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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:
a) Адреса: вул. Винниченка, 10; м. Тернопіль; 46018.
b) Контактні телефони
тел. факс (0352) 53-36-29
тел. вн. (63) 270
Приймальня декана
тел. (0352) 53-36-29
тел. вн. (63) 270
c) Інформація про склад деканату
Декан факультету:
Струганець Борис Володимирович - доцент, кандидат педагогічних наук
тел./факс (0352) 53-36-29
e-mail: ipf@tnpu.edu.ua; dek_ipf@tspu.edu.ua
Заступник декана Гевко Ігор Васильович - доцент, кандидат педагогічних наук
тел.: (0352) 53-36-29
Вчений секретар ради Нагачевська Богдана Петрівна
тел.: (0352) 53-36-29
Голова методичної комісії Сорока Тарас Петрович - доцент, кандидат
педагогічних наук
тел.: (0352) 43-57-65
Диспетчер Оліяр Наталія Євгенівна
тел.: (0352) 43-57-65
Методист вищої категорії Блага Інна Миколаївна
тел.: (0352) 43-57-65
d) Кафедри:
КАФЕДРА технологічної освіти та охорони праці
(Адреса вул. Винниченка, 10; м. Тернопіль; 46018; тел. (0352) 43-57-65).
e-mail: tehnolog@tnpu.edu.ua;
www.tnpu.edu.ua; www.ipf.tnpu.edu.ua
Склад кафедри:
1. Терещук Григорій Васильович - завідувач кафедри, професор, доктор
педагогічних наук
2. Бочар Ігор Йосипович - доцент, кандидат технічних наук
3. Борисюк Лілія Михайлівна - майстер виробничого навчання
4. Бурбан Ольга Василівна - асистент
5. Валігура Володимир Михайлович – завідувач лабораторіями
6. Гаврилко Ірина Юріївна - асистент, майстер виробничого навчання
7. Гевко Ігор Васильович - доцент, кандидат педагогічних наук
8. Гушулей Йосип Миколайович – професор, доктор педагогічних наук
9. Дикий Роман Андрійович - майстер виробничого навчання
10.Кибалюк Юрій Миколайович - майстер виробничого навчання
11.Кондратюк Віктор Лукич - доцент, кандидат технічних наук
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12. Король Богдан Іванович - завідувач навчально-виробничими
майстернями
13.Ктитор Марія Іванівна - старший лаборант
14.Людкевич Василь Тарасович - майстер виробничого навчання
15.Луциків Ярослав Йосипович - майстер виробничого навчання
16.Мамус Галина Мефодіївна - доцент, кандидат педагогічних наук
17.Нагачевська Богдана Петрівна - завідувач лабораторією
18.Павх Степанія Петрівна - доцент, кандидат педагогічних наук
19. Понятишин Володимир Васильович - доцент, кандидат педагогічних
наук
20.Пушкар Андрій Дмитрович - старший лаборант
21.Сорока Тарас Петрович - доцент, кандидат педагогічних наук
22.Струганець Борис Володимирович - доцент, кандидат педагогічних наук
23.Ткачук Михайло Васильович - лаборант
24.Туранов Юрій Олексійович - доцент, кандидат педагогічних наук
25.Штонь Володимир Сергійович - доцент, кандидат педагогічних наук
e) Координатор від факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.)
Сорока Тарас Петрович - кандидат педагогічних наук, доцент,
вул. Винниченка, 10 м. Тернопіль 46018 кафедра технологічної освіти та
охорони праці інженерно-педагогічного факультету Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
e-mail: tehnolog@tnpu.edu.ua; www.tnpu.edu.ua тел. (0352) 43-57-65

