
МІЖРЕГІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 
ПВНЗ ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ 

КОНСТРУЮВАННЯ ОДЯГУ 
І ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ви цілеспрямована, неординарна 
особистість, яка бажає обрати 

сучасну професію і стати 
успішною людиною 
на шляху до Вашого 

майбутнього...

Тоді тобі до нас!

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
  В інституті професорсько-викладацьким скла-

дом та студентам проводиться цілеспрямована 
науково-дослідна діяльність: щодо удосконалення 
методики проектування та розробки моделей 
спеціального та медичного одягу, уніфікація та 
класифікація одягу для школярів і студентів, 
участь у міжнародних та міжвузівських науко-
во-практичних конференціях. Публікація наукових 
здобутків, у тому числі міжнародних та фахових 
виданнях України. Отримання патентів на винахо-
ди і корисні моделі. 
Викладачі інституту є авторами підручників та 

навчально-методичних посібників за напрямами 
підготовки, у тому числі з грифом МОН України.
  Форма навчання - денна, заочна

практично орієнтована освіта

гарантія працевлаштування та успішної 

кар’єри 

освіта для створення власного бізнесу

творча самореалізація

диплом державного зразка

м. Вінниця, пр. Космонавтів, 42. 

тел. (0432) 46-69-83, (067)9844900,

(063) 7726193

vikop1992@ukr.net

Приймальна комісія:  пр. Космонавтів, 7. 

тел. (0432) 56-01-34

адреса сайту: www.vikop.org.ua

В Інституті відкритий набір на

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ 
СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ

«DESIGN&STYLE»

КУРСИ

Програма: побудова та моделювання 
креслення конструкції швейних виробів, 
підбір матеріалів, зняття мірок і повний 
процес виготовлення жіночого, чоловічого 

та дитячого одягу.

м. Вінниця, пр. Космонавтів, 7. 
тел. (096) 5707231

85% програми курсів – практичні заняття.

Робота випускника ВІКОП
Костянтина Кондратьєва



ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМОК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК
    ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 
СТРАХУВАННЯ (ФІНАНСИ І КРЕДИТ) – 
бакалавр 
Термін навчання: на базі 11 класів – 
4 роки, на базі диплома фахового молодшого 
бакалавра (молодшого спеціаліста) – 2 роки. 
    Випускники зі спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування» готові до 
професійної роботи у фінансових органах 
державного, регіонального і муніципального 
рівнів, банках, біржах, страхових компаніях, 
інвестиційних фондах, економічних службах 
підприємств і організацій всіх форм власності, 
на посадах, що вимагають вищої економічної 
освіти. 
    ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ – магістр 
    Кваліфікація: магістр з обліку і оподаткування. 
   Термін навчання: на базі диплома бакалавра, 
магістра (спеціаліста) – 1 рік 6 місяців.
    Випускники зі спеціальності «Облік і 
оподаткування» можуть працювати аудиторами, 
фінансовими інспекторами, аналітиками, 
казначеями, бухгалтерами, податковими 
інспекторами, а також займати будь-які керівні 
посади в державних та приватних установах, 
закладах і підприємствах.
 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ – бакалавр

Термін навчання: на базі 11 класів – 4 роки, на базі 
диплома фахового молодшого бакалавра (молодшо-
го спеціаліста) – 2 роки.
    Випускники за запропонованою спеціальністю 
будуть мати можливість заснувати власний бізнес і 
зайняти високооплачувані посади, наприклад:
    Посади пов’язані з підприємництвом:

директор малого підприємства за видами 
економічної діяльності;

керівник агентства: страхового, нерухомості, 
рекламного тощо;

керівник підприємства сфери послуг;
директор підприємства з надання послуг (кон-

салтингової, страхової, рекламної тощо);
    Посади, що пов’язані з торгівлею:
    директор малої торговельної фірми;
    керівник магазину;
    завідувач торговельного залу;
    менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
    менеджер у сфері послуг.

    Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:
    фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
    фахівець із біржових операцій;
    торговельний брокер (маклер).

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ – 
бакалавр
Кваліфікація: технолог
Термін навчання: на базі 11 класів, диплома 

кваліфікованого робітника – 4 роки, на базі дипло-
ма фахового молодшого бакалавра (молодшого 
спеціаліста) – 2 роки.

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ – 
магістр
Кваліфікація: магістр з технології легкої промис-

ловості
Термін навчання: на базі диплома бакалавра, 

магістра (спеціаліста) – 1 рік 6 місяців. 
Випускники зі спеціальності «Технології легкої 

промисловості»можуть працювати на наступних 
посадах:
• інженер-конструктор швейного виробни-

цтва;
• інженер-технолог швейного виробництва;
• експерт з якості швейних виробів та про-

цесів їх виготовлення;
• інженер-дослідник, консультант, експерт;
• приватний підприємець з виготовлення 

швейних виробів;
• викладач вищого навчального закладу;
• науковий співробітник.



МІЖРЕГІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

В Інституті відкритий набір на 

КУРСИ 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ

СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ

«DESIGN & STYLE »
Програма :  побудова та моделювання креслення 

конструкції швейних виробів, підбір матеріалів, 
зняття мірок і повний процес виготовлення 
жіночого, чоловічого та дитячого одягу.

м. Вінниця, пр. Космонавтів, 7. 
тел. (096) 5707231

(067) 9844900
85% програми курсів – практичні заняття.

Робота випускника ВІКОП
Костянтина Кондратьєва


