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1. Профіль програми
спеціальність 182 Технології легкої промисловості
1 - Загальна інформація
Повна назва закладу вищої Херсонський національний технічний університет
освіти
та
структурного Факультет інтегрованих технологій
підрозділу (кафедри)
Кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації
Ступінь вищої освіти та назва
Бакалавр з технологій легкої промисловості
кваліфікації мовою оригіналу /
/ Bachelor of Light Industrial Technology
англійською мовою
Офіційна
назва
освітньої Стандартизація та сертифікація виробів
програми
Standardization and certification of products
Тип диплому та обсяг освітньої Диплом бакалавра, одиничний ступінь, на базі повної
програми
загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, термін
навчання 3 роки 10 місяців; на базі ступеня «молодший
бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст») – 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки
10 місяців.
Організація, що акредитує
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти,
Україна
Цикл/рівень
НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – перший цикл,
EQF-LLL – 6 рівень
Передумови
Повна загальна середня освіта, ОКР молодший спеціаліст
Мова викладання
українська мова
Термін дії освітньої програми
Вводиться в дію з 01.09.2020 р.
Інтернет-адреса
постійного
http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafedriрозміщення
опису
освітньої
universitetu/ Tovaroznavstva-standartizaciyi-ta-sertifikaciyi
програми
2 – Мета освітньої програми
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми з
опрацювання матеріалів та застосування в виробничих та
технологічних процесах виготовлення виробів легкої
промисловості, здатних до використання знань щодо
властивостей матеріалів, специфічних для підприємств
легкої промисловості, що відповідають технологічним,
конструктивним, екологічним та іншим вимогам, а також
уміннями щодо стандартизації та сертифікації виробів та
можливості подальшого навчання.
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, Галузь знань 18 Виробництво та технології
спеціальність, спеціалізація (за Спеціальність 182 Технології легкої проимсловості
Об'єкти вивчення та діяльності: продукти виробництва
наявності))
та технології легкої промисловості.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з
виробництва та технологій легкої промисловості або у процесі
навчання,
що
характеризуються
комплексністю
та
невизначеністю умов та передбачають застосування певних
теорій та методів інженерних наук.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, теорії,
методи,
принципи
проектування,
моделювання,
конструювання, виготовлення, первинної обробки,
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експертизи, стандартизації, сертифікації сировини,
напівфабрикатів та виробів легкої промисловості; типові
форми технологічної документації та здатність до
розробки технологічної документації на виготовлення
виробів легкої промисловості різного призначення в
умовах виробництва; методи опису, ідентифікації та
класифікації виробів легкої промисловості різного
асортименту; технології підготовки матеріалів до
виробничих процесів та основи технологічних процесів
виготовлення виробів легкої промисловості.
Методи, методики та технології: методи проектування
матеріалів та виробів; методики досліджень матеріалів і
оцінювання готових виробів; технології виготовлення
виробів легкої промисловості.
Інструменти та обладнання: прилади та обладнання для
проектування, виготовлення продуктів виробництва легкої
промисловості та контролю їх якості.
Орієнтація освітньої програми
Освітньо-професійна
Базується на загальновідомих положення та результатах
сучасних наукових досліджень у сфері технології
підготовки матеріалів до виробничих процесів та основ
технологічних процесів виготовлення виробів легкої
промисловості, розробки технологічної документації на
виготовлення виробів легкої промисловості різного
призначення в умовах виробництва, організації
матеріально-технічного
забезпечення
виробництва
виробів легкої промисловості та керівництво цим
процесом, в рамках яких можлива подальша професійна
та наукова кар’єра.
Основний
фокус
освітньої Програма
спеціальності
«Технології
легкої
програми та спеціалізації
промисловості» за спеціалізацією стандартизація та
сертифікація виробів орієнтована на глибоку спеціальну
професійну підготовку фахівців галузі первинної
переробки сировини, проектування устаткування для цієї
переробки, виробництва та технології у різних сферах
підприємницької
діяльності
з
напрямку
легка
промисловість. Враховує сучасні вимоги до вирішення
практичних питань. Формує фахівців з новим
перспективним
способом
мислення,
здатних
застосовувати існуючі методи дослідження.
Освітньо-професійна програма встановлює галузеві
кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності
випускників вищого навчального закладу зі спеціальності
«Технології
легкої
промисловості»
першого
(бакалаврського) рівня і державні вимоги до властивостей
та якостей особи, що здобула певний освітній рівень
відповідного фахового спрямування. Акцент робиться на
стандартизацію
та сертифікацію
виробів
легкої
промисловості. Ключові слова: національна система
стандартизації, матеріалознавство, механічна технологія,
первинна переробка, технологія виробів, сертифікація.
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Особливості програми

Концепція
та
освітньо-професійна
програма
«Стандартизація та сертифікація виробів» підготовки
фахівців першого (бакалаврського) рівня відповідає
стандартній освітній програмі підготовки бакалаврів у
більшості університетів світу. Освітня програма в рамках
університетських підписаних угод щодо європейської
науково-освітньої інтеграції надає змогу майбутнім
бакалаврам пройти стажування за кордоном та включає в
себе програму академічної мобільності.
Протягом
навчання
застосовуються
інноваційні
технології електронного навчання на власних віртуальних
навчальних ресурсах.