4

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО
ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: Педагогічна освіта
Спеціальність: 7.01010301 Технологічна освіта (за профілем
«Деревообробка»).
Термін навчання на базі ОПП підготовки бакалавра 1 рік.
Кваліфікація:
Вчитель
технологій,
профільного
навчання
(«Деревообробка»), креслення.
Галузь знань: Педагогічна освіта
Спеціальність: 7.01010301 Технологічна освіта (за профілем
«Конструювання і моделювання одягу»).
Термін навчання на базі ОПП підготовки бакалавра 1 рік.
Кваліфікація:
Вчитель
технологій,
профільного
навчання
(«Конструювання і моделювання одягу»), креслення.
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Навчальний процес на факультеті здійснюється згідно наказів, положень та
рекомендацій МОН України, навчальних планів і програм. У навчальновиховному процесі на факультеті задіяно 60 працівників, із них 36 викладачів
(4-доктори наук, професори, 21-канд. наук, доцентів, 11-асистентів).
Для забезпечення підготовки студентів I–III курсів за кредитнотрансферною системою з кожного предмету розроблено дидактичні комплекси,
які включають навчальні плани та робочі програми, тести лекцій та завдання
для проведення лабораторно-практичних робіт, завдання для індивідуальної
роботи студентів та визначення рівня їх професійних компетенцій, електронні
версії матеріалів, посібники та методичні рекомендації.
Матеріально-технічна база кафедри технологічної освіти та охорони праці
зосереджена у 6 лабораторіях (технології швейного виробництва, обладнання
швейного виробництва, декоративно-ужиткового мистецтва, обробки харчових
продуктів, обробки матеріалів різанням, основ охорони праці, основ технології
матеріалознавства), 5 цехах навчально-виробничих майстерень (механічної
обробки металів, ручної обробки металів, механічної обробки деревини, ручної
обробки деревини, виробничого навчання та продуктивної праці), 1 кабінеті
методики трудового навчання, 1 комп’ютерному класі, 3 аудиторіях для
лекційних та практичних занять. Всі навчальні аудиторії оснащені
комп’ютерами, які підключені до єдиної комп’ютерної мережі університету з
доступом до Інтернету,
Для підготовки фахівців також використовуються лабораторії та кабінети
кафедр інженерно-педагогічного факультету, зокрема лабораторія ТЗН,
електротехніки, машинознавства, кабінет креслення та ін.
Аудиторії оснащені сучасним технологічним обладнанням, інструментами
та пристроями, комп’ютерною технікою. Це дозволяє виконувати передбачені
навчальними програмами лабораторно-практичні та практичні роботи,
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здійснювати розробку творчих проектів, виконання дослідницьких завдань,
курсових, дипломних і магістерських робіт.
Перспективи розвитку навчально-матеріальної бази орієнтовані на
підвищення професійного рівня студентів і передбачають оновлення швейного
обладнання, подальше поповнення верстатного парку новітніми моделями, у
першу чергу, з числовим програмним керуванням, збільшення різновидів і
кількості електрифікованих інструментів.
Стан приміщень інженерно-педагогічного факультету відповідає
санітарним нормам і дозволяє забезпечити навчальний процес протягом усього
терміну навчання.
5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальна дисципліна складається із одного або декількох залікових
кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації
навчального процесу. Заліковий кредит – це завершена задокументована
частина навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, як правило,
завершується підсумковим оцінюванням (підсумкове тестування, залік або
екзамен). Заліковий кредит складається із модулів (частин програми навчальної
дисципліни, поєднаних із формами навчання – лекційні, практичні, семінарські,
лабораторні та індивідуальні заняття, всі види практик та консультацій,
виконання студентами самостійних та індивідуальних завдань, інші форми і
види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів).
Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студента
в КМСОНП полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на
індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на
організацію самоосвіти студента. У структурі навчального навантаження
студента за системою ECTS індивідуальна робота також розглядається як один
із основних компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну
частину його навчального навантаження. Індивідуальна робота студента (ІРС) є
формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для
якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуальноспрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу
діяльність.
Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у
позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням
потреб і можливостей студента. Організація та проведення індивідуальних
занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття
на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення
студентами окремих навчальних дисциплін, на старших вони мають науководослідний характер і передбачають безпосередню участь студента у виконанні
наукових досліджень та інших творчих завдань.
Види індивідуальних занять:
Консультація – один із видів навчальних занять, який проводиться з метою
отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та
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для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного
застосування (проводяться протягом семестру – поточні консультації,
семестрові, та перед контрольним заходом – екзаменаційні). У процесі
консультацій (особливо поточного консультування) допускається діагностичне
тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення ступеня
засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня
сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності прийомів
і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять.
Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) є видом поза
аудиторної індивідуальної роботи студента навчального чи навчальнодослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення
програмного матеріалу навчального курсу і є окремим заліковим модулем з
дисципліни. КПІЗ є невід’ємною частиною навчального процесу і розцінюється
як серйозне осмислення набутих знань отриманих студентом при вивченні
дисципліни.
Курсова робота – один із видів індивідуальних завдань навчальнодослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має
на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів знової
навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного
фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і
науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним
обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.
Курсова робота є окремим заліковим кредитом навчальної дисципліни і
оцінюється (визначається рейтинг) як самостійний вид навчальної діяльності
студента. За час навчання студент повинен виконати 3 – 4 курсові роботи з
навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності, їх
конкретна кількість визначається навчальним планом. Якість виконання
курсової роботи та результати її захисту оцінюються за шкалою оцінювання
ECTS.
Дипломна робота – це індивідуальне завдання науково-дослідницького,
творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке виконує студент на
завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення
теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні
конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих
завдань.
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального
матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі
викладача. Зміст самостійної роботи із кожної навчальної дисципліни
визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними
рекомендаціями викладача. Самостійна робота студентів забезпечується всіма
навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної
навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та
методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним
обладнанням,
інтерактивними
навчально-методичними
комплексами
дисциплін, електронно-обчислювальною технікою тощо. Методичне
забезпечення самостійної роботи студентів повинно передбачати й засоби
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самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо). Самостійна робота
студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної навчальної
дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах і
лабораторіях, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах. Викладач
визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами
навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та
підсумкового контролю, здійснює діагностику якості самостійної роботи
студента (як правило, на індивідуальних заняттях), аналізує результати
самостійної навчальної роботи кожного студента. Контроль успішності
студента здійснюється з використанням методів і засобів, що передбачені
навчальним планом і програмою дисципліни.
Академічні успіхи студента визначаються за допомогою 100-бальної
системи оцінювання, реєструється у відповідних документах з обов’язковим
переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS. Навчальні
досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка,
практичні роботи, КПІЗ, наукова робота тощо) оцінюється кількісно
(визначається рейтинг), а також визначається підсумкова оцінка з кожної
навчальної дисципліни.
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни визначається на
основі рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми
навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєння
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи
(поточний модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних
досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність під час практик; оцінка за
виконання КПІЗ; оцінка за курсову роботу; оцінка (бали) за участь у наукових
конференціях, олімпіадах, наукові публікації тощо. Питома вага оцінки
кожного з видів навчальної роботи студента у підсумковій (загальній) оцінці
визначається виходячи із їх вагомості у теоретичній та практичній підготовці
фахівця, структури та змісту навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка
виставляється, як правило, після завершення вивчення навчальної дисципліни,
якщо інше не передбачено навчальним планом або програмою дисципліни.
Вона виводиться як середня арифметична із проміжних оцінок та проведення
додаткового підсумкового контролю. До академічної довідки студента як
основна вноситься підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни, а в
дужках можуть подаватися відомості про результати оцінювання окремих
змістових модулів.
Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної
нормативної бази.

11

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів
За шкалою
ЕСТS
А

За національною шкалою
Відмінно

В

За шкалою навчального
закладу (як приклад)
90–100
85–89

Добре

С

75–84

D

Посередньо

65–74

Е

Задовільно

60–64

FХ

Незадовільно з можливістю
повторного складання

35–59

F

Незадовільно з обов’язковим
повторним курсом

1–34

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1. Теоретично-практичне навчання

1.09 – 6.01 (18 тижнів)

2. Педагогічна та науково-дослідна практика

18.03 – 12.05 (8 тижнів)

3. Заліково-екзаменаційні сесії

7.01 – 20.01 (2 тижні)

4. Канікули

21.01 – 3.02 (2 тижні)

5. Кваліфікаційна атестація (захист дипломних робіт)

4.02 – 17.03 (6 тижнів)
13.05 – 26.05 (2 тижні)
27.05 – 9.06 (2 тижні)
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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
Спеціальність – 7.01010301 Технологічна освіта (за профілем «Деревообробка»)
ОКР спеціаліст
І семестр

ІІ семестр

Обладнання деревообробного
виробництва

Цивільний захист

Технологія механічної
обробки металів

Сучасні технології
деревообробки

Матеріалознавство деревооб
робного виробництва

Художня обробка меблів

Деревообробні інструменти
та пристрої

Ремонт і реставрація
столярно-меблевих виробів

Фурнітура столярномеблевого виробництва

Організація дослідницької
діяльності

Методика деревообробки

Курсова робота

Інтелектуальна власність

Педагогічна та
переддипломна практики

Охорона праці в галузі

Кваліфікаційна атестація

Цикл фахових дисциплін

Практики

Курсова робота

Кваліфікаційна атестація
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Спеціальність – 7.01010301 Технологічна освіта (за профілем «Конструювання і
моделювання одягу») ОКР спеціаліст
ОКР спеціаліст
І семестр
ІІ семестр

Художнє оздоблення одягу
Методика профільного н-ня
«Конструювання і моделювання швейних виробів»

Цивільний захист
Художнє проектування та
виготовлення костюма
Етнодизайн костюма

Історія костюма та моди

Дизайн костюма

Охорона праці в галузі

Конфекціювання швейних
виробів
Організація дослідницької
діяльності
Курсова робота

Методика деревообробки
Інтелектуальна власність

Охорона праці в галузі

Цикл фахових дисциплін

Практики

Педагогічна та
переддипломна практики
Кваліфікаційна атестація

Курсова робота

Кваліфікаційна атестація
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8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

