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Передмова 

 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні 

та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація - Технології 

виробів легкої промисловості.  

Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході 

підготовки спеціаліста у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 015 

Професійна освіта (за спеціалізаціями)  спеціалізації Технології виробів легкої 

промисловості.  

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою кафедри  легкої 

промисловості і професійної освіти   Мукачівського державного університету у 

складі:  

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

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

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

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

5. 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», 

затвердженим Вченою радою МДУ. 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Мукачівського державного 

університету. 

 

 

 

 



Профіль освітньо-професійної програми бакалавра зі спеціальності   

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

Спеціалізація: Технології виробів легкої промисловості 
 

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 

Бакалавр з професійної освіти та технологій виробів легкої промисловості. 

Педагог професійного навчання  

Офіційна назва 

освітньої програми 
Освітньо-професійна програма  

Тип диплому та 

обсяг програми 

Диплом бакалавра, одиничний 

240 кредитів ЄКТС   

Термін навчання 3 роки 10 місяців 

Акредитаційна 

інституція 
Акредитаційна комісія України 

Термін акредитації 2018 р. 

Цикл/рівень HPK України-6 рівень,  FQ- EHEA - перший цикл, ЕQF LLL - 6 рівень 

Мова(и) 

викладання 
українська 

Термін дії 

освітньої програми 
2018 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення  опису 

освітньої програми 

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

2 – Мета освітньої програми  

Підготовка фахівця до різносторонньої професійної діяльності в галузі освіти та технологій з 

правом подальшої професійної діяльності у системі професійно-технічної освіти з широким 

доступом до працевлаштування в навчальних закладах різних типів та на підприємствах легкої 

промисловості різних форм власності 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область, галузь 

знань, 

спеціальність, 

спеціалізація 

01 – Освіта/Педагогіка; 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) 
спеціалізація: Технологія виробів легкої промисловості 

Орієнтація 

освітньої програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Акцент робиться на підготовці до інтеграційної діяльності, що включає 

педагогічну, інженерно-технічну та виробничу компоненти  для потреб галузі 

легкої промисловості 

Особливості 

програми 

 

Прогр ама забезпечує педагогічну освіту та професійну освіту за двома 

спеціалізаціями: проектно-конструкторська та технологічна підготовка. 

Програма дає можливості для реалізації міжнародної академічної мобільності 

учасників освітнього процесу. 

 

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


4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Область професійної діяльності включає педагогічну діяльність  у професійно-технічних 

навчальних закладах та професійну роботу в галузі легкої промисловості. Передбачає 

викладацьку діяльність в освітніх закладах та первинний рівень управління структурними 

підрозділами, операційними системами та процесами на підприємствах легкої 

промисловості: підготовку за професіями і спеціальностями в закладах професійно-технічної 

освіти, в центрах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, службі 

зайнятості населення, роботу технолога на підприємствах легкої промисловості та 

можливість започаткувати власний бізнес. Бакалаври можуть працювати за такими 

посадами: майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін, керівник гурткової 

роботи, учитель профільних класів ліцеїв, лаборант,  лаборант, технік-технолог, технолог, 

технік-конструктор, конструктор, конфекціонер 

Подальше 

навчання  

Можливість навчання за програмою другого рівня освіти: магістерські програми з 

професійної освіти, а також магістерські міждисциплінарні програми, близькі до 

професійної освіти в галузі технологій легкої промисловості: HPK-7 рівень, FQ - 

EHEA - другий цикл, ЕQF LLL - 7 рівень 

5 – Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання  

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, з 

використанням активних та інтерактивних форм проведення занять в поєднанні з 

позаурочною роботою на основі індивідуально-творчого та праксіологічного підходів, 

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

малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів і інформаційних 

ресурсів мережі Інтернет, консультації з викладачами, професійно-практична підготовка, 

індивідуальна робота з підготовки курсових робіт, проектів, творчих робіт, колекцій 

Оцінювання 

Види контролю:  
- за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні викладача, контроль на рівні завідувача 

кафедри, контроль на рівні деканату, контроль на рівні ректорату, державний контроль. 

