
Програма практичної підготовки  

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»  

зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості  

освітньо-професійної програми 

ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРАЛІВ ТА ВИРОБІВ 

  

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

виконанні конкретних практичних завдань. Навчальним процесом підготовки фахівців з 

експертизи  текстильних матеріалів передбачено проведення двох видів практики – 

навчальної та виробничої. 

Навчальна практика є ланкою практичної підготовки студентів, яка проводиться у 

процесі вивчення циклу дисциплін професійного спрямування. За змістом практична 

підготовка студентів полягає в отриманні загальних та початкових знань про обрану 

спеціальність, значення та перспективи їх майбутньої діяльності. Під час проходження 

практики студентами здійснюється підготовка теоретичного та практичного матеріалу для 

початку вивчення курсу “Основи експертизи текстильних матеріалів”. Метою навчальної 

практики з фаху є оволодіння студентами сучасними методами в галузі експертизи, 

формування у них на базі одержаних в Університеті знань, професійних практичних 

компетенцій для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи в 

реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої 

знання, вести наукові дослідження та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.  

Виробнича практика це освітній компонент, метою якого є закріплення та 

поглиблення теоретичних знань, практичних навичок, отриманих в Університеті, шляхом 

вивчення умов виробництв, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових 

проектів (робіт). Під час проходження виробничої практики студенти знайомляться з 

підприємством, організацією основних технологічних процесів, безпекою праці, 

організацією комерційних зв'язків; обирають напрям дослідної роботи з визначенням своєї 

подальшої науково-практичної діяльності в певній галузі виробництва, кінцевою стадією 

якої є написання дипломної роботи; вивчають технологічні процеси виробництва обраної 

номенклатури товарів широкого вжитку, їх вплив на формування споживних властивостей; 

аналізують якісні показники властивостей товарів, що виробляються на підприємстві; 

знайомляться з роботою суміжних підрозділів підприємства.  

Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є:  

1. ПрАТ «Рівненська неткана фабрика», м. Рівне. 

2. ПАТ «Софія»; Київська обл., м. Бровари 

3. АДВЛ «Текстиль-ТЕСТ», м. Київ. 
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контролю 

1 Навчальна  1 / 2 180 6 залік 

2 Навчальна  2 / 4 180 6 залік 

3 Навчальна  3 / 6 180 6 залік 

4 Виробнича  4 / 8 180 6 залік 

 