15
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9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
Предмет: Обладнання деревообробного виробництва
Анотація:
Метою курсу є: формування у студентів знань та умінь в області проектування
деревообробних верстатів і виконання технологічних процесів механічної обробки
деревини та деревних матеріалів.
Основні завдання курсу: вивчення конструкцій деревообробних верстатів і
умов їх експлуатації; вивчення теоретичних засад різання матеріалів на
деревообробних верстатах різних типів; вивчення конструктивних особливостей
дереворізальних інструментів та деревообробного устаткування.
Основні теми курсу: класифікація та індексація деревообробних верстатів;
процеси пиляння, фрезерування, точіння, свердління, довбання, шліфування та
безстружкового різання деревини; конструктивні особливості обладнання
лісопильного та фанерного виробництв.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теорію різання
деревини та деревних матеріалів; конструкції деревообробного обладнання та
дереворізального інструменту; технологічні процеси деревообробних виробництв;
пріоритетні напрями вдосконалення деревообробного обладнання.
Студент повинен вміти: здійснювати аналіз процесів механічної обробки
деревини; характеризувати деревину та деревні матеріали як об’єкти обробки
різанням; аналізувати і оцінювати технічні показники деревообробних машин;
здійснювати налагодження деревообробних верстатів.
Форма підсумкового контролю: екзамен.
Предмет: Технологія механічної обробки металів
Анотація:
Метою курсу є формування у підростаючого покоління знань про сутність
технологічних перетворень навколишньої дійсності. І це безпосередньо стосується
майбутнього вчителя технологічної освіти, у якого повинні бути сформовані чіткі
уявлення про способи перетворюючої діяльності людини, її еволюцію й тенденції
розвитку, результати і наслідки впливу виробничої діяльності на особистість,
суспільство і природу.
Основні завдання курсу :формування культури праці, технічної культури,
практичних знань і вмінь, що відображають поширені способи, засоби, процеси,
результати і наслідки виробничої діяльності, застосування, отримання або
перетворення об'єктів природного, штучного і соціального середовища.
Основні теми курсу: Виробництво як основа забезпечення життєвих потреб
людини; техніка – матеріальний засіб виробничої діяльності; закономірності та
тенденції розвитку техніки; машина – головний об'єкт виробничої техніки;
технологічні основи виробництва; технологічні процеси у виробництві; автоматизація
виробничих процесів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
найбільш відомі закони та закономірності розвитку природи і суспільства, які
вивчаються у навчальних предметах з основ наук; фактори виробництва, структурні
елементи виробництва; фактори, що впливають на рівень розвитку продуктивних сил
суспільства; фактори, що впливають на працездатність; форми спеціалізації, їх
характерні ознаки та особливості; типи організації виробництва; види виробничої
техніки; історичні етапи розвитку техніки; функціональні органи технічного засобу;
головні показники техніки; види побутової техніки і її призначення; види зв'язків між
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людиною і технікою; принципи організації технологічних процесів; основні
напрямки перспектив розвитку технологічних процесів; сучасні перспективні
технології; засоби механізації, їх класифікацію і види; етапи у розвитку автоматизації
виробництва.
Студент повинен вміти: визначати характерні складові надійності; форми
організації виробничої діяльності; соціальну функцію техніки; вплив техніки на
розвиток освіти; зв'язки між людиною і технікою у процесі створення та
використання технічних засобів праці; сутність процесу виробництва; техніку як
компонент засобів праці; активну і пасивну виробничу техніку; види зв'язків у системі
«Людина–Техніка»; ускладнення техніки за рахунок збільшення елементів у
структурі машин; види автоматизації; промислові роботи за характером виконуваних
операцій і ступенем універсальності; обґрунтовувати історичні передумови появи та
еволюцію засобів праці; походження терміна «техніка»; передумови появи машинної
техніки; вплив техніки на розвиток суспільства; виробничу та невиробничу сфери
виробництва; виробничі відносини як відображення взаємодії засобів виробництва і
праці людини; призначення і основні види невиробничої техніки; зростання вимог до
інтелектуального навантаження на людину; еволюцію розвитку і вдосконалення
роторних ліній.
Форма підсумкового контролю: екзамен.
Предмет: Матеріалознавство деревообробного виробництва
Анотація:
Мета курсу – дати уявлення про предмет, основні положення про матеріали, які
використовуються у деревообробному виробництві, технологію одержання
конструкційних матеріалів, теоретичні основи будови металевих і неметалевих
матеріалів, технологічні процеси виробництва та обробки матеріалів, основні
відомості про властивості різних порід деревини, визначення якості деревини та
правила зберігання виробів деревообробного виробництва.
У курсі «Матеріалознавство деревообробного виробництва» розглядаються такі
теми як особливості будови деревини, вади деревини, фізичні та механічні
властивості деревини, круглі та пиляні лісоматеріали, фанера, плити і меблеві щити,
дерев’яні деталі та вироби, способи продовження терміну використання деревини,
матеріали на основі полімерів, мінеральних в’яжучих речовин, ізоляційні та
гідроізоляційні матеріали, клеї, лаки, емалі, металеві та скляні вироби, меблева
фурнітура.
Після закінчення курсу студент повинен знати:
- основи будови дерев’яних, металевих і неметалевих матеріалів, які
використовуються у деревообробному виробництві;
- теоретичні
основи
одержання
конструкційних
матеріалів,
які
використовуються у деревообробному виробництві;
- прогресивні технологічні процеси виробництва та обробки матеріалів, які
використовуються у деревообробному виробництві.
Після закінчення курсу студент повинен вміти:
- визначати основні фізичні та механічні властивості матеріалів, які
використовуються у деревообробному виробництві;
- вибирати конструкційні матеріали для виробів і заготовок;
- виконувати основні технологічні операції по обробці матеріалів, які
використовуються у деревообробному виробництві;
- вибирати послідовність технологічного процесу для одержання виробів, які
виготовляються;
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підбирати матеріали та фурнітуру для майбутніх виробів.
Форма підсумкового контролю: екзамен.
Предмет: Деревообробні інструменти та пристрої
Анотація:
Метою курсу є підготовка майбутніх учителів трудового навчання та
технологій до ефективного використання сучасних інструментів і пристроїв у процесі
профільного навчання деревообробки.
Завдання: засвоїти класифікацію, призначення, будову, принципи роботи,
налагодження і прийоми роботи сучасних деревообробних інструментів, пристроїв і
пристосувань.
Студенти, які завершили вивчення курсу, повинні знати: сутність понять
«інструмент», «електроінструмент», «технологічних пристрій», «пристосування»;
класифікацію і маркування інструментів, пристроїв; будову поширених типів
сучасних інструментів; алгоритми підготовки інструментів і пристроїв, пристосувань
до роботи; прийоми їх використання; особливості технічного обслуговування
електроінструментів; правила безпеки праці.
Студенти
повинні
вміти:
розпізнавати
інструменти;
здійснювати
обґрунтований вибір інструментів, пристроїв і пристосувань для виконання завдань;
готувати и пристрої, пристосування до роботи; організовувати робоче місце і
дотримуватися правил безпеки праці.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет: Фурнітура солярно-меблевого виробництва
Анотація:
Мета курсу: поглиблення та набуття нових знань про фурнітуру для столярномеблевого виробництва і формування умінь виконувати її кріплення на виробах.
Завдання змісту дисципліни: ознайомлення студентів з класифікацією
фурнітури її видами та призначенням; формування вмінь виконувати оптимальний
вибір фурнітури в залежності від призначення та особливостей конструкції столярномеблевих виробів; формування вмінь виконувати кріплення фурнітури в столярномеблевих виробах.
Основні теми курсу: фурнітура в столярно-меблевому виробництві; кріпильна
фурнітура; функціональна фурнітура; опоряджувальна фурнітура.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: класифікацію
столярно-меблевої фурнітури; види, призначення та особливості кріплення стяжок,
завіс, ручок, кронштейнів, напрямних пристроїв, опор, замків, полицетримачів,
засувок, кромок та іншої столярно-меблевої фурнітури.
Студент повинен вміти: виконувати оптимальний підбір фурнітури та її
кріплення з врахуванням всіх необхідних параметрів для забезпечення гарного
зовнішнього вигляду, функціональності, міцності і довговічності столярно-меблевих
виробів.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет: Методика деревообробки
Анотація:
Мета: використання знань з методики навчання учнів обробці деревини та
деревинних матеріалів у підготовці і правильному проведенні різних типів уроків і
позакласних занять у загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах.
Завдання дисципліни:
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- набуття знань про завдання дисципліни, аналіз навчальних програм і