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Професійна діяльність як фахівця з підготовки матеріалів
працевлаштування
до виробничих та технологічних процесів виготовлення
виробів легкої промисловості, у галузі первинної
переробки сировини, виробництва та технології у різних
сферах підприємницької діяльності з напрямку легка
промисловість. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.
Випускники можуть працювати за професіями згідно з
Національним класифікатором професій ДК 003:2010:
3111. Технік-технолог
3118. Технік-конструктор
3118. Кресляр-конструктор
3119. Технік з підготовки виробництва
3119. Технік з підготовки технічної документації
3119. Технік-технолог (текстильна та легка
промисловість)
3119. Фахівець з технічної експертизи
3119. Технік з метрології
3119. Класифікатор текстильної сировини
3119. Конфекціонер
Подальше навчання
Можливість
навчання
за
програмою
другого
(магістерського) рівня вищої освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання
Освітня програма забезпечує студентоцентроване,
проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в
системі Moodle, самонавчання.
Викладання проводиться у вигляді комбінації лекцій,
практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань
та
використанням
кейс-методів,
ділових
ігор,
міждисциплінарних
тренінгів,
що
розвивають
комунікативні та лідерські навички й уміння працювати в
команді.
Оцінювання
Тестування знань, презентації, письмові та усні заліки,
письмові та усні екзамени, звіти з лабораторних та
практичних робіт, звіти про практику, контрольні роботи,
розрахунково-графічні роботи, поточний контроль, захист
курсових робіт, комплексний державний екзамен, захист
кваліфікаційної роботи бакалавра.
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6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми з виробництва та технологій легкої
промисловості або у процесі навчання, що передбачає
застосування певних теорій та методів відповідної науки і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
(ЗК)
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК6.
Навички
використання
інформаційних
та
комунікаційних технологій.
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК9. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
Фахові компетентності
ФК1. Здатність використовувати знання і розуміння
спеціальності (ФК)
фундаментальних наук для вирішення професійних задач.
ФК2. Здатність використовувати математичні методи у
проектуванні виробів легкої промисловості і технологій їх
виготовлення, а також у виробничому контролі.
ФК3. Здатність застосовувати сучасні експериментальні
методи для визначення характеристик матеріалів та
виробів легкої промисловості.
ФК4. Здатність
системно
описувати
процеси
виготовлення виробів легкої промисловості та знаходити
оптимальні рішення виробничих й технологічних задач.
ФК5. Здатність
організовувати
та
впроваджувати
ефективні технологічні процеси виготовлення та/або
реалізації виробів легкої промисловості різного цільового
призначення.
ФК6. Здатність забезпечувати ефективність і якість
проектнотехнологічних робіт у легкій промисловості.
ФК7. Здатність
розв’язувати
широке
коло
спеціалізованих проблем та задач у професійній
діяльності,
обґрунтовуючи
вибір
методів
та
запропонованих рішень.
ФК8. Здатність професійно використовувати спеціальну
термінологію з проектування й виготовлення продуктів
8