- за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, проміжний, підсумковий)  та  

відтермінований. 

Форми контролю: усне та письмове опитування; тестовий контроль; презентація наукової 

роботи; захист лабораторних, розрахункових робіт, курсових робіт; заліки, екзамени; 

державний іспит  

Системи 

оцінювання 

Для контрольно-оціночних цілей в університеті використовуються наступні шкали: 4-

бальна національна шкала («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); 2-рівнева 

національна шкала («зараховано», «незараховано»); 100-бальна та шкала ECTS (А, В, С, D, 

E, F, FX). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в освітній 

галузі та галузі  технологій легкої промисловості, що передбачає  застосування певних 

теорій та методів прикладної та педагогічної науки і характеризується  комплексністю 

та невизначеністю умов 

Загальні  

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1 - повага до національних та міжкультурних цінностей, здатність утверджувати 

загальнолюдські цінності та патріотизм; 

ЗК2 - здатність і готовність дотримання  етичних норм поведінки відносно інших людей 

та природного середовища, адаптивність та комунікабельність; 

ЗК3 - здатність дотримання норм здорового способу життя, правил безпечної  

життєдіяльності, екологічна грамотність;  

ЗК4 - здатність аналізувати соціально-значимі процеси і проблеми та діяти соціально-

відповідально та свідомо; 

ЗК5 - здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою; знання інших мов; 

ЗК6 – здатність ефективно використовувати законодавчі акти і нормативно-правові 

документи в особистому житті та професійні діяльності 

ЗК7 - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, уміння встановлювати 

логічні зв’язки, виявляти функціональні залежності між процесами; 

ЗК8 – здатність до власного інтелектуального розвитку, самовиховання та навчання 

впродовж життя; 



ЗК9 - здатність реалізувати свій особистісний потенціал у суспільно-політичному житті 

країни;   

ЗК10 – здатність використовувати загальні методи наукових досліджень та проводити 

дослідження на відповідному рівні; 

ЗК11 - здатність знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; ставити і 

вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення   

Фахові  

компетентності 

(ФК) 

ФК1 - Психолого-педагогічні – здатність створювати умови розвитку людини, її освіти, 

формувати навчальну діяльність учнів/студентів; здатність створювати рівноправний і 

справедливий клімат, що сприяє навчанню всіх учнів/студентів, незалежно від їх соціально-

культурно-економічного статусу; 

ФК2 - Професійно-технічні – теоретична та практична готовність до виробничо-

технічної діяльності; здатність формулювати та виконувати технічні завдання в галузі 

проектування швейних виробів і технологічних процесів їх виготовлення; здатність 

використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін у технологічних процесах легкої промисловості  

ФК3 – Предметно-методологічні – знання змісту навчального предмету та прагнення до 

набуття нових знань, орієнтація в сучасних дослідженнях у відповідній галузі науки; 

володіння системою методологічних знань про структуру знань, про методи наукового 

пізнання та здатність застосовувати їх у професійній діяльності; 

ФК4 - Професійно-дидактичні – володіння педагогічними технологіями; здатність 

розробляти та удосконалювати методичне забезпечення навчального процесу; здатність 

проектувати і здійснювати індивідуально-особистісні концепції професійно-педагогічної 

діяльності 

ФК5 - Соціально-психологічні – здатність ефективно розв’язувати професійно-

педагогічні проблеми на основі методологічних засад професійної педагогіки, 

закономірностей та законів вікового анатомо-фізіологічного і психічного розвитку 

суб’єктів навчання; здатність до аналізу та оцінки власної діяльності і особистості 

педагога; здатність застосовувати й аналізувати власний та інноваційний досвід 

ФК6 - Організаційно-управлінські – здатність до організаційно-управлінської діяльності; 

здатність виконувати професійно-педагогічні функції для забезпечення ефективної 

організації і управління педагогічним процесом підготовки учнів, робітників, спеціалістів 

