
 



 



 

 

 



Профіль освітньої програми зі спеціальності  

182 «Технології легкої промисловості» 
1. Загальна інформація 

Повна назва 
закладу вищої 
освіти та 
структурного 
підрозділу 

Хмельницький національний університет 
Факультет технологій та дизайну 
Кафедра технології та конструювання виробів зі шкіри 

Ступінь вищої 
освіти  

Магістр 

Назва освітньої 
кваліфікації 

Магістр з технологій легкої промисловості за спеціалізацією 
проєктування взуття та галантерейних виробів 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Проєктування взуття та галантерейних  
виробів» 

Тип диплому та  
обсяг освітньої 
програми 

Тип диплому – одиничний 
Обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС 
Термін навчання –  1 рік 4 місяці 

Наявність 
акредитації 

Акредитаційна комісія МОНУ, Україна, 2013 рік,  термін дії сертифікату 
НД-ІІ №2395019 до 1 липня 2024 р. 

Цикл/рівень Національна рамка кваліфікацій – 7 рівень;  
FQ-EHEA – другий цикл;  
EQF LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) 
викладання 

Українська  

Термін дії освітньої 
програми 

Чотири роки 

Інтернет адреса 
постійного 
розміщення 
освітньої програми 

http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=6&f=%D0%9C 

2. Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  
проблеми інноваційного характеру з виробництва та технологій легкої промисловості за 
спеціалізацією «Проєктування взуття та галантерейних виробів» для забезпечення 
виробничого процесу на підприємствах, в установах та організаціях галузі/сфери. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна 
область (галузь 
знань, 
спеціальність, 
спеціалізація  
(за наявності)) 

Спеціалізована 
Галузь знань – 18 Виробництво та технології  
Спеціальність – 182 Технології легкої промисловості 
Спеціалізація – Проєктування взуття та галантерейних виробів 

Орієнтація 
освітньої 
програми 

Освітньо-професійна  

Основний 
фокус освітньої 
програми та 
спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі виробництво та технології за спеціальністю 
технології легкої промисловості зі спеціалізації проєктування взуття та 
галантерейних виробів 
Ключові слова: дизайн, моделювання, художнє проєктування, технології, засоби 
і методи досліджень матеріалів для взуття і шкіргалантерейних виробів та 
готових виробів, інноваційні методики проєктування, методи виготовлення, 
оцінювання і прогнозування якості взуття та галантерейних виробів 

Особливості 
програми 

Програма має прикладний характер та орієнтована на проєктно-художню та 
технологічну підготовку виробництва взуття та шкіргалантерейних виробів 
з використанням інноваційних інформаційно-комп’ютерних технологій 

http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=6&f=%D0%9C


4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлашту-

вання 

Професійна  діяльність  на  підприємствах,  в  установах  і організаціях 

легкої промисловості. Фахівці здатні займати посади у відповідності до 
ДК 003:2010: 

 начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць  

(підрозділів)  у  промисловості,  інженер  з  підготовки виробництва; 

 конструктор взуття; 

 модельєр-конструктор; 

 технолог; 

 інженер-контролер; 

 стильмейкер 

Подальше 

навчання 
Мають  право  продовжити  навчання  на  третьому  освітньо-науковому  

рівні  вищої  освіти  та  набувати додаткові кваліфікації в системі освіти 

дорослих.   

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Методи організації, здійснення, стимулювання, мотивації та  контролю  за  
ефективністю навчально-пізнавальної діяльності; інтегровані (універсальні) 
методи  навчання; професійно-орієнтовані методики; навчальні та освітні для 
застосовування у процесі освітньої, науково-виробничої, проєктної, 
організаційної  та  управлінської діяльності.  

Оцінювання Тестування, усне і письмове опитування, захист лабораторних і практичних 
робіт, курсових проєктів (робіт), індивідуальних завдань, презентацій, звітів 
практик, семестрові заліки й іспити, захист кваліфікаційної роботи. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми виробництва і технологій  

легкої промисловості або у процесі навчання, що передбачає проведення  

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1.  Здатність  застосовувати  знання  у  практичних  

ситуаціях.   

ЗК 2.  Здатність планувати та управляти часом.   

ЗК 3.  Здатність спілкуватися іноземною мовою.   

ЗК 4.  Навички міжособистісної взаємодії.   

ЗК 5.  Здатність працювати в команді.   

Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 
(ФК) 

ФК 1.  Здатність розробляти та управляти проєктами у сфері виробництва і 
технологій легкої промисловості.  
ФК 2.  Здатність  збирати,  аналізувати  та  обробляти інформацію  з  різних  
джерел,  у  тому  числі  іноземних,  для розв'язання  комплексних  наукових  
та  творчих  задач  у  сфері виробництва і технологій легкої промисловості.   
ФК 3.  Здатність до здійснення безпечної діяльності у сфері виробництва 
продуктів легкої промисловості.   
ФК 4.  Здатність  виявляти  ініціативу  та  лідерські  якості, нести особисту 
відповідальність у професійній сфері.   
ФК 5.  Здатність  використовувати  інформаційні  технології для  обробки  і  
аналізу  емпіричних  даних,  моделювання, проєктування,  виготовлення  та  
контролю  якості  виробів  легкої промисловості різного призначення.  
ФК 6.  Здатність  приймати  ефективні  рішення  та забезпечувати  
належний  рівень  якості  виконуваних  робіт, безпеку  та  економічну  
ефективність  у  сфері  виробництв  та технологій легкої промисловості.   
ФК 7.  Здатність  адаптуватись  та  вирішувати  широке  коло складних  
проблем  та  задач,  що  характеризуються невизначеністю умов та вимог, у 
сфері виробництв та технологій легкої промисловості.  



7. Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1.  Мати  спеціалізовані  концептуальні  знання,  що  включають  сучасні  наукові 

здобутки  у  сфері  виробництва  і  технологій  легкої  промисловості,  достатні  для 

продукування нових ідей та проведення досліджень.  

ПРН 2.  Планувати наукові та/або прикладні дослідження у сфері технологій легкої 

промисловості, обирати ефективні методи дослідження, обробляти та аналізувати результати 

досліджень, обґрунтовувати висновки.  

ПРН 3.  Вільно  спілкуватися  державною  та  іноземною  мовами  усно  і  письмово  з 

наукових,  інженерних  та  виробничих  питань  у  сфері  технологій  легкої промисловості, 

презентувати результати своєї діяльності.   

ПРН 4.  Зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, результати досліджень та  

інновацій  до  фахівців  і  нефахівців,  зокрема  з  колегами,  бізнес-партнерами  та 

здобувачами освіти, аргументувати свою позицію.  

ПРН 5.  Об’єктивно  оцінювати  якість  та  ефективність  власної  роботи,  роботи власної 

команди та інших колективів.  

ПРН 6.  Розробляти  і  реалізовувати  інноваційні  проєкти  у  сфері  виробництва  і технологій 

легкої промисловості, з огляду на технологічні, комерційні, законодавчі та інші аспекти, 

здійснювати необхідний захист інтелектуальної власності.   

ПРН 7.  Знаходити  необхідну  для  розробки  і  реалізації  наукових  та  інноваційних проєктів 

інформацію в науковій літературі, патентах, базах даних, інших джерелах, оцінювати, 

обробляти та критично аналізувати її.  

ПРН 8.  Розуміти  широкий  міждисциплінарний  контекст  виробництва  і  технологій легкої  

промисловості,  враховувати  правові,  економічні,  соціальні,  етичні, екологічні аспекти при 

вирішенні складних наукових, інженерних та виробничих задач та прийнятті відповідних 

рішень.  

ПРН 9.  Прогнозувати  розвиток  технологій  та  виробництва,  кон’юнктуру  ринку  у сфері 

легкої промисловості.  

ПРН 10. Використовувати  сучасні  методи  та  обладнання  для  експериментальних 

досліджень  технологій,  виробничих  процесів,  матеріалів  та  виробів  легкої промисловості,  

застосовувати  релевантні  методи  планування  і  статистичної обробки експериментальних 

даних.  

ПРН 11. Організовувати  роботу  дослідницького  чи  виробничого  колективу, здійснювати 

керівництво його діяльністю відповідно до чинного законодавства та внутрішніх  

нормативних  документів  підприємства/установи,  забезпечувати ефективність  та  якість  

роботи  колективу,  безпеку  праці  і  навколишнього середовища.  

ПРН 12. Самостійно  опановувати  нові  знання  і  навички,  допомагати  у  навчанні іншим 

членам колективу.  

ПРН 13.  Оцінювати  та  усувати  ризики  при  прийнятті  технологічних  та організаційних  

рішень  в  сфері  виробництва  і  технологій  легкої  промисловості, приймати ефективні 

рішення за невизначеності умов та вимог.  

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Навчальний процес фахівців спеціальності 182 «Технології легкої 

промисловості» забезпечують науково-педагогічні працівники університету. 

Серед них 100% із науковими ступенями, зокрема докторів наук – 18%. 

Кадровий склад відповідає  вимогам Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності підготовки магістра (постанова КМУ від 10.05.2018 

№ 347). 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Забезпечення аудиторним фондом, мультимедійним та спеціальним 

обладнанням (устаткуванням), лабораторіями, комп’ютерними класами, 

відповідає технологічним вимогам Ліцензензійних умов щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (постанова КМУ від 

10.05.2018 № 347). 

