
Програма практичної підготовки 

здобувачів освітнього ступеня «магістр»  

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 

– науково-дослідної та переддипломної. 

Науково-дослідна практика. Метою науково-дослідної практики є формування у 

студентів на базі отриманих у навчальному закладі теоретичних знань, професійних умінь і 

навичок щодо виділення наукової проблеми, її дослідження, розроблення та пошуку 

найоптимальнішого варіанту вирішення наукової проблеми та підготовки проекту 

самостійного рішення під час професійної діяльності та використання результатів 

досліджень в реальних умовах функціонування підприємства, а також поглиблення та 

закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, 

розроблення пропозицій щодо впровадження нових технологій на підприємствах взуттєвої 

та галантерейної галузях; систематичного оновлення та творчого застосування набутих 

знань в практичній діяльності, а також формування умінь самостійно планувати педагогічну 

діяльність і реалізувати її в умовах вищого навчального закладу. Науково-дослідна практика 

проводиться у навчальних та науково-дослідницьких лабораторіях кафедри КТВШ. 
Переддипломна практика. Метою переддипломної практики є систематизувати, 

закріпити і розширити теоретичні і практичні знання зі спеціальності, підготувати студентів 

до роботи в ринкових умовах сучасного виробництва; навчитися користуватися ними при 

вирішенні конкретних наукових, технологічних, художніх та економічних завдань; 

закріпити навички проведення самостійної роботи за  фахом; вміти організувати, планувати і 

управляти виробничими (технологічними) процесами конструювання та виготовлення 

продукції, направляти роботу колективу бригади, потоку, зміни на виконання необхідних 

задач; оволодіти навиками самостійного виконання інженерної роботи, користування 

технічною документацією, збирання необхідних даних для розробки дипломного проекту. 

Переддипломна практика проводиться у науково-дослідницьких закладах, підприємствах 

взуттєвої та шкіргалантерейної галузі.  
 

Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є: 

1. ТОВ «Прайм Шуз» (м. Бровари), 

2. ФОП «Липський Т.М.» (м. Київ), 

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). 

 

Назва практики 
Курс/ 

семестр 

Академічних 

годин 

Кредитів 

ECTS 

Вид 

контролю 

1 2 3 4 5 

Науково-дослідна практика 1/2 180 6 залік 

Переддипломна практика 2/3 180 6 залік 

 


