Код і назва спеціальності(напряму): 015.02 «Професійна освіта (Технологія виробів
легкої промисловості)»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 0101 «Педагогічна освіта»
Кваліфікація: бакалавр з професійна освіти (технологія виробів легкої промисловості)
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано в
іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – захист випускної
роботи.
Програмні результати навчання: Майбутні фахівці повинні: демонструвати знання
основ та історії професійної освіти та інженерно-педагогічної освіти, ясно та логічно
висловлювати одержані базові знання, оцінювати нові відомості та інтерпретації контексті цих
знань, демонструвати розуміння теорії і вміти реалізувати методи критичного аналізу;
демонструвати здатність здійснювати підготовку робітників на високому рівні завдяки знанням
загального змісту професійно-теоретичної й професійно-практичної підготовки майбутнього
робітника змісту професійної діяльності робітника, змісту виробничого навчання, його місця й
ролі у структурі професійної підготовки робітника, техніки, технологічного обладнання й
інструментів, які застосовуються робітником у процесі професійної діяльності й наукові основи
їхнього функціонування, передового досвіду професійної діяльності в рамках професії, за якою
здійснюється підготовка; демонструвати спроможність ефективно застосовувати засоби, методи
й форми професійного навчання і виховання, реалізовувати методики і технології навчання та
виховання, знання основних типів уроків, їхньої структури та методики проведення;
демонструвати здатність розв’язувати широке коло педагогічних проблем та задач шляхом
розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних
методів, засвоєних з програми психолого-педагогічного циклу; демонструвати навички
педагогічного менеджменту; демонструвати здатність застосовувати сучасні технології
проектування швейних виробів та технологічних процесів їх виготовлення, аналізувати,
оцінювати та забезпечувати конкурентоспроможність швейних виробів; демонструвати
спроможність визначати фізико-хімічні і механічні властивості сучасних тканин та їх
асортимент; демонструвати можливості застосовувати методи конструювання різноманітних
видів чоловічого, жіночого та дитячого одягу, особливості побудови креслень на стандартні
фігури й фігури особливого типу; проектування одягу за допомогою комп’ютерних технологій.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр напряму підготовки 015.02 «Професійна
освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» може займати посади викладача професійнотехнічного навчального закладу, вихователя професійно-технічного навчального закладу,
інструктора виробничого навчання, майстра виробничого навчання, майстра навчального
центру, викладача-стажиста, технолога-наставника, керівника виробничої практики, завідувача
навчальною лабораторією, завідувача майстерні, вчителя праці, вчителя інформатики, старшого
лаборанта з навчального процесу, спеціаліста в галузі фізичних наук та техніки: модельєрконструктор, технолога, техніка, техніка з підготовки виробництва, конфекціонера, інженера з
охорони праці та техніки безпеки, начальника та майстра виробничої дільниці завідувача
майстернею, майстром.
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр «Професійна освіта (Технологія виробів
легкої промисловості)» може продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

спеціаліст 015.01 «Професійна освіта. Комп'ютерні технології» та магістр 015.10 «Професійна
освіта. Комп'ютерні технології», 011.01 «Педагогіка вищої школи»
Випускна кафедра: кафедра педагогіки; кафедра технології виробів легкої
промисловості
Інститут/факультет: факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки.
Керівник освітньої програми: професор, доктор педагогічних наук Шевченко Г.П.,
pedagogika@snu.edu.ua

