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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни 

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ КОНФЕКЦІОНУВАННЯ» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 

6/010104 (015.17) Професійна освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є способи і методи вибору 

матеріалів на модель одягу.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО З 

ОСНОВАМИ КОНФЕКЦІОНУВАННЯ» пов’язана з такими навчальними 

дисциплінами підготовки бакалавра, як «Виробниче навчання», «Матеріалознавство», 

«Художнє проектування швейних виробів». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Конфекціонування матеріалів для одягу. 

2. Асортимент текстильних матеріалів. 

3. Експертне оцінювання якості матеріалів. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Матеріалознавство з основами 

конфекціонування» є формування у студентів цілісного розуміння процесу вибору 

матеріалів для нової моделі одягу.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Матеріалознавство з 

основами конфекціонування» є аналіз асортиментного ряду матеріалів для одягу, 

експертна оцінка якості текстильних матеріалів, вибір матеріалів, що входять до 

пакету швейного виробу на нову модель одягу. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані 

такі компетентності: 

загальні: 

 володіння прийомами роботи з навчальною, довідковою, методичною, 

науковою літературою та іншими джерелами інформації; 

 володіння способами використання прийомів, методів та засобів навчання 

для більш повного засвоєння дисципліни;  

 знання основних понять, термінів та визначень; 

спеціальні: 

 орієнтуватись в особливостях процесу вибору матеріалів для нової 

моделі одягу; 

 готовність аналізувати вимоги до якості одягу; 

 здатність визначати вимоги до властивостей матеріалів, що входять до 

пакету швейного виробу на основі аналізу вимог до якості одягу; 

 готовність розробляти конфекційні карти матеріалів на конкретну модель 

одягу; 

 здатність працювати з нормативною документацією; 

 вміння здійснювати експертне оцінювання якості текстильних матеріалів 

на основі порівняння показників якості матеріалів з пакету швейного виробу с 

нормативними показниками. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6,0 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Конфекціонування матеріалів для одягу. Класифікація 

одягу та матеріалів. Основні види матеріалів для одягу та їх характеристика. Поняття 

про конфекціювання матеріалів для одягу. Методика вибору матеріалів. Основні 

принципи і методи вибору оптимальних матеріалів для одягу. Три типові задачі та 

чотири етапи вибору матеріалів для пакету швейних виробів. Встановлення класу і 

виду одягу. Встановлення вимог до якості одягу. Вплив естетичних властивостей 

матеріалів на їхнє конфекціонування. Встановлення вимог до якості матеріалів. 

Прогнозування властивостей та якості пакету одягу. 

Змістовий модуль 2. Асортимент текстильних матеріалів та 

конфекціонування. Класифікація текстильних полотен за їх призначенням. 

Асортимент бавовняних і лляних тканин. Асортимент вовняних і шовкових тканин. 

Асортимент тканин із хімічних ниток і пряжі. Матеріали для з’єднання деталей одягу. 

Матеріали для оздоблення одягу та фурнітура. Асортимент трикотажних полотен. 

Білизняні трикотажні полотна та вироби. Полотна та вироби верхнього трикотажу. 

Асортимент нетканих матеріалів. Клейові неткані полотна. Утеплювальні матеріали. 

Конфекціонування матеріалів для білизни та корсетних виробів. 

Конфекціонування матеріалів для суконь, блузок та сорочок. Конфекціонування 

матеріалів для костюмів. Конфекціонування матеріалів для пальто. Конфекціонування 

матеріалів для курток та плащів. Конфекціонування матеріалів для дитячого одягу. 

Конфекціонування матеріалів для оновлення та ремонту одягу. 

Змістовий модуль 3. Експертне оцінювання якості матеріалів. Сортність та 

асортимент текстильних матеріалів для виробів, що працюють в системі «людина – 

тканина – середовище». Стандартизація текстильних матеріалів. Оцінка якості 

текстильних матеріалів. Основні принципи встановлення номенклатури показників 

якості матеріалів з урахуванням призначення одягу. Методи визначення та оцінки 

якості матеріалів для одягу. Експертна оцінка якості текстильних матеріалів. Зміна 

властивостей матеріалів під впливом технологічних та експлуатаційних факторів. 

 

3. Рекомендована література 
Основна 

1. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий: Ученик для сред. спец. учеб. 

заведений / В.И. Баженов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Лёгкая и пищевая пром.-сть, 

1982. – 312 с. 

2. Беляева С.А. Оптимальные пакеты швейных иделий разного ассортимента для 

обеспечения выпуска высококачественной одежды / С.А. Беляева. – М.: 

Легпромбытиздат, 1980. – 222 с. 

3. Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности (швейное производство): Учебник для студ. высш. учеб. заведений / 

Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова: Под ред. Б.А. Бузова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 448 с. 

4. Конфекціонування матеріалів для одягу: Навч. посіб. / Н. П. Супрун, 

Л. В. Орленко, Е. П. Дергуляс, Т. О. Волинець. – К.: Знання, 2005. – 159 с. 
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5. Орленко, Л. В. Конфекционирование материалов для одежды: Учебное 

пособие / Л. В. Орленко, Н. И. Гаврилова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 288 с. 

Додаткова 

1. Галынкер И.И. Справочник по подготовке и раскрою материалов при 

производстве одежды / И.И. Галынкер, К.Г. Гущина, И.В. Сафонова. и др. – М.: Лёгкая 

индустрия, 1980. – 272 с. 

