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників у 

вітчизняних вузах-партнерах 

Міжнародна 

кредитна мобільність 
 Угода щодо семестрового академічного обміну між Академією ім. Яна 

Длугоша в Ченстохові, Польща та Мукачівським державним 

університетом, Україна;  

 Угода про проведення спільного (паралельного) навчання і видачі 

дипломів у співпраці з зарубіжними університетами між Академією ім. 

Яна Длугоша в Ченстохові, Польща та Мукачівським державним 

університетом, Україна;  

 Угода про проведення спільного (паралельного) проведення практики, 

стажування   між  підприємством  м. Лодзь (Польща) та Мукачівським 

державним університетом, Україна; 

 



2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

Обов’язкові компоненти ОП Кількість 

кредитів 

Форма 

контролю 
М.О.Г.01 Педагогіка і психологія у вищій школі 3 екзамен 

М.О.ПП.01 Охорона праці галузі, цивільний захист 3 екзамен 
М.О.ПП.02 Інженерне проектування одягу та САПР 6 екзамен 
М.О.ПП.03 Методологія наукових досліджень 3 залік 
М.О.ПП.04 Методологія розробки конкурентоспроможних 

швейних виробів 
5 

екзамен 

М.О.ПП.05 Художнє проектування та моделювання одягу 4 залік 
М.О.ПП.06 Проектування гнучких технологічних процесів 4 залік 
М.О.ПП.07 Інноваційні технології швейного виробництва 6 екзамен 

М.О.ПП.08 Експертиза матеріалів і швейних виробів 4 залік 
 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ 38  

Вибіркові (за вибором студента) 
М.В.ВС.01 НДРС за напрямом роботи 4 залік 
М.В.ВС.02 Особливості технологій з нових матеріалів 4 залік 
М.В.ВС.03 Комп’ютерна підготовка конструкторської 

документації   

4 залік 

Вибіркові (за вибором ВНЗ) 
М.ВВ.ПП.01 Моделювання і оптимізація технологічних процесів 

швейного виробництва 
5 

залік 

М.ВВ.ПП.02 Проектування одягу на нетипові фігури 6 екзамен 

М.ВВ.П.03 Інженерна практика 3 диф.залік 
 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ 22  

Практична підготовка магістра 
М.О.П.01 Науково-педагогічна практика (педагогічна складова): 

протягом семестру 
3 

диф.залік 

М.О.П.02 Науково-педагогічна практика (наукова складова) 6 диф.залік 

Державна атестація 
М.О.Д.А. Магістерська випускна  робота 21  

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 



 
 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 182 Технології легкої 

промисловості Конструювання та технології швейних виробів проводиться у формі захисту 
магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про 
присудження йому ступеня Магістра із присвоєнням кваліфікації Магістр легкої 

промисловості  за спеціалізацію Конструювання та технології швейних виробів. 
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 
 

 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 

М.О.Г.01 М.О.ПП.01 М.О.ПП.02 М.О.ПП.03 М.О.ПП.04 М.О.ПП.05 М.О.ПП.06 М.О.ПП.07 М.О.ПП.08 М.ВВ.ПП.01 М.ВВ.ПП.02 М.ВС.ПП.01 М.ВС.ПП.02 М.ВС.ПП.03 

РН Д1 + +  + +   +    +   

РН Д2 +   + +   + +   +   

РН Д3   + + + +  +  + + + +  

РН Д4   +  + + + +  + + + + + 

РН Д5    + +     +  +   

РН Д6   + + + + + +  + + + + + 

РН Д7    + +     +  +   

РН Пр1   +   + + + + + +  + + 

РН Пр2   + + + + + + + + + + +  

РН Пр3  + +    + +  +     

РН Пр4   +  +   +  +   +  

РН Пр5   +       +    + 

РН Т1  +      +  +   +  

РН Т2     +   +  +     

РН Т3     +  + +  +     

РН Т4  +      +  +     

РН О1  + +  +    +      

РН О2   +   + + +  + +  + + 

РН О3 + + +  +  + +  +     

РН О4  + +  +  + +  +    + 

РН О5 +       + +      

РН М1 +         +     

РН М2 + + +  +    +  +  + + 

РН М3 +    + + +        

РН П1 + +             

РН П2 +              

РН П3 +              

РН П4 + +             

 


