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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у 

робочі дні.   

1) в темі листа обов’язково має бути зазначена назва дисципліни (можно скорочено);                                                                                                                                                          

2) в полі тексту листа позначити ПІБ студента, який звертається  (анонімні листи не 

розглядаються);                                                                                                                                

3) файли підписувати таким чином: прізвище.назва завдання. Розширення: текст — doc, 

docx, ілюстрації — jpeg, pdf. Обговорення проблем, пов’язаних із дисципліною - під час 

занять або консультацій у визначений час. Консультування з викладачем в стінах академії 

відбуваються у визначені дні та години. 

За умов дистанційних занять використовується програма Zoom (Meeting ID:736 1232 4945, 

Passcode: V71AGH – Васильєва М .І ; Meeting ID: 896 874 1670, Passcode: yVVN2a — 

Гурдіна В.В. ) якщо відбувається зміна посилання або ID зустрічі, нове посилання надає 

викладач у чаті Telegram). Інша комунікація(консультації) відбувається шляхом 

листування у Telegram (+380677016750 -- Васильєва М.І ; +380675715032 — Гурдіна В.В.). 

крім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути 

надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов’язаних із дисципліною, у 

коридорах академії не припустимі. Консультування з викладачем в стінах академії 

відбуваються у визначені дні та години. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Дисципліна «Основи проєктування взуття та аксесуарів» базується на певному обсязі 

знань з таких дисциплін нормативної частини ОПП як: проєктування, основи 

Факультет Дизайн середовища 

Кафедра Дизайн тканин та одягу 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 022 Дизайн 

Рівень вищої освіти перший  

(освітньо-професійний) 

Рік навчання 4 

Семестр 7 

Вид дисципліни Вибіркова 

    

ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ  ВЗУТТЯ ТА АКСЕСУАРІВ 

 

Викладач Васильєва Марина Іванівна викладач, Гурдіна Владислава Василівна  

E-mail designmarina77@gmail.com 

Заняття (за розкладом)  

Консультації  (за розкладом) 

Адреса 61002,Харків,к.317,поверх3,корпус3,вул.Мистецтв11.                                                            

-mail: dtoksada2017@ukr.net 

Телефон +38 (057) 706-02-38 (кафедра «Дизайн тканин та одягу»)  
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формоутворення та основи композиції, а також з рисунку, живопису та пластичної 

анатомії. Студент отримує повну підтримку при опрацюванні матеріалу дисципліни та 

підготовки її практичної стратегії. 

 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Мета дисципліни  «Основи проєктування взуття та аксесуарів» є підготовка студента до 

самостійного процесу використання спеціальних знань в сфері проєктування взуття та 

аксесуарів.  

Завдання дисципліни полягають у засвоєнні та методичному опануванні базових 

положень дисципліни, у послідовному вивченні класифікації та типології аксесуарів та 

взуття, їх історії, еволюції, системи знань  проєктування та вміння застосовувати отримані 

знання в проектній діяльності; Під час самостійної роботи студенти продовжують і 

завершують роботу над практичними завданнями, початими в аудиторні часи, а також 

виконують індивідуальні завдання згідно з вивченими темами. Зміст самостійної роботи 

включає пошук і аналіз додаткової інформації, підготовку вправ до екзаменаційного 

перегляду.  

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності:                                                   

СК 2 — Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів 

дизайну.  

СК 4 – Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності. 

СК6 — здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та 

навички роботи у відповідних матеріалах(за спеціалізаціями);     

СК 10 — здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за 

спеціалізаціями).   

Передбачаються такі програмні результати навчання: 

ПРН 3 – збирати  та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, 

застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним 

спрямуванням), основи наукових досліджень. 

ПРН 4 – визначати мету, завдання та етапи проектування 

ПРН 7 – аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для 

розроблення художньо-проектних вирішень.  

ПРН 9 – Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання 

ПРН 18 – відображати  морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів 

дизайну.  

 

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Основною спрямованістю дисципліни «Основи проєктування взуття та аксесуарів» є 

опанування особливостей дизайну взуття та аксесуарів; різноманіттям асортименту 

аксесуарної групи; основними засобами проектування цих об’єктів; технологічною 

специфікою виготовлення. Практичні завдання спрямовані на закріплення знань і 

формування алгоритму проектування об’єктів з асортиментної групи аксесуарів і взуття. 

Дисципліна вивчається протягом 4го семестру 2-го курсу ( 4 кредитів ECTS, 120 

навчальних годин, в тому числі  годин 50 – аудиторні практичні заняття ,  10 годин — 

лекційних та 60 годин – самостійні.). Всього курс має 2 змістовні модулі та 10 тем.   

