
ьвівський коледж індустрії 
моди Київського національного 
університету технологій та 
дизайну працює на ринку освітніх 
послуг з 1944 року, заснований 

як Львівський державний технікум 
легкої промисловості. Сьогодні ЛКІМ 
КНУТД – це вищий навчальний заклад 
І–ІІ рівня акредитації, у якому готують 
молодших спеціалістів та бакалаврів за 
наступними спеціальностями: бакалавр – 
спеціальність «Менеджмент»; молодший 
спеціаліст – спеціальності: «Технології 
легкої промисловості» (технологи та 
дизайнери), «Галузеве машинобуду-
вання» (механіки), «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
(підприємці та комерсанти). 

Очолює колектив доктор педагогічних 
наук, кандидат технічних наук, професор, 
Заслужений працівник освіти, член 
Спілки дизайнерів України Неля 
Креденець. Директор коледжу є членом 
спеціалізованої вченої ради КНУТД 
Д 26.102.07 зі спеціальності 17.00.07 – 
Дизайн.

За роки своєї діяльності коледж 
прославився успішними фахівцями , які 
розвивають галузь індустрії моди своїми 
здобутками. Серед них, Мирослава 
Каламуняк, голова правління – директор 
ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика», 
засновниця бренду «Parada», «Заслужений 
працівник промисловості України», 
переможець у номінації «Людина року» 
в Ужгороді та «Жінка року» на Закарпатті; 
Михайло Волков – керівник ТзОВ 
«Rolada»; Володимир Звонар – керівник 

ТДВ «Власта»; Уляна Барабаш – дизайнер, 
засновниця бренду «Авіація Галичини»; 
Оксана Мурашка – дизайнер, засновниця 
бренду «Murashka»; Наталія Каменська та 
Олеся Кононова – дизайнери, засновниці 
бренду «KAMENSKAYAKONONOVA».

У коледжі працюють висококваліфіковані 
фахівці, педагоги, кандидати наук, які 
розвивають у студентів творчі здібності, 
навики та уміння для оволодіння такими 
професіями, які потрібні сьогодні для 
розвитку галузі індустрії моди. Ряд 
викладачів коледжу у свій час стали 
успішними випускниками КНУТД: 
Анна Лелик, Людмила Виговська, 
Тетяна Вишнякова, Тетяна Мазур, 
Оксана Войтович, Христина Бакалінська, 
Оксана Годьмаш, Ольга Дзюма, Надія 
Зубко, Олеся Збадинська, навчаючись 
за різними спеціальностями: «Швейне 
виробництво», «Конструювання швейних 
виробів», «Технологія швейних виробів», 
«Економіка та організація промисло-
вості», «Швейні вироби», «Моделювання 
та конструювання промислових виробів», 
«Конструювання та технологія швейних 
виробів».

Понад 20 років коледж тісно співпрацює 
з Київським національним університетом 
технологій та дизайну у напрямі здобуття 
вищої освіти студентами коледжу, а з 2007 
року є його структурним підроздилом. 
За ці роки понад дві тисячі студентів – 
випускників коледжу отримали дипломи 
за наступними спеціальностями: 
«Технологія легкої промисловості» (за 
освітньою програмою «Конструювання 
та технології легкої промисловості», 

Л

ЛЬВІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ 
І Н Д У С Т Р І Ї  М О Д И
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УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ



З метою формування стратегії розвитку 
та підтримки іміджу навчального закладу, 
формування цінностей молодих людей 
та розвитку талантів, у коледжі створено 
творчий колектив «Театр моди», який 
бере участь у різноманітних заходах 
та проектах : виставках, ярмарках, 
фестивалях, конкурсах, концертних шоу 
– програмах, флешмобах та благодійних 
проектах. Учасниками колективу є 
студенти, які хочуть проявити себе як 
моделі, хореографи та танцівники, поети, 
вокалісти та музиканти, спортсмени, 
візажисти та перукарі.

«Моделювання, конструювання та 
художнє оздоблення виробів легкої 
промисловості»), «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Економіка підприємств», 
«Механічна інженерія». Багато 
випускників стали успішними у розвитку 
галузі індустрії моди, зокрема, Роман 
Кожушко, Уляна Барабаш, Сергій Книш, 
Тетяна Коваль, Віра Барбір, Надія Барбір, 
Ян Ясінський, Юлія Костельна, Марта 
Клонцак, Ірина Сенишин. 

Тісна співпраця коледжу та університету 
започаткована також у сфері науки, так, 
за останні роки викладачі коледжу брали 

участь у конференціях та друкували 
наукові праці у фаховому виданні «Вісник 
КНУТД», «Art&Design» : Креденець Н.Д., 
Бакалінська Х.Г., Кушнір О.В., Семко А.О. 
та інші.

Навчаючись у коледжі, студенти мають 
можливість проявити свої таланти: 
стати учасниками колективу «Театр 
моди» чи займатись спортом (футбол, 
волейбол, аеробіка, черлідерство), бути 
членами гуртків, зокрема історичного, 
екологічного, іноземних мов або 
займатись громадською діяльністю, ставши 
членом студентського самоврядування. 



Важливим досягненням коледжу є 
заснування у 2011 році креативного 
Всеукраїнського проекту «Битва 
модельєрів», автором ідеї та організатором 
є заступник директора з виховної роботи, 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
Оксана Ходань. 

Проект засновано за підтримки 
Департаменту освіти і науки ЛОДА, 
Департаменту економічного розвитку 
ЛМР та ПРАТ «Галекспо» та щорічно 
проводиться у рамках виставки - ярмарку 
«Львівський товаровиробник» з метою 
підтримки талановитої молоді галузі 
індустрії моди та популяризації професії 
швачки, кравця, технолога, модельєра - 
конструктора та дизайнера. 

