
Програма практичної підготовки  
здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) 

 

Мета практичної підготовки студентів – сформувати у майбутніх фахівців багаж 

теоретичних знань та практичних навичок для вирішення технологічних та 

конструкторських задач швейної галузі, а також розвивати творчі здібності студентів щодо 

вирішення основних завдань педагогічної та виробничої діяльності.  

Виробнича практика проводиться в майстернях Університету в процесі вивчення 

дисциплін професійної підготовки. За змістом виробнича підготовка студентів полягає в 

удосконаленні навичок використання графічних художніх технік, побудови архітектурної  

композиції, костюму та орнаменту, розробки нових моделей одягу в умовах 

індивідуального та масового виробництва одягу, визначати склад і зміст вихідних даних до 

побудови креслень деталей базових конструкцій плечового, поясного одягу з урахуванням 

властивостей матеріалів; визначати типові фігури людей і відповідно трансформувати 

конструкції одягу; розробляти структурну схему зборки виробу, складати технологічну 

послідовність на виріб. Програма виробничої практики передбачає індивідуальну, 

самостійну роботу студента під постійним керівництвом викладача чи майстра.  

Результатом виробничої практики є формування та подальший розвиток у студентів 

на базі одержаних у вищому закладі освіти знань професійних умінь та навичок для 

прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності, виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності.  
Переддипломна практика – це освітній компонент, метою якого є закріплення 

теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення нормативних дисциплін 

фахового спрямування та набуття практичних навичок, необхідних для подальшої 

професійної діяльності. Для досягнення мети практики студент має виконати такі завдання: 

ознайомитися із закладом освіти, його навчально-матеріальною базою, освітньою 

документацією, яка регламентує процес підготовки фахівців швейного профілю; 

проаналізувати методичну та виховну роботу, що здійснюється в закладі; самостійно 

розробити і провести не менше п‘яти уроків та один виховний захід; оформити звіт з 

практики та захистити його; зібрати необхідні дані для виконання дипломної роботи. 

Частиною переддипломної практики є науково-дослідна практика студентів. За 

змістом вона полягає в застосуванні принципів та підходів до патентного пошуку аналогів з 

технічних рішень обраного наукового напряму; вивченні та самостійному дотриманні 

технічних умов виконання власних творчих проектів у матеріалі. Програма практики 

передбачає індивідуальну роботу студента під постійним керівництвом наукового керівника: 

вибір теми дослідження; аналіз стану наукового питання, яке буде вирішуватися у 

магістерській роботі; визначення обсягу теоретичних та експериментальних досліджень; 

визначення об’єкту, предмету та методів дослідження; проектування технологічних процесів 

виготовлення конкурентоспроможних швейних виробів; оформлення тези, наукової статті 

згідно з державними вимогами до наукових робіт;  
Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є: 

1. Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва, м. Київ. 

2. Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу, м. Київ. 

 

  

Назва практики 
Курс/ 

семестр 

Академічних 

годин 

Кредитів 

ECTS 

Вид 

контролю  

1 2 3 4 5 

Виробнича 1/2 180 6 залік 

Переддипломна  2/3 180 6 залік  


