
ДИЗАЙН ОДЯГУ З РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр – 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання. 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має вміти: застосовувати набуті знання і 

розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях з розробки 

одягу з різних матеріалів; оцінювати завдання для проектування, формувати художньо-проектну 

ідею, обирати технологічні процеси в контексті проектного завдання; створювати моделі одягу 

засобами проектно-графічного моделювання; розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну 

у відповідних техніках і матеріалах; враховувати властивості матеріалів та конструктивних 

побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Особливості художнього і технічного проектування та розробка 

моделей одягу з трикотажу. Особливості художнього і технічного проектування та розробка 

моделей одягу з натуральної шкіри та хутра. Особливості художнього і технічного проектування та 

розробка моделей одягу з нетипових текстильних матеріалів. 

 

Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття – 51 год.; самостійна робота – 69 год.; 

разом – 120 год. 

 

Форми (методи) навчання: словесні – консультування (пояснення теоретичних засад та шляхів 

вирішення завдань), наочні (з використанням зразків, відеоматеріалів, тренінгів, майстер-класів), 

практичні – лабораторні заняття (проектування та виготовлення виробів з різних матеріалів) та 

самостійна робота (доведення результатів до презентації). 

 

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: поточні усні захисти результатів 

виконання лабораторних робіт; підсумковий перегляд результатів навчання (за презентаціями та 

портфоліо робіт). 

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Кудрявцева Н.В. Практикум з конструювання трикотажних виробів: Навч. посібник для студ. 

вищих навч. закладів спеціальності «швейні вироби» / Н.В. Кудрявцева, Л.В. Краснюк, 

Н.П. Кравчук. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 137 с. 

2. Янчевская Е.А. Конструирование одежды: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / 

Е.А. Янчевская. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Амирова Э.К. Технология швейного производства: учебное пособие для средн. проф. учебн. 

заведений / Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин. – М : Издательский 

центр «Академия», 2006. – 480 с. 

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/ 

asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладач: кандидат технічних наук Стрижова О.П.  
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