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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Художнє конструювання та 

моделювання» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

022Дизайн  галузі знань 02 Культура і мистецтво. 

Предметом дисципліни є формування знань методів проектування деталей 

одягу, придання деталям найвигідніших форм і розмірів у відповідності з 

розмірами і будовою тіла людини, їх особливостей з метою підготовки 

спеціалістів-модельєрів, які б відповідали вимогам ринку. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Методи побудови конструкцій та моделювання деталей 

одягу 

Змістовий модуль 2. Методи контролю якості одягу. 

Змістовий модуль 3. Технічне розмноження лекал деталей одягу. 

Змістовий модуль 4 Оформлення нормативно технічної документації проектно-

конструкторських робіт.  

Заплановані 

результати навчання 

Мета навчального курсу: забезпечення модельєра знаннями основ 

конструювання,  базових даних для моделювання деталей одягу,  методами 

контролю якості одягу, 

методами технічного розмноження лекал та  оформленням нормативно-

технічної документації проектно-конструкторських робіт в цілях . підготовки 

спеціалістів-модельєрів, які б відповідали вимогам ринку. 

Завдання навчальної дисципліни:  

 _  вивчення     методів побудови конструкцій та моделювання деталей  одягу       

_   вивчення    м етодів з методами контролю якості одягу 

 _  вивчення     методів з методами технічного розмноження лекал 

_ вивчення оформлення нормативно-технічної документації проектно-

конструкторських робіт 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягнути таких результатів навчання (компетентностей): Знати 

– знати принцип конструювання базових основ  

 _        знати  методи конструктивного моделювання деталей одягу 

_         знати методи контролю якості одягу 

_         знати  конструктивні дефекти одягу та методи їх усунення 

_        знати методи технічного розмноження лекал 

_         знати принципи оформлення конструкторської документації 

 



 

Вміти: 

_ побудувати  конструкції базових основ деталей одягу 

_ виконати конструктивне моделювання деталей одягу 

_ провести примірки зразка на фігурі людини 

_ усунути дефекти посадки зразка на фігурі людини 

_ виконати розмноження лекал одягу  

 

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 –15,5 

Галузь знань 

02 «Культура і мистецтво» 

Нормативна 

 

Спеціальність 

022 «Дизайн» 
Семестр 5,6,7-й 

Модулів – 4 

Освітній рівень: 

бакалавр 

Аудиторні години: 200 год 

Змістових модулів – 4 
Лекції: 

98—год. 

Практичні 102 год. 

Загальна кількість годин – 

465 

Лабораторні: 

год 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –6 

самостійної роботи 

студента – 8 

Самостійна робота 265 год. 

Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
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http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Методи побудови конструкцій та моделювання деталей одягу 

Тема1.Конструктивне моделювання базової основи плечового одягу.  

Конструктивне моделювання підрізів та драпірувань  у симетричних моделях жіночих суконь. 

Особливості конструктивного моделювання фасонних особистостей складних форм у асиметричних моделях 

жіночих суконь. 

Тема2. Принципи побудови базової основи вшивних рукавів у легкому одязі 

Особистості побудови прямого одношовного рукаву. Особливості побудови одношовного рукаву звуженого 

унизу. 

Тема3. Конструктивне моделювання вшивних рукавів різних форм. 

Особистості використання прийомів паралельного та конічного розширення у конструктивному моделюванні 

вшивних рукавів різних форм.   

Тема4.  Особливості конструювання рукаву суцільнокроєного з виробом. 

Особливості побудови конструкції суцільнокроєного рукава, який є продовженням плечового зрізу. 

Особливості побудови конструкції суцільнокроєного  рукава з горизонтальним верхнім контуром. 

Тема5.   Особливості конструювання вшивних комірів у легкому  одязі. Розрахунок застібок. 

Особливості побудови вшивних комірів стійка, відкладного, плосколежачого Принцип побудови комірів на 

сумісній горловині пілочки та спинки. Особливості побудови вшивних комірів різних форм у виробах з 

поглибленою горловиною.  Розрахунок однобортної та двубортної застібок. 