літератури, інноваційні педагогічні технології, етапи формування умінь і навичок;
- поглиблення знань про організаційні форми, типи уроків і їх структуру, види
інструктажів, методи навчання, аналіз діяльності вчителя;
- формування вмінь проводити різні типи уроків і позакласні заняття з
вивчення обробки деревини і деревинних матеріалів;
- удосконалення вмінь виконувати планування навчального матеріалу і
розробляти необхідну навчально-методичну документацію.
Основні теми: завдання і основні поняття дисципліни «Методика
деревообробки»; характеристика логіко-змістових матеріалів; організація і
планування навчального матеріалу; характеристика методів і засобів навчання учнів;
формування умінь і навичок учнів з обробки деревини; контроль за процесом
навчання учнів; інноваційні педагогічні технології навчання учнів обробці деревини.
У результаті вивчення дисципліни майбутній учитель повинен:
- знати: місце і значення вивчення деревообробки учнями загальноосвітньої
школи і професійно-технічних училищ; завдання дисципліни і основні її поняття;
структуру і зміст навчальних програм з вивчення деревообробки; логічні основи
відбору змісту навчального матеріалу; методи аналізу навчальної літератури;
значення реалізації принципів навчання; структуру різних типів уроків; форми
організації навчального процесу; особливості використання методів повідомлення
нових знань, формування умінь і навичок і контролю за результатами навчання;
етапи формування умінь і навичок; функції та види контролю; критерії оцінювання
знань, умінь і навичок; різновидності інноваційних педагогічних технологій, їх
характеристику і особливості використання;
- уміти: аналізувати навчальні програми з вивчення деревообробки;
аналізувати і відбирати навчальну літературу; формулювати цілі навчання і
здійснювати їх реалізацію; виконувати відбір змісту навчального матеріалу і його
планування; реалізовувати принципи навчання в рамках теоретичної і практичної
підготовки; добирати засоби навчання; складати необхідну навчально-методичну
документацію; добирати ефективні методи повідомлення нових знань, формування
умінь і навичок та контролю; правильно проводити теоретичні і практичні уроки та
заняття з позакласної роботи; уміти поєднувати навчання і виховання у процесі
проведення уроків; виконувати аналіз діяльності вчителя під час проведення уроків.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет: Інтелектуальна власність
Анотація:
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань теоретичнометодологічних засад регулювання відносин інтелектуальної власності, вивчення і
систематизація відомостей про систему правової охорони інтелектуальної власності,
що включає об'єкти й суб'єкти права інтелектуальної власності, структуру державної
системи правової охорони інтелектуальної власності, законодавче поле у цій сфері.
Завданням курсу є формування у студентів системи науково-теоретичних знань
з інтелектуальної власності, визначення та розкриття основних проблем розуміння
його понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку і вдосконалення
законодавства у сфері інтелектуальної власності.
Основні теми курсу: право інтелектуальної власності; набуття прав на об'єкти
інтелектуальної власності; комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності;
управління правами інтелектуальної власності; захист прав на об'єкти інтелектуальної
власності.
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У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати теоретичні засади
інтелектуальної власності, концепції, основні напрями і проблеми законодавства у
сфері інтелектуальної власності, тенденції та перспективи його розвитку, основні
наукові теорії у сфері інтелектуальної власності;
Студент повинен уміти працювати з нормативно-правовими актами, патентною
документацією , при оформленні матеріалів заявки на об'єкт промислової власності
(винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельну марку, фірмові
найменування), нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності (сорти рослин,
комерційні таємниці, раціоналізаторські пропозиції), а також авторського права та
суміжних прав.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет: Охорона праці в галузі
Анотація:
Метою курсу є: формування у майбутніх фахівців уміння та компетенцій для
забезпечення ефективного управління охороною праці з урахуванням досягнень
науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду.
Основні завдання курсу: збереження здоров’я і працездатності працівників у
виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління
охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за
колективну та власну безпеку.
Основні теми курсу: міжнародні норми в галузі охорони праці, основні
законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі, система управління
охороною праці в галузі.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні терміни та
поняття з охорони праці в галузі, законодавчі та нормативно-правові акти з охорони
праці в галузі, міжгалузеві та галузеві нормативно-правові акти, сучасні методи
дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих
об’єктах.
Студент повинен вміти: проводити розслідування нещасних випадків, аварій та
професійних захворювань на виробництві, організовувати діяльності виробничого
колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці, надавати допомогу та
консультації працівникам з практичних питань безпеки праці.
Форма підсумкового контролю: екзамен.
Предмет: Цивільний захист
Анотація:
Мета формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні
проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері
цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності
випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.
Завдання: передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і
технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього
розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих
на відвернення надзвичайних ситуацій, захисту персоналу, населення, матеріальних
та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації
їхніх наслідків.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет:Сучасні технології деревообробки
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Анотація: Метою курсу є: ознайомлення майбутніх вчителів трудового
навчання зі складовими сучасних технологічних процесів у деревообробці,
необхідними для профільної підготовки старшокласників з деревообробки в умовах
загальноосвітньої школи.
Основні завдання курсу: ознайомлення студентів із складовими технології
деревообробки, виготовленням і використанням сучасних конструкційних і
оздоблювальних деревних матеріалів, сучасним деревообробним обладнанням.
Основні теми курсу: основні поняття навчального предмета; сучасні
конструкційні матеріали для деревообробки; сучасні опоряджувальні та
оздоблювальні матеріали для деревообробки; сучасні технології у деревообробці;
сучасне обладнання у деревообробці.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: складові сучасних
технологій деревообробки; структуру сучасних деревообробних підприємств; сучасні
опоряджувальні та оздоблювальні матеріали для деревообробки; сучасні технології та
обладнання у деревообробці; сучасні технології виготовлення пиломатеріалів,
листових деревних матеріалів, нових матеріалів і напівфабрикатів;
Студент повинен вміти: аналізувати структуру сучасних деревообробних
підприємств; будувати схему технологічного процесу та здійснювати її аналіз;
добирати сучасні опоряджувальні та оздоблювальні матеріали за призначенням;
планувати сучасне обладнання для дотримання певних технічних умов на виріб.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет: Художня обробка меблів
Анотація:
Мета курсу – дати уявлення про предмет, історію художньої обробки меблів,
виникнення і розвиток художньої обробки деревини у стародавньому світі, у середні
віки, у країнах сходу, у європейських країнах, у руському, російському, радянському
та сучасному мистецтві, закономірності процесу розвитку мистецтва обробки
деревини на прикладі формоутворення меблів, різьба по деревині, точіння деревини,
випалювання дерев’яних поверхонь, інкрустація деревини металом, виготовлення
меблів, технологія виконання опоряджувальних робіт.
У курсі «Художня обробка меблів» розглядаються такі теми як історія
художньої обробки деревини, обробка деревини у руському, російському,
радянському та сучасному мистецтві, різьба по деревині, матеріали та інструменти,
точіння деревини, випалювання дерев’яних поверхонь, інкрустація деревини металом,
декоративні накладки на деревині, виготовлення меблів, особливості технології
опоряджувальних робіт.
Вимоги до знань, умінь.
Після закінчення курсу студент повинен знати:
- історію виникнення і розвитку художньої обробки деревини;
- закономірності процесу розвитку мистецтва художньої обробки деревини;
- прогресивні способи художньої обробки деревини;
- особливості виконання опоряджувальних робіт під час виготовлення
меблів.
Після закінчення курсу студент повинен вміти:
- вибирати конструкційні матеріали для виготовлення меблів;
- виконувати основні види різьби по деревині;
- виконувати точіння, випалювання та інкрустацію виробів з деревини;
