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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Інженерна та комп'ютерна графіка 
2. Інформатика та обчислювальна техніка 
3. Вища математика 
4. Вступ до фаху 
5. Виробниче навчання 
6. Малюнок ат основи композиції 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Обладнання для виготовлення виробів 
2. Технологія швейного виробництва 
3. Основи конструювання одягу 
4. Матеріалознавство швейних виробів 
 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  
- визначення спеціальних термінів з дисципліни;  
- методи вивчення опорно-рухового апарату и зовнішньої форми тіла людини;  
- анатомічну побудову  тіла людини й основних морфологічних ознак; 
-розмірну характеристику тіла людини;  
- методи побудови розгорток поверхонь тіла людини та манекена; 
- ергономічні дослідження тіла людини в динаміці. 
Вміти:  

- на основі знань методів вивчення опорно-рухового апарату и зовнішньої 
форми тіла людини вміти здобувати  достатню інформацію про морфологічні, 
антропологічні та динамічні ознаки тіла, голови, обличчя, шиї, фізіологічні та 
психологічні характеристики особистості, її соціально-демографічний статус 
для створення одягу, що забезпечує фізіологічний и психологічний комфорт 
людині; 

- на основі знань розмірної типології населення, використовуючи 
нормативно-технічну документацію та спеціальні антропометричні 
інструменти, вміти визначити розмірну характеристику фігури, тип статури та 
постави для конструювання одягу масового та індивідуального виробництва;  
- на основі знань про анатомічну побудову  тіла людини й основних 

морфологічних ознак уміти візуалізувати форми тіла у вигляді фізичного 
об’єкту – манекену и у вигляді графічного зображення – абрису; 

 - використовуючи знання методів вивчення поверхонь стосовно до 
конструювання одягу, вміти обирати метод отримання розмірної 
характеристики тіла людини  в умовах масового та індивідуального 
виробництва. 
Володіти: 

- методикою вивчення опорно-рухового апарату и зовнішньої форми тіла 
людини; 

- методикою використання нормативно-технічної документації; 
- методиками побудови тіла у вигляді фізичного об’єкту – манекену и у 

вигляді графічного зображення – абрису. 



 
3.Зміст робочої програми 

 
Модуль 1 

- Вступ. Людина, як біосоціальна система   
- Анатомічна побудова тіла людини.  Кістковий скелет. Скелет тулуба. 

Постава. 
- Скелет верхніх й нижних  кінцівок, голови і шиї. 
- М'язова система.  Шкіра. 
- Основні морфологічні ознаки зовнішньої форми тіла людини.  Фактори, 

які впливають  на мінливість морфологічних ознак 
- Характеристика типів статури. 
- Вікова морфологія людини. 

Модуль 2 
- Оцінка антропометричних особливостей тіла індивідуального споживача. 
- Візуалізація форми тіла індивідуального споживача. 
- Освоєння безконтактних методів здобуття розмірної характеристики тіла 

людини. 
- Ергономічні дослідження розмірів тіла людини в динаміці. 
- Розмірні стандарти тіла людини. 
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