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ВСТУП 

 

Технологічно-виробнича практика студентів спеціальності 022 Дизайн, освітньо-

професійна програма «Дизайн одягу», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, є 

обовʼязковим компонентом освітньо-професійної програми та має на меті набуття 

кожним здобувачем вищої освіти професійних вмінь та навичок. Технологічно-

виробнича практика студентів закладів вищої освіти відіграє важливу роль у системі 

професійної підготовки фахівців в різних сферах. Вона сприяє розкриттю особистості 

майбутніх фахівців, забезпечує послідовність формування у кожного студента умінь 

до самостійної професійної діяльності й таким чином закріплює та примножує 

професійну компетентність, здобуту під час аудиторних занять. 

Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладача та професіонала за фахом. 

Призначення технологічно-виробничої практики – закріпити знання та практичні 

вміння, набуті під час вивчення дисциплін циклу професійної підготовки, ознайомити 

із сучасним станом та специфікою роботи підприємств міста та області в галузі 

дизайну одягу.  

Під час проходження технологічно-виробничої практики студенти знайомляться 

з технологічними аспектами здійснення професійних функцій, набувають умінь 

практичної діяльності за фахом та закріплюють практичні вміння й навички щодо 

вирішення нагальних проблем і завдань у сфері дизайну одягу, що забезпечує 

відповідність кваліфікаційних характеристик майбутніх фахівців до Національної 

рамки кваліфікацій. 

 

 

 

 

 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
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Технологічно-виробнича практика є логічним продовженням навчальних 

дисциплін циклу фахом підготовки, що розглядають технологічні аспекти організації 

професійної діяльності у галузі дизайну одягу.  

Технологічно-виробнича практика студентів, які навчаються у Хортицькій 

національній академії, може проводитись на базі ЗВО у творчих майстернях, в 

організаціях та установах різних форм власності та підпорядкування на робочих 

місцях фахівців за профілем професійної діяльності. 

Метою технологічно-виробничої практики є: 

 правильне формулювання та реалізація мети дизайн-проєкту, підготовка та виготовлення 

об’єкту дизайну одягу;  

 засвоєння технічних прийомів створення проєкту, формування системного підходу для 

вирішення творчих завдань з моделювання та проєктування одягу;  

 створення залікового виробу, надання деталям найвигідніших форм і розмірів у 

відповідності до розмірів та побудови тіла людини, його особливостей, з метою підготовки якісного 

зразка. 

Завдання технологічно-виробничої практики: формування знань, вмінь та 

навичок виготовлення залікового виробу, надання зразку запроєктованих форм 

завдяки використанню методів, способів та прийомів конструювання та 

конструктивного моделювання одягу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягнути 

таких результатів навчання (компетентностей):  

– знати системи побудови базової конструкції деталей одягу;  

– знати методи конструктивного моделювання базової конструкції деталей 

одягу;  

–  знати вимоги до підготовки виробу до примірки;  

– знати правила проведення примірки; 

– знати способи усунення дефектів посадки виробу на фігурі;  

– знати технологічні методи обробки одягу; 

– вміти будувати базові конструкції деталей одягу;  

– вміти моделювати базові конструкції деталей одягу;  
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– вміти розкроїти деталі моделі;  

– вміти підготовити модель до примірки;  

– вміти проводити примірки виробу на фігурі людини;  

– вміти виявляти дефекти посадки виробу й усувати їх;  

– вміти розробити та виготовити елементи декору моделі одягу. 
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Тривалість технологічно-виробничої практики визначається навчальним планом. 

Методичне керівництво практикою здійснює кафедра дизайну Хортицької 

національної академії. Перед початком практики керівниками практики, завідувачем 

кафедри дизайну, завідувачем навчальної практики та деканом організовується 

установча конференція з питань організації та проведення технологічно-виробничої 

практики. На конференції обговорюються програма практики, її завдання, терміни їх 

виконання та оцінювання, особливості консультативної, методичної допомоги 

студентам, алгоритмом організації проходження студентами практики, вимогами до 

оформлення матеріалів практики та складання звіту про її проходження, інформація 

щодо необхідного для проходження практики інструментарію. На установчій 

конференції студенти проходять інструктаж з техніки безпеки під час технологічно-

виробничої практики із відповідним записом у журналі. Студенти отримують 

щоденник практики, необхідні методичні матеріали, контакти консультантів, 

керівників практики. 

