
Програма практичної підготовки 
здобувачів освітнього ступеня «магістр»  

зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості 
 
Освітня програма «Технології та дизайн трикотажу» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти передбачає значний обсяг практико-орієнтованої підготовки. Зокрема практика 
передбачена впродовж усього терміну навчання: на кожному курсі: 1 курс – науково-
дослідна практика, 2 курс – переддипломна. Загальний обсяг практичної підготовки складає 
360 годин (13% від загального обсягу підготовки). 

Науково-дослідна практика проходить у 2 семестрі у в'язальних лабораторіях кафедри 
технології трикотажного виробництва. Студенти у відповідності до мети та задач 
досліджень, сформульованих у кваліфікаційній роботі виробляють на в'язальному 
обладнанні дослідні зразки та виконують дослідження параметрів їх структури та фізико-
механічних характеристик. Працюють з науково-технічною та патентною літературою в 
лорді літературного огляду за напрямком досліджень. Готують доповідь на конференцію та 
тези.   

Переддипломна практика студентів-магістрантів проходить на трикотажних 
підприємствах України у 3 семестрі. З метою забезпечення якісної практико-орієнтованої 
підготовки магістрантів кафедра співпрацює  з роботодавцями. З метою забезпечення базами 
виробничої практики укладено договори з провідними трикотажними підприємствами різних 
профілів на проходження переддипломної практики. Бази практик представлено у таблиці. 
Під час переддипломної практики студенти мають можливість поглибити практико-
орієнтовану підготовку за фахом,  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. Програмою 
переддипломної практики передбачена педагогічна складова, у рамках якої студенти готують 
та проводять  заняття з таких фахових дисциплін, як: Основи технології текстилю та Основи 
теорії в'язання. 

Таблиця – Бази практики 
№ п/п  Вид практики Найменування бази для проходження практики 

1 Науково-дослідна КНУТД, в'язальні лабораторії кафедри ТТВ 
2 Переддипломна Броварська трикотажна фабрика ПАТ «Софія», м. Бровари 
3 ТОВ Дім моди «РІТО», м. Бровари 
4 ТОВ Торговий дім «Алком», м. Переяслав-Хмельницький 
5 Державне підприємство «Київ НДІТГП», м. Київ 
6 ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза», м. Київ 
7 ТОВ «КВАНТ», м. Київ 
8  ТОВ «Шико», м. Бровари 

 

Назва практики Курс/семестр Академічних 
годин 

Кредитів  Вид контролю 

Науково-дослідна 1/2 180 6 залік 
Переддипломна 2/3 180 6 залік 
 