середньої ланки 

7 – Програмні результати навчання 

РН1 Готовність до прийняття участі в дослідженнях по вдосконаленню процесів проектування  

РН2 Уміння аналізувати рівень інноваційного потенціалу нових процесів і технологій 

РН3 

Уміння читати, відповідати на запитання, вести ділове  анотування та бесіду однією з іноземних мов в 

обсязі, необхідному для спілкування в професійній сфері  

РН4 Уміння вирішувати професійно-прикладні завдання з використанням математичного інструментарію 

РН5 Уміння працювати з технічною та довідковою літературою 

РН6 Уміння працювати в різних комп’ютерних програмах та в глобальній комп’ютерній мережі 

РН7 
Уміння  застосовувати методи стильового вирішення,  конструювання, технічного моделювання для 

виконання  конкретних проектних завдань 

РН8 Уміння застосовувати інформаційні технології для виконання проектних розробок 

РН9 

Уміння розробляти технологію виготовлення виробів та виготовляти дослідний зразок в матеріалі за 

розробленою технологією з застосуванням парку обладнання підприємства 

РН10 

Уміння володіти базовими уявленнями про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, 

підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів 

РН11 
Уміння володіти принципами вибору обладнання та розробки технологічних схем і планування 

технологічних потоків  

РН12 Уміння володіти прийомами робітничої праці, знанням технології обробки  швейних матеріалів 

РН13 
Володіння методиками проектування педагогічних технологій і техніко-методичного забезпечення з метою 

підготовки сучасного робітника для легкої промисловості 

РН14 Уміння застосовувати знання педагогіки, психології та методики викладання в навчальному процесі 

РН15 

Уміння розробляти навчально-методичне забезпечення  занять з технології , матеріалознавства , 

конструювання та інших спецдисциплін 

РН16 Уміння  проводити практичні заняття в лабораторіях з промисловим устаткуванням  



РН17 
Володіння прикладним програмним забезпеченням та уміння використовувати їх при розв’язуванні 

інженерно-педагогічних завдань  

РН18 Уміння вирішувати типові професійні завдання і оцінювати результати своєї праці 

РН19 
Демонстрування знань закономірностей психічного розвитку, факторів сприяння особистісному 

зростання, мотивації в роботі 

РН20 

Уміння використовувати знання історії і сучасних тенденцій розвитку психолого-педагогічних 

концепцій, демонстрація знань основ педагогіки та психології і професійної освіти 

РН21 Уміння організовувати роботу з навчання, тренінгу та підвищення кваліфікації учнів та робітників 

РН22 

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

спільного результату, орієнтація на досягнення позитивного кінцевого результату 

РН23 

Уміння організувати і управляти роботою малого колективу виконавців, розробляти і управляти 

виконанням оперативних планів первинних виробничих підрозділів 

РН24 

Уміння розробляти технічну документацію (графіки, інструкції, схеми розподілу раці,  

заявки на матеріали, обладнання і комплектуючі) та документи відповідних форм звітності  

РН25 Уміння ефективно управляти технологічними процесами виготовлення виробів 

РН26 Уміння  організовувати і ефективно управляти навчально-виховним  процесом 

РН27 Уміння володіти методикою розрахунків  по створенню або реорганізації виробничих ділянок 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення  

Розробники програми: 1- доктор наук, 2 - кандидати наук, 1- ст. викладач, 1 

асистент. Всі розробники є штатним співробітниками Мукачівського державного 

університету.  

Гарант освітньої програми: О.П. Козарь – завідувач кафедри ЛП і ПО, д.т.н., проф. 

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; 

 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; 

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


9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників у 
вітчизняних ВНЗ-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. 