- виготовляти рамки, висувні ящики, ніжки, табуретки та ін. елементи
меблів;
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виконувати опоряджувальні роботи на дерев’яних виробах.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет: Ремонт і реставрація столярно-меблевих виробів
Анотація:
Метою курсу є: озброєння студентів узагальненими знаннями та уміннями,
необхідними для викладання тем деревообробки із ремонту і реставрації столярних і
меблевих виробів.
Основні завдання курсу: ознайомлення студентів із видами ремонту і
реставрації столярно-меблевих виробів, традиційними і сучасними матеріалами для
ремонтно-реставраційних робіт, а також процесом планування, підготовки і їх
виконання.
Основні теми курсу: матеріали для ремонту і реставрації столярно-меблевих
виробів; прозора обробка деревини; інші види обробки деревини; ремонт столярномеблевих виробів; ремонт і реставрація лицьової поверхні виробів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: види і категорії
ушкоджень, види ремонту столярно-меблевих виробів; призначення, види
традиційних і сучасних матеріалів для прозорої і непрозорої обробки деревини;
матеріали, інструменти та пристрої для ремонтно-реставраційних робіт; способи
декоративної обробки деревини; технологію виконання ремонту та реставрації
столярно-меблевих виробів.
Студент повинен вміти: визначати вид ремонту та ступінь складності
реставрації столярно-меблевого виробу; готувати різні склади матеріалів та
застосовувати їх в процесі прозорої і непрозорої обробки дерев’яних виробів з метою
їх ремонту або реставрації; здійснювати декоративну обробку меблів у процесі їх
реставрації; проводити ремонт клейових з'єднань. шипових з’єднань,тріщин на масиві
й лицьовій фанері, ремонт механічних ушкоджень, здійснювати заміну фурнітури й
замків.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет: Організація дослідницької діяльності
Анотація:
Метою курсу є підготовка студентів до проведення досліджень з проблем
дидактики, виховання, інших галузей науки, залучення їх до планових досліджень
кафедр, науково-дослідних лабораторій.
Завдання: вивчення теоретичних наукових досліджень; підготовка до
пошукової, дослідницької, творчої діяльності; формування вмінь і навичок
застосування методів наукового дослідження у процесі розв’язання практичних задач;
поєднання навчально-виховного процесу з науковими пошуками.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: значення науководослідної роботи у підготовці майбутнього фахівця; етапи наукових досліджень;
методи досліджень; способи групування даних; особливості оформлення результатів.
Студента повинні вміти: здійснити обґрунтований вибір теми дослідження;
вивчити стан досліджуваної проблеми; спланувати та провести експериментальне
дослідження; здійснити інтерпретацію даних та їх математичну обробку;
сформулювати висновки та оформити результати досліджень.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет:Художнє оздоблення одягу
Анотація:
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Мета дисципліни: набуття знань про основні види та способи оздоблень
деталей одягу з різних матеріалів та формування умінь художнього оформлення одягу
різних стилів.
Основні завдання дисципліни: вивчення відомостей про різновиди оздоблень
деталей одягу, способи та особливості їх виконання; формування умінь та навичок
розробки та виготовлення оздоблень з основних та неосновних матеріалів для
створення сучасних моделей одягу різних стилів.
Основні теми дисципліни: оздоблення виробів оздоблювальними швами,
оборками, воланами, рюшами, фестонами, буфами; знімні оздоблювальні деталі
одягу; оздоблення одягу клаптиковою технікою; аплікація; оздоблення одягу
шкірою; розпис тканин.
Студент повинен знати: особливості візуального сприйняття виробу та
створення художнього образу; художні властивості матеріалів, які використовують
для створення моделей одягу та їх оздоблення; види оздоблення швейних виробів;
сучасні способи оздоблення одягу; особливості виготовлення з основних та
неосновних матеріалів; основи оздоблення одягу з використанням техніки печворк,
аплікації, батик.
Студент повинен вміти: використовувати художні властивості матеріалів у
процесі композиційного формоутворення костюма; аналізувати та проектувати
костюм у взаємозв’язку з напрямом моди, сучасних стилів одягу; виготовляти
оздоблення костюма з основних та неосновних матеріалів; оздоблювати одяг,
використовуючи техніки печворк, аплікацію, батик.
Форма підсумкового контролю: екзамен.
Предмет: Методика профільного навчання «Конструювання і
моделювання швейних виробів»
Анотація:
Метою курсу є: підготовка студентів до планування, організації і ефективного
проведення уроків із конструювання і моделювання одягу.
Основні завдання курсу: навчити аналізувати навчальні програми, навчальнометодичну літературу, розробляти тематичні плани, дидактичні матеріали з
конструювання і моделювання одягу; використовувати міжпредметні зв’язки,
проблемне навчання, враховувати психофізіологічні особливості формування умінь і
навичок а також особливості методики навчання конструюванню і моделюванню
одягу.
Основні теми курсу: зміст і аналіз програм, тематичних планів, з
конструювання і моделювання одягу; використання міжпредметних зв’язків
проблемного навчання на уроках конструювання і моделювання одягу;
психофізіологічні основи формування умінь і навичок на уроках конструювання і
моделювання одягу; методика навчання конструюванню і моделюванню поясних і
плечових виробів у 10 класах; методика вивчення розробки проекту поясних виробів
в 10 класах, плечових виробів, головних уборів та аксесуарів у 11 класах.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: зміст шкільних
програм і навчально-методичних посібників із конструювання і моделювання одягу,
ідеї і принципи їх побудови; зміст, методи і форми роботи вчителя з організації,
планування, а також виховання учнів на уроках.
Студент повинен вміти: готуватися до занять, розробляти методичну
документацію і поводити уроки на належному науково-методичному рівні;
використовувати сучасні технології навчання, узагальнений досвід роботи кращих
вчителів, майстрів виробничого навчання; правильно здійснювати зв’язок трудової і
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професійної підготовки з основами наук; використовувати сучасні інформаційні
засоби навчання.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет: Історія костюма та моди
Анотація:
Мета дисципліни: набуття знань щодо основних елементів і закономірностей
формоутворення костюма історичних епох та формування вмінь проектування
сучасних стилів одягу.
Основні завдання дисципліни: вивчення відомостей про історію розвитку
костюма різних народів; моду, її основні закономірності та тенденції розвитку;
формування умінь та навичок розробки сучасних моделей одягу різних стилів.
Основні теми дисципліни: виникнення одягу та його функції; особливості
костюма давніх епох, народів Сходу, середньовікової Європи; костюм епохи
Відродження; костюм 17-20 ст.; структура і функції моди; стилі сучасного одягу;
творча діяльність провідних дизайнерів.
Студент повинен знати: зв’язки між формою та змістом швейного виробу;
узгодження та супідрядність елементів композиції костюма різних епох; суть моди, її
основні закономірності та тенденції розвитку; стилі одягу; творча діяльність
дизайнерів-модельєрів у процесі створення моделей одягу.
Студент повинен вміти: аналізувати зв’язки між формою та змістом
історичного
костюма;
використовувати
закономірності
композиційного
формоутворення костюма різних епох для створення сучасного виробу; враховувати
основні функції моди у проектуванні сучасного одягу; аналізувати та проектувати
костюм у взаємозв’язку з естетичним напрямом розвитку рівня культури, сучасних
стилів одягу.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет: Дизайн костюма
Анотація:
Мета дисципліни – підготовка студентів до художнього конструювання
швейних виробів.
Основні завдання дисципліни: вивчення принципів, методів та етапів дизайну
виробів; естетичних показників швейних виробів у дизайн-проектуванні; засвоєння
основ композиції костюма та формування вмінь формоутворення виробів.
Основні теми дисципліни: принципи, методи та етапи художнього
проектування виробів; основи дизайн-проектування костюма; композиційні основи
тектоніки швейних виробів; закони та правила композиції костюма; елементи та
закономірності композиції костюма; рівновага, узгодження та супідрядність
елементів композиції.
Студент повинен знати: основи дизайн-проектування швейних виробів; зв’язки
між формою та змістом виробу; закони та правила композиції; композиційні зв’язки
частин форми; метро-ритмічні закономірності у тектоніці формоутворення; симетрію
та асиметрію в тектоніці форми; динаміку та статику форми; властивості кольору;
зорові ілюзії; узгодження та супідрядність елементів композиції у дизайнпроектуванні.
Студент повинен вміти: використовувати закономірності композиційного
формоутворення
костюма для проектування нового виробу; аналізувати та
проектувати костюм у взаємозв’язку з особливостями сучасних стилів одягу;
враховувати основні тенденції моди у дизайні костюма.
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Форма підсумкового контролю: екзамен.
