




Інноваційний проект

ХХІ століття вже давно називають “епохою глобального інформаційного
суспільства”, тому що роль інформації постійно зростає і впливає на розвиток
суспільства,  прогрес  науки та  техніки.  В такому  суспільстві  освіта,  знання,
інформація  та комунікація складають основу розвитку та благополуччя кожної
особистості.  Для  адаптації  до  соціальних  та  професійних  змін  сьогодні  все
більше людей відчувають потребу у вмінні критичного аналізу інформації.

У  зв’язку  з  цим  перед  освітянами  постало  нове  завдання:  підготувати
нове  покоління  до  життя  у  сучасних  інформаційних  умовах,  до  сприйняття
різної інформації,  навчитися аналізувати її,  розуміти наслідки дії  на психіку,
оволодівати видами спілкування за допомогою технічних засобів.

В сучасному світі практично неможливо уявити собі галузь виробництва,
в якій би не застосовувалися інформаційні технології.  Комп'ютерні програми
починають  серйозно  входити  і  в  навчальний  процес.  Найважливішим
результатом  їх  впровадження  є  вищий  рівень  знань  майбутніх  фахівців,  що
сприяє  їх  швидкій  соціалізації  і  адаптації  в  сучасному  комп'ютеризованому
суспільстві.  Актуальність  застосування  новітніх  комп’ютерних  технологій  в
навчальному процесі стала передумовою для  розробки даного інноваційного
проекту.

Тема   проекту:  «Використання  програм  «3D  конструювання  та
моделювання» в процесі підготовки кваліфікованих робітників швейної галузі».

   Мета  проекту:  впровадження   комп’ютерних  технологій  з  метою
індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю.
Підготовка висококваліфікованих конкурентноспроможних робітників швейної
галузі, які володіють знаннями новітніх комп’ютерних технологій, є важливим
завданням,  яке  стоїть  перед  педагогічним  колективом  ДПТНЗ  «Рівненський
центр ПТО сервісу та дизайну».

Поряд з класичними методами конструювання та дизайну одягу з'явилися
новітні комп'ютерні програми, які  дозволяють скоротити час на проектування і
моделювання одягу,  підготовку конструкторської  документації  для швейного
виробництва.  Тому їх  доцільність використання беззаперечна  в  навчально-
виробничому процесі.

Використання  комп’ютерних  технологій  з  метою  індивідуалізації
професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю, в навчальному
закладі ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну», здійснюється за
допомогою презентацій комп’ютерних програм САПР швейного виробництва,
зокрема  програм  «3D  конструювання  та  моделювання  одягу».  Програмні
модулі системи САПР з «3D конструювання та моделювання», які



використовуються  при  розробці  та  впровадженні  технології  індивідуалізації
підготовки  майбутніх  фахівців  швейного  профілю,  дозволяють  організувати
різнорівневе  навчання,  оскільки  відомо,  що  якщо  до  роботи  залучається
слухова й зорова пам’ять, є більше шансів задовольнити потреби різних учнів,
чий  спосіб  сприйняття   матеріалу  може  суттєво  відрізнятися.  Педагогічні
працівники Центру керуються принципом, що саме активна позиція  учня на
уроці  допомагає  максимально  засвоїти  та  використовувати  знання,
стимулювати  розвиток  мислення  та  уяви,  викликати  зацікавленість  та
позитивне ставлення до навчання.

Особливості виготовлення одягу за індивідуальними
замовленнями.

  Основним змістом процесу виробничого навчання є формування умінь і
навичок,  необхідних для здобуття  професії.  Програма виробничого навчання
нашого  закладу  містить  теми  з  виготовлення  одягу  за  індивідуальними
замовленнями,  під час  яких необхідно ознайомити та навчити учнів певного
комплексу робіт з побутового обслуговування населення.  
  Виготовлення  одягу  за  індивідуальними  замовленнями  –  складний  та
відповідальний процес для будь-якого спеціаліста швейної галузі. Якщо масове
пошиття – це конвеєрне виготовлення великої кількості виробів за типовими
лекалами,  то  індивідуальний  підхід  потребує  створення  персональних  лекал
відповідно  до  фігури  замовника,  розробки  особливої  моделі,  примірки  та
коректування в процесі роботи.

