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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Антропологія та ергономіка в 

одязі» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми «Дизайн 
одягу» підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 022 Дизайн. 
Предметом вивчення курсу є анатомічна будова та особливості 
зовнішньої форми тіла людини, закономірності зміни розмірів фігур та 
принципів їх стандартизації. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Художнє конструювання та моделювання, 
Формоутворення та робота в матеріалі, Спеціальний рисунок та 
перспектива, Дизайн-проектування одягу. 
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про анатомію і морфологію. 
Змістовий модуль 2. Загальна характеристика зовнішньої форми тіла 
людини. 
Змістовий модуль 3. Методи дослідження розмірів тіла людини в статиці 
Змістовий модуль 4. Основні принципи побудови розмірної типології 
населення 
Змістовий модуль 5. Основні завдання ергономіки як науку 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування у студентів знань, умінь та 
навичок з інтегрованої дисципліни «Антропологія та ергономіка в одязі», 
на основі яких, в результаті вивчення анатомічної будови та 
особливостей зовнішньої форми тіла людини, закономірності зміни 
розмірів фігур та принципів їх стандартизації, проектувати об’єкти 
дизайну одягу в системі «людина-одяг-середовище», які були б 
максимально зручними для людини при їх використанні. 
Завдання навчальної дисципліни:  
– вивчити елементи анатомії та морфології людини; 
– вивчити загальну характеристику зовнішньої форми тіла людини; 
– вивчити загальну характеристику форми та будову окремих частин 

скелету; 
– вивчити кісткову та м’язову систему; 
– вивчити розмірну характеристику тіла людини; 
– освоїти навички зняття розмірних ознак; 
– вивчити особливості проектування та виготовлення одягу в масовому 

виробництві; 
– розуміти значення розмірної антропологічної стандартизації для 

проектування одягу та поліпшення її якостей; 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


– володіти основами теоретичних знань про методи ергономічних 
досліджень та їх використання при проектуванні одягу; 

– вміти всебічно аналізувати ергономічні вимоги, які пред’являються до 
кінцевих результатів діяльності дизайнера; 

– мати практичні навички в проектуванні ергономічних систем, 
необхідних дизайнеру одягу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати:  
– частини тіла та скелета людини; 
– розташування кісток: черепа, хребта, грудної клітини, тазу, верхніх і 

нижніх кінцівок; 
– форму та види суглобів; 
– форму та назви поверхових м’язів: голови, тулуба, верхніх і нижніх 

кінцівок; 
– знати пластику тіла: голови, тулуба, тазу, верхніх та нижніх кінцівок; 
– основні відомості про ергономічні чинники, вживані при проектуванні 

простих речей (одягу і аксесуарів); 
– основні відомості про особливості проектування ергономічних систем 

різного класу і рангу;  
– про ергономіку: у побуті, на виробництві, в міському середовищі; 
– дотриманням ергономічних вимог до основних етапів створення 

проекту дизайну-об'єкту одягу. 
вміти:  
– проводити ергономічний аналіз ситуацій середовища і компонентів 

середовища; 
– грамотно формувати проектні концепції дизайну одягу і аксесуарів з 

врахуванням ергономічних вимог і норм; 
– застосовувати на практиці основні методи і методики ергономічних 

досліджень при створенні дизайну-проектів об’єктів дизайну; 
– проводити передпроектний ергономічний аналіз довкілля проживання 

сучасної людини; 
– створювати конструкції одягу з використанням ергономічних норм і 

вимог; 
– створювати грамотний ергономічний дизайн-проект одягу і аксесуарів 

для використання сучасною людиною (у побуті і на роботі). 
компетенцій: здатність організовувати власну діяльність, визначати 
методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх 
ефективність і якість; використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології для вдосконалення професійної діяльності; орієнтуватися в 
умовах частої зміни технологій у професійній діяльності; розуміти сутність 
і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий 
інтерес. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
− володіти основами теоретичних знань про методи ергономічних 
досліджень та їх використання при проектуванні одягу; 
– володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
– здатність вільно спілкуватися на професійні теми з використанням 

професійної термінології; 
– дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 

професійній діяльності; 
– проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  
– проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 



технологій в освітній діяльності для розв’язання експериментальних і 
практичних творчих завдань; 

– самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно поповнювати 
знання, підвищувати професійний рівень. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво  Нормативна 

Спеціальність 
022 Дизайн  Семестр 6 

Модулів – 3 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 32 год. 