виробництва та технологій легкої промисловості.
ФК9. Здатність
здійснювати
техніко-економічне
обґрунтування виробничих рішень, зокрема з вибору
матеріалів, асортименту продукції, їх споживних
властивостей та устаткування технологічних процесів.
ФК10.Здатність отримувати, зберігати, обробляти та
аналізувати інформацію, необхідну для вирішення завдань
професійної діяльності, прогнозування якості на усіх
етапах проектування, виготовлення та/або реалізації
виробів легкої промисловості.
ФК11. Здатність на основі знань про різноманітність
сировини, асортименту текстильних, шкіряних матеріалів
та трикотажних полотен для виробів легкої промисловості
застосовувати технології та обладнання для їх
виготовлення.
ФК12. Здатність до застосовування базових знань
нормативно-технічної документації в галузі легкої
промисловості;
управління,
форм
та
загальних
організаційно-технічних правил виконання всіх видів
робіт зі стандартизації та сертифікації, методики
організації проведення робіт з оцінки відповідності.
ФК13. Здатність ефективно використовувати знання й
практичні навички щодо обґрунтування вибору сировини,
устаткування для її первинної переробки, його
проектування та конструктивні особливості.
ФК14. Здатність аналізувати існуючі нормативні акти і
документи, що регламентують оформлення результатів
науково-дослідної діяльності та оформлення прав на
інтелектуальну власність.
ФК15. Здатність до аналізу результатів розрахунків,
вимірювань та спостережень в предметній області.
ФК16. Здатність
до
використання
знань
щодо
властивостей матеріалів, специфічних для галузі легкої
промисловості,
що
відповідають
технологічним,
конструктивним, екологічним та іншим вимогам.
ФК17. Здатність до організації та впровадження
технологічних процесів виготовлення та/або реалізації
виробів легкої промисловості різного цільового
призначення
(трикотаж/тканини/неткані
текстильні
матеріали/взуття/галантерейні вироби/швейні вироби).
ФК18. Набуття навичок попередження та усунення
причин технологічних порушень.
7 – Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН1. Застосовувати абстрактне мислення у розв’язуванні складних спеціалізованих задач з
виробництва та технології легкої промисловості.
ПРН2. Знати і розуміти фундаментальні та прикладні науки на рівні, необхідному для
досягнення інших результатів освітньої програми.
ПРН3. Використовувати сучасні інформаційні системи та технології, загальне і спеціалізоване
програмне забезпечення у професійній діяльності.
ПРН4. Мати навички ділового спілкування, роботи в команді, уміти вести дискусію у сфері
технологій легкої промисловості.
ПРН5. Визначати характеристики та якість продуктів легкої промисловості у лабораторних
умовах за допомогою сучасних методів виробничого контролю.
ПРН6. Володіти професійною термінологією та основними поняттями з матеріалознавства,
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конструювання, технології, дизайну, товарознавства, технологічних процесів виготовлення
виробів легкої промисловості, номенклатури показників якості.
ПРН7. Описувати, ідентифікувати та класифікувати об’єкти легкої промисловості.
Знати і розуміти сучасні принципи організації легкої промисловості.
ПРН8. Знати і розуміти технології виготовлення виробів легкої промисловості, включаючи
здійснення технологічного, техніко-економічного та дизайнпроектування.
ПРН9. Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами виготовлення
виробів легкої промисловості.
ПРН10. Збирати, обробляти, аналізувати інформацію, що стосується виробів легкої
промисловості, технологій їх виробництва, експертизи якості, технікоекономічних показників
та попиту.
ПРН11. Мати навички самостійного виконання типових професійних завдань, керівництва
групою та наставництва.
ПРН12. Вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та іноземною
мовами.
ПРН13. Виконувати інженерні розрахунки, необхідні для здійснення професійної діяльності,
дотримуючись стандартних методик та чинних нормативних документів.
ПРН14. Формувати структуру асортименту виробів легкої промисловості у відповідності до їх
цільового призначення й вимог стандартів та споживачів.
ПРН15. Вміти розробляти, удосконалювати або оцінювати продукти виробництва та технології
легкої промисловості.
ПРН16. Дотримуватися у професійній діяльності вимог охорони праці та навколишнього
середовища.
ПРН17. Забезпечувати економічну ефективність виробництва та реалізації виробів легкої
промисловості шляхом впровадження ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій.
ПРН18. Дотримуватися етичних норм відносно інших людей та природи (принцип біоетики),
розуміючи вплив досягнень у технологіях легкої промисловості на соціальну сферу.
ПРН19. Формувати і відстоювати власну світоглядну та громадську позицію, діяти соціально
відповідально та свідомо.
ПРН20. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести здоровий спосіб
життя.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
Науково-педагогічні
та наукові працівники, які
здійснюють освітній процес, повинні мати стаж науковопедагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової
та професійної активності, який засвідчується виконанням
не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у
пункті 30 Ліцензійних умов (постанова Кабінету міністрів
України
«Про
затвердження
Ліцензійних
умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти» від
30.12.2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 р. № 347)).
Науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років
проходять стажування.
Матеріально-технічне
Використання комп’ютеризованих класів, проекційної
забезпечення
техніки, спеціалізованих лабораторій, стендів та
використання сучасних прикладних програм: Microsoft
Office, Microsoft Visual Studio, C Bilder, Dreamweaver.
Інформаційне та навчально- Використання віртуального навчального середовища та
методичне забезпечення
авторських розробок науково-педагогічних працівників.
9 – Академічна мобільність
Національна
кредитна На загальних підставах в межах України.
мобільність
На основі двосторонніх договорів між Херсонським
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національним технічним університетом та технічними
університетами України.
Міжнародна
кредитна У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх
мобільність
договорів між Херсонським національним технічним
університетом та навчальними закладами країнпартнерів.
Навчання іноземних здобувачів Можливе, після вивчення курсу української мови.
вищої освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми
Код
навчальної
дисципліни
НК 01
НК 02