Предмет: Художнє проектування та виготовлення костюма
Анотація:
Мета дисципліни: набуття знань про конструювання, моделювання та художнє
оформлення жіночого, чоловічого, дитячого одягу та аксесуарів; формування вмінь та
навичок проектувати та виготовляти сучасні костюми різних стилів.
Основні завдання дисципліни: вивчення відомостей про особливості
проектування сучасного костюма; формування умінь та навичок розробки та
виготовлення моделей одягу та аксесуарів.
Основні теми дисципліни: організація проектування моделей одягу; основні
принципи та методи художнього проектування; проектування одягу у гармонії з
фігурою людини; проектування одягу з тканини в смужку та клітинку; проектування та
виготовлення дитячого та чоловічого одягу; образно-асоціативний підхід до
проектування костюма; проектування одиничних виробів, комплектів, ансамблів,
колекцій; проектування та виготовлення аксесуарів.
Студент повинен знати: основи художнього проектування одягу; методику
художньо-конструкторського аналізу виробів; сучасні методи проектування одягу;
особливості створення художнього образу; методи творчості, які використовують для
створення костюма; етапи проектування одиничних виробів, комплектів, ансамблів,
колекцій.
Студент повинен вміти: здійснювати художньо-конструкторський аналіз
виробів; використовувати основні принципи художнього проектування костюма та
сучасні методи проектування одягу; розробляти конструкції одягу з різних матеріалів,
використовуючи оздоблення; добирати засоби гармонізації костюма при розробці
асортиментних груп жіночого, чоловічого та дитячого одягу.
Форма підсумкового контролю: залік.
Предмет: Етнодизайн одягу
Анотація:
Мета: розкриття загальних понять, пов’язаних з характерними ознаками
народного костюма, формування знань та умінь з метою створення сучасного одягу
та аксесуарів з елементами народного костюма, розвиток у студентів естетичних
смаків, творчого ставлення до творчої праці, образного мислення й уяви, необхідних
майбутньому викладачу.
Завдання: вивчення регіональних особливостей народних костюмів, освоєння
технологій створення сучасного костюма з етноелементами; застосування вмінь і
навичок для створення сучасних моделей одягу етнічними елементами.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: історію народного
костюма; класифікацію народного костюма; художньо-технологічні особливості
народного костюма різних етнографічних зон; способи оздоблення народного
костюма; різновиди технік ДПМ у народному костюмі; технологію пошиття
народного костюма.
Студенти повинні вміти: розрізняти народні костюми за етнографічними
зонами; виконувати підготовчі роботи для дизайну та виготовлення народного
костюма; використовувати різновиди технік та їх поєднувати в оздобленні народного
костюма; конструювати та моделювати компонентів народного костюма; моделювати
одяг з використанням народних традицій; обирати оптимальні варіанти технології
обробки костюма; володіти технологією виготовлення та оздоблення народного
костюма.
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Форма підсумкового контролю: екзамен.
Предмет: Конфекціювання швейних виробів
Анотація:
Метою курсу є формування знань про:
- будову і властивості матеріалів, необхідних для виготовлення швейних
виробів;
- класифікацію і асортиментні групи матеріалів для одягу різного призначення;
- сучасний стан і перспективи розвитку технологічних процесів одержання
одягу;
- способи оздоблення одягу і покращення їх властивостей;
- формування вміння і навиків вибору матеріалів для швейних виробів і
оцінювання їх якості.
Основні завдання курсу:
- ознайомити з асортиментом матеріалів, що використовуються в сучасному
швейному виробництві, навчити оцінити їхню будову, властивості, асортимент і
якість, та їх вплив на вибір моделі;
- ознайомити із складовими пакету одягу та принципами розробки досконалої
конструкції одягу;
- навчити правильному добору способів і режимів обробки матеріалів для
виготовлення одягу високої якості;
- сформувати навики науково-обґрунтованого вибору матеріалів на швейний
виріб з урахуванням вимог до конкретної моделі та її призначення.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
- загальні відомості про одяг, його класифікацію;
- систематику швейних виробів і матеріалів;
- характеристику асортименту і властивостей основних і допоміжних
матеріалів для одягу;
- вплив основних властивостей матеріалів та на вибір моделі;
- вимоги, що ставляться до текстильних матеріалів, призначених для
виготовлення швейних виробів;
- способи та режими обробки швейних виробів;
- зміни структури і властивостей матеріалів для одягу під впливом
технологічних та експлуатаційних факторів;
- принципи і цілі конфекціювання матеріалів для розроблюваних моделей
одягу;
- складові пакету одягу;
- основи оцінки якості матеріалів за стандартами.
Студент повинен вміти:
- розпізнавати різні види основних і допоміжних матеріалів для одягу;
- визначати нормативні показники асортиментних груп;
- визначати показники властивостей і оцінювати придатність матеріалів для
конкретних швейних виробів;
- раціонально і економно використовувати матеріали в швейному виробництві;
- робити науково-обґрунтований підбір матеріалів на конкретну модель
відповідно до її призначення.
Форма підсумкового контролю: екзамен.
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10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
ДО ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Майбутнім учителям трудового навчання і технологій, які завершили
навчання з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» присвоюють
кваліфікацію «Вчитель технологій і креслення».
Фахівці здобувають науково-теоретичні і методичні знання, вміння і
навички проведення уроків з трудового навчання (технологій) і креслення ,
позакласних заходів відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти.
Студенти навчаються використовувати ефективні методи навчання,
інтерактивні технології, інформаційні засоби, проводити виховну роботу,
здійснювати наукові дослідження.
У фахівці спеціальності 6.010100, 7.01010301, 8.01010301 «Технологічна
освіта» формуються такі загальні компетентності:
знання з дисциплін психолого-педагогічного циклу, фахових
методик навчання і виховання;
знання з основ загальнотеоретичних дисциплін;
знання організації навчання учнів в основній школі, змісту програм,
підручників і посібників;
знання сучасних вимог до оснащення і обладнання навчальних
майстерень, кабінетів;
здатність застосовувати набуті знання у сфері педагогіки,
психології та методики навчання технологій при вирішенні навчальновиховних завдань з урахуванням вікових, індивідуально-типологічних
особливостей школярів, соціально-психологічної специфіки учнівських груп;
уміння здійснювати навчально-виховну роботу, визначати рівень
засвоєння школярами навчального матеріалу;
уміння формувати в учнів навички самостійного оволодіння
знаннями;
уміння використовувати сучасні технології, різноманітні форми і
методи навчання, прийоми керівництва навчально-трудовою, спортивнотехнічною, художньо-творчою діяльністю учнів;
уміння використовувати матеріально-технічне обладнання, ТЗН і
комп'ютерну техніку;
здатність формувати в учнів уявлення про основи техніки та
технологічні процеси, світ сучасних професій;
фахових компетентностей:
теоретичних:
здатність
використовувати
психолого-педагогічні
закономірності організації навчально-виховного процесу, методологічні засади
освітнього процесу навчання, загальні принципи побудови змісту освіти в
школі, теоретичні засади моделювання навчально-виховного процесу з
урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей учнів;
концепції національного виховання; шляхів удосконалення змісту і структури
трудового і профільного навчання; нові досягнення у галузі психологопедагогічних і технічних наук, педагогічного досвіду з метою впровадження їх
у практику роботи;
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методичних: знання програм, навчально-методичних матеріалів і
документів щодо організації навчально-виховного процесу; методичних
аспектів викладання розділів, тем, передбачених навчальними програмами;
форм і методів трудового навчання, типів занять і їх структури;
технологічних: знання технологій обробки конструкційних матеріалів;
основних вимог до наукової організації праці вчителя трудового навчання;
практичних:
уміння модернізації навчально-виховного процесу; впровадження
компетентнісно-орієнтованого підходу, розробки сучасних навчально-технічної
документації, використання інформаційних технологій;
здатність формувати в учнів навички проектування виробів,
виконання технологічних прийомів і операцій з дотриманням вимог охорони
праці, розв'язання творчих завдань; враховувати пізнавальні можливості і
рівень підготовки школярів; прищеплювати інтерес до науки і техніки;
уміння виявляти індивідуальні особливості школярів, розвивати їх
здібності;
здатність формувати національну свідомість учнів; забезпечувати їх
духовний розвиток, орієнтацію на загальнолюдські цінності, реалізовувати
завдання морального, трудового, естетичного, правового виховання школярів;
уміння формувати у співпраці з батьками здоровий спосіб життя.
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11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ
Асортимент
одягу