Тема6.Структурна схема побудови базової основи жіночого верхнього одягу. 

Особливості побудови базової основи жіночого верхнього одягу. Побудова основних  деталей конструкції 

жіночого пальто.  

 

Тема7. Особливості побудови  рукавів  у верхньому одязі. 

Особливості побудови основних деталей двошовного рукаву Побудова базисної сітки та розрахунок елементів 

конструкції двошовного рукаву. Особливості конструювання рукавів покрою реглан. Характеристика 

геометрії та форм рукавів реглан. Особливості побудови конструкції рукавів реглан.  

Тема 8. Конструктивне моделювання третього виду. 

 Основні положення конструктивного моделювання третього виду. Геометричне перетворення деталі рукава 

для моделювання похідних покроїв рукавів. Особливості конструювання рукавів покрою реглан. 

Характеристика геометрії та форм рукавів реглан. Особливості побудови конструкції рукавів реглан 

Тема 8. Конструктивне моделювання третього виду. 

 Основні положення конструктивного моделю-вання третього виду Геометричне перетворення деталі рукава 

для моделювання похідних покроїв рукавів. Особливості моделювання суцільно кроєних рукавів різних форм. 

Особливості моделювання рукавів реглан. 

Тема 9. Особливості конструювання комірів різного виду у верхньому одязі. 

 Принцип побудови вшивних комірів у виробах з відворотами у верхньому одязі. Принципи побудови 

конструкції комірів суцільнокроєних з виробом у верхньому одязі. 

 



Змістовий модуль 2. Методи контролю якості одягу. 

Тема10. Методи контролю якості одягу. Загальна характеристика якості посадки одягу. Проведення 

примірок 

 Загальна характеристика якості посадки одягу та проблеми її забезпечення. Зразок – еталон, як частина 

проекту промислового виробу. Послідовність проведення примірок. Особливості підготовки виробу до першої 

примірки. Особливості проведення першої  примірки.Особливості підготовки виробу до другої примірки. 

Порядок проведення другої примірки виробу 

Тема11. Конструктивні дефекти одягу. 

 Класифікація дефектів посадки одягу. Основні групи конструктивних дефектів у одязі 

Зовнішнє проявлення та причини виникнення конструктивних дефектів. Способи усунення конструктивних 

дефектів одягу 

Змістовий модуль 3. Технічне розмноження лекал деталей одягу. 

Тема12. Градація лекал.   

Градація лекал, як закономірне моделювання конструкції, та як система стандартних модулів суміжних 

розмірів та зростві Закономірність мінливості антропометричних розмірних ознак. Основні принципи градації. 

Методі та способи градації лекал: спосіб групування, променевий, метод постійних прирощувань, 

пропорційно-розрахунковий метод. 

Змістовий модуль 4 Оформлення нормативно технічної документації проектно-конструкторських робіт. 

Тема13. Нормативно-технічна документація для різних етапів модельно-конструкторських робіт 

      Етапи конструкторської підготовки до впровадження нових моделей у виробництво 

Зміст проектно-конструкторської документації. Склад робочої конструкторської документації на швейні 

вироби. 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

Л ПЗ СР 

І. МЕТОДИ  ПОБУДОВИ  КОНСТРУКЦІЙ  ТА МОДЕЛЮВАННЯ  ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ  

3- курс, 5 -й семестр     

Тема1.Конструктивне моделювання базової основи плечового 

одягу. 

 Конструктивне моделювання підрізів та драпірувань  у 

симетричних моделях жіночих суконь. 

20 4 4 12 

Особливості конструктивного моделювання фасонних 

особистостей складних форм у асиметричних моделях жіночих 

суконь. 

24 4 8 12 

Тема 2. Принципи побудови базової основи вшивних рукавів у 

легкому одязі 

Особистості побудови конструкції прямого одношовного рукаву 

12 4 8  



Особливості побудови конструкції одношовного рукаву 

звуженого до низу. 
20 4 4 12 

Тема 3. Конструктивне моделювання вшивних рукавів різних 

форм. 