2. Дипломное проектирование. Справочное пособие для выполнения подраздела 

«Выбор матерала» / С. В. Челышева, С. М. Вилков, Л. В. Зырянова. – Харьков: 

Украинская инженерно-педагогическая академия, 2003. – 104 с. 

3. Дель, Р.А. Гигиена одежды / Р. А. Дель, Р. Ф. Афанасьева, З. С. Чубарова. - М.: 

Легпромбытиздат, 1991. - 160 с. 

4. Додонкин Ю.В. Ассортимент, свойства и оценка качества тканей / 

Ю.В. Додонкин, С.М. Кирюхин. – М.: Легкая индустрия, 1979. – 192 с.  

5. Зборовский, Е.М. По законам красоты / Е. М. Зборовский. – М.: Советская 

Россия, 1988. – 176 с. 

6. Мальцева Е.П. Материаловедение текстильних и кожевенно-меховых 

материалов: Учеб. для сред. спец. учеб. заведений / Е.П.Мальцева. – М.: 

Легпромбытиздат, 1989. – 240 с. 

7. Месяченко В.Т. Товароведение текстильних товаров: Учеб. для студентов / 

В.Т. Месяченко, В.И. Кокошинская – М.: Экономика, 1987. – 415 с. 

8. Кирюхин С.М. Контроль и управление качеством текстильных материалов / 

С.М. Кирюхин, А.Н. Соловьев. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 312 с. 

9. Новые материалы / Колл. авт. Под научн. ред. Ю.С. Карабасова. – М.: 

«МИСИС», 2002. – 736 с. – С. 667-726. 

10. Пежидаев Н.Н. Материалы для одежды / Н.Н. Пожидаев, Д.Ф. Симоненко, 

Н.Г. Савчук. Под общ. ред. Д.Ф. Симоненко. – М.: Легкая индустрия, 1975. – 223 с. 

11. Слізков А.М. Тлумачний словник з матеріалознавства та текстильних виробів 

/ А.М. Слізков, Р.В. Луцик. – К.: Арістей, 2004. – 304 с. 

12. Федоровская В.С. Ассортимент материалов для изготовления одежды / 

В.С. Федоровская, О.Н. Калина. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 300 с. 

13. Чубарова, З.С. Методы оценки качества специальной одежды / 

З. С. Чубарова. - М.: Легпромбытиздат, 1988. - 160 с. 

14. Шершнёва Л.П. Качество одежды / Л.П. Шершнёва. – М.: Лёгкая индустрия, 

1975. – 168 с. 

Нормативна документація 
1. ДСТУ 2023-91 Деталі швейних виробів. Терміни та визначення. 

2. ДСТУ 2027-92 Вироби швейні і трикотажні. Терміни та визначення. 

3. ДСТУ 2077-92 Вироби трикотажні. Дефекти, терміни та визначення. 

4. ДСТУ 2119-93 Технологія швейно - трикотажного виробництва. Терміни та 

 визначення. 

5. ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду. 

6. ДСТУ 2162-93  Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення. 

7. ГОСТ 16958-71 Вироби текстильні. Символи по догляду. 

8. ГОСТ 25652-83 Матеріали для одягу. Загальні вимоги до способів догляду. 

9. ГОСТ 26115-84 Вироби трикотажні верхні. Вимоги до пошиву. 

10. ГОСТ 26623-85 Матеріали і вироби текстильні. Позначення по вмісту 

сировини. 
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11. ГОСТ 30383-95 Вироби трикотажні дитячі білизняні. Норми фізико - 

гігієнічних показників. 

12. ГОСТ 50966-96 Вироби трикотажні дитячі верхні. Норми фізико-гігієнічних 

показників. 

13. ГОСТ 50967-96 Вироби трикотажні білизняні для жінок та чоловіків. Норми 

фізико - гігієнічних показників. 

14. Прейскурант № 030. Розничные цены на хлопчатобумажные ткани, штучные 

изделия и вату. – М.: Прейскурантиздат, 1971. 

15. Прейскурант № 031. Розничные цены на шелковые ткани и штучные изделия. 

– М.: Прейскурантиздат, 1986. 

16. Прейскурант № 032. Розничные цены на шерстяные ткани, штучные изделия. 

– М.: Прейскурантиздат, 1986. 

17. Прейскурант № 036. Розничные цены на льняные ткани, штучные изделия. – 

М.: Прейскурантиздат, 1971. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

4 семестр – залік, 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Моніторинг навчальних досягнень здійснюється з метою визначення рівня 

сформованості соціально-особистісних, загальнонаукових та інструментальних 

компетенцій з матеріалознавства з основами конфекціонування текстильних матеріалів 

на нову модель одягу. Для визначення рівня сформованості компетенцій 

використовуються такі форми контролю: 

Поточний контроль. Оцінка якості засвоєння знань проводиться в: 

- письмовій формі у вигляді самостійних робіт над контрольними 

питаннями, які передбачають поглиблене вивчення основних тем навчального курсу; 

- усній формі у вигляді порівняльного аналізу ідей, позицій, концепцій, які 

пропонується різними авторами в різних джерелах інформації; 

- у вигляді творчих завдань, які визначають ступінь сформованості системи 

знань і умінь з «Матеріалознавство з основами конфекціонування», вмінь самостійного 

їх застосування на практиці та активної творчої діяльності; 

- оцінювання практичних та самостійних робіт. 
 

 
 


