
Спеціальність: Технологія легкої промисловості 
Освітня програма: Проектування взуття та галантерейних виробів 

 

Сьогодні на ринку праці  для успішного розвитку економіки країни вкрай не вистачає фахівців 
інженерної галузі. Перспективність навчання  і отримання інженерно-технічної освіти очевидна.  

Метою навчання студентів за даною спеціальністю є підготовка інженерно-технічних 
фахівців для fashion-індустрії. Студенти навчаються проектувати та виготовляти сучасне взуття та 
галантерейні вироби різного призначення, застосовувати знання  про властивості матеріалів при 
проектуванні взуття та галантереї, мають можливість стати висококваліфікованими, 
конкурентоздатними фахівцями, що відповідають сучасним професійним вимогам, володіють 
креативним мисленням. 
       Одним з напрямків легкої промисловості є  спеціальність «Проектування взуття та 
галантерейних виробів», яка готує фахівців за такими рівнями: бакалавр; спеціаліст;       

магістр. 

         Підготовку проводить за чотирма спеціалізаціями: 

- конструювання взуття та галантерейних виробів; 

- комп’ютерний дизайн виробів із шкіри;  
- експертиза матеріалів та виробів із шкіри; 

- технологія взуття та галантерейних виробів. 
        На сьогодні кафедра має добре розвинену матеріально-технічну базу, 
достатнє навчально-методичне забезпечення і висококваліфікований 
професорсько-викладацький склад, що дає можливість випускати добре 
підготовлених спеціалістів легкої промисловості. 
         Склад науково-педагогічних працівників має  високий  науково-
методичний  рівень  підготовки, який дозволяє забезпечувати підготовку та 
виховання студентів згідно з сучасними вимогами. 

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Проектування взуття та галантерейних 

виробів», опановують такі пакети  графічних прикладних програм як Corel Graphics Suite; Adobe 
Illustrator; AutoCAD; Adobe Photoshop; 3D Studio Max3; Delcam Crispin Shoemaker. В професійній 
діяльності використовуватимуть професійні програми: Rang; Ploscha; Gradir; Tatyana, Uklad,  Tryd. 

 

Студенти мають можливість опанувати сучасні дисципліни фахової підготовки: 

- Основи технології виробів із шкіри  

- Основи проектування виробів 
- Основи прикладної антропології та біомеханіки 

- Матеріалознавство виробів 

- Конфекціонування матеріалів для взуття  

- Квалітологія: основи менеджменту якості 

- Основи комп’ютерних технологій і дизайну 

- Основи конструкторсько-технологічної підготовки 
- Комп’ютерна графіка та основи рекламного дизайну  

- Малюнок та основи композиції 

- Художнє проектування та моделювання виробів із шкіри 

- Експертиза матеріалів та виробів із шкіри 

- Методи контролю якості матеріалів та статистична обробка 

- Проектування взуттєвих підприємств 

- Організація і планування взуттєвого виробництва  
- Устаткування для виготовлення виробів із шкіри 

- Автоматизація виробничих процесів 

Технологічний блок  факультету економіки, управління та інженерії  МДУ - єдиний в 
західному регіоні України, який готує фахівців для легкої промисловості.  

Спеціальність є дуже перспективною  для нашого регіону спеціальностей.  
Перспективність навчання і отримання інженерно-технічної освіти очевидна. Сьогодні на 

ринку праці для успішного розвитку економіки країни вкрай не вистачає фахівців інженерної 
галузі, і це найвагоміший аргумент отримати освіти саме за даним напрямом.  

 



З метою підтримки талановитих студентів, надання їм можливостей рости у професійному 
плані, вдосконалюватися,  розвиватись, втілювати свої творчі ідеї і задуми  у 
реальність, при факультеті функціонують: 

- студентський будинок моди; 
- школа дизайну; 

- музей прикладного мистецтва Закарпаття; 

- науково-виробничий центр. 

 
Готові вироби та колекції взуття, аксесуарів, виготовлені нашими 

студентами представлялись на конкурсах молодих дизайнерів «Новий 
колорит» МДУ, «Печерські каштани» КНУТД (Київ), «Адмиралтейська игла» 
Санк-Петербург. Крім того, наші студенти  приймали  та приймають участь у 
подібних конкурсах і фестивалях  в Києві, Хмельницькому, Косові, Львові, 
Івано-Франківську, Кривому Розі, Харкові, де неодноразово отримуючи призові місця не тільки 

підвищували імідж нашого вузу в регіоні, але і в цілому серед вузів 

всієї України.  
Тому, якщо у Вас є бажання реалізувати дизайнерські здібності, 

власний творчий запал, а можливо, й стати кращим кутюрьє взуття, то 
вступайте до Мукачівського державного університету. 

Найвагоміший аргумент при виборі професії – це майбутнє 

працевлаштування. З метою розширення спектру підприємств, 
організацій, установ, де зможуть працевлаштуватися випускники 
технологічної спеціальності «Технологія легкої промисловості».  

 
Ефективність підготовки студентів за спеціалізаціями очевидна: наші випускники можуть 

працювати, і на сьогоднішній день багато їх працює на керівних посадах: 
- взуттєвих та галантерейних підприємствах в якості інженера-технолога, інженера-

конструктора, дизайнера, конструктора-модельєра, інженера з якості, менеджера, 

головного технолога, головного інженера… 
- можуть працювати та й працюють дизайнерами в рекламних компаніях, агенціях, 

оскільки отримують потужну комп’ютерну підготовку, вивчають багато графічних 
комп’ютерних программ; 

- стилістами  в авторських ательє, будинках моди, салонах по індпошиву взуття та 
галантереї.; 

- експертами на підприємствах галузі, в управлінні захисту прав споживачів, в торгово-
промисловій палаті, на митниці; 

- можуть займатись викладацькою та науковою діяльністю в середніх та вищих 
навчальних закладах; 

- і навіть, розпочати власну справу – організувати приватне підприємство, ательє з 
індпошиву, будинок моди, бутік  тощо. 

Важливо відмітити ще й той факт, що сьогодні попит на випускників інженерної 
спеціальності, яких готує наш факультет перевищує пропозицію. 

І якщо Вам це імпонує, тоді - 
Жодних вагань!  Вирішуйте і отримуйте якісну вищу освіту з перспективних 

спеціальностей!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