Необхідним  етапом
технологічного  процесу
виготовлення  одягу  за
індивідуальними
замовленнями  є  процес
проведення  примірки
виробу  на  фігурі
замовника.  Майстри
виробничого  навчання
надають  важливе
значення  даним  темам,
оскільки  основна  мета
примірки – досягти 



ідеальної посадки виробу на фігурі та задовольнити запити замовника. У зв'язку
з  цим  типова  послідовність  має  цілий  ряд  додаткових  операцій,  які  дають
можливість забезпечити точну підгонку виробу по фігурі замовника

          

Найбільшого  поширення  набуло  виготовлення  виробів  з  однією
приміркою.  Така  форма  виготовлення  скорочує  цикл  виробничого  процесу,
ліквідуючи повторні операції, збільшує  продуктивність праці, скорочує термін
виготовлення виробів без погіршення його якості і заощаджує час замовника. 

При  виготовленні  виробів  з  однією  приміркою  необхідною  умовою  є
точне  зняття  мірок  з  урахуванням  особливостей  фігури  замовника,
застосування  передових  методів  обробки,  а  також  використання  програм
САПР, що дозволяють отримати лекала високої точності.

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


         
 

Цілком зрозуміло, що успіх будь-якого швейного підприємства залежить, 
в першу чергу, від швидкості виконання замовлення, а також від уміння звести
до  мінімуму  витрати  матеріалів.  Можливо,  раніше  це  було  завданням,  яке
важко виконати, проте  сьогодні при наростаючій комп’ютеризації всіх сфер
промисловості це абсолютно реально виконати.
          

 

Учні  нашого  навчального  закладу  під  час  проходження  виробничої
практики самі можуть переконатися, що на деяких підприємствах створення та
виготовлення моделей одягу  до цих пір залишається досить трудомістким та
тривалим процесом. Необхідно багаторазово вносити зміни, щоб побачити та
ліквідувати всі недоліки  конструкції чи виробу, знайти відповідні пропорції,
лінії членування, відпрацювати кольорове рішення та інше.



Актуальність впровадження
3D технологій.

        
       

 На  сьогоднішній  день  більшість  закрійників  при  побудові  лекал
користуються  площинними  методиками,  їх  велика  кількість,  але  суть  одна.
Спеціалісти на папері, рідко на  комп'ютері, будуть креслення основи виробу.
Потім  за допомогою прийомів моделювання перетворюють основу у потрібну
модель  –  це  достатньо  складний  та  трудомісткий  спосіб,  який  потребує
великого досвіду та знань особливостей побудови конструкцій виробів.

Найсучаснішим  методом
конструювання  та  моделювання
одягу,  що  має  велику  перевагу
перед  будь-якими  площинними
методами,  є  метод  «3D
конструювання  та  моделювання
одягу».  В  основу  методу
покладено  створення  та
використання  тривимірного
манекену  відповідно  розмірним
ознакам  конкретної  людини.
Цей метод дозволяє коректувати
виріб ще на стадії побудови лекал та відшивати точну копію моделі відповідно
до  вимог  замовника.  Багато  хто  відмовляється  від  виготовлення  одягу  за
індивідуальним  замовленням,  оскільки  не  впевнені,  чи  підійде  їм  обрана
модель, адже те, що вийде в кінцевому результаті, можна побачити тільки на
примірці,  коли  кардинально  змінити  виріб  уже  не  можливо.  Метод  «3D
конструювання» дає  можливість  провести віртуальну примірку та  у  випадку
необхідності змінити модель. 

                                 Програми



 « 3D конструювання та моделювання одягу »
                        в навчальному процесі

                Ознайомлення учнів нашого закладу з програмами « 3D-моделювання
та конструювання одягу » відбувається на уроках виробничого  та теоретичного
навчання  у  вигляді  презентацій  з  використанням  мультимедійних  засобів
навчання. 