ІЗ

ДИСЦИПЛІН,

ЯКІ

це одяг об’єднаний у самостійну групу за певними
ознаками (за матеріалом, за призначенням та ін.).

Білизняний виріб це швейний або трикотажний виріб, призначений для
створення гігієнічних умов тіла й побуту.
Вид мистецтва

це певна галузь художньої діяльності людини , що
характеризується тим, які сторони життя вона пізнає та
відображає

Водяний шар

місця в ядрі або сліпій деревині ненормального
забарвлення, які виникають у деревині, що росте в
результаті різкого збільшення їх вологості.

Верхній одяг

це плечовий та поясний одяг, за винятком білизняних
і корсетних виробів.

Виріб

це річ, виготовлена з різних матеріалів, що має
утилітарні та естетичні функції й призначена
задовольняти потреби споживача.

Виріб із
натуральної або
штучної шкіри

це виріб, виготовлений із натуральної або штучної
шкіри, а також із спілка, призначений для одягу,
головних уборів та ін.

Гарнітур

це комплект одягу певного призначення з одного
виду матеріалу.

Геометрична
точність

характеризується паралельністю чи перпендикулярністю
осей елементів верстата, зміною рівня столів і кареток
при їх переміщенні, осьовим і радіальним биттям валів.

Геометрична
різьба

виконується у вигляді виїмок двох-, трьох- і
чотиригранних, які утворюють на поверхні ефектний
узор з геометричних фігур – кілець, овалів, трикутників,
квадратів, стрічок і т.д.

Деталь швейного
виробу

це частина швейного виробу, суцільна або складова.

