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Організація швейного виробництва

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Організація швейного виробництва» є прикладною наукою, що займається
питаннями раціонального проектування нових підприємств галузі, реконструкцією і технічним переоснащенням діючих.

У процесі навчання студент оволодіває уміннями і знаннями в області проектування підприємств швейної галузі, організації
виробничих процесів, їх техніко-економічним обґрунтуванням. Отримані знання з економіко-організаційної галузі, навички, набуті в
результаті практичних розрахунків, дозволять студентам на сучасному рівні вирішувати питання з організації, як невеликих фірм, так і
великих підприємств, обґрунтовувати доцільність їх створення і прогнозувати економічну стійкість в ринкових умовах. Знання основ
побудови виробничих процесів, практичного їх проектування для різних виробничих ситуацій дозволять студентам набути навичок і
вміння створення ефективного виробництва.

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація швейного виробництва» є формування у студентів знань основ
проектування виробничих процесів основних і допоміжних цехів і дільниць швейних підприємств і придбання умінь і навичок
вирішення практичних інженерних завдань, розвиток і закріплення академічних та соціально-особистісних компетенцій

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація швейного виробництва» є висвітлення принципів і методів
проектування промислових швейних підприємств, що забезпечують підготовку виробництва і випуск швейних виробів високої якості.



Розробка виробів складних покроїв та їх 
моделювання

Предмет вивчення навчальної
дисципліни «Розробка виробів складних
покроїв та їх моделювання» є творчий процес
розробки конструкції і являє собою перехід
від простої основи конструкції до виробу
більш складної форми, яка відповідає
вимогам ескізу

Метою викладання навчальної
дисципліни «Розробка виробів складних
покроїв та їх моделювання» є формування
системи знань, умінь і навичок в галузі
технічного моделювання плечового і
поясного одягу, проектування виробів з
рукавами складних покроїв, проектування
нових моделей одягу з базових основ.

КОНСКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ КОМБИНЕЗОНА



Методика та практика дизайн –проекту
і виконання його  в матеріалі

Завданням дисципліни «Методика та
практика дизайн – проекту» є навчальний процес,
який розкриває та вивчає основні поняття з
методики проектування дизайн – об’єктів, тобто
процес створення нового образу який включає
дослідження, розробку ескізів по темам,
формоутворення в одязі, декорування та
оздоблення. Вивчення дисципліни допомагає
формувати креативність мислення, творчий підхід
к проектуванню колекцій, фантазію, здатність до
асоціацій, смаку, удосконалювати навички роботи
з проектними матеріалами.



Методика та практика дизайн –проекту
і виконання його  в матеріалі 



Методика та практика дизайн –проекту
і виконання його  в матеріалі

Презентація власного дизайн-проекту є складовою частиною
процесу створення колекції. Презентація дизайн-проекту надає
майбутнім дизайнерам знання, уміння і навички у створенні
визначеного стилю, образу та іміджу моделей при показі
колекції.

Пошук матеріалів та робота з ними:
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