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                         Спеціальність 022 «Дизайн» 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни МАКЕТУВАННЯ ТА РОБОТА В МАТЕРІАЛІ 

Викладач Фещенко Наталія Анатоліївна 

 

Контактний телефон 0684485360 

Посилання ! 

Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю вівторок  з 15.00 до 16.20  

 

  

Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Макетування та робота в матеріалі» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022Дизайн  галузі знань 02 

Культура і мистецтво. 

Предметом вивчення  курсу є методи роботи над дизайн-проектом, таких як: 

пошук нових оригінальних форм, методи збору, порівняння та аналізу аналогів, 

придання деталям одягу найвигідніших форм  та методи обробки вузлів 

з’єднання варіантів макетів при виготовленні кваліфікаційного виробу.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

Змістовий модуль І. . Технологічно-проектувальні роботи над кваліфікаційним 

виробом  

Змістовий модуль ІІ. Виготовлення макетів  оптимальних варіантів основних 

вузлів кваліфікаційного виробу. 

Змістовий модуль 3. Створення форми деталей об’єкту дизайну методом  

конструктивного моделювання.     
Заплановані 

результати навчання 

Мета навчального курсу: формування у студентів системного підходу для 

вирішення творчих завдань з проектування,  моделювання та виготовлення 

одягу, забезпечення знаннями методів  обробки вузлів кваліфікаційного 

швейного виробу, надбання практичних навиків роботи в матеріалі з 

метою їх використання при виготовленні кваліфікаційного швейного 

виробу 

Завдання навчальної дисципліни:  

Проаналізувати зовнішню форму, покрій, технологічний устрій  

кваліфікаційного виробу. Визначити можливі варіанти основних вузлів обробки  

кваліфікаційного виробу. Виготовлення макетів можливих варіантів основних 

вузлів кваліфікаційного виробу. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягнути таких результатів навчання (компетентностей):  

– визначити  метод обробки варіанту кишені кваліфікаційного виробу 

– визначити  метод обробки варіанту  застібок  кваліфікаційного виробу 

– визначити  метод обробки варіанту комірів кваліфікаційного виробу 

– визначити  метод обробки варіанту рукавів кваліфікаційного виробу 



 
Вміти: 

- виготовити  варіанти макетів основних вузлів з’єднання 

кваліфікаційного виробу  

 
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. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

форма 

навчання 

денна 

Кількість кредитів – 7,5 

Галузь знань 

02 «Культура і мистецтво» 

Нормативна 

 

Спеціальність 

022 «Дизайн» 
Семестр 7,8-й 

Модулів –3 

Освітній рівень: 

Бакалавр 

Аудиторні години: 100 год 

Змістових модулів –3 
Лекції: 

6—год. 

Практичні, 

семінарські:  

94 год. 

Загальна кількість годин – 

225 

Лабораторні: 

год 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4  

самостійної роботи 

студента – 4 

Самостійна робота 125 год. 

Вид контролю: 7 

 

 

 

 

 

 

 

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


                          2.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль І. . Технологічно-проектувальні роботи над кваліфікаційним виробом  

Тема 1. Аналіз зовнішньої форми кваліфікаційного виробу. 

Аналіз зовнішньої форми, силуету, покрою, технологічного устрою  кваліфікаційного виробу. 

Тема 2. Визначення  варіантів основних вузлів обробки  кваліфікаційного виробу. 

Пошук та визначення оптимальних варіантів основних вузлів обробки  кваліфікаційного виробу. 

Тема 3. Моделювання макетів  варіантів основних вузлів кваліфікаційного виробу. 

Моделювання макетів оптимальних варіантів основних вузлів кваліфікаційного виробу. 

Змістовий модуль ІІ. Виготовлення макетів  оптимальних варіантів основних вузлів 

кваліфікаційного виробу. 

Тема 4. Розробка методу обробки  варіанту кишені кваліфікаційного виробу. 

