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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. Проектування 

взуття та галантерейних виробів  

Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході 

підготовки спеціаліста у галузі 18 Виробництво та технології спеціальності 182 

Технології легкої промисловості. Проектування взуття та галантерейних 

виробів 

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою кафедри 

_ЛПіПО_ МДУ у складі:  

1. О.П. Козарь, д.т.н.;професор кафедри легкої промисловості і 

професійної освіти; 

2. В.І. Хімич, к.т.н. ст.викладач   кафедри легкої промисловості і 

професійної освіти; 

3. Т.М.Садовнікова. ст.викладач   кафедри легкої промисловості і 

професійної освіти; 

4. Т.Р. Іванчо, ст.викладач   кафедри легкої промисловості і 

професійної освіти; 

5. Т.Т.Рейс, ст.викладач   кафедри легкої промисловості і професійної 

освіти. 

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. Проектування взуття та галантерейних 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 технології легкої промисловості  

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 фахівця здатного  для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) 
інноваційного характеру в галузі легкої промисловості  

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація  

18 Виробництво та технології; спеціальності 182 Технології легкої 
промисловості. Проектування взуття та галантерейних виробів 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі виробництва взуття та шкіргалантерейних 
виробів 

Особливості 

програми 

Професійна лінія  має дві спеціалізації: конструювання виробів із шкіри та 
технологія виготовлення виробів із шкіри 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

- посади на підприємствах легкої промисловості та сервісу; 

- керівник виробничих підрозділів у промисловості; 

- керівник підрозділу підприємства сервісу; 

- керівник підрозділу матеріально-технічного постачання; 

-  керівник _малих підприємств без апарату управління в промисловості та 

сервісу; 

- модельєр-конструктор; 

- технолог; 

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


- завідувач будинку побуту, будинку моди, ательє, майстерні; 

- майстер цеху чи виробничої ділянки; 

- старший майстер; 
-   інженер чи співробітник науко-дослідної лабораторії; викладач навчального 
закладу 

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 

Навчальні заняття; практична підготовка самостійна робота; 
контрольні заходи 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою 

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 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) 

3К1 – Здатність до навчання. 
3К2 – Здатність працювати самостійно 
3К3 –  Навички управління інформацією 
3К4 – Здатність застосовувати знання на практиці 
3К5 – Елементарні комп’ютерні навички 
3К6 – Міжособистісні навички та уміння 
3К7– Здатність до організації і планування 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1 – Дослідницька – спрямовано на збір, обробку, аналіз і 
систематизацію науково-дослідної роботи  за напрямком роботи. 
ФК2 –  Проектувальна – обґрунтування рішень щодо конструкції виробів, 
розробки документації на їх виготовлення. 
ФК3  –  Організаційна – організація; застосування інноваційних, 
ресурсоощадних і комп'ютерних технологій на всіх етапах виробництва 
взуття та галантерейних виробів. 
ФК4 – Технологічна – здатність і готовність застосовувати сучасні 
технології і відновлення з відповідністю їх вимогам техніки безпеки, 
своєчасності випробувань, перевірок і правильності експлуатації та іншого 
устаткування, дотримання графіків регламентних робіт з обслуговування 
машин; 
ФК5– Культурологічна – здатність і готовність вдосконалювати і 
розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, домагатися 
морального і фізичного вдосконалення своєї особистості: володіння 
культурою спілкування державною та однією з іноземних мов. 

7 – Програмні результати навчання 

РН1 Володіння навичками систематичного вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного та  
закордонного досвіду в галузі професійної діяльності 

РН2 здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і 
практичного  застосування методів проектування виробів легкої промисловості; 

РН 3  Уміння використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основами 

теорії  та методів проектування та дослідження виробів легкої промисловості; 

РН4 професійно-профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й  
практичного застосування комп’ютерних технологій; 

РН 5 Уміння володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати 

інформаційні технології для вирішення експериментальних та практичних завдань в галузі 

професійної  діяльності 

 

 



8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Проектна група: 1- доктор наук, 1 –кандидат наук, 4- ст. викладача. 