 

 

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 

1 2 3 4 

 Обов’язкові  компоненти ОП   

 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки   

Б.О.Г.01 Українська мова за професійним спрямуванням 3 іспит 

Б.О.Г.02 Історія державності та культури України 4 іспит 

Б.О.Г.03 Філософія  3 іспит 

Б.О.Г.04 Іноземна мова 6 залік, іспит  

Б.О.Г.05 Фізичне виховання 6 залік 

 Всього  22  

 Цикл математичної та природничо-наукової підготовки   

Б.О.ПН.01 Основи інформаційних технологій 5 залік 

Б.О.ПН.02 Вища математика 11 іспит 

Б.О.ПН.03 Фізика 10 залік, іспит 

Б.О.ПН.04 Хімія 5 іспит 

Б.О.ПН.05 Фізико-хімія та інноваційні технології полімерних матеріалів   5 іспит 

Б.О.ПН.06 Інженерна та комп'ютерна графіка 7 залік 

 Всього 43  
 Цикл професійної  і практичної підготовки   

Б.О.ПП.01 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 3 іспит 

Б.О.ПП.02 Професійно-практична підготовка 12 диф.залік 

Б.О.ПП.03 Психологія, вікова та педагогічна психологія 4 іспит 

Б.О.ПП.04 Малюнок та основи композиції 9 залік 

Б.О.ПП.05 Методологічні засади професійної освіти 4 іспит 

Б.О.ПП.06 Електротехніка і основи промелектроніки 4 іспит 

Б.О.ПП.07 Основи проектування виробів: конструювання швейних виробів  8 залік іспит 

Б.ОПП.08 Основи проектування виробів: проектування одягу 8 залік, КП 

Б.О.ПП.09 Дидактичні основи професійної освіти 3 залік 

Б.О.ПП.10 Теорія та методика виховної роботи 4 залік, КР 

Б.О.ПП.11 Основи інженерно-педагогічної творчості 3 залік 

Б.О.ПП.12 Основи технологїї швейних виробів  17 іспит, КП 

Б.О.ПП.13 МПН: дидактичне проектування 4 іспит 

Б.О.ПП.14 Теоретико-правові основи освіти 3 залік 

Б.О.ПП.15 
Квалітологія виробів: основи менеджменту якості швейного 

виробництва 
3,5 іспит 



Б.О.ПП.16 Конструкторська підготовки виробництва 3 іспит 

Б.О.ПП.17 МПН: основи технології навчання 4 іспит 

Б.О.ПП.18 Креативні технології навчання 4 залік, КР 

Б.О.ПП.19 Вступ до фаху  3 залік 

 Практика   

Б.О.П.01 Технологічна практика 6 диф.залік 

Б.О.П.02 Педагогічна практика 4 диф.залік 

 Всього 113,5  

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ 178,5  

 Вибіркові компоненти ОП   

 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу   

Б. ВВ.01 Матеріалознавство швейних виробів 9 залік 

Б. ВВ.02 Екологія 3 залік 

Б.ВВ. 03 Устаткування для виготовлення швейних виробів 4 іспит 

Б.ВВ. 04 Технічні засоби навчання 4 залік 

Б.ВВ. 05 Економіка підприємства 3 іспит 

Б.ВВ. 06 Проектуванння швейних підприємств 8 залік, іспит 

Б.ВВ. 07 Особливості технології швейних виробів з різних матеріалів 5 іспит 

 Всього 36  

 Дисципліни вільного вибору студента   

Б.ВС. 01 Архітектоніка та макетування 4 залік 

Б.ВС. 02 Психологія праці та інженерна психологія 3 залік 

Б.ВС. 03 Психологія мотивацій і впливу 3 залік 

Б.ВС. 04 Історія костюму та текстилю 3 залік 

 Технологічно-експертна підготовка   

Б.ВС. 05 Малоопераційна технологія виготовлення швейних виробів 4 іспит 

Б.ВС. 06 Проектування підприємств малої потужності 4 залік 

Б.ВС. 07 Методи контролю якості в галузі швейного виробництва 4 залік 

 Конструкторсько-дизайнерська підготовка   

Б.ВС. 08 Типове проектування одягу 4 іспит 

Б.ВС. 09 Особливості конструювання одягу з нових матеріалів 4 залік 

Б.ВС. 10 Композиція одягу 4 залік 

 Всього 24  

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ 60  

 Державний іспит з фаху 1,5  

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


