
Програма практичної підготовки 
здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»  

зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості 

Освітня програма «Технології та дизайн трикотажу» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти передбачає значний обсяг практико-орієнтованої підготовки. Зокрема практика 
передбачена впродовж усього терміну навчання на кожному курсі: 1-3 курси – навчальна 
практика, 4 курс – виробнича. Загальний обсяг практичної підготовки складає 720 годин 
(10% від загального обсягу підготовки). 

Навчальна практика проходить у 2, 4 та 6 семестрах у в'язальних лабораторіях 
кафедри технології трикотажного виробництва, які оснащені не макетами, а діючим 
в'язальним обладнанням усіх типів: круглов'язальні машини, плосков'язальні машини, 
панчішні автомати, рукавичкові автомати, основов'язальні машини, котонні машини, 
снувальні машини. Крім того кафедра ТТВ має один філіал на трикотажному підприємстві 
ПАТ «Софія» (м. Бровари), технічну базу якого використовує для проведення не лише 
виробничої та переддипломної практик, а й для лабораторних виконання робіт. 

На кафедрі працює, створений у 2004 році, Центр технології та дизайну трикотажу, 
діяльність якого спрямована на створення умов для практичної реалізації  розробок 
студентів.  

Виробнича практика студентів проходить на трикотажних підприємствах України у 
8 семестрі. З метою забезпечення якісної практико-орієнтованої підготовки кафедра 
співпрацює  з роботодавцями. З метою забезпечення базами виробничої практики укладено 
договори з провідними трикотажними підприємствами різних профілів на проходження 
виробничої практики. Бази практик представлено у таблиці. Під час виробничої практики 
студенти мають можливості набути практичний досвід обслуговування сучасного 
в'язального обладнання з комп'ютерним керуванням процесом в'язання, ознайомитись з усіма 
етапами виготовлення трикотажних виробів від сировини до готової продукції. 

Таблиця – Бази практики 
№ п/п  Вид 

практики Найменування бази для проходження практики 

1 Навчальна  КНУТД, в'язальні лабораторії кафедри ТТВ 
2 Виробнича  Броварська трикотажна фабрика ПАТ «Софія», м. Бровари 
3 ТОВ Дім моди «РІТО», м. Бровари 
4 ТОВ Торговий дім «Алком», м. Переяслав-Хмельницький 
5 Рівненський льонокомбінат ТОВ  «Т-Стиль», м. Рівне  
6 Державне підприємство «Київ НДІТГП», м. Київ 
7 ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза», м. Київ 
8 ТОВ «Дюна-Веста», м. Червоноград 
9 ТОВ «КВАНТ», м. Київ 
10 ТОВ «Київська шкарпеткова фабрика», м. Київ 
11 ТОВ «Arber», м. Одеса 
12  ТОВ «Шико», м. Бровари 

 
Назва практики Курс/семестр Академічних 

годин 
Кредитів  Вид контролю 

Навчальна (ознайомча) 1/2 180 6 залік 
Навчальна 2/4 180 6 залік 
Навчальна 3/6 180 6 залік 
Виробнича 4/8 180 6 залік 
 