Змістових модулів – 5 
Лекції: 
16 год. 

Практичні, 
семінарські:  

16 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

 
год.  

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 32 
самостійної роботи студента – 58 

Самостійна робота  
58 год. 

Модульний контроль 
Вид контролю: диф. залiк 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про анатомію і морфологію 
 

Тема 1. Елементи анатомії і морфологи людини 
Загальні відомості про кісткову системі людини. Характеристика форми та будова 

окремих частин скелета. Форма кісток. Види з'єднання кісток. Характеристика м'язової 
системи людини. Види суглобів. Загальна характеристика форми і будови суглобів. 

 
Змістовий модуль 2. Загальна характеристика зовнішньої форми тіла людини 

 
Тема 2. Характеристика основних морфологічних ознак, що визначають 

зовнішню форму тіла людини 
Тотальні морфологічні ознаки і їх мінливість. Статура. Основні ознаки, що визначають 

статуру. Характеристика форми окремих частин тіла: шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. 
Класифікації типів статури чоловіків, жінок, підлітків. Конституція. Схема конституційних типів 
жінок. Пропорції тіла, їх мінливість. Ознаки, що характеризують пропорції. 

 
Тема 3. Постава, її класифікації. Методи дослідження постави 
Визначення постави. Класифікації типів постави. Методи дослідження постави. Облік 

постави при конструюванні одягу. 
 

Змістовий модуль 3. Методи дослідження розмірів тіла людини в статиці 
 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


Тема 4. Антропометрія, її основні принципи. Сучасна методика 
антропометричних досліджень 

Загальні положення та основні принципи антропометричної методики. Основні 
антропометричні точки. Характеристика антропометричних площин, осей. Класифікація 
вимірювань тіла людини. Антропометричні прилади, їх характеристика. Програми 
вимірювань дорослого і дитячого населення. 

 
Тема 5. Методика і особливості дослідження фігури людини в умовах 

виготовлення одягу за індивідуальними замовленнями 
Вивчення методики вимірювання фігур в умовах швейних підприємств. 

Характеристика інструментів і пристосувань, що використовуються для зняття вимірів. 
Основні, додаткові і допоміжні вимірювання. Контактні і безконтактні методи дослідження. 

 
Тема 6. Динамічна антропометрія 
Поняття динамічної антропометрії. Методика визначення вимірювань розмірів тіла в 

динаміці. Динамічний ефект. Динамічна антропологія і використання її результатів при 
проектуванні одягу. Застосування результатів динамічних ефектів при проектуванні 
конструктивних збільшень в одязі. Ергономіка. Антропометричні показники динамічного 
відповідності. 

 
Змістовий модуль 4. Основні принципи побудови розмірної типології населення 
 
Тема 7. Основні принципи побудови розмірної типології дорослого і дитячого 

населення 
Теоретичні основи побудови розмірної типології населення. Провідні і підлеглі 

розмірні ознаки. Вимоги, що пред'являються до провідних розмірним ознаками. Інтервал 
байдужості і його значення для конструювання одягу. 

 
Тема 8. Розмірно-ростові стандарти дорослого і дитячого населення 
Поняття про антропометричні і конструкторські розмірно-ростові стандарти. Методи 

розрахунку антропометричних розмірно-ростових стандартів. Перехід від антропометричних 
стандартів до конструкторських. Методи дослідження розмірів тіла дітей. Позначення 
розмірів одягу дорослого і дитячого населення. 

 
Тема 9. Розмірно-ростовий асортимент 
Поняття розмірно-ростового асортименту. Класифікація фігур типової статури. 

Розробка шкал відсоткового розподілу типових фігур для промислового виробництва одягу. 
 

Змістовий модуль 5. Основні завдання ергономіки як науки 
 
Тема 10. Основні фактори ергономіки 
Людини в умовах штучного навколишнього середовища. Використання дизайнером 

всієї наявної інформації про людське тіло для проектування об'єкту дизайну одягу. 
Ергономічні показники, що формують склад ергономіки (антропометричні, гігієнічні, 
фізіологічні, психофізіологічні і психологічні). Структура ергономіки (безпека, ефективність, 
комфорт). 