Визначити  метод обробки  варіанту кишені кваліфікаційного виробу, виготовити макет варіанту 

кишені кваліфікаційного виробу 

Тема 5. Розробка методу обробки  варіанту застібок  кваліфікаційного виробу.  

Визначити  метод обробки варіанту  застібок  кваліфікаційного виробу, виготовити макет варіанту 

застібки  кваліфікаційного виробу 

Тема 6. Розробка методу обробки  варіанту комірів   кваліфікаційного виробу. 

Визначити  метод обробки варіанту комірів кваліфікаційного виробу, , виготовити макет варіанту 

коміру кваліфікаційного виробу 

Тема 7. Розробка методу обробки  варіанту рукавів    кваліфікаційного виробу. 

Визначити  метод обробки варіанту рукавів кваліфікаційного виробу, виготовити макет варіанту 

рукаву кваліфікаційного виробу 

Тема 8. Розробка методу обробки  варіанту оздоблення   кваліфікаційного виробу. 

Визначити  метод обробки варіанту оздоблення кваліфікаційного виробу, , виготовити макет 

варіанту оздоблення кваліфікаційного виробу 

 Змістовий модуль 3. Створення форми деталей об’єкту дизайну методом  конструктивного 

моделювання.    

 Тема 9. Розробка технічного ескізу кваліфікаційного виробу. 

Тнехнічний  аналіз конструктивних елементів моделі.  Технічний опис зовнішнього виду моделі. 

  Тема 10. Аналіз етапів конструктивного моделювання моделі кваліфікаційного виробу. 

Вибір базової основи конструкції моделі. Вибір прийомів конструктивного моделювання 

фасонних особистостей моделі. 

Тема 11. Розробка схем послідовності конструктивного моделювання моделі. 

Розробка схем послідовності конструктивного моделювання переду моделі. 

Розробка схем послідовності конструктивного моделювання спинки  моделі. 

Розробка схем послідовності конструктивного моделювання рукаву  моделі. 

Розробка схем послідовності конструктивного моделювання коміру  моделі. 

 

 



3.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

4-й курс, 7-й семестр        

Змістовий модуль І. Технологічно-проектувальні роботи над кваліфікаційним виробом  

  1.Аналіз зовнішньої форми кваліфікаційного 

виробу. 

16  8   8 

   2. Визначення  варіантів основних вузлів 

обробки  кваліфікаційного виробу. 

16  8   8 

3. Моделювання макетів  варіантів основних 

вузлів кваліфікаційного виробу. 

18 4 8   8 

Змістовий модуль ІІ. Виготовлення макетів  оптимальних варіантів основних вузлів 

кваліфікаційного виробу. 

4. Розробка методу обробки  варіанту кишені 

кваліфікаційного виробу. 

16  8   8 

5. Розробка методу обробки  варіанту застібок  

кваліфікаційного виробу. 

16  8   8 

6. Розробка методу обробки  варіанту комірів   

кваліфікаційного виробу. 

16  8   8 

7. Розробка методу обробки  варіанту рукавів    

кваліфікаційного виробу. 

16  8   8 

8. Розробка методу обробки  варіанту 

оздоблення   кваліфікаційного виробу. 

16  8   11 

Усього за семесто 135 4 64   67 

4-й курс, 8-й семестр       

Змістовий модуль 3. Створення форми деталей об’єкту дизайну методом  конструктивного 

моделювання. 

9. Розробка технічного ескізу кваліфікаційного 

виробу. 

28 2 10   16 

10 Аналіз етапів конструктивного моделювання 

моделі кваліфікаційного виробу. 

26  10   16 

11.Розробка схем послідовності 

конструктивного моделювання моделі. 

36  10   26 

Усього за семестр 90 2 30   58 

                                Усього  225 6 94   125 

 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Практичне завдання Кількість 

годин 

1 1 Аналіз зовнішньої форми, силуету, покрою, технологічного 

устрою  кваліфікаційного виробу. 