Прийоми паралельного та конічного розширення у 

конструктивному моделюванні вшивних рукавів  

8 4 4  

Конструктивне моделювання  вшивних рукавів різних форм 18 4 4 10 

Тема 4. Особливості конструювання рукаву суцільнокроєного 

з виробом. 

Особливості побудови конструкції суцільнокроєного рукава, який 

є продовженням плечового зрізу. 

19 4 4 11 

Особливості побудови конструкції суцільнокроєного  рукава з 

горизонтальним верхнім контуром 
14 2 2 10 

                                                     Усього за семестр 
135 30 38 67 

III курс,6-й семестр     

Тема 5.Особливості конструювання вшивних комірів у 

легкому  одязі. Розрахунок застібок. 

Особливості побудови вшивних комірів стійка, відкладного, 

плосколежачого 

8 4 4  

Принцип побудови комірів на сумісній горловині пілочки та 

спинки. 
4 2 2  

Особливості побудови вшивних комірів різних форм у виробах з 

поглибленою горловиною. 
26 4 4 18 

 Розрахунок конструктивних елементів однобортної та двубортної 

застібок. 
4 2 2  

 Тема 6.Структурна схема побудови базової основи жіночого 

верхнього одягу. 

 Особливості побудови базової основи жіночого верхнього одягу. 

Побудова основних  деталей конструкції жіночого пальто.  

30 4 8 18 

Тема 7. Особливості побудови  рукавів  у верхньому одязі. 

Особливості побудови основних деталей двошовного рукаву 

Побудова базисної сітки та розрахунок елементів конструкції 

двошовного рукаву. 

30 4 8 18 

Особливості конструювання рукавів покрою реглан. 

Характеристика геометрії та форм рукавів реглан. Особливості 

побудови конструкції рукавів реглан 

25 2 6 17 

                                                      Усього за семестр                                                                                                                                                     135 24 40 71 

IV курс,7-й семестр     



Тема 8. Конструктивне моделювання третього виду. 

 Основні положення конструктивного моделю-вання третього 

виду Геометричне перетворення деталі рукава для моделювання 

похідних покроїв рукавів. 

28 4 4 20 

Особливості моделювання суцільно кроєних рукавів різних форм. 

Особливості моделювання рукавів реглан. 
38 4 4 30 

Тема 9. Особливості конструювання комірів різного виду у 

верхньому одязі. 

 Принцип побудови вшивних комірів у виробах з відворотами у 

верхньому одязі. 

28 4 4 20 

Принципи побудови конструкції комірів суцільнокроєних з 

виробом у верхньому одязі. 
28 4 4 20 

ІІ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОДЯГУ     

Тема10. Методи контролю якості одягу. Загальна 

характеристика якості посадки одягу. Проведення примірок 

 Загальна характеристика якості посадки одягу та проблеми її 

забезпечення. Зразок – еталон, як частина проекту промислового 

виробу 

4 4   

Послідовність проведення примірок. Особливості підготовки 

виробу до першої примірки. Особливості проведення першої  

примірки.Особливості підготовки виробу до другої примірки. 

Порядок проведення другої примірки виробу 

14 2 2 10 

Тема11. Конструктивні дефекти одягу. 

 Класифікація дефектів посадки одягу. Основні групи 

конструктивних дефектів у одязі 

4 4   

Зовнішнє проявлення та причини виникнення конструктивних 

дефектів. Способи усунення конструктивних дефектів одягу 
8 4 4  

III ТЕХНІЧНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ     

Тема12. Градація лекал.   

Градація лекал, як закономірне моделювання конструкції, та як 

система стандартних модулів суміжних розмірів та рості 

Закономірність мінливості антропометричних розмірних ознак. 

Основні принципи градації 

4 4   

Методі та способи градації лекал: спосіб групування, променевий, 

метод постійних прирощувань, пропорційно-розрахунковий 

метод. 

