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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. Основи композиції 
7. Основи художнього проектування 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Обладнання для виготовлення виробів 
2. Технологія виготовлення виробів 
3. Типове проектування одягу 
4. Комп’ютерний дизайн 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати:  
- структуру існуючого процесу розробки нових моделей одягу;  
- визначення спеціальних термінів з дисципліни;  
- склад та зміст вихідних даних для проектування одягу;  
- розмірну характеристику тіла людини;  
- систему припусків і прибавок для конструювання одягу;  
- методи побудови розгорток поверхонь стосовно до конструювання одягу;  
- зміст робіт на основних етапах проектування одягу в умовах масового та 

індивідуального виробництва;  
- методи стандартизації і уніфікації одягу, що впливають на технологічність та 

економічність нових моделей одягу;  
- прийоми конструктивного моделювання;  
- методи побудови креслень лекал деталей одягу.  

Вміти:  
- на основі аналізу методичних матеріалів з напрямку моди, каталогів 

моделей та журналів мод, у залежності від виду, призначення одягу вміти 
визначати конструктивно-композиційне рішення одягу, його естетичні 
властивості та вимоги до його проектування;  

- 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 системи припусків і прибавок для конструювання одягу з 
врахуванням властивостей текстильних матеріалів, силуету, покрою, способу 
формоутворення одягу та типу фігури здійснювати вибір конструктивних 
припусків для одягу різних видів, використовуючи рекомендації методичної 
літератури з конструювання;  

- використовуючи знання методів побудови розгорток поверхонь стосовно до 
конструювання одягу, вміти обирати методику конструювання виробів різного 



виду, покрою, призначення на основі аналізу розрахункових формул та 
прийомів графічних креслень, можливості використовування в умовах масового 
та індивідуального виробництва;  

- на основі знань про переваги та недоліки різних методик конструювання, з 
урахуванням властивостей матеріалів та способів формоутворення деталей 
одягу, вміти будувати креслення конструкції основних видів плечового та 
поясного одягу різних видів та покроїв для типових і нестандартних фігур. 
Володіти: 

- методикою вивчення конструктивно-композиційного рішення швейних 
виробів; 

- методикою використання нормативно-технічної документації з 
конструювання одягу; 

- методиками конструювання швейних виробів різного виду, покрою та з 
різних матеріалів. 

 
3.Зміст робочої програми 

 
Модуль 1 

• Характеристика сучасного одягу.  
• Показники якості і вимоги до одягу.  
• Короткі відомості з анатомії та морфології людини  
• Розмірна характеристика тіла людини  
• Задачі побудови розмірної типології  
• Характеристика розмірної типології та розмірних стандартів для одягу  

 
Модуль 2 

• Характеристика форми, розмірів і конструкції одягу  
• Припуски в одязі  
• Загальна характеристика, класифікація та порівняльний аналіз інженерних 

методів побудови розгорток  
 

Модуль 3 
• Принципи визначення конструктивних параметрів при проектуванні одягу  
• Характеристика конструкції та методів побудови креслень поясних виробів.  
• Характеристика конструкції, класифікація і принципи розрахунку основних 

конструктивних параметрів поясних виробів. Побудова креслень базових основ 
конструкції спідниць і штанів.  
 

Модуль 4 
• Методи конструювання первинних креслень розгорток деталей чоловічого, 

жіночого та дитячого плечового одягу  
• Характеристика методів побудови первинних креслень конструкції рукавів  
• Характеристика методів побудови первинних креслень конструкції комірів  

 
Модуль 5 

• Особливості конструювання одягу різних покроїв  
• Особливості конструювання одягу різного призначення з різних матеріалів  



• Особливості конструювання одягу в умовах індивідуального виробництва  
 

Модуль 6 
• Основні етапи проектування нових моделей одягу  
• Методи розробки конструкції нових моделей одягу з використанням базових 

основ  
• Типове проектування одягу  

 
Модуль 7 

• Технологічність та економічність конструкції  
• Конструкторська підготовка виробництва  
• Технічне розмноження (градація) лекал  

 
Модуль 8 

• Контроль і оцінка якості нових моделей одягу 
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