 
Тема 11. Основні вимоги до одягу 
Ергономічні вимоги визначають відповідність одягу антропометричним, гігієнічним, 

психофізичним та психофізіологічним, а також психологічним особливостям людини. 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 
денна форма 

усього у тому числі 
л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про анатомію і морфологію 
1. Елементи анатомії і морфологи людини. 2 2     



Разом за змістовим модулем 1 2 2     
Змістовий модуль 2. Загальна характеристика зовнішньої форми тіла людини 

2. Характеристика основних морфологічних ознак, 
що визначають зовнішню форму тіла людини. 15 2 4   9 

3. Постава, її класифікації. Методи дослідження 
постави. 17 2 6   9 

Разом за змістовим модулем 2 30 4 10   16 

Змістовий модуль 3. Методи дослідження розмірів тіла людини в статиці 
4. Антропометрія, її основні принципи. Сучасна 
методика антропометричних досліджень. 

16 2 6   8 

5. Методика і особливості дослідження фігури 
людини в умовах виготовлення одягу за 
індивідуальними замовленнями. 

9 
2    7 

6. Динамічна антропометрія      4 
Разом за змістовим модулем 3 29 4 6   19 

Змістовий модуль 4. Основні принципи побудови розмірної типології населення 
7. Основні принципи побудови розмірної типології 
дорослого і дитячого населення. 

6     6 

8. Розмірно-ростові стандарти дорослого і дитячого 
населення. 

8 2    6 

9. Розмірно-ростовий асортимент. 5     5 
Разом за змістовим модулем 4 19 2    17 

Змістовий модуль 5. Основні завдання ергономіки як науки 
10. Основні фактори ергономіки. 5 2     
11. Основні вимоги до одягу. 6 2    4 
Разом за змістовим модулем 5 11 4    4 
Разом 90 16 16   58 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми 

Кількіст
ь 

годин 

1 2 

Загальна характеристика зовнішньої форми тіла людини 
– Вивчення особливостей зовнішньої форми тіла людини. 
– Вимірювання тотальних ознак. 
– Визначення типу пропорцій, статури, конституції. 
– Визначення форми верхніх і нижніх кінцівок. 

4 

2 3 

Постава, її класифікації. Методи дослідження постави 
– Вивчення класифікацій типів постави. 
– Визначення типу постави. 
– Аналіз зміни постави в залежності від впливу різних чинників. 

6 

3 4 

Антропометрія, її основні принципи. Сучасна методика антропометричних 
досліджень 

– Вивчення техніки і послідовності вимірювання розмірних ознак фігури, 
необхідних для конструювання одягу. 

6 

Разом 16 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми Кількість 

годин 

1 2 

Характеристика основних морфологічних ознак, що визначають 
зовнішню форму тіла людини 
Опрацювати спеціальну літературу, яка розкриває тотальні морфологічні 
ознаки і їх мінливість. Статура. Основні ознаки, що визначають статуру. 
Характеристика форми окремих частин тіла: шиї, тулуба, верхніх і нижніх 
кінцівок. Класифікації типів статури чоловіків, жінок, підлітків. Конституція. 
Схема конституційних типів жінок. Пропорції тіла, їх мінливість. Ознаки, що 

9 



характеризують пропорції. 

2 3 
Постава, її класифікації. Методи дослідження постави 
Опрацювати спеціальну літературу, яка розкриває класифікації типів постави. 
Методи дослідження постави. Облік постави при конструюванні одягу. 

9 

3 4 

Антропометрія, її основні принципи. Сучасна методика 
антропометричних досліджень 
Опрацювати спеціальну літературу, яка розкриває загальні положення та 
основні принципи антропометричної методики. Основні антропометричні 
точки. Характеристика антропометричних площин, осей. Класифікація 
вимірювань тіла людини. Антропометричні прилади, їх характеристика. 
Програми вимірювань дорослого і дитячого населення. 

8 

4 5 

Методика і особливості дослідження фігури людини в умовах 
виготовлення одягу за індивідуальними замовленнями 
Вивчення методики вимірювання фігур в умовах швейних підприємств. 
Характеристика інструментів і пристосувань, що використовуються для зняття 
вимірів. Основні, додаткові і допоміжні вимірювання. Контактні і безконтактні 
методи дослідження. 

7 

5 6 

Динамічна антропометрія 
Опрацювати спеціальну літературу, яка розкриває методики визначення 
вимірювань розмірів тіла в динаміці. Динамічний ефект. Динамічна 
антропологія і використання її результатів при проектуванні одягу. 
Застосування результатів динамічних ефектів при проектуванні 
конструктивних збільшень в одязі. Ергономіка. Антропометричні показники 
динамічного відповідності. 