У конкурсі мають можливість брати 
участь члени гуртків, учні училищ, 
студенти технікумів, коледжів, інститутів 
та академій. За роки свого існування 
проект отримав високу популярність та 
щорічно приймає понад 30 учасників-
молодих дизайнерів з усієї країни.

Заходи конкурсу спрямовані на 
підвищення професійного та творчого 
рівня майбутніх фахівців сфери краси і 
дизайну, популяризацію сучасних світових 
тенденцій та обмін досвідом стилістів і 
дизайнерів із різних регіонів України.

Журі конкурсу щорічно змінюється 
та складається із провідних фахівців 
індустрії моди. За ці роки журі 
очолювали талановиті дизайнери: Оксана 
Караванська (незалежний експерт), 
Голда Виноградська, Петро Нестеренко - 
Ланько, Оксана Мурашка, Уляна Барабаш, 
Катерина Кароль, Oksana Foltovych, 
Олена Гусєва. 

До участі у конкурсному перегляді 
приймаються колекції у номінаціях 
«Етностиль» і «Модний образ», « Fashion 
kids» та «Час Різдва» . 

Цікавим є те, що часто змінюється 
формат проведення шоу фіналу конкурсу. 

У перші роки молоді дизайнери мали 
можливість демонстрації своїх колекцій  
на сцені Палацу спорту «Спартак» 
у рамках виставки – ярмарку «Стиль». 

Фінал проводився як вечірня шоу – 
програма, на яку було запрошено 
понад 500 глядачів, а покази 
супроводжувалися виступами музикантів, 
спортсменів та танцювальних колективів. 

На сцені «Битви модельєрів» побували 
фіналісти «Голосу країни» та «Україна 
має талант», Театр спорту університету 
Фізичної культури (майстри спорту зі 
спортивної акробатики), оркестр Академії 
Сухопутних військ та вокалісти Львівської 
Музичної Академії ім. М. Лисенка. 

Згодом, декілька років поспіль шоу 
проводилось у клубі «Пікассо», а останні 
роки проект співпрацює з відділом 
ділових індустрій Львівської міської ради, 
тож фінал проводиться в рамках виставки 
– ярмарку «Львівський товаровиробник» 
у Палаці мистецтв.

Конкурс розпочинав свою історію з 13 
колекцій, а зараз проект приймає понад 
40 колекцій з різних міст України : Львова, 
Києва, Харкова, Полтави, Житомира, 
Одеси, Миколаєва, Луцька, Донецька, 
Дніпра, Тернополя, Червонограда. 

Лауреати конкурсу нагороджуються 
дипломами, а фіналісти – ексклюзивними 
кубками, медалями та цінними 
подарунками від спонсорів та партнерів. 

За організацію проекту, засновники 
отримали нагороди: «Подяку міського 
голови м. Львова» та Диплом «Володар 
премії Ukrainian Fashion industry Awards». 

Отримавши досвід участі у творчому 
конкурсі ЛКІМ, студенти коледжу під 
керівництвом викладачів Христини 
Бакалінської, Ірини Білої та Наталії Король 
були лауреатами та переможцями 
різноманітних проектів та конкурсів, 
зокрема, Всеукраїнського проекту 
«Битва модельєрів», Міжнародного 
конкурсу КНУТД «Печерські каштани», 
Всеукраїнського конкурсу «Погляд у 
майбутнє», Міжнародного конкурсу 
«New Fashoin zone» , конкурсу «Start up 
couture» на виставці «Galychyna Fashion 
Expo», Міжнародному конкурсі «Мода 
без кордонів» у м. Кропивницький, 
Всеукраїнському конкурсі «Прорив 
легкої промисловості» у м. Києві. 





ЛКІМ КНУТД за роки своєї діяльності 
отримав високу популярність у Львові, 
тож студенти та викладачі коледжу беруть 
участь у багатьох заходах, виставках, 
конкурсах, громадських проектах, які 
проводяться у нашому місті. 

Коледж тісно співпрацює з 
Західноукраїнським Кластером індустрії 
моди та Львівським Кластером моди та 
дизайну. 

Завдяки співпраці з кластерами, постійно 
відбуваються тренінги, навчання, зустрічі, 
майстер – класи, виставки, демонстрації 
колекцій одягу виробників та студентів, 
екскурсії студентів на підприємства та 
зустрічі студентів з представниками 
підприємств. 

Колаборація з кластерами дає змогу 
оновлювати навчання у коледжі 
відповідно до вимог сучасного ринку. 

Нещодавно ЛКІМ КНУТД відсвяткував 
75-річчя з дня його заснування. 

Колектив коледжу був нагороджений 
грамотами Міністерства освіти і 
науки України, Національної академії 
педагогічних наук України, Львівської 
обласної державної адміністрації, 
Департаменту освіти ЛОДА, Київського 
національного університету технологій 
та дизайну, Подякою міського голови, 
Львівської міської ради, ЛКІМ КНУТД.

Загалом навчання у ЛКІМ КНУТД цікаве 
та сучасне, атмосфера креативна та 
дружня. У закладі відбуваються цікаві 
проекти та заходи, що є важливим для 
розвитку цінностей молодих людей та 
їх можливостей проявити себе та свої 
таланти у майбутньому з метою розвитку 
галузі індустрії моди, що матиме вагомий 
внесок у розвитку економіки та культури 
України.

Неля КРЕДЕНЕЦЬ,
директор ЛКІМ КНУТД


