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Загальновідомим є той факт, що сучасні мобільні технології проникли в 

усі галузі нашого життя. Поширення та використання програмних додатків 

не стало винятком і у сфері швейного виробництва, зокрема такої його галузі, 

як проектування одягу. 

Особливості підготовки спеціалістів швейної галузі передбачають, що 

на деяких практичних заняттях необхідно виконувати побудову базових і 

модельних конструкцій швейних виробів. Проте цьому передує етап 

розрахунків базової конструкції, для якої користуються величинами 

розмірних ознак і прибавок. 

Якщо порівнювати засоби розрахунку параметрів конструкцій одягу, то 

система автоматизованого проектування (САПР Julivi, Грация тощо) дуже 

швидка, точна, але досить дорога і не портативна. Висока вартість 

програмного забезпечення спеціалізованих систем і необхідність додаткового 

навчання обмежує їх використання. Електронні таблиці, такі як MsExcel, 

LibreOffice, Calc та ін. швидкі, точні, дешеві, проте також вимагають 

наявності комп’ютера, що не завжди зручно і можливо. Точність розрахунку 

калькулятором безпосередньо залежить від оператора, який вводить дані. 

Використання калькулятора дешеве, проте він не є швидким і зручним в 

розрахунках, оскільки потрібно запам’ятовувати попередні пораховані 

значення. До того ж зазвичай для розрахунків використовується той 

калькулятор, який є в пам’яті телефону. 

Перспективним є напрямок використання в процесі навчання та роботи 

смартфонів як засобу, який може пришвидшити процес побудови 

конструкцій швейних виробів. Це можна досягнути, якщо на смартфоні буде 

встановлений мобільний додаток, який буде фактично калькулятором для 

розрахунків заданої базової конструкції за наперед заданою послідовністю, 

тобто формули уже введені, від користувачів вимагається лише ввести 

розмірні ознаки [1].  

Прототип такого додатку розроблений для розрахунку базової 

конструкції плечового швейного виробу за методикою ЦНДІШП [2-3]. 

Вихідними даними для розрахунку є 16 розмірних ознак та 3 прибавки 

до основних конструктивних відрізків. Поперечні розмірні ознаки слід 

вводити в половинному вигляді, решту ознак вводять в повному розмірі. 

Розрахунки додаток виконує автоматично буквально одним дотиком до 
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екрану. Користувачу потрібно мати зображення готової конструкції для того, 

щоб бачити в якому порядку відкладати точки. Розрахунок виконується в 

порядку побудови базової конструкції. 

Даний мобільний програмний продукт має на меті скоротити час на 

розрахунки базової конструкції. 

Порядок використання мобільного додатку «Master Pattern»:  

 введення розмірних ознак та величин прибавок; 

 розрахунок конструкції;  

 вимірювання необхідних відрізків з конструкції та введення в 

необхідні поля додатку; 

 завершення розрахунку. 

В кінцевому результаті отримуємо в лівій частині назви відрізків, в 

правій – розрахунок. І вже далі користувачем виконується безпосередньо 

сама побудова конструкції [2]. 

Важливим аспектом розробки мобільного додатку є відомості про 

вимоги та потреби потенційних користувачів. Внаслідок анкетного 

опитування серед таких виявлено, що споживачі при використанні в першу 

чергу звертають увагу на методики конструювання та асортимент базових 

конструкцій виробів. Не менш важливим є той факт, що користувачі мають 

смартфони і користуються мобільними додатками, зокрема такими, що 

стосуються швейного виробництва. 

Мобільний додаток «Master Pattern» задовольняє цільових споживачів 

за такими характеристиками: швидкий розрахунок; простота використання, 

зручний інтерфейс та актуальність (необхідність) додатку. 

Додаток отримав безліч позитивних відгуків користувачів, серед яких 

можна виділити наступні: 

 зручність; 

 легкість в освоєнні користувачем ; 

 не потребує спеціальних знань з комп’ютерних наук для роботи з 

ним; 

 швидкий розрахунок; 

 точність розрахунку; 

 розрахунок формул в порядку побудови конструкції; 

 прискорення процесу креслення. 

Крім вагомих переваг, можна виділити і деякі недоліки додатку, які 

потребують доопрацювання і функції, які є доцільними в удосконаленому 

варіанті додатку. Серед них наступні: 

 версія мобільного додатку для операційної системи iOS; 

 розшифровка умовних позначень розмірних ознак та прибавок; 

 напрям відкладання відрізка поряд з розрахованою формулою;  

 наявність зображення готової конструкції для наочності при 

побудові креслення; 
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 можливість за отриманими розрахунками виконати побудову 

конструкції на мобільному пристрої та потім експортувати її на комп’ютер та 

друк на принтері чи плотері; 

 збереження в історії додатку (у вигляді шаблонів) введених 

розмірних ознак та прибавок для роботи в наступний раз; 

 при відкритті додатку наявність переліку можливих режимів роботи: 

продовжити попередній розрахунок, почати новий розрахунок, редагувати 

останні розрахунки та ін.; 

 розрахунок параметрів для побудови конструкції поясних виробів; 

 можливість розрахунків для різних видів крою рукава; 

 розрахунок базових конструкцій для чоловічого та дитячого одягу. 

 розрахунок для інших методик конструювання (ЄМКО РЕВ, Мюллер 

і син, ЦОТШЛ та ін.). 

Таким чином, проаналізувавши мобільний додаток «Master Pattern» для 

розрахунку базової конструкції плечового швейного виробу, стало зрозуміло, 

що даний додаток є новинкою і аналогів йому немає, проте також було 

виявлено, що він потребує доопрацювання. Тому актуальним питанням 

залишається вдосконалення мобільного додатку та впровадження його у 

широке використання на ринку програмних продуктів для швейного 

виробництва. 
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