
Таблицю складено за результатами відкритого обговорення (13.01-01.03.20),  

пропозицій та відгуків що надходили у період з 01 березня 2019 року до 01 березня 2020 

для врахування у проєкті освітньої програми 2020 року 

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)  

за спеціальністю 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)  

рівня освіти перший (бакалаврський) 

 

№ з/п Автор пропозиції/ 

відношення до групи 

стейкхолдерів 

Дата надходження пропозиції/ 

її оформлення 

Суть пропозиції, її обґрунтування Інформація від гаранта ОП про 

врахування пропозиції/ 

обґрунтувати причини 

неврахування пропозиції 

1 Снєжко Людмила 

Олексіївна, директор 

Державного навчального 

закладу «Кропивницький 

професійний ліцей сфери 

послуг та торгівлі», 

м. Кропивницький 

17.09.2019 (надано відгук) Надано позитивну оцінку проєкту 

ОП. 

Пропозиції: покращити матеріальну 

базу в частині цифровізації 

освітнього процесу, залучення учнів 

ліцею до конкурсної діяльності 

студентів, більш тісної співпраці 

ліцею та університету, що 

сприятиме покращенню якості 

підготовки фахівців 

Підтримати ОП. 

Пропозиції врахувати в 

організації освітнього процесу  

2 Таборанський Володимир 

Петрович, начальник 

управління департаменту 

освіти і науки 
Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

14.01.20 (в усній формі) Зауважень й рекомендацій немає, 

надано позитивну оцінку проєкту 

ОП 

Підтримали проєкт ОП повністю 

3 Снєжко Людмила 

Олексіївна, директор 

Державного навчального 

закладу «Кропивницький 

професійний ліцей сфери 

послуг та торгівлі», 

м. Кропивницький 

22.01.20 (висловлено на 

засіданні кафедри під час 

обговорення проєкту ОП) 

залучати студентів до конкурсної 

діяльності, запропонувала до 

нормативної частини ОП добавити 

дисципліну «Проєктування 

швейного виробництва» 

Увести в нормативну частину ОП 

дисципліну «Проєктування 

швейного виробництва» 



4 Скляренко Надія 

Олександрівна, студентка 

спеціальності Професійна 

освіта (Технології виробів 

легкої промисловості)  

22.01.20 (висловлено на 

засіданні кафедри під час 

обговорення проєкту ОП) 

добавити навчальну дисципліну 

«Спецрисунок»  

Увести в нормативну частину ОП 

дисципліну «Спецрисунок» 

5 Крамаренко Наталія 

Миколаївна, випускниця 

спеціальності Середня 

освіта (Трудове навчання та 

технології) фізико-

математичного факультету 

ЦДПУ ім. В. Винниченка 

22.01.20 (висловлено на 

засіданні кафедри під час 

обговорення проєкту ОП) 

збільшити кількість кредитів на 

практичну підготовку й 

технологічну практику 

Перенести дисципліну 

«Виробниче навчання» у 

нормативну частину ОП та при 

складанні навчального плану 

збільшити кількість кредитів на її 

вивчення 

6 Кулик Євген 

Володимирович, 

зав.кафедри основ 

виробництва та дизайну 

Полтавського 

національного 

педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка  

26.02.20 Рецензія Зауважень немає, надано позитивну 

оцінку проєкту ОП. 

Рекомендація – удосконалити 

програми у напрямку інтеграції 

окремих дисциплін циклів загальної 

та професійної  

Увести в нормативну частину ОП 

дисципліну «Основи інженерно-

педагогічних досліджень», що 

забезпечить інтеграцію наукових 

досліджень 

 

Гарант ОП                 Абрамова О.В. 


