
Спеціальність: 015 Професійна освіта  

Освітня програма: Дизайн 

Якісна освіта - успішна кар’єра, міцна держава 

Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра конструювання та технологій швейних 

виробів і професійної освіти. Дизайнер – це спеціаліст, що займається естетичною організацією світу речей, які 

оточують людей та створюються людьми. Він не просто проектує  речі, він формує світ навколо нас.  

Місце творчої діяльності сучасного дизайнера постійно розширюється  і охоплює не тільки виробничу, але й 

невиробничу сфери та користується особливим попитом на ринку праці. Головна місія дизайнера в сучасному світі  

- робити світ кращим, чистішим, комфортнішим, досконалішим.  

Професійна освіта покликана забезпечити підготовку фахівців інтеграційної діяльності, що включає 

педагогічну та інженерну компоненти. Випускники даної спеціальності отримають кваліфікацію інженера-педагога. 

Тому метою підготовки студентів за даною спеціальністю є формування креативно-мислячого фахівця, який 

володіє фаховою майстерністю в галузі дизайну, fashion–індустрії, промислового проектування  та реклами.  
 

     

Під час навчання студенти мають можливість опанувати сучасні дисципліни фахової підготовки: 

 Малюнок та пластична анатомія 

 Живопис та основи кольорознавства 

 Історія мистецтв  

 Основи композиції 

 Психологія. Вікова та педагогічна психологія 

 Методологічні засади професійної освіти 

 Креативні технології навчання 

 Дидактичні основи професійної освіти 

 Теорія та методика виховної роботи 

 Психологія праці 

 Професійно-практична підготовка 

 Основи технології швейних виробів 

 Матеріалознавство швейних виробів 

 Основи художнього проектування 

 Особливості технології виготовлення 

швейних виробів із різних матеріалів 

 Архітектоніка та макетування 

 Конструкторська підготовка виробництва 

 Основи інженерно-педагогічної творчості  

 Декоративне мистецтво та художнє 

оздоблення одягу  

 Прикладна іміджелогія 

 Прикладна графіка 

 Розробка web-сторінки 

Студенти даної спеціальності вивчають як фундаментальні дисципліни, так і сучасні технології проектування 

комплексних об’єктів дизайну. Завдяки опануванню під час навчання пакетів прикладних та професійних програм і 

графічних редакторів випускники мають змогу втілювати творчі ідеї засобами комп’ютерних технологій, що значно 

розширює можливості вирішення проблем сучасного дизайну.  

Значне місце в підготовці дизайнерів на кафедрі КТШВ і ПО відводиться творчій роботі викладачів і 

студентів:  участь в художніх виставках, фестивалях, конкурсах і показах творчих розробок  як національного, так і 

міжнародного рівня. Високий рівень професійної підготовки підтверджений досягненнями наших випускників: 

більшість з них зробили кар’єру або ж започаткували бізнес чи заснували свій власний бренд. 
 

По завершенні  навчання випускники можуть працювати у сфері дизайну, індустрії моди, видавничої 

діяльності  та реклами, в  освіті,  на виробничих підприємствах і займати наступні посади: 
 
 

 дизайнер промислових виробів 

 дизайнер Web-сайтів 

 викладач спецдисциплін в закладах 

професійної освіти 

 майстер виробничого навчання 

 методист позашкільного закладу 

 керівник гурткової роботи 

 учитель образотворчого мистецтва 

 стиліст одягу 

 художник-модельєр 

 інженер-конструктор 

 спеціаліст по формуванню асортименту 

 дизайн-проектувальник в комп’ютерному 

середовищі 

 спеціаліст в галузі моди 

 художник-оформлювач 
        

 