 



ІІ. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 
 

Шифр 

КОП 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Семестр 

1 2 3 4 5 

ОБОВ`ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Загальна підготовка (ОЗП) 

ОЗП.01 Охорона праці в галузі 5 залік 1 

ОЗП.02 Іноземна мова (за профспрямуванням) 5 залік 1 

ОЗП.03 
Методологія і організація наукових 

досліджень 
5 іспит 1 

Професійна підготовка  (ОПП) 

ОПП.01 

 

Методологія розробки 

конкурентоспроможних виробів 
5 іспит 1 

ОПП.02 Комп’ютерні технології в галузі 5 

іспит, 

курсовий 

проєкт 

1 

ОПП.03 

 

Інноваційні технології взуттєвого 

виробництва 
5 залік 1 

ОПП.04 

 
Міжнародна стандартизація і сертифікація 6 іспит  2 

ОПП.05 Переддипломна практика 10 диф.залік 3 

ОПП.06 Кваліфікаційна  робота (дипломний проєкт) 20  3 

Загальний обсяг обов`язкових компонент: 66   

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 Вибіркові дисципліни 24 залік 2 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 24   

Загальний обсяг освітньої програми: 90   

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми. 

 

Структурно-логічна схема підготовки визначає науково-методичне структурування 

процесу реалізації освітньої програми, тобто короткий опис логічної послідовності 

вивчення компонент освітньої програми. Схему представлено у вигляді графа (Додаток А). 

 

ІІІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація випускників освітньої програми «Проєктування взуття та 

галантерейних виробів» спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» 

здійснюється у формі Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи та завершується видачею диплома встановленого зразка про 

присудження особі ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації магістр з технологій 



легкої промисловості за спеціалізацією «Проєктування взуття та галантерейних 

виробів». 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або 

проблеми у сфері виробництва або технологій легкої промисловості,  що  потребує  

проведення  досліджень  та/або здійснення інновацій.  

Кваліфікаційна  робота  не  повинна  містити  академічного плагіату, фабрикації 

та фальсифікації.  

Кваліфікаційна  робота  має  бути  розміщена  на  сайті  або  у електронному 

репозитарії закладу вищої освіти.  

 

IV. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (далі – СВЗЯ) в Університеті відповідає вимогам Європейських 

стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 

Закону України «Про вищу освіту» (2014) та статті 41 Закону України «Про освіту» 

(2017). Створена СВЗЯ функціонує на п'яти організаційних рівнях відповідно до 

розроблених нормативних документів, що розміщені на вебсайті Університету: 

http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=700&p=100 . 

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення таких 

процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників університету та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на інформаційних стендах 

та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 
університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 
Система внутрішнього забезпечення якості за поданням університету 

оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості 
вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості 

http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=700&p=100


вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти. 
 

 

V.  Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньої програми 

 
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 

програми представлена в Додатку Б. 
 

VІ. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 
компонентами освітньої програми представлена в Додатку В. 
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Додаток А 

Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

 

 

 

 

 

ОЗП.01 ОЗП.02 ОЗП.03 

ОПП.01 ОПП.02 ОПП.03 

ОПП.04 

ОПП.05 

ОПП.06 



Додаток Б 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 

  Обов’язкові дисципліни 

ОЗП.01 ОЗП.02 ОЗП.03 ОПП.01 ОПП.02 ОПП.03 ОПП.04 ОПП.05 ОПП.06 

ІК + + + + + + + + + 

ЗК1 +    + + + + + 

ЗК2   + +    + + 

ЗК3  +        

ЗК4        + + 

ЗК5   +     +  

ФК1       +  + 

ФК2  + +  + + +  + 

ФК3 +       +  

ФК4   + +    + + 

ФК5   +  +  + + + 

ФК6 +   +  + + + + 

ФК7   + + + +   + 

 

 
 



Додаток В 

 
Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньої програми 
 

 

Обов’язкові дисципліни 

ОЗП.01 ОЗП.02 ОЗП.03 ОПП.01 ОПП.02 ОПП.03 ОПП.04 ОПП.05 ОПП.06 

ПРН. 1   + + + + +  + 

ПРН. 2   + +     + 

ПРН. 3  + +    + + + 

ПРН. 4      + + +  

ПРН. 5    +    + + 

ПРН. 6   +  + + +  + 

ПРН. 7  + + + +  +  + 

ПРН. 8 + +   + +  +  

ПРН. 9    +   +  + 

ПРН. 10   +  + + +  + 

ПРН. 11 +  +    + +  

ПРН. 12  + +     + + 

ПРН. 13 +   +   + +  

 

 