24 2 2 20 

IV. ОФОРМЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОЕКТНО –КОНСТРУКТОРСЬКИХ  РОБІТ. 
    

Тема13. Нормативно-технічна документація для різних етапів 

модельно-конструкторських робіт 
4 4   



      Етапи конструкторської підготовки до впровадження нових 

моделей у виробництво 

Зміст проектно-конструкторської документації. Склад робочої 

конструкторської документації на швейні вироби. 
11 4  7 

Усього за семестр                                                     195 44 24 127 

Усього за курс                                                   465 98 102 265 

 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Практичне завдання Кількість 

годин 

1 1 Конструктивне моделювання підрізів та драпірувань  у симетричних 

моделях жіночих суконь. 
4 

2 1 Особливості конструктивного моделювання фасонних особистостей 

складних форм у асиметричних моделях жіночих суконь. 
8 

3 2 Особистості побудови конструкції прямого одношовного рукаву 8 

4 2 Особливості побудови конструкції одношовного рукаву звуженого 

до низу. 
4 

5 3 Прийоми паралельного та конічного розширення у конструктивному 

моделюванні вшивних рукавів 
4 

6 3 Конструктивне моделювання  вшивних рукавів різних форм 4 

7 4 Особливості побудови конструкції суцільнокроєного рукава, який є 

продовженням плечового зрізу 
4 

8 4 Особливості побудови конструкції суцільнокроєного  рукава з 

горизонтальним верхнім контуром 
2 

9 5 Особливості побудови вшивних комірів стійка, відкладного, 

плосколежачого 
4 

10 5 Принцип побудови комірів на сумісній горловині пілочки та спинки. 2 

11 5 Особливості побудови вшивних комірів різних форм у виробах з 

поглибленою горловиною. 
4 

12 5 Розрахунок конструктивних елементів однобортної та двубортної 

застібок. 
2 

13 6 Особливості побудови базової основи жіночого верхнього одягу. 

Побудова основних  деталей конструкції жіночого пальто. 
8 

14 7 Особливості побудови основних деталей двошовного рукаву 

Побудова базисної сітки та розрахунок елементів конструкції 

двошовного рукаву. 

8 

15 7 Особливості конструювання рукавів покрою реглан. Характеристика 

геометрії та форм рукавів реглан. Особливості побудови конструкції 

рукавів реглан 

6 



16 8 Геометричне перетворення деталі рукава для моделювання похідних 

покроїв рукавів. 

4 

17 8 Особливості моделювання суцільно кроєних рукавів різних форм. 

Особливості моделювання рукавів реглан. 

4 

18 9 Принцип побудови вшивних комірів у виробах з відворотами у 

верхньому одязі. 

4 

19 9 Принципи побудови конструкції комірів суцільнокроєних з виробом 

у верхньому одязі. 

4 

20 10 Послідовність проведення примірок. Особливості підготовки виробу 

до першої примірки. Особливості проведення першої  

примірки.Особливості підготовки виробу до другої примірки. 

Порядок проведення другої примірки виробу 

2 

21 11 Зовнішнє проявлення та причини виникнення конструктивних 

дефектів. Способи усунення конструктивних дефектів одягу 

4 

22 12 Методі та способи градації лекал: спосіб групування, променевий, 

метод постійних прирощувань, пропорційно-розрахунковий метод. 

2 
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3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Завдання Кількість 

годин 

1 1  Розробити схеми конструктивного моделювання 3 варіантів підрізів 

та драпірувань  у симетричних моделях жіночих суконь. 
12 

2 1 Розробити схеми конструктивного моделювання 3 варіантів 

фасонних особистостей складних форм у асиметричних моделях 

жіночих суконь 

12 

3 2 Виготовити макет одношовного рукаву звуженого до низу. 12 

4 3 Розробити схеми конструктивного моделювання 3 варіантів 

вшивних рукавів різних форм 
10 

5 4 Виготовити макет суцільнокроєного рукава, який є продовженням 

плечового зрізу 
11 

6 4 Виготовити макет суцільнокроєного  рукава з горизонтальним 

верхнім контуром 
10 

7 5 Виготовити макет одного з комірів різних форм у виробах з 

поглибленою горловиною. 
18 

8 6 Виготовити макет жіночого верхнього одягу. 18 

9 7 Виготовити макет двошовного рукаву верхнього одягу. 18 

10 7 Виготовити макет рукавів покрою реглан. верхнього одягу. 17 

11 8 Перетворити деталі вшивного рукава у конструкцію рукавів 

похідних покроїв методами кнструктивного моделювання. 

