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 Тема уроку: Розрахунок конструкції та побудова креслення  спинки ,  пілочки  

однобортного піджака напівприлеглого силуету 

 

Мета і завдання уроку: 

 

1.  Навчальна: ознайомити учнів із видами піджаків за силуетом і конструкцією    

Дати  основні поняття про деталі піджака , навчити учнів виконувати попередній  

розрахунок та конструктивно правильно виконувати побудову креслення 

чоловічого піджака напівприлеглого силуету. Закріпити знання із правил 

вимірювання розмірних ознак чоловічої фігури. 

 

2. Виховна: виховувати в учнів культуру праці, охайність, виховувати естетичний 

смак. 

 

3. Розвиваюча: сприяти в учнів формуванню і розвитку самостійності, 

цілеспрямованості, організованості. 

 

4. Профорієнтаційна: сприяти  формуванню знань та вмінь об`єктивно 

здійснювати самоаналіз рівня розвитку професійних навичок. 

 

Дидактичні засоби( їх назва, умовні позначення) 

- підручник: В.Г.Литвин, А.О.Степура « Конструювання швейних виробів»,  

 « Вікторія» Київ-2008 

И.Я.Гриншпан «Конструирование мужских пиджаков», Москва «Легкая индустрия» 1980 

- робочий зошит 

- журнали:«Бурда», «Ательє» 

Тип уроку: комбінований  

Унаочнення уроку: плакати «Креслення чоловічого піджака», план –конспект, 

презентація «Чоловічий костюм», макети моделей чоловічого піджака, навчальні елементи 

з поетапної побудови деталей піджака. 

Хід уроку: 

1. Організаційна частина. 

- повідомлення теми уроку; 

- повідомлення мети уроку. 

- презентація на тему: «Сучасні чоловічі піджаки» 

2. Актуалізація опорних знань- запитання із попередньо вивчених тем: 

2.1. За якими формулами здійснюється попередній розрахунок конструкції чоловічого 

плечового виробу? 

 2.2. Розрахунок прибавок на ділянках конструкції. 

2.3. Визначення балансової величини (А3,А4) 

2.4. Що таке осанка, за якими проведеними розмірними ознаками можна визначити 

осанку?  

2.5. Розрахувати ширину пілочки по лінії стегон (Б3Б4) . 

2.6. Визначити висоту шлиці- Н1Ш1. 

3. Вивчення нового матеріалу:  

3.1. Види піджаків за силуетом і конструкцією. 

3.2. Вибір даних для побудови креслення чоловічого піджака , вибір прибавок  на 

вільне облягання. 

3.3. Попередній розрахунок основних ділянок креслення. 

3.4. Побудова  базисної сітки креслення піджака. 

3.5. Побудова піджака напівприталеного силуету. 

3.6. Варіанти побудови бортових зрізів. 



3.7. Побудова кишень ( нагрудна кишеня в листочку, бічна кишеня) 

3.8. Побудова коміра. 

4. Закріплення нового матеріалу: 

Пратична частина : 

4.1. Виконати побудову креслення піджака напівприталеного силуету. 

4.2. Показати варіанти  відрізної бічної частини. 

5. Домашнє завдання: 

Вивчити конспект уроку, виконати моделювання комірів . 

 

 

 

Викладач                                                  Рожко К.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема : Розрахунок конструкції та побудова креслення спинки, пілочки однобортного   

чоловічого піджака напівприлеглого силуету 

Розмірні ознаки:                                                  Додачі: 

Сш-20,3                 Шпл- 15,3                                Пг-7,5 

Шг-19,0                 Др-64,0                                     Пс-4,0 

Дтп1-54,5              Дтс1-44,5                                  Пгпр-3,5 

Дтп2-45,2              Дтс2-47,3                                  Пшгр-1,8 

Сг2-52,0                 Впкс-47,5                                 Пдтс-1,0 

Сг3- 50,0                Шс-20,4                                    Попл-9,0                                                     

Ст- 44,0                  Впрз-20,9 

Сс-52,0                   Дв-76,0 

 

 

                      Попередній розрахунок конструкції: 
Шсп=Шс+0,2*Пг+П(шов)=20,4+0,2*7,5+1,0=22,9 - ширина спинки. 

