
КОНФЕКЦІЮВАННЯ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ 

 

Тип (статус) дисципліни  Вибіркова 

Освітній рівень 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: 

оцінювати та формувати вимоги до об’єкту проектування; визначати основні властивості, 

сировинну та асортименту групи текстильних матеріалів різних видів виготовлення і призначення; 

розробляти асортиментні альбоми та каталоги текстильних матеріалів і фурнітури, а також 

розробляти конфекційне вирішення та підбір пакету матеріалів і фурнітури для одягу різного 

асортименту, різного призначення, за відповідними властивостями матеріалів, їх колористичною 

гармонією. 

 

Зміст начальної дисципліни. Асортимент і класифікації текстильних матеріалів. Асортимент 

сировини для текстильних матеріалів. Структурні показники текстильних матеріалів. Основні 

геометричні, механічні, фізичні, оптичні властивості та технологічні показники текстильних 

матеріалів. Способи оцінки основних показників і властивостей текстильних матеріалів. Методика, 

правила і вимоги добору пакетів матеріалів для виготовлення різного асортименту одягу. 

Конфекційні та колористичні карти на виготовлення одягу різного асортименту і призначення. 

 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна 

робота – 69 год., разом – 120 год. 

 

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

шляхів вирішення завдань), наочні (з використанням асортиментних альбомів і каталогів 

текстильних матеріалів, фурнітури, візуалізацій), практичні – лабораторні заняття (виконання 

досліджень, аналізу та підбору з використанням лабораторних інструментів) та самостійна робота 

(доведення результатів до презентації). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: поточне письмове тестування з опанування 

теоретичних відомостей, поточний усний захист результатів виконання лабораторних робіт (за 

розробленими альбомами, конфекційними та колористичними картами), підсумкове письмове 

тестування. 

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Конфекціонування матеріалів для одягу : навч. посіб. / Н.П. Супрун, Л.В. Орленко, 

Е.П. Дрегуляс, Т.О. Волинець. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 246 с. 

2. Швейне матеріалознавство: навч. посіб. / К.Р. Лазур – Львів: Світ, 2003 – 240 с. 

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

4. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладач: кандидат технічних наук Стрижова О.П. 

 

https://msn.khnu.km.ua/
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

