
Архитектурен факултет
Катедра: Изкуства
Професионално направление: Изобразително изкуство
Специалност: Моден дизайн
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Технология на облеклото
2. Код на курса: FAR1092
3. Вид на курса: задължителна
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора (и): доц. д-р Капка Манасиева
9. Резултати от обучението за дисциплината:
- формиране на трайно познание у бъдещите дизайнери;
- създаване у студентите на трайни критерии по отношение на изработването на
облекла;
Обучението осъществява целта за точно и цялостно познаване на всяка
технологична операция за изработване на определено облекло, имайки в предвид
дизайнерската идея, конструкция и спецификата на материала.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: няма
12. Съдържание на курса: Усъвършенстването на конфекционната техника,

използването на текстилни материали с нови свойства и нарастването на
естетическите изисквания на потребителите, поставиха нови задачи за
решаването на които е необходим нов подход, задълбочени научно- технически
знания. Обучението по дисциплината Технология на облеклото формира
основни и трайни знания у студентите, запазва всичко най-ценно от традициите
в изработването на облекла и включва новостите в технологичната изработка.
Целта на дисциплината Технология на облеклото е да бъдат изучени процесите
на изработване на облекла по индивидуален и конфекционен начин, да запознае
студентите от една страна със състоянието и структурата на шевната
промишленост у нас и в света и от друга да покаже неотменната й връзка с
текстилната промишленост. Да им даде необходимите знания за свойствата на
класическите и нови текстилни материали

13. Препоръчителна или задължителна литература:
- Цоло Г. Кънчев, Христо М. Петров, Георги М. Гиндев,Пламен Д. Янов Технология на
облеклото – част 1, Техника 2010; - Кънчев, Ц. Шулекова, З., Технология на облеклото, част
II ,Техника, 2001г.; - Павлова, М., Ръководство за лабораторни упражнения по технология
на облеклото, Университетско издателство на Технически университет- София, 2010 г.; -
Стоянова, Е., Материалознание, София, Техника, 1990г.; - Трифонов, К., Шевни машини и
съоръжения, София, Техника, 1998 г.; - Трифонов, К., Андонова Сн., Практическо
ръководство по технология на шевното производство, София, Техника, 2006г. - Гиндев, Г.,;
- Назарова А. И., Куликова И. А., Савостицкий А. В. Технология швейных изделий по
ндивидуальным заказам.– М.: Легпромбытиздат, 1986.; - Кокеткин П. П. и др.
Промышленная технология одежды: Справочник.– М., 1998
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и упражнения
15. Методи и критерии на оценяване: Изпитът в края на годината е тест. Общата

оценка се формира като курсовите задачи се оценяват и общата им оценка
формира 30% от финалната.

16. Език на преподаване: български


