ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
“Деревообробні та меблеві технології”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”,
галузі знань 18“Виробництво та технології”
кваліфікація “Бакалавр з деревообробних та меблевих технологій”

Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та вирішувати
прикладні проблеми професійної діяльності у сфері деревообробних та меблевих
технологій, розроблення заходів з підвищення ефективності існуючих технологічних
процесів галузі та збереження довкілля, враховуючи вимоги сталого розвитку.
Характеристика освітньої програми
Предметна область
Галузь знань 18 “Виробництво та технології”,
(галузь знань,
спеціальність 187 “Деревообробні та меблеві технології”.
спеціальність,
Цикл загальної підготовки/цикл професійної підготовки–
спеціалізація (за
31,25/68,75.
наявності)
Обов’язкові компоненти / вибіркові компоненти – 75/25.
Програма базується на загальновідомих наукових положеннях і
Орієнтація освітньої
результатах сучасних наукових досліджень деревообробних та
програми
меблевих технологій та зорієнтована на актуальні аспекти
професійної діяльності.
Спеціальна освіта та професійна підготовка з деревообробних
та меблевих технологій.
Випускники навчальної програми, одночасно з набуттям
класичних технологічних вмінь зі створення меблевих виробів
та виробів з деревини, розширюють знання та вміння
Основний фокус
працювати з програмним забезпеченням з проектування цих
освітньої програми та
виробів, роботою з комп’ютеризованим та автоматизованим
спеціалізації
виробничим обладнанням, сучасними енергоефективними та
екологічно-безпечними технологіями.
Ключові слова: сучасні технології, деревообробка, виріб з
деревини,
меблевий
виріб,
оптимальні
рішення,
енергозбереження, екологічна безпечапрактична підготовка.
Фахівці
готуються
для
організаційно-управлінської,
Особливості програми господарської
та
інвестиційної
діяльності
в
галузі
деревообробних та меблевих технологій.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Місця праці передбачені «Довідниками класифікаційних
працевлаштування
характеристик професій працівників та номенклатурами посад
деревообробних
і
меблевих
виробництв,
проектноконструкторських організацій, підприємств і організацій лісової
промисловості, різного роду фірм та інших структур, профіль
яких, або окремі напрямки діяльності яких відповідають
одержаній професійній підготовці фахівця:
Директор (керівник) малого промислового підприємства
(фірми);
Директор з виробництва;
Начальник проектно-конструкторського відділу;
Приватний підприємець;
Начальник бюро (промисловість);
Начальник виробництва;
Начальник відділу технічного контролю;
Начальник дільниці;
Начальник зміни (промисловість);
Начальник лабораторії з контролю виробництва;
Технік-технолог,
технік-лаборант
(хімічні
та
фізичні
дослідження);
Технолог, технік, технік-технолог з виробництва меблів,.
лаборант (галузі техніки).
Подальше навчання
Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Викладання та
навчання

Оцінювання

Викладання та оцінювання
Поєднання лекцій, практичних і лабораторних занять та
самостійної роботи студента з навчальною та науково-технічною
літературою; виконання курсових проектів, лабораторних,
розрахункових та розрахунково-графічних робіт, консультації з
викладачами, виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій,
інтерактивні лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних
робіт, консультації викладачів.
Самостійна робота з використанням підручників, навчальних
посібників, конспектів лекцій та публікацій у провідних
вітчизняних та зарубіжних виданнях, виконання розрахункових,
розрахунково-графічних та інших робіт і завдань, написання
курсових проектів і робіт, підготовка бакалаврської роботи тощо.
Письмові та усні екзамени і заліки з навчальних дисциплін,
захисти курсових проектів, заліки з практичної підготовки,
державна атестація у формі захисту бакалаврської дипломної
роботи/проекту.