Шп=Шг+0,2*Пг+П(шов)=19,0+0,2*7,5+1,0=21,5 - ширина пілочки. 

Шпр=Г4Г50=(0,3*Сг3-4,4)+0,6*Пг+П(шов)+відхилення бочка= 

=10,6+4,5+2,0+2,5=19,6 - ширина пройми. 

 

                                 Побудова спинки: 

АГ↓=Дтс1:2+0,8=44,5:2+0,8=24,4 або Впрз+Пгпр=20,9+3,5=24,4- лінія грудей; 

АТ↓=Дтс1+1,0=44,5+1,0=45,5 - лінія талії; 

ТБ↓=Дтс1:2,0-3,0=44,5:2,0-3,0=19,25. – лінія стегон; 

АН↓=Дв+Пдв=76,0+1,0=77,0 – лінія низу; 

З точок: Г,Т,Б,Н провести горизонтальні лінії вправо; 

ТТ1→=2,0 – лінія відхилення спинки; 

АУ↓=АГ:2+1,0=24,4:2,0+1,0=13,2 - рівень лопаток. 

Точку У з`єднати з Т1 і продовжити до лінії стегон, на перетині з лінією грудей 

утворюється  точка Г`, з лінією стегон точка Б1. 

Т1Т10→ =1,0 

Т10  з`єднати з точками У,Б1 і до лінії низу, на перетині утворюється точка– Н1. 

АА10↑=0,3см. 

А10А1→=Сш:3+1,8=20,3:3,0+1,8+8,5 або Сг3:10+3,5=8,5 – ширина горловини. 

А1А2↑=А10А1:3,0+0,7=8,5:3,0+0,7=3,5 – висота ростка. 

Аа→=Шсп=22,9 – ширина спинки по лінії грудей. 

З точки а опускають перпендикуляр до лінії грудей, на перетині точка Г1. 

Визначаємо крайню плечову точку: 

ﬞ  Т10П1=Впкс+Пвпкс+П(шов)+Плечова накладка=47,5+1,0+1,0+0,5=50,5 

ﬞ  А2П1=Шпл+П(шов)+Посадка=15,3+1,0+1,0=17,3 

З точки П1 горизонтальна лінія вліво, на перетині точка П. 

Г1П3↑=Г1П:3+1,0=8,8 – контрольна точка пройми спинки 

Визначити висоту бічного зрізу спинки: 

Г1Г10↑=Г1П:4=5,8 

Г10Г11→ =1,5 (від 1,2 до 1,5). 

Оформити  пройму через точки: П1, П3, Г11. 

Т10Т2→=Г`Г1-4,0=22,0-4,0=18,0. – ширина спинки по лінії талії. 

Б1Б2→=Т10Т2+1,0=18,0+1,0=19,0 – ширина спинки по лінії стегон. 

Лінію низу і талії підняти зі сторони бічного зрізу на 0,5 

Висота шлиці: Н1Ш↑=0,3*АН=0,3*77,0=23,1 

Ширина шлиці: ШШ1← = 0,5 

 

 



 

                                      Побудова пілочки: 

Г3Г4←=Шп=21,5 – ширина пілочки по лінії грудей. 

Г4Г50←=Шпр (з попереднього розрахунку)= 19,6 – ширина пройми. 

Г4Г6→=Г4Г3:2=21,5:2,0=10,75 

Т7Т6→=Т7Т3:2,0+0,3=11,05 

Т6, Г6 з`єднати і продовжити вгору, на перетині точка А3. 

Т6Т60↓=Т3Т8=0,5 – нове положення лінії талії. 

Н3Н5↓=2,5 – скіс низу. 

Балансова величина виробу: 

А3А4↑=Дтп1+Пдтп+П(шов)-Дтс1-Росток по кривій=54,5+1,0+1,0-44,5-10,5=1,8 

Або Т6А4↑=Дтп2+Пдтп2+П(шов)=45,2+1,0+1,0=47,2 

Глибина горловини пілочки залежить від моди і фасону 

А4А5↓=А10А1+0,5=8,5+0,5=9,0 

А4А7↓=А4А5:2=9,0:2,0=4,5 

А3А31→=А10А1=1,5=8,5+1,5=10,0 

А31 з`єднати з Г3, на перетині горизонталі точка А6. 