Базами технологічно-виробничої практики є заклади (установи), які мають 

відповідну фахову складову та з якими укладаються угоди про проходження практики 

студентів. На основі договорів (угод) студенти отримують направлення на 

проходження практики, які готують завідувач практики разом із керівником 

відповідного виду практики.  

Студентів направляють на технологічно-виробничу практику згідно з наказом 

Хортицької національної академії. Наказом визначаються терміни та бази 

проходження технологічно-виробничої практики, розподіл та закріплення студентів 

за базами практики, керівники практики від кафедри дизайну. Якщо за певних 

поважних причин студент не може пройти технологічно-виробничу практику у 

заплановані терміни, окремим наказом визначаються терміни проходження ним 

технологічно-виробничої практики та підстави їх перенесення. Перенесення термінів 

технологічно-виробничої практики здійснюється за письмовою заявою студента на 

ім’я Ректора Хортицької національної академії. На базі проходження практики 

студент має завчасно отримати інструктаж з практики та техніки безпеки.  
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Обов’язки керівника практики від Хортицької національної академії: 

– участь у розробці робочих програм практики та доборі доцільних практичних 

завдань, спрямованих на розв’язання питань практичної підготовки фахівців;  

– забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед початком практики 

студентів: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки на 

робочому місці, надання студентам-практикантам необхідних документів 

(направлення, програми практики, щоденник, календарний план, методичні 

рекомендації тощо), перелік яких встановлює заклад освіти;  

– інформування студентів щодо системи звітності з практики, затвердженої 

кафедрою, а саме: подання письмового звіту, виконання всіх завдань практики, 

оформлення щоденників та іншої документації, підготовка виступу, презентації тощо;  

– закріплення студентів за місцем проходження практики у перший день 

практики;   

– у тісному контакті із завідувачем практики в академії та керівником практики 

від бази практики забезпечує високу якість проходження практики згідно з 

програмою;  

– контроль разом із завідувачем практики в академії за забезпеченням 

комфортних та безпечних умов праці і побуту студентів на базі практики;  

– контроль за виконанням студентами завдань практики;  

– перевірка звітних матеріалів практики та оцінювання практичної діяльності 

студентів;  

– подання завідувачу кафедри письмового звіту про проведення практики із 

зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.  

Обов’язки керівника практики від бази практики: 

Керівники практики від бази практики призначаються наказом керівника 

організації, підприємства, закладу, установи, які є базою практики, та:  

– закріплюють студентів за місцем проходження практики у перший день 

практики разом з керівниками практики від академії;  

– забезпечують безпосереднє керівництво практикою студентів на робочих 

місцях;  
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– контролюють дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку, 

техніки безпеки;  

– забезпечують необхідні умови для оволодіння студентами практичними 

знаннями, уміннями та навичками у відповідності до програми практики;  

– контролюють виконання студентами завдань практики, про що роблять 

відмітку у щоденниках практики студентів;  

– щоденно перевіряють відвідування студентів, про що роблять відмітку у 

щоденниках практики студентів;  

– негайно доповідають завідувачу практики та керівнику практики від академії 

про всі порушення студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки 

безпеки, невиконання програми практики;  

– надають письмові об’єктивні характеристики практичної діяльності кожного 

студента під час практики;  

– подають документи в академію для здійснення оплати, якщо це передбачено 

договором.  

