Основи конструювання виробів
Вихідні дані для проектування одягу. Загальні відомості про одяг.
Класифікація одягу. Функції сучасного одягу та вимоги до нього. Показники
якості одягу. Розмірна типологія населення. Характеристика розмірів, форми
і конструкцій одягу. Конструктивні прибавки. Технологічні припуски.
Елементи формоутворення в одязі. Конструктивно-декоративні лінії в одязі.
Методи конструювання первинних креслень розгорток деталей одягу.
Основні положення методик конструювання деталей одягу різноманітних
конструктивних рішень для споживачів різних статевовікових груп. Методи
та етапи побудови первинних креслень конструкцій деталей одягу.
Конструктивні схеми креслень конструкцій плечових і поясних виробів.
Методи розробки конструкцій нових моделей одягу з використанням базових
основ. Етапи розробки конструкції нової моделі одягу. Аналіз моделей одягу.
Критерії підбору відповідної базової конструкції, її уточнення та внесення
модельних особливостей. Види та прийоми конструктивного моделювання.
Типове проектування одягу. Послідовність розробки конструкцій нових
моделей при типовому проектуванні. Уніфікація конструкцій типових
моделей, методи оцінювання рівня уніфікації конструкцій. Методика
виділення типових форм деталей одягу. Принципи класифікації конструкції.
Принципи модульного проектування конструкцій одягу. Проектування нових
моделей раціональними асортиментними серіями (РАС). Технологічність
конструкції. Економічність проектованих моделей.
Література:
1. Цимбал Т. В. Антропометрична стандартизація проектування
одягу : монографія; / Т. В. Цимбал. – К. : КНУТД, 2004. – 148 с.
2. Славінська А. Л. Методи типового проектування одягу :
навчальний посібник. / А. Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2008. –
159 с.
3. Славінська А. Л. Основи модульного проектування одягу :
монографія / А. Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 167 с.
4. Славінська А. Л. Методи і способи антропометричних досліджень
для проектування одягу : монографія / А. Л. Славінська. – Хмельницький :
ХНУ, 2012. – 191 с.
5. Сушан А. Т. Інженерне проектування швейних виробів :
навчальний посібник. / А. Т. Сушан. – К. : Арістей, 2005. – 172 с.
6. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды :
учебное пособие. / Т. В. Медведева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА, – 2003. – 480 с.
7. Патлашенко О.А. Конструювання одягу : навчальний посібник. /
О. А. Патлашенко – К. : Арістей, 2007. – 208 с.
8. Амирова Э. К. Конструирование одежды : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Э. К. Амирова, О. В. Сакулина, Б. С.
Сакулин, А. Т. Труханова. – М. : Высшая школа, Мастерство, 2001. – 496 с.

9. Мартынова А. И. Конструктивное моделирование одежды : учеб.
пособие для студентов вузов / А. И. Мартынова, Е. Г.Андреева. – М. :
МГАЛП, 2002. – 216 с.
10. Коблякова Е. Б. Конструирование одежды с элементами САПР :
учеб. для вузов / Е. Б. Коблякова, Г. С.Ивлева, В. Е.Романов и др.; под ред.
Е. Б. Кобляковой. – М. : Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.
Технологія виготовлення виробів
Основи технології виготовлення одягу. Класифікація стібків, строчок та
швів, їх умовне позначення та графічне зображення. Характеристика та
технологічні параметри строчок. Загальні принципи утворення машинних
стібків та строчок. Основні етапи процесу утворення машинних стібків.
Робочі органи швейних машин, їх роль в процесі утворення човникових і
ланцюгових стібків. Загальна характеристика і застосування швейних машин.
Волого-теплове оброблення швейних виробів (ВТО). Термінологія ниткових
з’єднань та волого-теплового оброблення швейних виробів.
Процеси виготовлення швейних виробів. Загальна характеристика
технологічного процесу виготовлення легкого, верхнього плечового одягу та
корсетних виробів. Технологічний процес обробки кишень у легкому і
верхньому одязі. Технологічний процес обробки бортів у легкому і
верхньому одязі. Технологічний процес обробки рукавів різної конструкції у
легкому і верхньому одязі. Технологічний процес обробки комірів і
з’єднання їх з горловиною у жіночому і чоловічому легкому і верхньому
одязі. Технологічний процес виготовлення жіночого і чоловічого поясного
одягу. Технологічний процес обробки підкладки і з’єднання її з виробом.
Технологічний процес виготовлення корсетних виробів.
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Матеріалознавство
Текстильні волокна та їх властивості. Загальні відомості про волокна.
Класифікація волокон. Основні властивості волокон: механічні, фізичні,
хімічні. Будова, різновиди та властивості натуральних волокон. Процес
виробництва хімічних волокон. Будова, різновиди та властивості хімічних
волокон.
Прядильне та ткацьке виробництво. Пряжа та текстильні нитки.
Поняття про пряжу та прядіння. Основні види пряжі. Види текстильних
ниток. Властивості пряжі та ниток. Дефекти пряжі та ниток. Характеристика
процесу ткацтва. Ткацькі дефекти. Оздоблення тканин різного волокнистого
складу. Спеціальні види оздоблення тканин. Дефекти фарбування та
друкування. Склад тканин. Методи визначення волокнистого складу тканин.
Будова тканин. Класифікація ткацьких переплетень. Структура лицьової та
зворотної сторін тканин.
Стандартизація і сортність тканин. Властивості тканин.
Стандартизація тканин. Визначення сорту тканин. Властивості тканин.
Характеристика властивостей тканин: геометричних, механічних, фізичних,
естетичних (оптичних), технологічних.
Асортимент текстильних матеріалів для виготовлення одягу.
Асортимент бавовняних тканин. Асортимент лляних тканин. Асортимент
шовкових тканин. Асортимент вовняних тканин.
Асортимент різних матеріалів для виготовлення одягу. Види, будова
та властивості натуральної і штучної шкіри. Загальні відомості про будову,

отримання та властивості трикотажних полотен. Полотна для білизни та
виробів верхнього трикотажу. Загальні відомості про будову та способи
отримання нетканих полотен. Асортимент та властивості підкладкових
тканин. Асортимент, будова та властивості прокладкових матеріалів.
Характеристика утеплювальних матеріалів. Характеристика та асортимент
натурального та штучного хутра. Асортимент, будова та властивості
швейних ниток. Виробництво і асортимент ниток різного волокнистого
складу. Асортимент оздоблювальних матеріалів. Асортимент та призначення
фурнітури. Вибір матеріалів для пакету швейного виробу та його
обґрунтування.
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Проектування швейного виробництва
Типи швейних підприємств. Структура швейного підприємства.
Попередній розрахунок швейного підприємства. Послідовність та
характеристика операцій підготовчого, експериментального, розкрійного
цехів. Характеристика технологічних потоків швейних цехів.
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