4 

6 7 

Основні принципи побудови розмірної типології дорослого і дитячого 
населення 
Опрацювати спеціальну літературу, яка розкриває теоретичні основи 
побудови розмірної типології населення. Провідні і підлеглі розмірні ознаки. 
Вимоги, що пред'являються до провідних розмірним ознаками. Інтервал 
байдужості і його значення для конструювання одягу. 

6 

7 8 

Розмірно-ростові стандарти дорослого і дитячого населення 
Поняття про антропометричні і конструкторські розмірно-ростові стандарти. 
Методи розрахунку антропометричних розмірно-ростових стандартів. Перехід 
від антропометричних стандартів до конструкторських. Методи дослідження 
розмірів тіла дітей. Позначення розмірів одягу дорослого і дитячого 
населення. 

6 

8 9 

Розмірно-ростовий асортимент 
Поняття розмірно-ростового асортименту. Класифікація фігур типової 
статури. Розробка шкал відсоткового розподілу типових фігур для 
промислового виробництва одягу. 

5 

9 11 

Основні вимоги до одягу 
Опрацювати спеціальну літературу, яка розкриває ергономічні вимоги, 
визначає відповідність одягу антропометричним, гігієнічним, психофізичним 
та психофізіологічним, а також психологічним особливостям людини. 

4 

Разом  58 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Антропологія та 

ергономіка в одязi» застосовуються такі методи: 
– методи контролю: поточний контроль практичних робіт (перегляд практичних 

робіт, їх обговорення, консультування); 
– методи усного контролю: семестровий контроль (залік); 
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 



Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 
Лекцiї ( 8 б) 1 1 1 1 1   1  1 1 
Практичні заняття (23 
б)  7 8 8        

Самостійна робота 
 (33 б)  5 5 5 3 3 3 3 3  3 

Поточний модульний 
контроль (16 б)  4 4 6 2 

Підсумковий 
контроль (20 б) залiк 20 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 
Екзамен Залік 

A 90–100 
(відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

B 82–89 
(дуже добре) 4 (добре) 

C 75–81 
(добре) 

D 64–74 
(задовільно)  3 (задовільно) 

E 60–63 
(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛIКУ 

1. Будова кісткового скелета.  
2. Характеристика м'язової системи тіла людини.  
3. Види з'єднання кісток. Характеристика форм і видів суглобів.  
4. Загальна характеристика зовнішньої форми тіла людини (форми рук, ніг, спини, сідниць, 

живота, грудної клітки, шиї, плечей, стегон). 
5. Тотальні морфологічні ознаки та їх характеристика.  
6. Пропорції тіла людини, їх характеристика.  
7. Характеристика основних ознак, що визначають статуру.  
8. Типи статури жінок.  
9. Типи статури чоловіків.  
10. Типи статури підлітків.  
11. Антропоморфологічна класифікація типів жіночих фігур. 
12. Схема конституціональних типів жінок. 
13. Біомеханіка. Умови рівноваги тіла в статиці і положення центру ваги. 
14. Фактори, що впливають на формування та зміну постави тіла людини.  
15. Класифікація постави чоловічих фігур.  
16. Класифікація постави жіночих фігур.  
17. Класифікація постави дітей і підлітків.  
18. Характеристика типів постави, прийнятих при конструюванні одягу.  
19. Методи дослідження постави.  
20. Методика антропометричних досліджень, їх принципи та положення.  
21. Розмірна характеристика тіла людини.  
22. Вибірковий метод дослідження населення.  
23. Методика дослідження розмірів тіла індивідуального споживача.  
24. Методика динамічної антропометрії та можливості її застосування.  
25. Ергономіка. Антропометричні показники динамічної відповідності.  
26. Ергономічні показники зовнішньої динамічної відповідності.  



27. Закономірності розподілу частот варіантів антропометричних ознак.  
28. Закон нормального розподілу частот варіантів антропометричних ознак.  
29. Розмірна типологія дорослого населення і принципи її побудови.  
30. Провідні розмірні ознаки, вимоги, що пред'являються до них. 
31. Інтервал байдужості і його значення для конструювання одягу.  
32. Особливості побудови розмірної типології для дітей.  
33. Антропометричні розмірно-ростові стандарти.  
34. Конструкторські розмірно-ростові стандарти.  
35. Загальна характеристика шкал процентного розподілу.  
36. Позначення розмірів одягу. 
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