
 

 

Форма № Н-3.03 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Кафедра технологій виробів легкої промисловості та дизайну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

 

 

ОСНОВИ САПР 

(назва навчальної дисципліни) 
 

 

 

 

 

 

 

підготовки ___________________бакалавра__________________________ 

                             (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
напряму _________________6.010104 Професійна освіта_______________ 

(шифр і назва напряму) 
профіль підготовки ______Технологія виробів легкої промисловості____ 

                             (назва профілю підготовки) 
спеціалізація: Конструювання, моделювання, технологія та дизайн одягу 

                             (назва спеціалізації) 
 

(Шифр за ОПП________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов’янськ - 2015 р.



2 

 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО КАФЕДРОЮ технологій виробів легкої 

промисловості та дизайну, технологічного факультету, ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

 

 

УКЛАДАЧІ ПРОГРАМИ:  

доц. кафедри ТВЛПтаД, к. пед. н. ЛИХОЛАТ Олена Віталіївна 
 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

д.пед.н., професор СТЕШЕНКО Володимир Васильович 

к.пед.н., доцент РУКАСОВА Світлана Олександрівна 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання 

науково-методичною радою  

Державного вищого навчального закладу  

«Донбаський державний педагогічний університет»  

 

“_______”  ________________ 2015 р.  

 

Протокол №______ 

 



3 

 

  

 ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “ОСНОВИ 

САПР” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра напряму 6.010104. Професійна освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є способи і методи 

створення розгорток нових моделей одягу з використанням автоматизованих 

систем проектування.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Основи САПР» 

пов’язана з такими навчальними дисциплінами підготовки бакалавра, як 

«Технології швейних виробів», «Матеріалознавство», «Конфекціонування 

матеріалів», «Художнє проектування швейних виробів», «Основи 

конструювання виробів». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. САПР у виробництві виробів легкої промисловості. 

2. Загальнотеоретичні основи САПР одягу. 

3. Проектування в спеціалізованих САПР виробів легкої 

промисловості. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи САПР» є 

формування у студентів цілісного розуміння процесу проектування нової 

моделі одягу, розробки конструктивної будови моделі, пакету інженерно-

конструкторської документації на модель в умовах спеціалізованих САПР. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи САПР» є 

розуміння понять «проектування», «конструкторська та технологічна 

підготовка виробництва» з використанням САПР; формування знань з 

проблеми наскрізної системи і технічних засобів автоматизованого 

проектування у виробництві виробів легкої промисловості; вироблення основ 

практичних навичок реалізації за допомогою САПР графічних, 

конструкторських та технологічних завдань проектування швейних виробів. 

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, 

здатність логічної, вірної, аргументованої побудови усної та письмової мови; 

 володіння способами використання прийомів, методів та засобів 

навчання для більш повного засвоєння дисципліни, володіння основними 

методами, способами та засобами отримання, збереження, опрацювання 

інформації, готовність до роботи з комп’ютером як засобом управління 

інформацією;  

 знання основних понять, термінів та визначень; 

 готовність до кооперації з колегами, роботі в колективі; 
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спеціальні: 

 готовність ефективно використовувати традиційні та нові 

методи конструювання виробів легкої промисловості з урахуванням 

естетичних, економічних та інших параметрів проектованого виробу 

орієнтуватись в особливостях використання прибавок при створенні 

конструктивної форми моделі одягу; 

 готовність аналізувати і використовувати основні методи 

розробки конструкцій нових моделей одягу з використанням базових основ 

для плечового і поясного одягу, здатність конструювати вироби легкої 

промисловості у відповідності до вимог ергономіки та прогресивної 

технології виробництва; 

 готовність обґрунтовувати прийняття конкретного технічного 

рішення при конструюванні виробів легкої промисловості; 

 здібність ефективно та науково-обґрунтовано використовувати 

відповідні алгоритми та програми розрахунків параметрів виробів легкої 

промисловості; 

 готовність використовувати інформаційні технології і системи 

автоматизованого проектування одягу при конструюванні виробів легкої 

промисловості; 

 здатність виконувати завдання проектування одягу з 

використанням комп’ютерної техніки, вести діалог на мові машинної 

графіки, синтезувати та редагувати графічні зображення; 

 готовність розуміти специфіку графічних редакторів і 

програмних комплексів спеціального призначення при їх використанні для 

розробки конструкцій швейних виробів, проектування лекал, побудови 

градаційних креслеників лекал. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4,0 

кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. САПР у виробництві виробів легкої 

промисловості. Автоматизація процесу виготовлення виробів легкої 

промисловості. Мета та завдання САПР одягу. Історія та перспективи 

розвитку САПР одягу. Інженерне конструювання одягу. Принципи побудови, 

склад, структура та класифікація САПР одягу. Види забезпечення САПР. 

Технічне забезпечення САПР швейних виробів. Режими проектування. Бази 

даних в САПР одягу: формування, зберігання, управління. 

Змістовий модуль 2. Загальнотеоретичні основи САПР одягу. 