8 

2 2 Пошук та визначення оптимальних варіантів основних вузлів 

обробки  кваліфікаційного виробу. 

8 



3 3 Моделювання макетів оптимальних варіантів основних вузлів 

кваліфікаційного виробу. 

8 

4 4 Визначити  метод обробки  варіанту кишені кваліфікаційного 

виробу, виготовити макет варіанту кишені кваліфікаційного виробу 

8 

5 5 Визначити  метод обробки варіанту  застібок  кваліфікаційного 

виробу, виготовити макет варіанту застібки  кваліфікаційного 

виробу 

8 

6 6 Визначити  метод обробки варіанту комірів кваліфікаційного 

виробу, , виготовити макет варіанту коміру кваліфікаційного виробу 

8 

7 7 Визначити  метод обробки варіанту рукавів кваліфікаційного 

виробу, виготовити макет варіанту рукаву кваліфікаційного виробу 

8 

8 8 Визначити  метод обробки варіанту оздоблення кваліфікаційного 

виробу, , виготовити макет варіанту оздоблення кваліфікаційного 

виробу 

8 

9 9 Тнехнічний  аналіз конструктивних елементів моделі.  Технічний 

опис зовнішнього виду моделі. 

10 

10 10 Вибір базової основи конструкції моделі. Вибір прийомів 

конструктивного моделювання фасонних особистостей моделі. 

10 

11 11 Розробка схем послідовності конструктивного моделювання переду, 

спинки, рукаву, коміру моделі. 

10 

                                                                                                 Усього 94 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Завдання Кількість 

годин 

1 1 Опрацювання джерел, що розкриває модні тенденції одягу, в 

залежності від його виду та призначення. Збір та аналіз аналогів. 

8 

2 2 Розробка технічних ескізів варіантів основних вузлів обробки  

кваліфікаційного виробу. 

8 

3 3 Розробка схем етапів моделювання макетів оптимальних варіантів 

основних вузлів кваліфікаційного виробу. 

8 

4 4 Розробка технологічних схем послідовності обробки  варіанту 

кишені кваліфікаційного виробу. 

8 

5 5 Розробка технологічних схем послідовності обробки  варіанту 

застібки  і кваліфікаційного виробу. 

8 

6 6 Розробка технологічних схем послідовності обробки  варіанту 

комірів   і кваліфікаційного виробу. 

8 

7 7 Розробка технологічних схем послідовності обробки  варіанту 

рукаву   і кваліфікаційного виробу. 

8 

8 8 Розробка технологічних схем послідовності обробки  варіанту 

оздоблення   і кваліфікаційного виробу. 

11 

9 9 Опрацювання варіантів технічного опису зовнішнього виду моделі. 16 

10 10  Опрацювання варіантів конструктивного моделювання фасонних 

особистостей моделі. 

16 

11 11 Опрацювання варіантів  схем послідовності конструктивного 

моделювання переду, спинки, рукаву, коміру моделі. 

26 

  Усього 125 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6  .МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Контролююча бесіда, перевірка  практичних робіт; перевірка  самостійних робіт, залік. 

      7.СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

ЗА  4_й курс 7-й семестр 

 

кількість балів 

ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 10 20 10 10 10 10 20 

практичні 5 5 10 5 5 5 5 10 

самостійні 5 5 10 5 5 5 5 10 

  

ЗА  4_й курс 8-й семестр 

 

Кількість 
балів 

ЗМ-3   100 

Т9 Т10 Т11 

30 30 40 

Практичні 15 15 20 

Самостійні 15 15 20 

 

9. 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 

 

 



10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1.Першина Л.Ф., Технология швейного производства: учебник / Л.Ф.Першина, С.В. 

Петрова – М.: КДУ, 2007 г. 

2. Лабораторный практикум по технологии швейных изделиий: учебное пособие , / Е.Х. 

Меликов , Л.В. Золотцева, В.Е. Мурыгин и др. –М: КДУ, 2007. 
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