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Мета освітньої програми
Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та інші компетентності
достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю
“Деревообробні та меблеві технології” у виробничих умовах та освітньому середовищі, а
також пов’язаних з аналізом, синтезом, розробленням та здатністю впроваджувати у
виробництво науково-обґрунтованих технологічних рішень та ідей, враховуючи вимоги
сталого розвитку.
Характеристика освітньої програми
Галузь знань 18 “Виробництво та технології”,
Предметна область
спеціальність 187 “Деревообробні та меблеві технології”
Спеціальна освіта та професійна підготовка з деревообробних
та меблевих технології, спеціалізація з технологій виробів з
деревини.
Фокус освітньої
Ключові слова: сучасні технології, меблевий виріб, виріб з
програми
деревини,
енергозбереження,
дослідницька
складова,
теоретичні дослідження, практична підготовка, інноваційні
рішення, підприємництво.
Освітньо-професійна програма спрямована на актуальні аспекти
Орієнтація освітньої
професійної діяльності, в рамках якої можлива подальша
програми
наукова та науково-педагогічна кар’єра.
Фахівці
готуються
для
організаційно-управлінської,
Особливості та
господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної
відмінності
діяльності у деревообробній галузі промисловості.
Працевлаштування та продовження здобуття освіти
Професійні права
Місця праці в науково-дослідних та проектних інститутах,
(код і професійні назви підприємствах та організаціях різних форм власності
робіт згідно з
деревообробної галузі та інших галузевих виробництвах,
Класифікатором
пов’язаних з переробкою деревини, в органах державного
професій ДК 003:2010) управління та освіти тощо.
1222.1. Керівник деревообробного, меблевого підприємства.
1222.2. Начальник дільниці, начальник цеху, майстер
виробничої дільниці, майстер цеху.
1229.4. Керівник професійного закладу, майстер виробничого
навчання.
1237.2. Начальник бюро, начальник технічного відділу,
Начальник технологічного бюро цеху.
1238. Керівник проектного бюро.
1239. Майстер, майстер контрольної дільниці, майстер
підрозділу, керівник в лісовому господарстві.
1312. Керівник малого деревообробного підприємства без
апарату управління.
2149.1. Начальник цеху дослідного виробництва.
2149.2. Інженер з підготовки виробництва, інженер
деревообробного виробництва, інженер меблевого виробництва,
інженер-конструктор виробів з деревини, інженер-дизайнер
виробів з деревини, інженер-технолог, інженер-лаборант,
інженер з розрахунків та режимів.
2310.2. Асистент, викладач вищого навчального закладу.
Академічні права
Продовження здобуття освіти за третім освітньо-науковим
рівнем (доктора філософії).
Викладання та оцінювання
Форма викладання та
Поєднання лекцій, практичних і лабораторних занять та

навчання

Форми контрольних
заходів

самостійної роботи студента з фаховою науковою та науковотехнічною літературою; виконання розрахункових та розрахунковографічних робіт, консультації з викладачами.
Самостійна робота над обраною науковою тематикою з
використанням монографій, авторефератів та дисертаційних
робіт, підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій,
довідників, словників, патентів та публікацій у провідних
вітчизняних та закордонних виданнях. Проведення досліджень з
обраної наукової тематики в лабораторних та виробничих
умовах, підготовка та захист магістерської роботи.
Письмові та усні екзамени і заліки з навчальних дисциплін,
захисти курсових проектів, заліки з практичної підготовки,
державна атестація з фахових дисциплін та захист магістерської
роботи.
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