Програма практичної підготовки
здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія
Метою практичної підготовки є закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих у
процесі навчання, використання їх при вирішенні конкретних завдань під час проведення
технологічних процесів та механічних операцій виробництва шкіри та хутра, ознайомлення з
основними напрямами розвитку шкіряно-хутрової промисловості, набуття навичок в управлінні
технологічними процесами шкіряно-хутрового виробництва, організацією роботи первинного
колективу (бригада, зміна) при виконанні щоденних завдань, ознайомлення з обладнанням
підприємств, збір і обробка даних, необхідних для виконання випускного екзамену з фаху. Навчальним
планом підготовки передбачено проведення двох видів практики – навчальної та виробничої.
Під час навчальної практики студенти набувають самостійних навичок з виробництва
шкіри та хутра. З цією метою вони знайомляться з обладнанням навчально-експериментальної та
навчальної лабораторій кафедри біотехнології, шкіри та хутра; нормативно-технічною
документацією на шкіряно-хутрову сировину та основними її видами; правилами комплектування
виробничих партій шкіряно-хутрової сировини та розрахунками її розміру. Вдосконалюючи
теоретичні знання з хімії та технології шкіри та хутра студенти виконують розрахунки витрат води
та матеріалів для проведення технологічних процесів, на практиці засвоюють прийоми виконання
механічних операцій. Застосовуючи знання з аналітичного контролю шкіряно-хутрового
виробництва студенти аналізують хімічні матеріали, робочі та відпрацьовані розчини,
органолептично оцінюють якість голини та напівфабрикату, виявляють наявність на них дефектів.
Під час виробничої практики студенти ознайомлюються з практичною діяльністю
підприємства галузі, роботою його відмочувально-зольного, дубильного (виробництво шкіри)
або сирейно-фарбувального (виробництво хутра) цехів, очисних споруд, збирають матеріали,
необхідні для складання випускного екзамену з фаху та індивідуального завдання.
Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є:
1. Публічне акціонерне товариство «Чинбар» (м. Київ)
2. ТОВ «Торговий дім «Райсінг» (смт. Баришівка, Київська обл.)
3. ТОВ «СлаВа» ( м. Васильків, Київська обл.)
4. ТОВ «Шкірзавод «Велес» (м. Бердичів, Житомирська обл.)
5. ТОВ «Спільне українсько-нідерландське підприємство «MPV-Юкрейн» (м. Тисмениця, ІваноФранківська обл.)
6. ТОВ «ШКІРКОН» (м. Константинівка, Донецька обл.)
7. ТОВ «УШК» (м. Вознесенськ, Миколаївська обл.)
8. ТОВ «Світ шкіри» (м. Болехів, Львівська обл.)
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