Деревообробний
верстат

машина, призначена для формоутворення виробів
шляхом оброблювання деревини чи деревних матеріалів
різанням.

Деревообробна
промисловість

галузь лісової промисловості, що здійснює механічну і
хіміко-механічну обробку і переробку деревини і що
використовує як сировину для свого виробництва різні
лісоматеріали.
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Етнодизайн
костюма

специфічна складова проектно-художньої культури ХХ
ст., спрямована на проектування і виготовлення костюма
міні-серійного виробництва або поодинокого
(ексклюзивного, унікального) зразка на основі
традиційних художніх ремесел, етнокультурних
традицій.

Інтерактивне
навчання

процес, за якого відбувається діалог не лише між
учителем та учнями, але між всіма учасниками пізнання.

Інструкційна
карта

це технологічний документ, що регламентує виконання
організаційної операції.
Примітка. До інструкційної карти входять дані про зміст
операції, техніко-економічні показники, технічні умови
виконання операції, вимоги до якості виконуваної
операції з зазначенням критерій якості та значень
вимірювання.

Контроль
технологічного
процесу

це контроль режимів, характеристик, параметрів
технологічного процесу під час виконання або після
завершення організаційної операції.

Контроль якості
продукції

це перевірка відповідності показників якості швейного
виробу встановленим вимогам.

Контурна різьба

виконується у вигляді тонких двогранних виїмок, які
проходять по всьому контуру малюнка.

Конструювання
одягу

це виготовлення креслень згідно з моделлю і технічною
документацією для виготовлення одягу.

Конфекціонування це підбирання матеріалів, оздоблення і фурнітури,
необхідних для виготовлення виробу.
Конструкторський це графічний або текстовий документ, який окремо або в
сукупності з іншими документами визначає конструкцію
документ
швейного виробництва містить необхідні дані для
розроблення та виготовлення виробу.
Консервація

заходи, які спрямовані на призупинення процесу
руйнування предмета реставрації, зміцнення і підтримку
його стану, що дійшов до нашого часу.

Лекало

це деталь крою, яка зображена на цупкому матеріалі і
використовується як шаблон при виготовленні розкладки
лекал та виробу.
Примітка. Розрізняють лекала-еталони і робочі: основні
та допоміжні.
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Методи навчання

складна педагогічна категорія, завдяки якій реалізуються
всі функції навчання: освітня, виховна, розвивальна,
спонукальна, контрольно-корекційна та ін.

Метод проектів

це система навчання, за якої учні набувають знань у
процесі планування та виконання завдань-проектів, котрі
поступово ускладнюються.

Моделювання
одягу

це розроблення ескізного проекту (малюнка) з
виготовленням зразка виробу.

Напівфабрикат

виріб підприємства-постачальника, що підлягає
додатковій обробці або складанню. Після незначної
обробки напівфабрикат перетворюється на готовий виріб.

Національний
одяг

це побутовий одяг, який відображає специфіку
національної культури та побуту народу.

Організаційна
операція

це частина виробничого процесу, що скомплектована з
технологічно неподільних операцій і виконується на
одному або одночасно декількох робочих місцях.

Плечовий одяг

це одяг, що лягає на горішню опорну поверхню тіла,
обмежену вгорі лініями з’єднання тулуба з шиєю й
горішніми кінцівками, а знизу – лінією, що
проходить через точки лопаток і грудей, які
виступають.

Побутовий одяг

це одяг для носіння в різних побутових та суспільних
умовах

Повсякденний
одяг
Питома робота
різання

це побутовий одяг для повсякденного носіння.

Потужність
різання

це кількість енергії, потрібної для перетворення в
стружку об’єму деревини, який знімається на протязі
однієї секунди. Потужність виражається в
кілограмометрах за секунду (кгм/с), а також в кіловатах в
позначається літерою N.

Принцип
наочності

повідомлення навчального матеріалу на основі
безпосереднього сприйняття (зорове, слухове, тактильне)
учнями об’єктів і трудових процесів,що вивчаються.

Проблемне
навчання

процес навчання, який моделює у своїх суттєвих рисах
процес продуктивного мислення і спрямований на
відкриття учнями нових знань і способів дій.

це кількість енергії, виражена в кілограмометрах,
потрібна для перетворення в стружку одного кубічного
сантиметра деревини.

32

Педагогічна
технологія

системний метод створення і застосування процесу
навчання з врахуванням технічних і людських ресурсів,
який ставить своїм завданням оптимізацію освіти.

Протоплазма

прозора рідина із складних білкових, мінеральних
речовин і води.

Ремонт

усунення дефектів, що утворювалися в результаті
користування предметом або які виникли у результаті
недоброякісного виготовлення предмета

Реставрація

відновлення виробу в його первісному виді з точним
відтворенням характеру його деталей, виконання й
обробки.

Складальна база

сукупність поверхонь деталі, які визначають положення її
у виробі відносно інших деталей.

Скульптурна
(об’ємна) різьба

об’єкт зображається всесторонньо, на відміну від
одностороннього зображення у плоско рельєфній або
рельєфній різьбі.

Смоляна
кишенька

представляє собою порожнину всередині річного кільця,
заповнену смолою.

Традиція в одязі

це успадкування від попередніх поколінь досвіду
прийомів створення костюма, його форм, художніх
рішень; передача цього досвіду від покоління до
покоління.

Технологічний
документ

це графічний або текстовий документ, який окремо aбo
в сукупності з іншими документами визначає
технологічний процес або операцію виготовлення
швейного виробу.

Технічний опис

це технологічний документ, що містить опис художньотехнічного оформлення зразка моделі, особливостей її
виготовлення, перелік та витрати основних і допоміжних
матеріалів.

Технологічно
неподільна
операція

це закінчена частина технологічного процесу, подальше
розчленування якої на складові неможливе або
недоцільне внаслідок технологічної зв’язаності.

Технологічний
метод

це сукупність правил, що визначають послідовність і
зміст дій при виконанні технологічної операції.

Технологічне
обладнання

це засоби технологічного оснащення, в яких для
виконання певної частини технологічного
процесу розміщуються матеріали або напівфабрикати,
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засоби впливу на них, а також технологічне оснащення.
Технологічне
оснащення

це засоби технологічного оснащення, що доповнюють
технологічне обладнання для виконання певної частини
технологічного процесу.

Точність обробки

відмінність (похибка) дійсних розмірів деталі заданих на
кресленні, тобто відхилення реальної деталі від
потрібних розмірів, Розрізняють похибки форми, розмірів
і шорсткості поверхні.

Технологічний
процес

основна частина виробничого процесу, яка безпосередньо
пов'язана з перетворенням матеріалів у готову продукцію
(починаючи від розкрою і закінчуючи готовим виробом).

Установча база

сукупність поверхонь оброблюваної заготовки, які
надають їй стійкого положення відносно різального
інструменту. Установочні бази можуть бути чорновими і
чистовими.

Форма організації
навчання

діяльність учителя (майстра) і учнів, яка проходить у
встановленому порядку і в певному режимі.

