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

1. Вища математика  
2. Інженерна та комп’ютерна графіка  
3. Вступ до фаху та виробниче навчання 
4. Рисунок і живопис 
5. Матеріалознавство швейних виробів  
6. Технологія  швейного виробництва 
7. Обладнання для виготовлення виробів 
8. Основи формоутворення 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Основи САПР одягу 
2. Проектування швейних підприємств 
3. Технологія  швейного виробництва 
4. Конфекціонування 
5. Управління якістю швейних виробів 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

• склад та зміст вихідних даних для проектування одягу,  
• методи побудови розгорток поверхонь стосовно до конструювання одягу, 
• зміст та методику розробки робочої конструкторської документації на моделі одягу, що 

проектуються  
Вміти: 
1. На основі аналізу методичних матеріалів з напрямку моди, каталогів моделей та 

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

2. На основі даних розмірної типології населення, використовуючи нормативно-
технічну документацію, визначити розмірну характеристику фігури, тип статури та постави для 
конструювання одягу масового та індивідуального виробництва. 

3. 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 

4. Використовуючи знання методів побудови розгорток поверхонь стосовно до 
конструювання одягу, 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 

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

6. На основі знань змісту робіт на основних етапах проектування одягу в умовах 
масового та індивідуального виробництва розробляти конструкторську документацію для 
моделей різних видів одягу на конкретні типи фігур 

7. На основі діючої нормативно - технічної документації вміти оцінювати якість посадки 
зразка одягу шляхом проведення примірки, виявляючи та аналізуючи можливі  конструктивні 
дефекти. 

Володіти: 
1. Методикою визначення конструктивно-композиційного рішення швейних виробів. 
2. Методикою використування нормативно-технічної документації з конструювання 

одягу. 
3. Методиками конструювання швейних виробів різного виду, покрою. 

 



 
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 і розмірна типологія для проектування одягу 
Характеристика форми, розмірів і конструкції одягу 
Припуски в одязі 
Манекени для одягу 
Характеристика процесу формоутворення в одязі 

Модуль №2  
Загальна характеристика, класифікація та порівняльний аналіз інженерних методів побудови 
розгорток 
Принципи визначення конструктивних параметрів при проектуванні одягу 
Методи конструювання первинних креслень розгорток деталей чоловічого, жіночого та 
дитячого плечового одягу 

Модуль №3  
Характеристика методів побудови первинних креслень конструкції рукавів 
Характеристика методів побудови первинних креслень конструкції комірів та капюшонів 
Характеристика конструкції та методів побудови креслень поясних виробів  

Модуль №4  
Особливості конструювання одягу різних покроїв  
Особливості конструювання одягу різного призначення з різних матеріалів 
Особливості конструювання одягу в умовах індивідуального виробництва 

Модуль №5  
Основні етапи проектування нових моделей одягу 
Методи розробки конструкції нових моделей одягу з використанням базових основ 
Типове проектування одягу 
Технологічність та економічність конструкції 

Модуль №6  
Конструкторська підготовка виробництва 
Технічне розмноження (градація) лекал 
Контроль і оцінка якості нових моделей одягу 

 
4. Список рекомендованої літератури 

№ 
п/п 

Найменування навчальної літератури 

№№  
модул

ів 

Рік 
видан

ня 
Автори 

1 2 3 4 5 
 Підручники    

1. 

Конструирование одежды с элементами САПР: 
Учеб. для вузов/ Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева, 
В.Е.Романов и др. - 4-е изд., перераб. и доп.; Под. 
ред. Е.Б. Кобляковой. - М.: Легпромбытиздат, 1988. - 
464 с. 

1-6 

1988 Коблякова Е.Б. 
и др. 

2. Янчевская Е.А. Конструирование одежды: Учеб. для 
вузов/ М., изд. центр «Академия», 2005. - 384с. 

1-5 
2005 Янчевская Е.А. 

3. Конструирование мужской и женской одежды. 
Б.С.Сакулин и др М., изд. центр «Академия» 1999  

1-6 
1999 Сакулин Б.С. и 

др 

4. 
Конструирование одежды. Э.К. Амирова и др. М. 
Мастерство .- 2002                                                                                     

1-6 2002    
Амирова Э.К. 
и др. 



5. 

Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. 
Размерная типология населения с основами 
анатомии и морфологии: Учебн. для вузов. — М.: 
Легкая индустрия, 1980. - 216 с. 

1 1980 

Дунаевская 
Т.Н. и др. 

 Навчальні посібники    

6. 
Куренова С.В., Савельєва Н.Ю. Конструирование 
одежды Учебное пособие - Ростов-н-Д.: Изд-во 
«Феникс», 2003.- 480с. 

1-6 
2003 Куренова С.В.,  

Савельєва Н.Ю. 

7. 
Шершнева Л.П., Ларькина Л.В. Конструирование 
одежды: Теорія и практика: Учеб.пособие для вузов. 
– М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2006.-288с  

1-6 
2006 Шершнева Л.П., 

 Ларькина Л.В. 

8. 

Лабораторный практикум по конструированию 
одежды с элементами САПР: Учеб. пособие для 
вузов / Е.Б. Коблякова, А.И. Мартынова, Г.А. Ивлева 
и др. - 2-е изд., перераб. и доп. под ред. Е.Б. 
Кобляковой. - М.: Легпромбытиздат, 1992. - 320 с. 

1-6 

1992 Е.Б.Коблякова 
и др. 

9. 

Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование  
одежды: Учеб. пособие для вузов/Е.Б.Булатова, 
М.Н.Евсеева. - М.: Издательский центр «Академия», 
2004. – 272с. 

2-5 

2004 Е.Б. Булатова, 
М.Н.Евсеева. 

10. 
Побудова лекал деталей одягу різного асортименту. 
Учеб. пособие для вузов/ А.Л.Славінська 
Хмельницький: ТУП.-  2002                                     

5,6 
2002 Славінська 

А.Л. 

11. 
Размерная типология населения с основами 
анатомии и морфологии Учеб. пособие / ТН 
Дунаевская, Е.Б. Коблякова .-М., Мастерство.-2001 

1 
2001 Дунаевская 

Т.Н и др. 

12. 
Шершнева Л.П. Качество одежды. - М.: 
Легпромбытиздат, 1985. -192с. 

1,6 1985 Шершнева 
Л.П. 

13. 
Трухан Г.Л., Сивак В.И. Конструирование одежды 
промышленного производства. - К.: Техника, 1989. - 
127 с. 

2,3 1989 Трухан Г.Л.,  
Сивак В.И. 

14. 

Сухарев М.И., Бойцова А.М. Принципы 
инженерного проектирования одежды. Учеб. 
пособие - М.: «Легкая и пищевая промышленность», 
1981.- 272 с. 

3,4 1981 Сухарев М.И., 
Бойцова А.М. 

 


