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2022-2023 оны хичээлийн жил 



Байгуулагдсан огноо: 2006 он 

Хамрах хүрээ:  Хувцасны дизайны чиглэлээр 

сонирхогч ШУТИС-ийн оюутнууд 

Гишүүнчлэл: ҮТС-ийн 106 оюутнууд идэвхитэй 40 

гишүүнтэй. 
 

Танилцуулга 



Үйл ажиллагаагаа явуулсан чиглэл 
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ҮТС-ийн Дизайны салбарын “Inspiration” хувцас загварын клуб нь 

“07:40” брэндийг 2018 онд байгуулж ЭКО тор, төрөл бүрийн цамцны 

загваруудыг багш нарын удирдлага дор хувцасны дизайны оюутнууд 

гүйцэтгэн зураг авалтыг хийж inspiration 07/40 фэйсбүүк пэйжээр сошиал 

сурталчилгаа хийж борлуулж ирсэн. “07:40” гэх брэндийн нэр нь ШУТИС-

ийн хичээлийн эхний цагаар нэрлэсэн нь багш оюутнуудад өдрийг эхлүүлэх, 

шинийг сэдэх, хийж бүтээх онцгой цаг байдагтай холбоотой.   

 

7:40 брэнд 



Брэндийг үүсгэн хичээлийн жилийн туршид үйлдвэрлэлийг явуулснаар оюутнууд 

мэргэжилдээ дурлах, онолын мэдлэгээ практик хэрэгжүүлэх, дадлагажих болон өөрсдийн 

гаргасан санаагаа эскизнээс эхлээд хэрэглэгчийн гар дээр хүрэх хүртэл зах зээлийн бүхий 

үе шат, үйл ажиллагааг хамарсан цогц үйл ажиллагаа болдогоороо ач холбогдолтой. 

Зураг 1-т брэндийг хөгжүүлснээр оюутанд үзүүлэх ач холбогдлыг харуулав. 

 



Эх загварууд 



Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явц 





Савлагаа боодол 



Зураг авалт 



Малгайгүй 

цамц 



Малгайтай 

цамц 



Хантааз 



Бомбер 





● Уг үйл ажиллагааны дагуу бид 

Хувцас дизайны салбарт 

туршлагатай 

мэргэжилтэнгүүдийг урьж 

ярилцуулах ба тэдний дадлага 

туршлагаас хуваалцаж, гишүүд 

хоорондоо чадвараа хуваалцаж, 

үзвэрүүд үзэх зорилготой 

Хамтдаа хөгжье  



10 гаруй төрлийн машинууд дээр 

ажиллаж сурав 



Шилдэг бүтээлийн уралдаан 

Амжилттай оролцож гутгаар байр эзлэв 



Урлахуйн ертөнц 2022 

Клубийн нийт гишүүд бүгд хамрагдан амжилттай оролцлоо. 



Моделийн сургалт 

ҮТС-ийн Хувцас дизайны тэнхимээс жил бүр зохион байгуулдаг сургалтын 

бүртгэл, зар түгээх зохион байгуулалт тал дээр туслав. 



Үзэсгэлэнгээ гаргав. 



Уг ажлын хүрээнд бид төгсөгч 

оюутанд зориулсан иж бүрдэлийн 

хийх төлөвлөгөөтөй байгаа ба үүнд: 

- Дипломоо хийх даавуун уут 

- Ромбо зүүх ороолт 

- Бал  

- Дурсгалийн дэвтэр г.м зүйлс 

багтаахаар ажиллаж байна. 

ШУТИС сет 



● Бүтээгдэхүүнээ суртачилахдаа маркетингийн 

чадвараа нэмэгдүүлэхийг зорьж байгаа ба 

одоогоор постуудаа брэндийн пэйж дээр 

танилцуулаад давтагдсан тоогоор 10000 гаруй 

хүнд хүрээд байна. 

Ажлын байр дах туршлага ба сошиал 

маркетинг 



Facebook page: Inspiration 07:40 




