
Програма практичної підготовки  

здобувачів освітнього ступеня «магістр»  зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія 

 

 Метою практичної підготовки є закріплення теоретичних знань, формування професійних 

вмінь та навичок, підготовка магістрів до самостійної роботи в науковій або освітній сферах. 

Наскрізна практична підготовка містить дві складові: науково-дослідну та переддипломну 

практики. 

 Науково-дослідна практика з фаху є ланкою підготовки висококваліфікованих 

кадрів, які б набувають знання для виконання професійних завдань та обов'язків науково-

дослідного характеру та здатності до самостійної педагогічної діяльності в умовах вищих 

навчальних закладів. За змістом науково-дослідна підготовка студентів включає в себе вибір 

об'єктів дослідження, збір та опрацювання експериментальних матеріалів з теми 

магістерської роботи. Під час проходження практики студентами здійснюються наукові 

дослідження за професійним спрямуванням, підготовка тез на студентську наукову 

конференцію та підготовка наукової статті до фахового збірника.  

Переддипломна практика це освітній компонент, метою якого є закріплення 

теоретичних знань, формування професійних вмінь та навичок, підготовка до самостійної 

роботи в науковій або освітній сферах. Для досягнення мети переддипломної практики 

студент має виконати такі завдання: закріпити практичні навички проведення комплексних 

наукових досліджень, формування їх інформаційного та методичного забезпечення, 

зважаючи на сутність проблем, що вирішуються; використати навички та вміння 

інформаційно-аналітичної та науково-дослідної діяльності для вирішення актуальних 

проблем; поглибити зв’язок теоретичних знань з реальним використанням цих знань для 

розв’язання конкретних дослідницьких завдань; зібрати необхідні дані для оформлення звіту 

з практики. 

 

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, 

Івано-Франківська обл.) 

6. ТОВ «ШКІРКОН» (м. Константинівка, Донецька обл.) 

7. ТОВ «УШК» (м. Вознесенськ, Миколаївська обл.) 

8. ТОВ «Світ шкіри» (м. Болехів, Львівська обл.) 

 

Назва практики Курс/ 
семестр 

Академічних 
годин 

Кредитів 
ECTS 

Вид 
контролю 

Виробнича практика  1/2 180 6 залік 

Переддипломна практика 2/3 270 9 залік 

 


