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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Вища математика 
2.Технологія швейного виробництва 
4. Основи конструювання виробів 
3. Матеріалознавство швейних виробів. 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Проектування асортименту одягу різного призначення 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повиненвміти самостійно виконувати практичні 
завдання по проектуванню одягу в умовах промислового та індивідуального виробництва.  
 
Знати: 
1. Принципи системного підходу до проектування одягу. 
2. Особливості сучасного процесу проектування одягу. 
 
Вміти: 
1. Аналізувати проектну ситуацію (напрям моди, переваги споживачів, асортимент текстильних 
матеріалів, вимоги до виробів заданої асортиментної групи, тощо). 
2.Проектувати одяг у заданій художній системі відповідно до проектного завдання. 
3. Проектувати промислові колекції одягу. 
4. Розробляти рекомендацій стосовно умов продажу колекцій. 
5. Проводити аналіз якості розроблених проектів. 
 
Володіти:навичками роботи в різних художніх системах проектування одягу. 
 

3.Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
• Види художніх систем проектування одягу  
• Методи аналізу художніх систем проектування одягу 
• Методи проектування одягу 

 
Модуль 2 

• Проектний простір сучасного виробництва одягу 
• Феномен індустрії моди 
• Типове проектування одягу 

 
Модуль 3 

• Принципи адресного проектування одягу 
• Використання методів маркетингових досліджень 
• Визначення антропоморфологічної   характеристики споживача 
• Особливості адресного проектування одягу в контексті інформаційного простору 

 
Модуль 4 

• Аналіз якості швейних виробів за допомогою інформаційних технологій 
• Вплив розвитку інформаційних технологій на процес проектування одягу 
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