
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

КОНФЕКЦІЮВАННЯ ОДЯГОВИХ 

МАТЕРІАЛІВ 
 

 

Освітньо-професійна програма: Технології легкої промисловості 

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості 

Галузь знань: 18 Виробництво і технології 
 

 

Рівень освіти Фахова передвища освіта 

Освітньо-професійний 

/освітній ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Статус навчальної  

дисципліни 

Вибіркова (професійної або загальної підготовки) 

Обсяг дисципліни  

(кредити ЄКТС/ загальна 

кількість годин) 

 5 кредитів  ЄКТС/ 150 годин 

 

 

Циклова комісія Випускова циклова комісія «Технології швейного виробництва» та 

«Дизайн» 

Мова викладання Українська 

Мета навчальної  

дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів 

освіти із структурою асортименту, видами, властивостями 

текстильних та не текстильних матеріалів, які впливають на процеси 

виготовлення швейних виробів. Розгляд основних засад формування 

комплексу вимог до швейного виробу та загальні принципи 

конфекціювання матеріалів для різних груп і видів одягу.  Програму 

навчальної дисципліни орієнтовано на формування загального 

уявлення про сучасні одягові матеріали, вміння здійснювати науково 

обґрунтований вибір пакету матеріалів, який застосовують для 

виготовлення швейних виробів; розвиток творчого і комплексного 

підходу до розв’язання практичних завдань. 

Предмет і завдання  

дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Конфекціювання 

одягових матеріалів» є сучасні одягові матеріали, що входять у пакет 

матеріалів для виготовлення конкретного швейного виробу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Конфекціювання 

одягових матеріалів» є: 

- ознайомлення з асортиментом сучасних одягових  матеріалів; 

- встановлення вимог до властивостей матеріалів для одягу; 

- ознайомлення з методами оцінювання якісних характеристик 

матеріалів з метою забезпечення потреб споживача; 

- надання знань із конфекціювання  пакету матеріалів для суконь, 

сорочок, блуз, пальто, плащів, курток, дитячого одягу, білизни. 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Конфекціювання матеріалів для одягу 

Вступ. Завдання  конфекціювання матеріалів для одягу. Визначення 

класу і виду одягу. Споживчі показники якості матеріалів. 



Визначення вимог до властивостей матеріалів.  

Змістовий модуль 2. Асортимент текстильних матеріалів 

Загальні принципи конфекціювання матеріалів для суконь, сорочок, 

блуз. Конфекціювання матеріалів для пальто. Особливості 

конфекціювання матеріалів для плащів та курток. Конфекціювання 

матеріалів для дитячого одягу. Конфекціювання матеріалів для 

білизни. 

Рекомендована  

література 
Основна 

1.Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва: Навч. 

посібник. Київ: Арістей, 2010. 288с. 

2. Супрун Н. П. Конфекціювання матеріалів для одягу: навчальний 

посібник.  Київ: Знання, 2018. 246 с. 

3.Супрун Н.П. Матеріалознавство швейних виробів. Матеріали для 

одягу: Підручник. Київ: КНУТД, 2009. 188 с. 

Додаткова 
1.Кустова О. Г. Виробництво і асортимент швейних ниток: Довідник. 

Львів :  Новий Світ, 2016. 52 с. 

2.Кудрявцева Н. В. Теорія і практика конструювання трикотажних 

виробів верхнього асортименту: Навчальний посібник. Хмельницький: 

ХНУ, 2018. 183 с. 

3. Колосніченко М. В.  Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних 

видів одягу: Навчальний посібник. Київ: НВЦ Профі, 2016.  386 с. 

4. Бекмурзаев Л. А. Технология одежды из кожи: учебное пособие. 

М: Форум, 2015. 144 с. 

5.Гущина К.Г. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и 

методы оценки их качества: Учебн. Пособие. М: Легкая и пищевая 

промышленность, 1991 р. 289 с. 

6.Стельмашенко В.И. Материалы для одежды и 

конфекционирование: Учебник. М: Издательский центр «Академия», 

2008. 320 с. 

Інтернет-ресурси 

1.Делль Р.А. Гигиєна одежды. М: Легкпромбытиздат, 1991. 138 с. 
2.Гущина К.Г.Основные принципы конфекционирования материалов 

в пакете одежды. Швейная промышленность. Вып. 1. М: 1990 р. 

3. atelie@variantp.com.ua (Дата звернення 02.05.2022). 

Види занять, методи  і 

форми навчання 

Форми організації освітнього процесу: лекції, практичні заняття,  

дослідницькі роботи, самостійна робота, консультації із викладачем, 

участь у наукових конференціях, екскурсії, дистанційне навчання. 

Освітні технології: традиційні, інтерактивні, інформаційно-

комунікативні, проектне навчання. 

Пререквізити Дисципліни «Матеріалознавство», «Устаткування для виготовлення 

виробів». 

Постреквізити Дисципліни «Основи конструювання виробів», «Конструювання 

виробів з різних матеріалів», «Технологія виготовлення виробів з 

різних матеріалів», «Оздоблення виробів». 

Здійснення професійної діяльності. 

Критерії оцінювання Критерії оцінювання: 

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо здобувач освіти володiє 

програмним матеріалом у повному об’ємі,  виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати 

набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує свою відповідь, самостійно 

розкриває власні обдарування і нахили. 

Оцінка «добре» виставляється, якщо здобувач  освіти  володіє 

програмним матеріалом у достатньому об’ємі, самостійно виправляє 

неістотні помилки, кількість яких незначна. Вміє порівнювати, 
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узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовує її на практиці. 

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо здобувач  освіти відтворює 

значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень; з допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна 

кількість суттєвих. 

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо здобувач освіти володіє 

матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих 

фрагментів, елементів, об'єктів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу. 

Політика курсу Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін.  

Якщо здобувач освіти відсутній з поважної причини, він/вона 

презентує виконані завдання під час консультації викладача. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями та проектами не 

допустимим є порушення академічної доброчесності. 

  