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проекти
кредитів
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Нормативні компоненти ОП
Українська мова (за професійним спрямуванням)
3,0
Історія та соціальна культура України
5,0

НК 03

Іноземна мова

5,0

НК 04
НК 05
НК 06
НК 07
НК 08
НК 09
НК 10
НК 11
НК 12
НК 13
НК 14
НК 15
НК 16

Право і політологія
Філософія
Безпека життєдіяльності
Екологія
Вища математика
Фізика
Хімія
Інженерна і комп’ютерна графіка
Інформатика та інформаційні технології
Прикладна механіка
Матеріалознавство в легкій промисловості
Механічна технологія текстильних матеріалів
Національна система стандартизації
Основи сертифікації (оцінювання відповідності)
виробів
Інноваційні технології галузі
Стандартизація, сертифікація, товарознавство та
основи технологій виробів легкої промисловості
Стандартизація, сертифікація, товарознавство та
основи технологій текстильних виробів
Стандартизація, сертифікація, товарознавство та
основи технологій виробництва одягу
Стандартизація, сертифікація, товарознавство та
основи технологій галантерейних виробів
Стандартизація, сертифікація, товарознавство та
основи технологій хутряних виробів
Стандартизація, сертифікація, товарознавство та
основи технологій виробництва взуття
Формування якості виробів в процесі обробки
Економіка підприємства

3,0
4,0
3,0
3,0
10,0
4,0
7,0
3,0
4,0
4,0
22,0
8,0
6,0

НК 17
НК 18
НК 19
НК 19.01
НК 19.02
НК 19.03
НК 19.04
НК 19.05
НК 20
НК 21
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5,0
15,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
4,0

Форма
підсумкового
контролю
екзамен
екзамен
екзамен,
два заліки
залік
екзамен
екзамен
залік
два екзамени
екзамен
екзамен
залік
залік
екзамен
два екзамени, КП
екзамен
екзамен
екзамен
два екзамени, КП
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен, КП
екзамен

НК 22
НК 23
НК 24
НК 25

Світовий ринок товарів та послуг
Основи комплексної оцінки якості виробів
Виробнича практика
Виробнича (переддипломна) практика
Атестація здобувачів вищої освіти:
НК 26
кваліфікаційна робота бакалавра
Загальний обсяг нормативних компонент:
Вибіркові компоненти ОП*
Вибір з каталогу
ВК 01
Дисципліна 1
ВК 02
Дисципліна 2
ВК 03
Дисципліна 3
ВК 04
Дисципліна 4
ВК 05
Дисципліна 5
ВК 06
Дисципліна 6
ВК 07
Дисципліна 7
ВК 08
Дисципліна 8
ВК 09
Дисципліна 9
ВК 10
Дисципліна 10
Разом
Пакетна програма
ПП01
Дисципліна 1
ПП02
Дисципліна 2
ПП03
Дисципліна 3
ПП04
Дисципліна 4
Разом за пакетною програмою
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

3,0
6,0
6,0
6,0

залік
екзамен, КП
захист
захист

9,0

захист

180,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
48,0

залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік

3,0
3,0
3,0
3,0
12,0
60,0
240,0

залік
залік
залік
залік

* Вибіркові компоненти можуть бути організовані у вигляді вибору за блоками для відповідних навчальних планів
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи.
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного
спеціалізованого завдання або практичної проблеми у сфері
розроблення та/або дослідження нових продуктів виробництва чи
технологій легкої промисловості.
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату,
фабрикації та фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу вищої
освіти, його структурного підрозділу або в репозитарії закладу.
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4. Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей
Програмні результати навчання

1
ПРН1
ПРН2
ПРН3
ПРН4
ПРН5
ПРН6
ПРН7
ПРН8
ПРН9
ПРН10
ПРН11
ПРН12
ПРН 13
ПРН14
ПРН 15
ПРН16.
ПРН17
ПРН18
ПРН19
ПРН20

Компетентності
Інтегральна
компетентність
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1
3
+
+
+

2
4
+
+
+

3
5
+
+
+
+
+
+
+
+

Загальні компетентності
4
5
6
7
6
7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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8
10
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

9
11
+
+
+
+
+
+
-

10
12
+
+
+
+
+
+
+
+

1
13
+
+
+
+
+
+
+
-

Спеціальні (фахові) компетентності
2
3
4
5
6
7
8
14
15
16 17
18
19
20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

9
21
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

10
22
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

15

16

17

