
 

 

 
 



 

 

І Загальна характеристика 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

  

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

  

Галузь знань 01 Освіта 

  

Спеціальність 015 Професійна освіта. Технології виробів легкої 

 промисловості 

Обмеження щодо Без обмеження 

форм навчання  

Освітня кваліфікація Бакалавр з професійної освіти  

  

Професійна(і) 

3340 Педагог професійного навчання 
 

кваліфікація(ї) 

(тільки для 

регульованих 

професій) 

 

Кваліфікація в Бакалавр з професійної освіти. 

дипломі Педагог професійного 

 навчання 

 

 

 

 

 

Опис предметної Об’єкти вивчення та діяльності: 

області -  психіка людини та навчально-вихований процес 

 в умовах професійної школи; 

 -  технології виробів легкої промисловості. 

 Цілі навчання: 

 -  кваліфіковане здійснення професійного навчання 

 й виховання в рамках конкретної професії; 

 -  організація   і   виробництво   виробів   легкої 

 промисловості. 

 Теоретичний зміст предметної області: 

 -   теорія  та  методика  професійного  навчання  з 

 орієнтацією на конкретні професії у галузі легкої 

 промисловості; 

 -   реалізація  теоретичних  та  практичних  засад 

 випереджаючої освіти через гуманітаризацію та 

 фундаменталізацію змісту підготовки; 

 -   впровадження сучасних методологічних підходів 
 



 

 

  в  освіті,  інновацій  та  сучасних  ефективних 

  технологій в галузі;    

 -   гуманізація освіти з метою формування людини 

  інноваційного   типу   мислення   та   культури, 

  запитів   особистості,   потреб   суспільства   і 

  держави;     

 Методи, методики та технології:    

 - поєднання  репродуктивного  та  творчого  стилів 

  навчання, емоційно-ціннісний стиль навчання;  

 - використаннясучасних,інноваційнихта 

  інтерактивних педагогічних технологій;  

 - володіння  професійними  технологіями  у  галузі 

  легкої промисловості;    

 -   здійснення  освітнього  процесу  в активному 

  навчально-дослідницькому та реальному 

  професійному середовищі.    

 Інструменти та обладнання:    

 - застосування  та  використання  мультимедійних, 

  комп’ютерних,   технічних   засобів   та   систем 

  автоматизованого проектування;   

 - використання галузевого обладнання та 

  устаткування.     

Академічні права - Можливість  навчатися  за  програмою  другого 

випускників  циклу  (освітній  рівень  «магістр»)  за  галуззю 

  знань 01 Освіта, спеціальністю 015 Професійна 

  освіта. Технології виробів легкої промисловості 

  або суміжною галуззю знань 18 Виробництво та 

  технології, спеціальністю 182 Технології легкої 

  промисловості;     

 - Отримання  другої  вищої  освіти  (за  наявності 

  диплому бакалавра) за галуззю знань 01 Освіта 

  або суміжною галуззю знань 18 Виробництво та 

  технології,   що   узгоджується   з   отриманим 

  дипломом бакалавра    

Працевлаштування Фахівці у галузі освіти.    

випускників Фахівці у галузі легкої промисловості   

(для регульованих       

професій -       

обов’язково)       

 

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти 

 

Загальні вимоги до обсягу освітньої програми: 
 



 

 

 

Обсяг освітньої програми бакалавра:  

- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років 
становить 240 кредитів ЄКТС;  
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років 
становить 240 кредитів ЄКТС;  
- на основі ступеня молодшого бакалавра галузі знань 01 Освіта, 
спеціальності 015 Професійна освіта. Технології виробів легкої 
промисловості 120 кредитів ЄКТС;  
- на основі ступеня молодшого бакалавра суміжної галузі знань 18 
Виробництво та технології 182 Технології легкої промисловості становить 
180 кредитів ЄКТС;  

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 
спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.  

 

ІІІ Перелік компетентностей випускника 
 

 Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та 

 практичні    проблеми    у    галузі    освіти    та    легкої 

Інтегральна 
промисловості  або  у  процесі  навчання  за  спеціальністю 

015   Професійна   освіта.   Технології   виробів   легкої 

компетентність промисловості, що передбачає застосування певних теорій 

 та   методів   відповідної   науки   і   характеризується 

 комплексністю та невизначеністю умов.  

 Ціннісно-світоглядні:    

 - здатність  реалізувати  свій  особистісний  потенціал  у 

  суспільно-політичному житті країни,  

 - здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів),  

 - цінування та повага різноманітності та 

  мультикультурності,    

 - здатність працювати в міжнародному контексті.  