Права та обов’язки студентів-практикантів: 

Студент-практикант має право:  

– вносити пропозиції щодо удосконалення процесу професійної діяльності, 

організації технологічно-виробничої практики; 

– одержувати консультації фахівців різного профілю, представників 

адміністрації академії та бази практики, керівника практики з усіх питань проведення 

технологічно-виробничої практики; 

– користуватися бібліотекою академії та бази практики, кабінетами, 

навчальними посібниками, методичною літературою; 

– самостійно, з узгодженням кафедри дизайну, обирати для себе місце 

проходження практики. Пропозиції відносно баз практики студенти можуть подати 

завідувачу кафедри дизайну не пізніше ніж за три тижні до початку технологічно-

виробничої практики. 

Студент-практикант зобов’язаний: 
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– до початку технологічно-виробничої практики одержати від керівника 

практики від академії консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;  

– отримати від керівника практики від академії або завідувача практики 

направлення в базову установу для проходження практики;  

– своєчасно прибути на базу практики;  

– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

технологічно-виробничої практики і рекомендаціями її керівників;  

– пройти інструктаж з правил охорони праці і техніки безпеки, засвідчивши це 

підписом у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, та суворо 

дотримуватись правил охорони праці і техніки безпеки;  

– нести відповідальність за виконану роботу;  

– приходити не пізніше як за 15 хвилин до початку практики;  

– перебувати на місці проходження практики не менше 6 годин;  

– у випадку відсутності або запізнення повідомляти про це керівника 

технологічно-виробничої практики від бази практики, пояснювати причину 

відсутності або запізнення, надавати при цьому необхідні документи, що це 

засвідчують (довідку про хворобу тощо);  

– відвідувати консультації, методичні наради, які проводить керівники 

технологічно-виробничої практики;  

– у встановлений термін здати звіт про виконання завдань технологічно-

виробничої практики;  

– своєчасно скласти підсумковий контроль з практики. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ  

ТЕХНОЛОГІЧНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
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Практична підготовка здобувачів вищої освіти є важливим компонентом процесу 

професійної підготовки майбутніх фахівців у закладі вищої освіти. Вона спрямована 

на закріплення теоретичних знань та реалізується через організацію та проведення 

практики. Практика дозволяє студентам бути активними дослідниками в процесі 

здобуття вищої освіти, апробувати отримані на аудиторних заняттях знання, 

відпрацьовувати професійні уміння, компетентності. Технологічно-виробнича 

практика сприяє набуттю досвіду практичної професійної діяльності за фахом, 

розвитку самостійності, цілеспрямованості, відповідальності, творчості студентів 

тощо. 

Зміст технологічно-виробничої практики узгоджено зі змістом навчальних 

дисциплін циклу професійної підготовки майбутніх фахівців дизайну одягу. 

Теоретичні знання, які студенти отримали під час вивчення цих дисциплін, 

потребують поглиблення та закріплення через організацію практичної діяльності, що 

забезпечує системність процесу їх фахової підготовки. 

Керівник технологічно-виробничої практики заздалегідь готує необхідні для її 

проведення матеріали (мультимедійні презентації, відеоматеріали, науково-

методична література тощо).  

Проведення технологічно-виробничої практики передбачає таку структуру: 

 ознайомлення із завданнями практики, оголошення теми кожного  

практичного заняття та ознайомлення студентів з планом його проведення; 

 актуалізація теоретичного знання, отриманого студентами під час аудиторних 

занять з дисциплін циклу професійної підготовки; 

 постановка практичних завдань студентам з їх детальним обговоренням за 

участю студентів;  

 робота щодо виконання завдань практики; 

 обговорення результатів виконання завдань практики;  

 підбиття підсумків роботи на практиці. 
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Оцінювання роботи студентів на під час технологічно-виробничої практики 

здійснюється в межах підсумкового контролю їх знань і сформованих професійних 

компетентностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЧНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
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Змістовий модуль 1. Створення форми об’єкту дизайну методом 

конструктивного моделювання.  

Тема 1. Розробка технічного ескізу моделі. 

Технічний аналіз конструктивних елементів моделі. Технічний опис 

зовнішнього виду моделі.  

