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Підготовка докторів філософії 

за спеціальністю 182 Техноло-

гії легкої промисловості по-

винна передбачати набуття 

компетентностей щодо управ-

ління науковими проєктами в 

сфері технологій легкої проми-

словості за видами економіч-

ної діяльності та складання 

пропозицій щодо їх фінансу-

вання.  

Прийнято рішення про модернізацію 

освітньо-наукової програми в час-

тині переліку загальних та фахових 

компетентностей, що відповідають 

сформульованій у Національній ра-

мці кваліфікацій інтегральній компе-

тентності підготовки докторів філо-

софії та запитам щодо знань, умінь 

та навичок з позиції фахового спря-

мування – технології легкої промис-

ловості. 

Володимир, ЧАЮН, 

директор ПрАТ  

«СОФІЯ» 

Слід переглянути перелік зага-

льних компетентностей з пози-

ції формування наукового сві-

тогляду та професійної етики, 

що є важливим аспектом ака-

демічної доброчесності, у т.ч. 

вміння брати на себе відповіда-

льність за результати своєї на-

уково-педагогічної діяльності. 

Прийнято рішення щодо модерніза-

ції освітньої програми шляхом 

зміни переліку загальних та фахо-

вих компетентностей у відповідно-

сті до кваліфікаційного рівня Наці-

ональної рамки кваліфікацій та спе-

цифіки спеціальності – технології 

легкої промисловості.  

Зокрема до переліку загальних ком-

петентностей додано загальну ком-

петентність «Формування систем-

ного наукового/мистецького світо-

гляду, професійної етики та загаль-

ного культурного кругозору». 

Володимир, ЛІЩУК, 

генеральний директор 

ПрАТ «Чинбар», д.т.н. 

Вважаю недоречним вклю-

чення до матриці відповідності 

програмних компетентностей 

та програмних результатів нав-

чання вибіркових освітніх ком-

понент, оскільки їх наявність 

протирічить можливості віль-

ного вибору освітніх компо-

нент із загальноуніверситетсь-

кого переліку. 

Прийнято рішення вилучити вибір-

кові компоненти з матриць відпо-

відності, наведених у програмі. 

Людмила ІВАНОВА, 

директор ТОВ  

«ДАНА-МОДА» 

Слід переглянути перелік обо-

в'язкових компонент загальної 

підготовки з точки зору на-

буття компетентностей у сфері 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Прийнято рішення про модерніза-

цію освітньої програми. Так до пе-

реліку обов'язкових компонент за-

гальної підготовки внесено насту-

пні зміни: замість дисципліни 



 «Комп'ютерне математичне моде-

лювання» введено дисципліну «Ін-

формаційно-комунікаційні техно-

логії в наукових дослідженнях»  

Олександр ТРОЯН,  

доцент кафедри  

технології і констру-

ювання швейних ви-

робів Хмельницького 

національного  

університету,  

к.т.н., доцент 

Необхідно більш чітко сфор-

мулювати загальні та фахові 

компетентності у відповідності 

до мети, предметної області та 

основного фокусу програми. 

Прийнято рішення модернізувати 

програму шляхом зміни переліку за-

гальних та фахових компетентнос-

тей з точки зору їх відповідності 

меті та предметній області про-

грами. 

 