 Соціально-економічні:    

Загальні 
- здатність аналізувати  соціально  значущі  процеси і 

 проблеми,     

компетентності 
     

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо,  

 - здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

  проблеми,     

 - здатність  ефективно  працювати  в  умовах  ринкової 

  економіки.     

 Правові:     

 -   здатність ефективно використовувати законодавчі акти і 

  нормативно-правові документи в особистому житті та 

  професійній діяльності,   

       



 

 

- визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків,  

- здатність відповідати за прийняті рішення та їх 
реалізацію.  

Життя- та здоров’язберігаючі:  

- здатність організовувати й регулювати життє- та 

здоров’язберігаючу діяльність, навики здійснення 
безпечної діяльності,  

- здатність володіти культурою екологічного мислення та 
світогляду,  

- здатність нести особисту відповідальність за все живе 
на Землі, прагнення до збереження навколишнього 

середовища.  

Інформаційно-комунікативні: 

 -   здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

  письмово,     

 -   здатність спілкуватися іноземною мовою,  

 -   здатність до   визначення інформаційної потреби, 

  пошуку,  оброблення  та  аналізу  інформації  з  різних 

  джерел,     

 -   навички використання інформаційних і комунікаційних 

  технологій,     

 -   здатність працювати із своїми колегами, стажистами та 

  партнерами в освіті, працювати в команді,  

 -   здатність спілкуватися з представниками інших 

  професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

  галузей знань/видів економічної діяльності).  

 Загальнонаукові:    

 - здатність  до  власного  інтелектуального  розвитку  та 

  навчання впродовж життя, до самовиховання,  

 - здатність  використовувати  загальні  методи  наукових 

  досліджень та проводити дослідження на відповідному 

  рівні,     

 -   здатність застосовувати наукові знання при постановці і 

  вирішенні професійних завдань.  

 Психолого-педагогічні:    

 -   здатність створювати умови розвитку людини, її освіти; 

  будувати освіту як систему,   

Спеціальні - здатність  вчити  знанням  та  способам  їх  одержання, 

фахові  формувати навчальну діяльність учнів / студентів, 

компетентності - здатність розвивати в учнів / студентів техніку 

  розуміння,   мислення,   дії,   рефлексії;   розвивати   й 

  коригувати окремі сторони особистості,  

 -   здатність до рефлексії та осмислення власних та інших  

 



 

 

систем професійних цінностей; розвитку професійних 
здібностей та практичних навичок (педагогічної 
майстерності),  

- здатність реалізовувати викладацькі / навчальні та 
оцінювальні стратегії і розуміння їх теоретичних основ,  

- здатність створювати рівноправний і справедливий 

клімат, що сприяє навчанню всіх учнів / студентів, 
незалежно від їх соціально-культурно-економічного 
статусу,  

- здатність співпрацювати із освітньою, науковою та 
професійною спільнотою на місцевому, регіональному, 
національному і більш широкому глобальному рівнях,  

- знання психології як учіння про сутність людини і 
закономірності її розвитку,  

- здатність здійснювати безпосередню психологічну 
підтримку своїх вихованців,  

- володіння методами експрес-діагностики та 
інструментарієм, що дозволяє управляти психічним 
розвитком особистості.,  

- володіння прийомами саморегуляції, педагогічним 
тактом в будь-яких педагогічних ситуаціях,  

- володіння ерудицією і широким світоглядом, 
сформованістю гуманістичних цінностей особистості 
педагога.  

Предметно-методологічні:  

- знання змісту навчального предмету та прагнення до 
набуття нових знань, орієнтація в сучасних 
дослідженнях у відповідній галузі науки,  

- здатність проводити дослідницьку роботу з учнями / 
студентами у відповідній галузі науки та пропонувати 
різні погляди на досліджуваний матеріал,  

- здатність встановлювати зв’язки всередині предмета та  
з іншими дисциплінами,  

- володіння системою методологічних знань про 
структуру знань, про методи наукового пізнання та 
здатність застосовувати їх у професійній діяльності,  

- здатність забезпечувати виконання нормативних актів 

щодо організації навчально-виховного процесу, 

розробляти та удосконалювати зміст та навчально-

методичне забезпечення професійної підготовки учнів / 

студентів, 

- здатність здійснювати моніторинг навчального процесу 

з метою поліпшення методики організації навчання, 

- готовність   нести   персональну   відповідальність   за  

 



 

 

створення безпечних умов навчання, планувати та 
управляти часом у навчально-виховному процесі,  

- здатність передавати від покоління до покоління такі 
вагомі елементи культури, як знання, цінності, навички 
загальнокультурного характеру, нові соціальні уміння,  

- здатність перетворювати цілі, зміст навчального 

предмета і способи дій в ресурси особистісного 
розвитку і соціалізації кожного учня / студента,  

- здатність підтримувати зв’язки з підприємствами, 
організаціями та установами з питань практичної 
підготовки та працевлаштування.  