Функція систем САПР одягу в умовах промислового виробництва, 

індивідуального обслуговування населення. Архітектура САПР одягу і 

підсистеми. Технічне забезпечення САПР одягу. Структура технічних засобів 

САПР. Пристрої введення та виведення інформації. Оптимізація процесу 

проектування конструкцій одягу в САПР. Характеристики закордонних та 
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вітчизняних САПР одягу. Порівняльний аналіз САПР одягу. Напрямок 

удосконалення САПР одягу. Візуалізація та параметризація. 

Змістовий модуль 3. Проектування в спеціалізованих САПР 

виробів легкої промисловості. Короткі відомості про графічний 

програмний комплекс для побудови та моделювання лекал одягу Redcafe. 

Інтерфейс САПР RedCafe. Основні інструменти. Прийоми роботи в програмі. 

Налаштування операційного середовища САПР Redcafe. Режими 

забезпечення точності побудови креслеників. Методи і засоби синтезу 

графічних зображень. Вимірювання в програмі Redcafe. Алгоритми побудови 

лекал одягу. Бази розмірів. Шаблони. Точні конструкції і бази. 

Масштабування, обертання, переміщення та інші операції в програмі Redcafe. 

Примітиви: автоматична побудова квадратів, прямокутників, кіл, еліпсів з 

контролем багатьох параметрів. Робота з креслеником на рівні ліній, точок та 

об’єктів. Розведення лекал. Система координат. Автозбереження. Експорт в 

формат .DXF Припуски на шви, градація лекал в програмі Redcafe. 

Моделювання одягу в програмі Redcafe.   

 

3. Рекомендована література 
Основна 

1. Артамошина, М. Н. Информационные технологии в швейном 

производстве: Учебник для студ. сред. проф. образования / 

М. Н. Артамошина. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с. 

2. Ахмедулова, Н. И. Автоматизированное проектирование одежды по 

визуальному образу: узел «горловина-воротник»: учебное пособие / 

Н. И. Ахмедулова, Н. М. Кочанова. – Иваново: ИГТА, 2005. – 136 с. 

3. Климов, В.Е. Графические системы САПР [Текст] / В.Е. Климов. – 

М.: Высшая школа, 1990. – 142 с. 

4. Клочко, И. Л. САПР ОДЕЖДЫ : учебное пособие / И. Л. Клочко. – 

Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2009. – 112 с. 

5. Колосніченко, М. В. Комп’ютерне проектування одягу: Навчальний 

посібник. / М. В. Колосніченко, В. Ю. Щербань, К. Л. Процик – К.: «Освіта 

України», 2010. – 237 с. 

6. Мязина, Ю. С. САПР одежды: учебное пособие / Ю. С. Мязина, 

Л. Н. Лисиенкова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 48 с. 

7. Сурикова, Г. И. Проектирование изделий легкой промышленности в 

САПР (САПР одежды): Учебное пособие / Г. И. Сурикова, О. В. Сурикова, 

В. Е. Кузьмичев и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 336с. 

8. Сурикова, Г. И. Проектирование раскладок лекал деталей одежды в 

САПР: учеб. Пособие / Г. И. Сурикова, М. В. Сурикова, О. В. Сурикова. – 

Иваново: ИНТА, 2005. – 152 с. 

9. Шершнева, Л. П. проектирование швейных изделий в САПР : 

учебное пособие / Л. П. Шершнева, С. Г. Сунаева. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 
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Додаткова 

1. Агеносов, А. В. Графический редактор AUTOCAD для 

конструкторов одежды : метод. пособие по курсам «Теоретические основы 

САПР» и «САПР одежды» / А. В. Агеносов, Н. Л. Смолихо. – Екатеринбург : 

Гуманитарный университет, 2004. – 72 с. 

2. Герасименко, М. С. Конструктивное моделирование одежды: 

учебное пособие / М. С. Герасименко. – Ростов : РТИСТ ГОУ ВПО 

«ЮРГУЭС», 2010. – 147 с. 

3. Воронкова, Т. Ю. Проектирование швейных предприятий. 

Технологические процессы пошива одежды на предприятиях сервиса: Уч. 

пос. / Т. Ю. Воронкова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. 

4. Коблякова, Е. Б. Конструирование одежды с элементами САПР: 

Учеб для вузов/ [Е. Б. Коблякова, Г. С. Ивлева, В. Е. Романов и др.]; Под 

ред. Е. Б. Кобляковой. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Легпромбытиздат. 

2007. - 408 с. 
5. Комиссаров, О. Ю. Одежда и компьютер / О. Ю. Комиссаров, 

М. А. Скирута. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 208 с. 

6. Кондаков, А. И. САПР технологических процессов : учебник для 

студ. Высш. Учеб. Заведений / А. И. Кондаков. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 272 с. 

7. Кунву Ли. Основы САПР/САМ/САЕ / Ли Кунву. – СПб.: Питер, 

2004. – 560 с.  

8. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами 

САПР : учеб. пособие для вузов / [Е. Б. Коблякова, А. И. Мартынова, 

Г. С. Ивлева и др.] ; под ред. Е. Б. Кобляковой. – М.: ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1992. – 320 с. 

9. Латышев, П. Н. Каталог САПР. Программы и производители 

[Электронный ресурс] / П. Н. Латышев. – М. : СОЛОН - ПРЕСС, 2006. – 

Режим доступу: http://www.biblioclub.ru/book/117737/  

10. Малюх, В. Н. Введение в современные САПР [Электронный ресурс] 

/ В. Н. Малюх. – М. : ДМК Пресс, 2010. – Режим доступу: 

http://www.biblioclub.ru/book/86479/  

11. Медведева, Т. В. Моделирование и оптимизация технологических 

процессов: проектирование конструкций одежды : учебное пособие / 

Т. В. Медведева. – М., 2008. – 115 с. 

12. Медведева, Т. В. САПР в сервисе : учеб. Пособие / Т. В. Медведева. 

– М. : ФОРУМ, 2010. – 256 с. 

13. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды: 

Учебное пособие / Т. В. Медведева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 480 с. 

14. Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования : 

учеб. для вузов / И. П. Норенков. - [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Изд-во 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 336 с.  

http://www.biblioclub.ru/book/117737/
http://www.biblioclub.ru/book/86479/


7 

 

  

15. Основы автоматизации технологических процессов и производств : 

учебное пособие : в 2 т. / [Г. Б. Евгенев и др.]; под ред. Г. Б. Евгенева. _ М.: 

Издательство МГТУ им Н. Э. Баумана, 2015.  

Т.1 : Информационные модели. – 2015. – 411, [7] с. 

16. Сапр – проектирование и конструирование [Электронный ресурс] – 

Режим доступу: http://www.saprgrazia.com/articles.php?id=94 

Електронні ресурси САПР: 

1. AutoCAD PROFI.ru [Электронный ресурс]: Обучение AutoCAD. – 

Режим доступу: http:// www.autocad-profi.ru.  

2. CADobzor.ru – независимый информационный портал [Электронный 

ресурс]: Статья. – Режим доступу: http://cadobzor.ru/sapr.  

3. GERBER TECHNOLOGY SOLUTIONS [Электронный ресурс]: 

Решения для легкой промышленности. – Режим доступу: 

http://www.gerbertechnology.ru/new/apparel.php.  

4. Julivi CAD/ERP Systems [Электронный ресурс]: Главная: Видео 

уроки. – Режим доступу: http://julivi.com/.  

5. Lisp.Ru – Русскоязычное сообщество лисперов [Электронный 

ресурс]: Статьи: Первые шаги в GNU Common Lisp. – Режим доступу: 

http://www.lisp.ru/page.php?id=4  

6. MarvelousDesigner.com [Электронный ресурс]: Demo videos. – Режим 

доступу: http://www. marvelousdesigner.com/. 

7. OptiTex Next Generation 2D/3D CAD [Электронный ресурс]: 

PRODUCTS. – Режим доступу: http://www.optitex.com/. 

8. Power Point (оформление демонстрационных материалов для лекций 

и практических занятий). 3. Веб-ресурсы  

9. Redcafe - Редактор одежды RedCafe [Электронный ресурс]: 

Программа для работы с выкройками одежды Redcafe. - Режим доступу: 

http://redcafestore.com/ ; http://www.redcafe.ru/ 

10. АССОЛЬ САПР [Электронный ресурс]: Программные продукты. – 

Режим доступу: http:// www.assol.org.  

11. БиГОР – База и Генератор Образовательных Ресурсов: сайт 

кафедры САПР МГТУ им. Н.Э. Баумана [Электронный ресурс]: Основы 

САПР. – Режим доступу: http://bigor. bmstu.ru.  

12. НАРОД. RU [Электронный ресурс]: Отечественные и зарубежные 

САПР. – Режим доступу: http://alla-pti.narod.ru/sapr.html.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

6 семестр – письмовий іспит за екзаменаційними білетами, 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
Моніторинг навчальних досягнень здійснюється з метою визначення 

рівня сформованості соціально-особистісних, загальнонаукових та 

інструментальних компетенцій з основ САПР. Для визначення рівня 

сформованості компетенцій використовуються такі форми контролю: 

Поточний контроль. Оцінка якості засвоєння знань проводиться в: 

http://www.autocad-profi.ru/
http://cadobzor.ru/sapr
http://www.gerbertechnology.ru/new/apparel.php
http://julivi.com/
http://www.lisp.ru/page.php?id=4
http://www/
http://www.optitex.com/
http://redcafestore.com/
http://www.redcafe.ru/
http://www.assol.org/
http://bigor/
http://alla-pti.narod.ru/sapr.html
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- 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 «Основи САПР», вмінь самостійного їх застосування 

на практиці та активної творчої діяльності; 

- оцінювання практичних та самостійних робіт. 
 

 