Розрахунок кишені-листочки: 

Г4Л→ = Сг3:10-0,75=4,25 – місце розташування нагрудної кишені. 

ЛЛ1↑=1,5 

Л1Л2→=Сг3:8+4=10,25 – вхід в кишеню. 

Ширина листочки: Л2Л3↓=2,8 

Побудова бічної кишені: 

Т7К↓=Дтс1:5-1,5=7,4 – місце розташування бічної кишені. 

КК1→=Сг3:6+1,5=9,8 – вхід в кишеню. 

К1К2↓=0,5 

К2 і К з`єднати і продовжити вгору. 

К2К3←=Сг3:8,0+9,0=15,25 – величина входу в кишеню. 

Ширина клапана дорівнює 5,0 

Побудова передньої виточки: 

К2К10←=1.0 

К10К11←=1,0 

К11К12←=1,0 

А4,К11 з`єднати, на перетині з лінією листочки точка в 

вв1↓=5,0 

Розхил передньої виточки по лінії талії дорівнює 2,0 

Бічна виточка: 

Г4М←=Сг3:10=5,0 

Б7Б70←=Г4М=5,0 

З`єднати точки М, Б70, на перетині К3, Н8. 

К3К5↑=1,0 

К5, К12 сполучити прямою. 

Розхил виточки по лінії кишені для типової фігури дорівнює 1,0см. 

К3К6→=К10К12=2,0 

Н3Н7→=К3К6=2,0 

Б70Б4←=Сс=Пс+П(шов)-Б1Б2-Б3Б71=52,0+4,0+4,0-19,0-24,5=16,5 

Точки Г50 та Б4 з`єднати. 

Лінію талії по бічному зрізу підняти на 0,5 і провести вправо. 

Т4Т40→=1,5 

Г50Г51↑=Г1Г10(зі спинки)=5,8 

Т40Н4`=Т2Н2`. 

ММ1↑=К3К5 



 

Визначення плечового зрізу пілочки: 

Г40П4↑=Г1П(зі спинки)-2,5=20,9 

Г40П6↑=Г40Г4:4,0=5,2 

ﬞ  А9П5=Шпл+0,5=15,3+0,5=15,8 

ﬞ  П6П4← 

П6т3=П5П6:2 

т3т4=0,7см. 

Г40т2(по бісектрисі)=0,2*чисту пройму-0,7=0,2*19,6-0,7=2,3 

Оформити пройму пілочки через точки: П5,т4,П6,т2,М1. 

М1М2→=1,0см.(на лініюМ1 Г3) 

М2 К5 з`єднати, по лінії талії точка Т15. 

Т15Т16↑=К3К5=1,0 

Т16 з`єднати з точкою Т60. 

Т16Т17→=1,0 

Т17, М2 сполучити легко увігнутою лінією 

Т17, К5 сполучити прямою 

ММ3←=1,5 

М3К3 сполучити, на лінії талії точка Т18. 

Т18Т19←0,5 

Т19М3 сполучити легко увігнутою лінією. 

Захід однобортного піджака становить 3,0 

Розміщення петель: 

- нижня на рівні бічної кишені К2, відстань між петлями становить від 8,5 до 10см., 

відстань від краю борту до петлі дорівнює1,7см., довжина петлі – 2,2см. 

Б3Б31→=2,7см. 

Н5Н50↑=4,0см. 

Точка перегину лацкана (Р) знаходиться вище верхньої петлі на 1,0см. 

 

                                       Побудова коміра: 

А4В→=2,5, з`єднати точки В,Р – лінія перегину лацкана. 

Ширина лацкана дорівнює 9,0см. 

ВВ1↑=А10А1(зі спинки)+1,5=10,0 

В1В2←=2,0 

В2В3←=3,0- лінія відведення – перпендикулярно до В1В2. 

В2В4→ =4,5см 

Уступ лацкана дорівнює 4,0см. 

Відстань між кінцями лацкана і коміра дорівнює  5,0см. Оформити зріз відльоту коміра, 

зріз кінців коміра, зріз борту на ділянці лацкана. 

 

 