Політехнічні:  

- здатність усвідомлювати наявність інтеграційних 
процесів як умови існування і розвитку соціально-
природного середовища,  

- здатність творчо підходити до виробничої діяльності, 
глибоко аналізувати виробничі процеси, порівнювати та 
узагальнювати їх,  

- здатність встановлювати зв’язок науки із новими 
явищами і процесами у виробництві, об’єктами 
виробничої діяльності,  

- здатність до швидкого освоєння нової техніки, 
технологій і передових методів праці.  

Техніко-технологічні галузеві: 
- здатність  до  проектно-конструкторської  діяльності  та 

використанняінформаційнихтехнологійпри 

Спеціалізовані 
 проектуванні виробів легкої промисловості,  

-  здатність розробляти під керівництвом  прогресивні компетентності 
  технологічні процеси й оптимальні режими виробництва 

  виробів легкої промисловості,  

 - здатність встановлювати операційний маршрут 

  виробництва  виробів  і  контроль  за  усіма  операціями 

  технологічної послідовності,   

 - здатність розробляти техніко-технологічну 

  документацію, вносити та оформляти зміни у зв’язку з 

  коригуванням   технологічних   процесів   і   режимів 

  виробництва,    

 -  здатність проводити під керівництвом патентні 

  дослідження,  упроваджувати  інноваційні  технологічні 

  процеси  та  устаткування,  виявляти  причини  браку 

  виробів  легкої  промисловості  та  готувати  пропозиції 

  щодо його запобігання і ліквідації,   

- здатність розробляти під керівництвом технічно 
обґрунтовані нормативи використання матеріальних,  

 



 

 

трудових та енергетичних ресурсів,  

- здатність контролювати додержання технологічної 
дисципліни у виробничих підрозділах підприємства і 
правил експлуатації устаткування,  

- здатність виготовляти вироби з асортименту товарів 

легкої промисловості, використовуючи нові види 
професійного устаткування, нормативно-технологічну 

документацію та систему управління якістю,  
- здатність організовувати роботу на виробничій ділянці, 

контролювати і забезпечувати дотримання технології та 
раціональну експлуатацію устаткування,  

- здатність впроваджувати передові методи і прийоми 
роботи, прогресивні форми організації праці,  

- здатність дотримуватись вимог з охорони праці, 
протипожежної безпеки, захисту довкілля.  

 

ІV Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання  

 

Загальні компетентності 
 

Готовність брати участь у функціонуванні демократичних інститутів, 

розуміючи і аналізуючи державно-політичні, національно-культурні, 

соціально-економічні та особистісно значущі процеси, реалізувати свій 

потенціал через власний світогляд, виявляючи громадянську відповідальність 

і патріотизм  

Сформованість гуманістичного світогляду, духовно-ціннісних орієнтирів 

національної і світової культури; дотримання моральних та етичних 

принципів особистості, толерантність до різних етнокультур і релігій; 

розуміння законів розвитку мистецтва і розмаїття форм естетичного 

ставлення людини до світу  

Здатність аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, ефективно 

працювати в умовах ринкової економіки на основі знань процесів 
функціонування й розвитку суспільства, сформованих економічної культури 

та мислення  

Здатність ефективно використовувати правові знання, застосовувати 
законодавчі акти і нормативно-правові документи в особистому житті та 
професійній діяльності, відповідати за прийняті рішення та їх реалізацію  

Здатність організувати й регулювати життє- та здоров’язберігаючу діяльність, 
спрямовану на збереження фізичного, соціального, психічного і духовного 

здоров'я свого та оточення, нести особисту відповідальність за все живе на 
Землі, дбайливо ставитися до навколишнього середовища  

Здатність логічно правильно, аргументовано і зрозуміло будувати усну та 
писемну мову, провадити ділове спілкування, публічні виступи, презентації, 

ділове листування, переконливо аргументувати свою позицію, володіючи  
 



 

 

державною та іноземними мовами, використовуючи різні стилі та ораторське 
мистецтво і дотримуючись професійного етикету  

Здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку відомостей та їх 

структурування як у традиційній, друкованій формі, так і в електронній, 

використовуючи комп’ютерну техніку, телекомунікаційні технології; уміння 

організовувати інформацію у спосіб, найбільш сприятливий для аналізу та 

синтезу, проектування та моделювання організаційних та управлінських 

процесів у професійній діяльності 
 

Здатність виявляти наукову сутність проблем, проводити їх якісно-кількісний 

аналіз, використовуючи загальнонаукові знання і сучасні методи дослідження 
для успішної професійної діяльності, прагнення до наукового обґрунтування 

своїх професійних дій  

Здатність до власного інтелектуального розвитку та навчання впродовж 

життя, до самовиховання, інноваційного мислення та постійного 

вдосконалення і підвищення своєї кваліфікації на основі методологічного 

потенціалу філософського знання, дотримуючись етичних і правових норм та 

гармонійно поєднуючи особисті інтереси з потребами окремої організації, 

територіальної громади, суспільства, навколишнього середовища. 
 

Спеціальні фахові компетентності  

Здатність ефективно розв’язувати професійно-педагогічні проблеми і 
завдання на основі методологічних основ і категорій педагогіки, 

закономірностей та законів вікового анатомо-фізіологічного і психічного 
розвитку суб’єктів навчання 

 

Володіння педагогічними технологіями, впровадження ідей сучасної 
педагогіки та інноваційних методів навчання і виховання в освітній процес  

Здатність організовувати та здійснювати теоретичну і практичну професійну 
підготовку, забезпечувати виконання нормативних актів освітньої діяльності, 

розробляти та удосконалювати зміст і методичне забезпечення навчально-
вихованого процесу 

 

Готовність співпрацювати з потенційними роботодавцями з питань організації 
та проведення практики та працевлаштування  

Спеціалізовані компетентності  

Готовність до проектно-конструкторської діяльності та використання 
інформаційних технологій при проектуванні виробів легкої промисловості  

Здатність творчо підходити до виробничої діяльності, аналізувати виробничі 

процеси, впроваджувати прогресивні технологічні процеси й оптимальні 
режими виробництва виробів легкої промисловості, освоювати нову техніку, 
технології і передові методи праці 

 

Здатність раціонально і ефективно організовувати технологічні процеси, 

встановлювати поопераційний маршрут виготовлення виробів легкої 

промисловості, контролювати і забезпечувати дотримання технології та 

безпечної експлуатації устаткування, впроваджувати передові методи і 

прийоми роботи, прогресивні форми організації праці, дотримуватись вимог з 

охорони праці, протипожежної безпеки, захисту довкілля  
 



 

 

Володіння методами діагностики стану об’єктів діяльності, створення 

математичних і фізичних моделей процесів і систем, планування та 
проведення випробувань, використання у виробництві інформаційних 

технологій та автоматизованих засобів  

Здатність до оптимізації технологічних процесів виробництва виробів з 

асортименту товарів легкої промисловості, перевірки існуючих і розроблення 
нових технологій, нормування витрат сировини, матеріалів, норм часу та 

собівартості виробів  

Здатність виготовляти вироби легкої промисловості, використовуючи нові 
види професійного устаткування, нормативно-технологічну документацію та 

систему управління якістю  

 

V Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації Атестація  здійснюється  у  формі публічного захисту 

здобувачів вищої (демонстрації) кваліфікаційної роботи та комплексного 

освіти кваліфікаційного екзамену     

Вимоги до Направленість  роботи  на  перевірку  спеціалізованих 

кваліфікаційної компетентностей. Організація роботи та захист:  

роботи -  робота виконується на протязі останнього семестру 

  бакалавріату,     

 -  рецензування   роботи   проводиться   потенційними 

  роботодавцями,     

 -  здійснюється перевірка рукопису на плагіат,  

 - попередня презентація роботи у вигляді 
  автореферату (українською та іноземною мовами) на 

  офіційному сайті вищого навчального закладу, 

 - передбачається публічний захист.   

 Направленість комплексного кваліфікаційного екзамену 

 на перевірку спеціальних фахових компетентностей: 

Вимоги до 
- визначення рівня  теоретичних знань з  психолого- 

 педагогічної та предметно-методологічної 
атестаційного 

 

 підготовки у формі тестування;    

екзамену 
    

-  визначення  рівня  практичної  підготовленості  до  

  професійної діяльності через вирішення 

  педагогічних ситуацій.     

 


