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Бакалавр 

Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра конструювання та технологій 

швейних виробів і професійної освіти.  

Метою навчання студентів за даною освітньою програмою є формування необхідних 
професійних компетенцій для fashion-індустрії. Студенти навчаться проектувати та виготовляти 

сучасний одяг різного призначення, застосовувати знання властивостей матеріалів при проектуванні 
виробів, стануть висококваліфікованими конкурентоздатними фахівцями з динамічною професійністю і 
креативним мисленням. Практичне навчання студентів здійснюється в спеціалізованих лабораторіях 

університету та на сучасних високотехнологічних підприємствах легкої промисловості регіону. 

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Конструювання та технології швейних виробів» 

зможуть опанувати наступний перелік пакетів прикладних програм: Місrosoft Offiсе (Місrosoft Word, 
Місrosoft Ассеss, Місrosoft Ехсеl, Місrosoft Роwer Роіпt); графічні редактори (пакет Согеl Graphics 
Suite, Аdobe Illustrator, АvtоСАD; Аdobe Рhоtoshор). В професійній діяльності використовуватимуть 

професійні програми «Технологія» та САПР одягу «ГРАЦІЯ». 

Студенти мають можливість вивчити дисципліни фахової підготовки, основними серед 

яких є такі: 

 Основи технології швейних виробів 
 Основи проектування виробів 

 Матеріалознавство швейних виробів 
 Основи проектування швейних 

підприємств 
 Устаткування для виготовлення 

швейних виробів 

 Конфекціонування матеріалів для одягу 
 Професійно-практична підготовка 

 Особливості технології виготовлення 
швейних виробів із різних матеріалів 

 Основи технічної творчості та 

патентознавства 

- Малюнок та основи композиції 
- Архітектоніка та макетування 

- Малоопераційна технологія 
виготовлення одягу 

- Квалітологія виробів 
- Методи контролю якості в галузі 

швейного виробництва  

- Художня графіка та рекламний дизайн 
- Типове проектування одягу  

- Конструкторська підготовка 
виробництва 

- Особливості конструювання одягу з 

нових матеріалів 

Випускники даної спеціальності користуються попитом на ринку праці в регіоні та за 

кордоном. Більшість з них займають відповідальні посади та очолюють структурні підрозділи на 
підприємствах. Рівень фахової підготовки забезпечує професійне та кар’єрне  зростання і можливість 
відкрити своє підприємство чи заснувати власний бренд.  

По завершенні  навчання випускники можуть працювати на промислових підприємствах 

різних форм власності в галузі моди, та  займати наступні посади: 
 

Технолог  

Конструктор  

Майстер  цеху  

Начальник  цеху 

Контролер  

Конфекціонер  одягу 

Конструктор-модельєр  

Спеціаліст  по формуванню асортименту 

Фахівець  з підготовки виробництва 

Оператор САПР одягу 
 

       