Тема 2. Аналіз етапів конструктивного моделювання моделі. Вибір базової 

основи конструкції моделі. Вибір прийомів конструктивного моделювання фасонних 

особливостей моделі.  

Тема 3. Розробка схем послідовності конструктивного моделювання моделі. 

Розробка схем послідовності конструктивного моделювання переду моделі. Розробка 

схем послідовності конструктивного моделювання спинки моделі. Розробка схем 

послідовності конструктивного моделювання рукаву моделі. Розробка схем 

послідовності конструктивного моделювання коміру моделі.  

Тема 4. Отримання вихідних даних побудови конструкції моделі. Вимір фігури. 

Аналіз зовнішньої форми фігури. Вибір додатків та допусків. Розрахунок елементів 

конструктивних побудов.  

Тема 5. Побудова базової конструкцій основних деталей моделі. Побудова 

базової конструкції переду та спинки виробу. Побудова базової конструкції рукаву 

виробу. Побудова базової конструкції коміру виробу.  

Тема 6. Конструктивне моделювання основних деталей виробу. Конструктивне 

моделювання базової конструкції переду та спинки виробу Конструктивне 

моделювання базової конструкції рукаву виробу. Конструктивне моделювання 

базової конструкції коміру виробу. Виготовлення первинних лекал виробу.  

Тема 7. Розкрій деталей моделі з макетної тканини. Розкладка лекал виробу на 

макетній тканині. Обміловка лекал виробу на макетній тканині. Розкрій лекал виробу 

на макетній тканині. 

Тема 8. Підготовка та проведення першої примірки макету моделі. Зметування 

деталей переду виробу. Зметування деталей спинки виробу. Зметування деталей 
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рукаву виробу. Зметування деталей коміру виробу. Аналіз посадки макету на фігурі 

людини, виявлення недоліків, усунення дефектів посадки .  

Тема 9. Розробка вторинних лекал моделі. Технічний аналіз перинних лекал 

моделі. Внесення змін в первинні лекала моделі. Виготовлення вторинних лекал 

моделі.  

Тема 10. Розкрій деталей моделі з основних тканин. Розкладка лекал виробу на 

основній тканині. Обміл лекал виробу на основній тканині. Розкрій лекал виробу на 

основній тканині.  

Тема 11. Підготовка та проведення першої примірки моделі. Зметування деталей 

переду виробу. Зметування деталей спинки виробу. Зметування деталей рукаву 

виробу. Зметування деталей коміру виробу. Аналіз посадки залікового виробу на 

фігурі людини. Виявлення та усунення недоліків посадки залікового виробу на фігурі 

людини.  

Тема 12. Розробка оздоблення деталей моделі. Аналіз форми, об’єму, кольорової 

гами, місце розташування оздоблення моделі. Розробка елементів декору на деталях 

моделі.  

Тема 13. Виготовлення елементів декору на деталях моделі. Виготовлення 

підсобних лекал декору. Розкладка лекал декору на основній тканині. Обміловка 

лекал декору на основній тканині. Виготовлення елементів декору на деталях виробу.  

Тема 14. Підготовка моделі до другої примірки. Стачування деталей переду 

виробу. Стачування деталей спинки виробу. Стачування деталей рукаву виробу. 

Стачування деталей коміру виробу. Волого-теплова обробка виробу.  

Тема 15. Проведення другої примірки моделі. Аналіз посадки моделі на фігурі 

людини. Виявлення недоліків посадки моделі на фігурі людини. Внесення змін у 

вторинні лекала виробу. Усунення недоліків посадки моделі.  

Тема 16. Завершальний етап виготовлення моделі. Обробка вузлів виробу: 

комірів, рукавів. Остаточна волого-теплова обробка моделі. 

 

 

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГІЧНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
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№ 

з/п 
Змістовні модулі та теми 

Кількість 

практичних  

годин 

 

 
Змістовий модуль 1. Створення форми об’єкту дизайну 

методом конструктивного моделювання. 
 

