
Програма практичної підготовки 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»  

зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості 
 

Під час практики студенти отримують нові знання, уміння i навички, в основному при 

виконанні конкретних практичних завдань. Навчальним процесом підготовки фахівців з індустрії 

моди передбачено проведення двох видів практики – навчальної та виробничої.  

Навчальна практика з фаху є ланкою практичної підготовки студентів, яка проводиться у 

процесі вивчення циклу спеціалізованих курсів. За змістом практична підготовка студентів 

першого року навчання полягає в отриманні загальних та початкових знань в fashion- індустрії та 

вмінь здійснювати оцінку його діяльності. Під час проходження практики студентами 

здійснюється підготовка теоретичного та практичного матеріалу для початку вивчення курсу 

“Проектування складових елементів костюма”. Метою навчальної практики з фаху є оволодіння 

студентами існуючими підходами до організації підприємницької діяльності, формування у них на 

базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь та навичок для прийняття 

самостійних рішень під час організації власної справи, та планування його господарської 

діяльності, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх 

в практичній діяльності.  

Виробнича практика – це освітній компонент, метою якого є закріплення теоретичних 

знань, отриманих студентами у процесі вивчення нормативних дисциплін фахового спрямування 

«Матеріалознавство виробів», «Сучасна техніка та технології на підприємствах індустрії моди», 

«Антропометрія і основи біомеханіки», «2D та 3D технології у fashion-індустрії», 

«Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва» та набуття практичних навичок, 

необхідних для подальшої професійної діяльності на посадах дизайнера, художника-модельєра, 

стиліста, декоратора, байера, конструктора одягу, трикотажних виробів, взуття та галантерейних 

виробів, у шоу-бізнесі, журналіста, технолога у дизайн-студіях. Для досягнення мети виробничої 

практики студент має виконати такі завдання: ознайомитися з підприємством (взуттєвим чи 

швейним), особливостями діяльності та тенденціями розвитку; проаналізувати господарську 

діяльність підприємства; розробити ескізи взуття  чи одягу та затвердити їх на художній раді 

підприємства-бази практики відповідно до наступного сезону; підготовка креслення грунд-моделі 

верху для трьох обраних моделей (взуття/одягу); виконання креслення даних затверджених 

моделей; моделювання моделей взуття в середовищі спеціалізованих САПР; побудова робочого 

креслення моделі за допомогою 2d САПР; технологічний процес складання виробів; оформити звіт 

з практики та захистити його; зібрати необхідні дані для виконання НДРС та курсової роботи.  

Виробнича практика проводиться на базі швейних/взуттєвих підприємств різних форм 

власності та типів господарювання, де застосовуються передові форми і методи організації праці 

та управління. Бази практики укомплектовані штатом висококваліфікованих фахівців, здатних 

надавати допомогу студентам для закріплення і придбання ділових та професійних навичок.  

Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є:  
Взуттєві підприємства: ТОВ «Прайм Шуз», м. Бровари; ФОП «Липський Т.М.» (ТМ Litini), м. 

Київ; ПВП «КАМАН», м. Бровари; ТОВ «МОБІКЕЙС», м. Київ; ТОВ «Твій кравець», м. 

Київ;.ТОВ «Зенкіс», м. Київ; СП ТОВ «РІФ-1», м. Київ. 

Швейні підприємства: ЗАТ «Вознесенська промислово-торгова фірма «Вікторія», м. 

Вознесенськ; ВАТ КШФ «Зорянка», м. Кіровоград; ВАТ «Володарка», м. Вінниця; ТОВ «Дана-

мода», м. Київ; ТОВ «Грегорі Арбер», м. Одеса; ТОВ «Вайсе–Стиль», м. Черкаси; ПрАТ 

«Калина», м. Червоноград; ТОВ «Жаннет фон Клінген», м. Київ; ПП «VidOli», м. Київ; ПП 

«Ярослав», м. Київ. 

 

Назва практики 
Курс/ 

семестр 

Академічних 

годин 
КредитівECTS Вид контролю 

1 2 3 4 5 

Навчальна практика  1/2  180  6  залік  

Навчальна практика  2/4  180  6  залік  

Виробнича практика 3/6  180  6  залік  

Виробнича практика  4/8  180  6  залік  

 