20 

12 8 Виготовити макет суцільно кроєних рукавів різних форм, рукавів 

реглан. 

30 



13 9   Виготовити макет    вшивних комірів у виробах з відворотами у 

верхньому одязі. 

20 

14 9 Виготовити макет комірів суцільно-кроєних з виробом у верхньому 

одязі. 

20 

15 10 Розробити послідовність проведення  першої примірки одного 

виробу за власним бажанням.  

10 

16 12 Виконати градацію лекал деталі плечового одягу пропорційно-

розрахунковим метод ом. 

20 

17 13 Розробити технічне завдання як етап конструкторської підготовки до 

впровадження нової моделі у виробництво. 

7 
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4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Фронтальна контролююча бесіда, індивідуальне усне опитування, практичні, індивідуально-творчі 

роботи; самостійні, контрольна робота, залік. 

5. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА 5-й CЕМЕСТР 

 

Кількість 

балів 

ЗМ-4   100 

Т13 Т14 Т15 Т16 

30 20 25 25 

Лекції 10 5 5 5 

Практичні 10 5 10 10 

Самостійні 10 10 10 10 

 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА 6-й CЕМЕСТР 

 

Кількість 

балів 

ЗМ-4   100 

Т17 Т18 Т19 

50 20 30 

Лекції 5     

Практичні 30 10 20 

Самостійні 15 10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 — 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 — 89 В 

добре  
75 — 81 С 



64 — 74 D 
задовільно  

60 — 63 Е  

35 — 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

9. Перелік контрольних питань: 

 

1. Наведіть приклад конструктивного моделювання рельєфу в жіночому ліфі. 

2.  Наведіть приклад конструктивного моделювання асиметричного елементу в жіночій сукні. 

3. Які основні етапи будування жіночого верхнього одягу 

4. Назвіть основні лінії базисної сітки конструкції рукаву 

5. Назвіть основні розмірні ознаки для будування рукаву 

6. Побудуйте конструкцію вшивного прямого одношовного рукаву 

7. Назвіть основні етапи будування вшивного рукаву звуженого у низу 

8. Назвіть особливості будування двушовного рукаву 

9. Назвіть особливості будування рукавів «кімоно» 

10. Назвіть особливості будування рукаву «летюча миша» 

11. Назвіть основні принципи побудови конструкції рукаву реглан 

12. Назвіть основні принципи моделювання  конструкції рукаву реглан на основі вшивного рукаву 

13. Назавть особливості моделювання суцільно кроєних рукавів .. 

14. Як  перетворити  деталі вшивного  рукава для моделювання похідних покроїв рукавів 

15. Назвіть види комірів 

16. Назвіть основні принципи побудови вшивних комірів 

17. Назвіть основні принципи побудови комірів суцільно кроєних з виробом 

18. Дайте загальну характеристику якості посадки одягу 

19. Назвіть послідовність підготовки виробу до першої примірки 

20. Назвіть послідовність підготовки виробу до другої примірки 

21. Назвіть класифікацію дефектів посадки одягу на фігурі 

22. Назвіть основні групи конструктивних дефектів одягу 

23. Наведіть приклади зовнішніх проявлень конструктивних дефектів та причини їх виникнення 

24. Наведіть приклади усунення конструктивних дефектів одягу 

25. У чому спостерігається  закономірність мінливості антропометричних розмірних ознак 

26. Назвіть основні принципи градації лекал 

27. Назвіть основні методи та способи градації лекал 

28. Яку нормативно-технічну документацію розробляють на різних етапах модельно-конструкторських 

робіт 

29. Назвіть зміст проектно-конструкторської документації 

30. Назвіть склад робочої конструкторської документації на швейні вироби 
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