Програма практичної підготовки
здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості
Під час практики студенти отримують нові знання, уміння і навички, в основному
при виконанні конкретних практичних завдань. Навчальним процесом підготовки фахівців з
проектування взуття та галантерейних виробів передбачено проведення двох видів практики
– навчальної та виробничої.
Навчальна практика. Метою навчальної практики є поглибити та закріпити
теоретичні знання студентів, отримати навички практичної і дослідницької роботи,
ознайомити із різновидами виробів, їх класифікаційними особливостями, деталюванням,
методами і засобами складання виробів, сучасним обладнанням, її проводять на молодших
курсах, як правило, в майстернях, лабораторіях, на різних навчальних полігонах, в
навчально-дослідних господарствах та інших навчально-допоміжних підрозділах кафедри
КТВШ. Форми проведення навчальної практики можуть бути різними: екскурсія на
підприємство чи в установу для ознайомлення майбутніх фахівців з професією та етапами
створення і виробництва виробів, самостійне вивчення їх діяльності шляхом спостереження
чи бесід з працівниками, практична робота на виробництві чи в навчально-виробничій
лабораторії кафедри КТВШ на робочому місці тощо.
Виробнича практика це освітній компонент, метою якого є закріплення
теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення нормативних дисциплін
фахового спрямування та набуття практичних навичок, які необхідні для подальшої
професійної діяльності. Для досягнення мети виробничої практики студент повинен
виконати такі завдання: ознайомитися із структурою підприємства, особливостями
управління виробництвом, взаємозв'язками між основними виробничими відділеннями;
ознайомитися з виробничим оснащенням та особливостями виконання основних робочих
процесів;вивчити технологічні процеси виготовлення взуття і шкіргалантерейних виробів;
набути навики по складанню карти і аналізу технологічних процесів, вибору оптимального
варіанту технологічного процесу та вибору обладнання при виготовленні виробів із шкіри;
вивчити посадові інструкції майстра, конструктора-модельєра, технолога, начальника цеху;
розробити ґрунт-моделі верху обраних та затверджених моделей взуття; впровадити у
виробництво одну-дві з розроблених моделей; виготовити одну-дві моделі взуття в
матеріалі; збір матеріалів для курсового проектування, їх узагальнення, систематизація;
набуття навиків, знань та умінь з професійної діяльності.
Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є:
1. ТОВ «Прайм Шуз» (м. Бровари),
2. ФОП «Липський Т.М.» (м. Київ), ТМ Litini;
3. ПВП «КАМАН» (м. Бровари),
4. ТОВ «МОБІКЕЙС» (м. Київ),
5. ТОВ «Твій кравець» (м. Київ),
6. ТОВ «Зенкіс» (м. Київ),
7. СП ТОВ «РІФ-1» (м. Київ).
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