Всі розробники є штатним співробітниками Мукачівського державного 

університету 

Гарант освітньої програми О.П. Козарь –зав. кафедри ЛП І ПО, д.т.н.; 

професор 

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; 

 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  «Протетіка» в Словакії   та 

Мукачівським державним університетом, Україна; 

 Угода про проведення спільного (паралельного) проведення практики, 

стажування   між  підприємством  м. Лодзь (Польща) та Мукачівським 

державним університетом, Україна; 

 

 

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


2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 
Код н/д Компонент освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики,  

кваліфікаційна робота)) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 
М.Н.Г.02 Охорона праці в галузі, цивільний захист 3 іспит 
М.Н.ПП.01 Методологія наукових досліджень в галузі проектування взуття 3 залік 
М.Н.ПП.02 Управління конкурентоспроможністю виробів із шкіри 5 іспит 
М.Н.ПП.04 Комп’ютерні технології в галузі проектування взуття 6 КП; іспит 
М.Н.ПП.03 Технологія виготовлення і ремонту виробів за інд. замовленнями 4 залік 
М.Н.Г.01 Педагогіка і психологія у вищій школі 3 іспит 
М.В.ВВ.02 Інноваційні технології  проектування взуття 4 залік 
М.Н.ПП.06 Метрологічне забезпечення якості виробів із шкіри   4 іспит 
М.Н.ПП.05 Експертиза виробів із шкіри   4 залік 
М.Н.П.01 Науково-педагогічна практика 9 диф.залік 
М.Н.П.02 Інженерна практика 3 диф.залік 
 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ 48  

Вибіркові компоненти ОП 
М.В.ВС.01 НДРС за напрямом роботи 4 залік 
М.В.ВС.02 Сучасні методи проектування виробів із шкіри 4 залік 
    

 Всього 8  

Вибіркові компоненти ОП (за вибором ВНЗ) 
М.В.ВВ.01 Проектування художніх систем виробів із шкіри   5 іспит 
М.В.ВВ.03 Новітні матеріали, техніка та технології виробів із шкіри 4 залік 
М.В.ВВ.04 Сучасні графічні комп`ютерні системи 4 залік 

 Магістерська випускна кваліфікаційна робота 21  

    

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ 34  

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 



2.2 Структурно-логічна схема ОП 

 
 

Нормативні дисципліни 

Охорона праці галузі, цивільний 

захист 

Методологія наукових досліджень в 

галузі проектування взуття 

Управління 

конкурентоспроможністю виробів із 

шкіри 

Комп’ютерні технології в галузі 

проектування взуття 

Технологія виготовлення і ремонту 

виробів за інд. замовленнями 

Педагогіка і психологія у вищій 

школі 

Інноваційні технології  проектування 

взуття 

Метрологічне забезпечення якості 

виробів із шкіри   

 

Експертиза виробів із шкіри   

 

Науково –педагогічна практика 

Вибіркові дисципліни 

 (за вибором студента) 

НДРС за напрямком роботи 

Сучасні методи проектування 

виробів із шкіри 

Вибіркові дисципліни 

(за вибором ВНЗ) 

Проектування художніх систем 

виробів із шкіри 

Новітні матеріали, техніка та 

технології виробів із шкіри 

Сучасні графічні компютерні 

системи 

Магістерська робота 

Інженерна практика 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 182 Технології легкої 
промисловості 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 Проектування 
взуття та галантерейних виробів. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 

програми 

 

 
 М.Н.Г.0

2 

М.Н.ПП.

01 

М.Н.ПП.0

2 

М.Н.ПП.

04 

М.Н.ПП.

03 

М.Н.Г. 

01 

М.В.ВВ.0

2 

М.Н.П

П.06 

М.Н.П

П.05 

М.В.ВС 

.02 

М.В.ВС. М.В.В

В.04 

М.В.ВВ.0

1 

М.В.В

В.03 

F1 + + + + + + + + + + + + + + 

F2  + + + + + + + +   + + + 

F3  +  + +  + + +   + + + 

F4 + + + + + + +  + + + + + + 

F5 + + + + +  + + +   + + + 

3К1 + + + + + + + + + + + + + + 

3К2 + + + + + + + + + + + + + + 

3К3 + + + + + + + + + + + + + + 

3К4 + + + + + + + + + + + + + + 

3К5 + + + + + + + + + + + + + + 

3К6 + + + + + + + + + + + + + + 

3К7 + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 


