
Опис окремої одиниці освітньої програми 

(навчальної дисципліни) 

 

1.22. Проектування швейних виробів  
Тип дисципліни: 
вибіркова  
Семестр: 

п’ятий, шостий, сьомий, восьмий. 

Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 480 (кредитів ЄКТС – 16), аудиторні години: лекції – 58, 

лабораторні – 48, практичні – 78.  
Лектори: 

канд. пед. наук, доцент Савка Л.В. 

Результати навчання: 

– повинні знати: асортимент і види сучасного одягу, його класифікацією, загальні 

положення про будову тіла людини, методи обмірювання фігури людини, останні 
досягнення в галузі розмірної типології, антропологічної стандартизації; вимоги до 

виготовлення ручних та машинних швів, способи розробки різних конструкцій 

швейних виробів, методики конструювання та моделювання легкого жіночого та 
дитячого одягу складних форм, методи обробки дитячого та жіночого легкого одягу; 

– вміти розробляти конструкції швейних виробів жіночого одягу, будувати креслення 
основ викрійок, вміти оцінювати точність розрахунків конструкцій; 

– вносити зміни в креслення основ викрійок відповідно до обраного фасону виробу; 
– використовувати декоративні елементи при практичній розробці різних видів одягу 

шляхом видозмінювання елементів крою; 
– чітко і зрозуміло пояснювати, користуючись натурними зразками, макетами, 

плакатами технологію виготовлення вузлів швейних виробів різних асортиментних 

груп, зображати графічно схеми складання вузлів одягу різного асортименту.  
Спосіб навчання: 

аудиторне.  

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– матеріалознавство швейного виробництва;  
– обладнання швейного виробництва;   
Зміст навчальної дисципліни:  
Основні поняття проектування швейних виробів. Вивчення та виконання ручних та 
машинних швів. Конструювання та технологія виготовлення дитячого одягу. 

Конструювання та моделювання легкого жіночого плечового одягу. Конструювання та 

моделювання поясного одягу. Вивчення технології обробки легкого жіночого плечового 
одягу. Вивчення технології обробки поясного одягу.  
Рекомендована література:  

1. Білоусова Г.Г. Методи обробки швейних виробів; [навчальний 

посібник]/Г.Г.Білоусова, М.В.Колісніченко, Л.О.Масловська, А.В.Курганський. – К.: 

МВЦ «Медінформ», 2007. – 292 с. 

2. Бондар K.I. Довідник швейного обладнання провідних фірм.; [навчальний 

посібник]/K.I.Бондар, Т.Д.Терещенко, B.C.Дубач. - Хмельницький: ТУП, 2003. – 166 с. 

3. ДСТУ 2162-93 “Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення”. – 

К.: Держстандарт України, 1993. – 24 с. 

4. Малко Л.Р. Методичний посібник з практикуму крою та шиття: [Методичний 

посібник для студентів спеціальності 6.010103 „Педагогіка і методика середньої освіти. 

Трудове навчання”]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2007. – 60 с. 



5. Малко Л.Р. Технологія виготовлення швейних виробів (частина 1: вивчення 

методів обробки легкого одягу). [Навчально-методичний посібник для студентів напряму 

підготовки 6.010104 «Професійне навчання (конструювання, моделювання та технологія 

виготовлення швейних виробів)»]. – Дрогобич: РВВ, 2011. – 118 с. 

6. Савка Л.В.; Скарок М.Ю., Білик Л.В. Конструювання та моделювання 

швейних виробів. Легкий одяг: навчальний посібник. - Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2013. - 122 

с. 

7. Савка Л.В.; Скарок М.Ю., Білик Л.В. Технологія виготовлення швейних 

виробів: навчальний посібник. - Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2013. - 218 с. 

8. Славінська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту/Під ред. 

А.Л.Славінської. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 142с.   
Форми та методи навчання:  
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: захист лабораторних робіт, виконання контрольних робіт та 
індивідуальних завдань.  
– підсумковий контроль: залік у п’ятому та сьомому семестрах, екзамен – у шостому та 

восьмому семестрах, курсова робота у восьмому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

технологічної та професійної освіти. 

 