1 Розробка технічного ескізу моделі.  

2 Аналіз етапів конструктивного моделювання моделі. 4 

3 Розробка схем послідовності конструктивного моделювання 

моделі. 

4 

4 Отримання вихідних даних побудови конструкції моделі. 4 

5 Побудова базової конструкцій основних деталей моделі. 4 

6 Конструктивне моделювання основних деталей моделі. 8 

7 Розкрій деталей моделі з макетної тканини 8 

8 Підготовка макету моделі до першої примірки. Проведення 

першої примірки макету. 

4 

9 Розробка вторинних лекал моделі. 6 

10 Розкрій деталей моделі з основних тканин. 4 

11 Підготовка та проведення першої примірки моделі. 8 

12 Розробка оздоблення деталей моделі. 8 

13 Виготовлення елементів декору на деталях моделі. 4 

14 Підготовка моделі до другої примірки. 8 

15 Проведення другої примірки моделі. 8 

16 Завершальний етап виготовлення моделі. 4 

17 Разом 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ  
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ТЕХНОЛОГІЧНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Контроль та оцінку результатів технологічно-виробничої практики здійснюють 

в двох аспектах. Поточний контроль передбачає результати щоденної діяльності 

практикантів. Підсумковий контроль – результативність технологічно-виробничої 

практики за підсумками досягнення поставлених цілей практичного навчання. 

Поточний контроль під час технологічно-виробничої практики здійснюється з 

боку закладу вищої освіти та з боку установи, в якій здобувач вищої освіти проходить 

практику. Оцінюються відвідування занять, дисциплінованість, старанність, 

ініціативність, охайність практикантів. 

Поточний контроль здійснюють керівники установ, які спостерігають за 

виконанням практикантами завдань практики, та керівники технологічно-виробничої 

практики від академії, які консультують студентів у разі виникнення проблем з 

питань практичної підготовки.  

Підсумковий контроль (оцінка результативності практики) здійснюється за 

комплексними показниками і передбачає аналіз ступеня досягнення поставлених 

перед здобувачем вищої освіти цілей практичного навчання. 

Методами та формами контролю є: фронтальна контролююча бесіда, 

індивідуальне усне опитування, практична робота, диференційований залік. 

Оцінюються також старанність здобувача вищої освіти під час технологічно-

виробничої практики, нові знання, уміння і навички практичної роботи за фахом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
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№ 

з/п 
Завдання 

Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за одне 

завдання 

Максимальна 

кількість балів 

Поточний контроль 

1 Практичне завдання 1 1 1-10 10 

2 Практичне завдання 3 1 1-10 10 

3 Практичне завдання 5 1 1-10 10 

4 Практичне завдання 6 1 1-10 10 

5 Практичне завдання 8 1 1-10 10 

6 Практичне завдання 10 1 1-20 20 

7 Практичне завдання 11 1 1-10 10 

8 Практичне завдання 12 1 1-10 10 

9 Практичне завдання 15 1 1-10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання: 
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Оцінку «відмінно» отримує студент, сума балів якого становить 100-90 балів; 

«добре» – 89-75 балів; «задовільно»  – 74-60 балів. Студенту, що набрав менше 60 

балів, практика не зараховується. 

 

Сума 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в ЕСТS 
Значення 

оцінки ЕСТS 
Критерії оцінювання 

Рівень компе-

тентності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно 

Студент виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобувати 

знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати 

набуті знання і вміння для 

прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває 

власні обдарування і нахили 

Високий 

(творчий) 
відмінно  

 

 
зара-

ховано 

82-89 B дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим 

обсягом матеріалу, застосовує його 

на практиці, вільно розв’язує вправи 

і задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна 
Достатній 

(конструктив-

но-

варіативний) 

добре  

75-81 C добре 

Студент вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно 

застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок 

64-74 D задовільно 

Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача 

може аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти помилки, 

серед яких є значна кількість 

суттєвих 

Середній 

(репродук-

тивний) 
задовільно  

60-63 E достатньо 

Студент володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального 

матеріалу 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

незадо-

вільно  
не зара-

ховано 



19 

 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, 

елементів, об’єктів  
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ПРАКТИКИ ТА  

ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-ВИРОБРИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Документами звітності для здобувачів вищої освіти є характеристика з місця 

проходження технологічно-виробничої практики (у щоденнику практики) з підписом 

керівника практики (з  рекомендованою оцінкою), щоденник практики та письмовий 

звіт про проходження технологічно-виробничої практики, матеріали технологічно-

виробничої практики, фотоматеріали. 