      Мультимедійні  засоби  навчання  є  перспективним і  високоефективним
інструментом, що дозволяє надати масиви інформації у більшому об’ємі, ніж
традиційні  джерела  інформації  і  в  тій  послідовності,  яка  відповідає  логіці
пізнання і рівню сприйняття конкретного учня.

Використання  комп’ютерних  презентацій  для  подання  навчального
матеріалу  суттєво  підвищує  ефективність  викладання,  наочно  демонструє
переваги особистісно-орієнтованого навчання,  підвищує зацікавленість учня до
навчального предмета  та дозволяє залучити до активної  роботи на уроці як
сильних учнів, так і тих, кому опанування предмета дається важче.
         Однією з програм, що варта особливої уваги є Marvelous Designer , яка 
розроблена для полегшення роботи  дизайнерів та модельєрів, адаптована під 
специфіку швейного виробництва і входить до складу комплексу JULIVI. В 
основу цієї програми покладено використання тривимірного манекена. 
Дизайнер одягу за допомогою цієї програми може відпрацьовувати свої ідеї по  
загальному дизайну моделі: рішення в кольорі , застосування різних артикулів 
новий виріб, підбір силуетних ліній. 
    



 

Конструктору  використання  в  роботі  програми  «  3D-моделювання  »
дозволяє позбутися  першої примірки  та  перевірити правильність розробленої
конструкції , адже одягання моделі на манекен в програмі показується  з досить
високим ступенем реалістичності,  тобто,  як вона буде виглядати в готовому
вигляді. 

    



За  допомогою
програми  «3D-
моделювання » можна не
лише  отримати  об’ємне
зображення,  але  й
побачити,  чи  правильно
втілились  задуми,
використовуючи  такі
режими  перегляду,  як:
візуальна оцінка виробу;
підбір  малюнка;  оцінка
балансу виробу; перегляд
припусків  на  вільність

облягання; можливість оцінити розподіл напружень в тканині.

Виріб  одягається
на  манекен  аналогічно
тому,  як  це
відбувається  в
реальності:  деталі
зшиваються в програмі
по  швах,  процес
зшивання  задає  сам
конструктор. Для цього
використовуються
попередньо  побудовані
лекала  в  системі
JULIVI,  або  побудова
виконується
безпосередньо  в
програмі.

                     

 



Після  одягання  виробу  на  манекен  конструктор  та  модельєр  мають
можливість виконати наступні види робіт:

- нанесення допоміжних ліній та декоративних елементів;

- зміна
силуету;

        



- коректування довжини виробу чи окремих елементів;

- підбір різних кольорових рішень.

              

         



Комп’ютерні  програми  нового  покоління  швидкими  темпами
впроваджуються  у  виробничі  процеси   на  підприємствах  та  в  начальних
закладах.

Потреба   у  висококваліфікованих  кадрах,  здатних  працювати  творчо  та
продуктивно, постійно зростає. Сьогодні виробництво  дедалі більше потребує
фахівців,  практично  і  теоретично  добре  підготовлених,  що  володіють
глибокими  знаннями з  загальновиробничих  і  спеціальних  дисциплін,   мають
високу  технічну  культуру. Змінюються організаційні форми  виробництва,
підвищується  рівень  автоматизації  підприємств,  особливо   при  розробці
моделей,  підготовці  виробництва,  розкрою,  пошитті  та  при  оздоблювальних
операціях. Сучасному  виробництву  необхідні  фахівці,  що  володіють
комп'ютером  та  знаннями  про  новітні  комп’ютерні  програми  ,   якими
оснащуються певні етапи виробництва. 

 Перспективи роботи підприємств  в  новому  тисячолітті  будуть  тісно
пов'язані  з  Інтернетом.  Рішення  завдань,  що  стоять  перед  швейною
промисловістю,  вимагають  глибоких знань від спеціалістів даної галузі. Без
цих  знань  неможливо  впроваджувати  нові  технологічні процеси швейного
виробництва, необхідні для виготовлення одягу високої якості.  

     






