Програма практичної підготовки
здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технологія легкої промисловості
Під час практики студенти отримують нові знання, уміння i навички, в основному при
виконанні конкретних практичних завдань. Навчальним процесом підготовки фахівців з
конструювання та технологій швейних виробів передбачено проведення двох видів практики –
навчальної та виробничої.
Навчальна практика з фаху є ланкою практичної підготовки студентів, яка проводиться
у процесі вивчення циклу технологічно-конструкторських дисциплін. За змістом практична
підготовка студентів першого року навчання полягає в отриманні загальних та початкових знань
з проектування одягу та вмінь здійснювати оцінку його якості. Під час проходження практики
студентами здійснюється підготовка теоретичного та практичного матеріалу для початку
вивчення курсу «Основи технології та конструювання швейних виробів». Метою навчальної
практики є практична підготовка студентів – вивчення та закріплення теоретичного курсу
технології та конструювання швейних виробів, формування навиків роботи по практичному
конструюванню при розробці нових моделей, набуття досвіду роботи на швейному
обладнанні, обробки різних вузлів виробів та їх виготовлення, вміння розробляти
конструкторсько-технологічну документацію.
Виробнича практика це освітній компонент, метою якого є закріплення теоретичних
знань, отриманих студентами у процесі вивчення нормативних дисциплін фахового
спрямування «Основи виготовлення швейних виробів», «Антропометрія та основи
біомеханіки», «Квалітологія швейного виробництва», «Основи технології швейних виробів»,
«Основи конструювання швейних виробів» та набуття практичних навичок, необхідних для
подальшої професійної діяльності на посадах технолога; конструктора; начальника швейного,
експериментального, підготовчо-розкрійного цехів, складу готової продукції, начальника
швейного підприємства або дизайн-студії. Для досягнення мети виробничої практики з
технології та проектування швейних виробів в умовах підприємства студент має виконати такі
завдання: ознайомитись зі структурою управління підприємством та окремими підрозділами
підприємства; оволодіти первинними професійними вміннями і навиками проектування і
виготовлення швейних виробів різного асортименту; набути практичні навички роботи за
робочими місцями робітниці-швеї, змінного майстра, бригадира, технолога, конструктора в
умовах швейного підприємства; зібрати матеріали для написання курсових проектів та
виконання індивідуальних завдань, підготуватись до здачі державного іспиту.
Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є:
1. ТОВ «Дана-мода» (м. Київ),
2. ПП «Ярослав» (м. Київ),
3. ВАТ «Володарка» (м. Вінниця),
4. ТОВ «Рівне-Стиль» (м. Рівне).
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