У щоденнику практики практикант фіксує всі роботи, які він виконує впродовж 

технологічно-виробничої практики. Записи відображають різноманітність видів 

діяльності, їх об’єм і складність виконання для здобувача вищої освіти. 

Мета ведення щоденника практики полягає в оформленні й систематизації 

інформації щодо специфіки практичної професійної діяльності.  

Матеріали, зібрані в щоденнику практики, надалі можуть бути використані в ході 

науково-дослідної роботи студента: 

 у виступі на підсумковій (звітній) конференції з технологічно-виробничої 

практики; 

 у підготовці й участі в студентських науково-практичних конференціях. 

Щоденник практики студент-практикант веде самостійно. Студент складає 

календарний графік проходження практики згідно з діючою робочою програмою 

технологічно-виробничої практики, щоденно (із зазначенням дати) веде записи щодо 

виконання завдань технологічно-виробничої практики та фіксує, які види діяльності 

здійснює під час практики.  

Щоденник практики є документом звітності і подається разом з іншими 

документами до захисту практики.  

Характеристика здобувача вищої освіти, що одержується від адміністрації 

установи за місцем проходження технологічно-виробничої практики, зазвичай 

містить опис діяльності практиканта, разом з тим вона може надати змогу оцінити не 

лише зміст та об’єм виконаної роботи, але й її практичну значущість, а також уміння 



21 

 

здобувача вищої освіти правильно розуміти вимоги до здійснення професійних 

функцій. 

Письмовий звіт про проходження технологічно-виробничої практики 

необхідний для того, щоб оцінити здатність здобувача вищої освіти узагальнити 

виконану ним роботу, виділити досягнення, які він вважає найбільш корисними у 

його професійній діяльності. Звіт про проходження технологічно-виробничої 

практики виконується виключно державною мовою, має містити найповнішу та, 

водночас, лаконічну характеристику самостійної роботи практиканта.  

Звіт практики студент складає самостійно, де відображає: 

 загальні відомості про місце проходження практики;  

 цілі та завдання технологічно-виробничої практики; 

 послідовність, об’єм, результати виконання завдань технологічно-виробничої 

практики; 

 результати спостережень; 

 яку методичну літературу опрацьовано; 

 які заходи здійснено; 

 які труднощі виникали, чого навчилися під час проходження технологічно-

виробничої практики; 

 висновки за результатами проходження практики. 

Загальний обсяг звіту 10 – 15 сторінок. Звіт друкується на аркушах А4 (шрифт – 

Time New Roman Cyr, розмір –14, інтервал – 1,5. Береги: верхній – 2 см., нижній – 2 

см., лівий – 2 см., правий – 1см.). Титульний аркуш звіту оформлюється відповідно 

до зразку наведеного у Додатку А.  

До звіту обов’язково додається список використаної наукової та методичної 

літератури, нормативно-правових джерел, інформаційно-ресурсних джерел з мережі 

Інтернет. Звіт про проходження технологічно-виробничої практики разом з іншими 

документами звітності подається студентом до захисту практики. Звітування з 

практики проводиться на підсумковій (звітній) конференції у формі презентації 

виконання завдань технологічно-виробничої практики.  
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ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРОХОДЖЕННЯ СТУДЕНТАМИ  

ТЕХНОЛОГІЧНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Після завершення технологічно-виробничої практики студенти звітують про 

виконання її програми.  

Звіт про проходження технологічно-виробничої практики має містити відомості 

про виконання студентом усіх завдань програми практики. Звіт про проходження 

технологічно-виробничої практики оформлюється студентами відповідно до вимог 

встановлених кафедрою дизайну.  

Загальна форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, 

підписаного і оціненого безпосередньо керівником технологічно-виробничої 

практики від академії в друкованому вигляді.  

Письмовий звіт та щоденник практики, інші матеріали практики подаються 

студентами на рецензування керівнику технологічно-виробничої практики у термін, 

який визначається кафедрою дизайну та регламентується нормативними й 

методичними документами з організації і проведення практики (як правило, не 

пізніше ніж за 10 календарних днів до термінів проведення підсумкової (звітної) 

конференції з практики). 

Керівник технологічно-виробничої практики до проведення підсумкової 

(звітної) конференції перевіряє документацію з технологічно-виробничої практики 

студентів та подає у визначені терміни на розгляд кафедри дизайну. 

Про результати технологічно-виробничої практики студент звітує комісії, яку 

призначено завідувачем кафедри дизайну. До складу комісії можуть входити: 

керівники технологічно-виробничої практики, викладачі кафедри, які викладали 

дисципліни циклу професійної підготовки, та, якщо є така можливість, керівники 

практики від баз практики. 

В усному виступі здобувач вищої освіти здійснює підсумки своєї практичної 

діяльності. Він має продемонструвати знання напрямів діяльності салону (установи), 

де він проходив практику; вміння виокремити з роботи основні, найбільш важливі 

моменти; вміння визначити свій реальний внесок у роботу бази практики; здатність 
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аналізувати роботу бази практики у відповідності з її завданнями; оцінити рівень 

організації на базі практики психологічну атмосферу і перспективи розвитку кожного 

фахівця.  

Оцінка за технологічно-виробничу практику виставляється за визначеними 

критеріями за 100 бальною шкалою під час підсумкової конференції. При оцінюванні 

враховуються: характеристика, яка видана керівником від бази практики; зміст і 

оформлення звіту про проходження технологічно-виробничої практики; презентація 

результатів практики на підсумковій конференції з проходження технологічно-

виробничої практики; відповіді на запитання; сумлінна праця під час практики, надані 

документи і виступ на підсумковій конференції. 

Диференційована оцінка за технологічно-виробничої практику виставляється у 

відомість обліку успішності та у залікову книжку, а також в індивідуальний 

навчальний план студента. 

Підсумки технологічно-виробничої практики обговорюються на засіданні 

кафедри дизайну та заслуховуються Вченою радою не менше одного разу протягом 

навчального року.  

Звіт про проходження технологічно-виробничої практики та щоденник практики  

після проведення підсумкової (звітної) конференції зберігається на кафедрі дизайну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
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1. Розкрийте послідовність технічного опису зовнішнього виду моделі. 

2. Назвіть види покрою основи конструкції моделі.  

3. Назвіть основні прийоми конструктивного моделювання.  

4. Охарактеризуйте розмірні ознаки, які необхідні для побудови конструкції одягу.  

5. Охарактеризуйте етапи побудови базової конструкції моделі.  

6. Окресліть вимоги до розкладки лекал на тканині. 

7. Охарактеризуйте підготовку моделі одягу до першої примірки.  

8. Охарактеризуйте підготовку моделі одягу до другої примірки.  
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Приклад оформлення титульного аркушу звіту з практики 

 

Комунальний заклад вищої освіти  

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 

 Запорізької обласної ради 

 

 

 

ЗВІТ 

з технологічно-виробничої практики 

студентки (та) 3 курсу 

факультету мистецтва та дизайну 

спеціальність 022 Дизайн 

(освітньо-професійна програма  

«Дизайн одягу»), 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

ПІБ ______________________________________________________ 

 

 

Термін проходження практики: 

з «____» ____________ 20__ р. 

по «____» ____________ 20__ р. 

 

 

 

 

 

 

 

20__-20__ навчальний рік 