 

МОДУЛЬ 1. Основи проєктування аксесуарів                               

 

Тема 1.  Загальні поняття про  аксесуари, види аксесуарів  та їх функції. Аксесуари в 

композиції ансамбля костюма. Еволюційні процеси розвитку аксесуарів одягу. Матеріали 

для виготовлення аксесуарів. 
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Тема 2. Художні засоби виразності в дизайні аксесуарів: композиційні основи 

моделювання аксесуарів, основні прийоми та засоби гармонізації. Лінії членування 

форми. Розробка ряду моделей на єдиній конструктивно-технологічній базі.                                                                                                                                    

Тема 3 . Формоутворення. Базова форма. Вимоги до форми виробу. Сучасні форми та 

тренди в аксесуарах.  Пошук нових форм аксесуарів  на основі аналізу та стилізації форми 

джерела натхнення.  

Тема 4. Єдність елементів в системі костюм, ансамбль. Стилістичні напрямки в одязі та 

аксесуарах.   

Тема 5. Проєктування комплекту  аксесуарів на основі аналізу стилю, форми, матеріалів 

костюму.                                                                                                                        

 

МОДУЛЬ 2.  Основи проєктування взуття                                                                                                                  
Тема 6. Будова стопи людини . Поняття про структурну основу для проєктування  взуття. 

Будова взуття.   

Тема 7. Класифікація взуття.  Особливості виробництва різних видів взуття. Сучасні 

тренди в дизайні взуття: стильові, технічні, технологічні. Аналіз сучасних стилістичних 

напрямків.                                                                                                                                                                  

Тема 8.Виразні засоби композиції в художньому проєктуванні взуття (лінії, колір, 

оформлення поверхні). Функції сучасного взуття. Розробка ескізу модельного ряду взуття 

на основі аналізу та стилізації джерела натхнення.  

Тема 9. Аналіз сучасних тенденції в дизайні  та виробництві взуття. Особливості 

виробництва взуття. Дослідження стильового напрямку бренду взуття.   

Тема 10. Розробка ескізного проєкту модельного ряду взуття з урахуванням обраного 

стилістичного напрямку  

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 
Теми і зміст матеріалу розкриваються у процесі ознайомлення з специфікою проектування 

взуття та аксесуарів, методикою проведення аналітичної роботи методами проєктного 

завдання, процесом роботи зі спеціальною термінологією та поняттями проєктування та 

дизайну. Теми практичних завдань  розкриваються шляхом демонстрації  ілюстративного 

та текстового матеріалу під час занять,  в чаті групи від викладача, відео-лекціями з 

інтернет-мережі.  

Зміст самостійної роботи студента спрямована на завершення; практичних завдань за 

зазначеною тематикою та закріплення теоретичного лекційного матеріалу. А також у 

пошуку  додаткової інформації за темою, аналізі трендів та актуальних подій в галузі  

індустрії моди.  

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Базою навчальної дисципліни «Основи проєктування взуття та аксесуарів» є складений за 

авторською методикою курс практичних занять та текстових лекцій для самостійного 

поглиблення в теми занять студентом. (укладач свикл. Васильєва М.І.), який охоплює 

історичний розвиток  та сучасний стан у світовому дизайні індустрії моди, перспективні 

напрямки дизайну та виробництва аксесуарів та взуття, а також розкриває сутність та 

актуальність дисципліни як частини проектування одягу. Лекційний (додатковий) 

матеріал розміщується в загальному чаті та ілюструється відповідними зразками. 

Студентам надається перелік рекомендованої для опрацювання основної та додаткової 

інформації з літератури, Інтернет-посилань на: актуальні статті,  лекції, навчальні 

посібники, дані про напрямки розвитку, творчі проєкти з проєктування взуття а 

аксесуарів.  
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ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ  

Додаткові навчально-інформаційні матеріали по дисципліні «Основи проєктування взуття 

та аксесуарів, у тому числі актуальні дизайнерські проекти, дані про авторів, тренди в 

індустрії моди, сучасні напрямки розвитку виробництва та дизайну, дизайнерські школи, 

творчі групи і т. ін. можна переглянути у мережі Інтернет. Відповідні посилання 

надаються викладачем під час занять, або після закінчення лекції, а також в процесі 

електронного листування в чаті групи. 

 

НЕОБХІДНІ  МАТЕРІАЛИ: 

Обов'язковою умовою для студента є наявність різноманітних художніх матеріалів для 

виконання практичних робіт ; папір для ескізування, олівці, маркери тощо. Допускається 

використання в роботі над завданнями - комп’ютерної техніки (ноутбук, планшет тощо) та 

графічних програм, з можливістю виходу до мережі Інтернет. 

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА                                                                                                                                    
Під час доповіді  викладачем нової теми чи коментарів стосовно виконаних завдань, 

необхідно зберігати тишу та вимкнути гучність телефонів. За необхідності студент має 

просити дозволу вийти з аудиторії. Вітається авторська інтерпретація теми заняття, якщо 

вона аргументована та студент може довести свою точку зору.  

                                                                                                                                                           

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Пропуски занять без поважних причин недопустимі (причини пропуску мають бути 

підтверджені). Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати 

її та на наступному занятті представити виконану роботу. Під час дистанційної форми 

навчання присутність на занятті зараховується лише при постійно увімкненій камері. 

Якщо камера студента вимкнена, то заняття вважається пропущеним. Не допускається 

відвідування студентом занять з іншою підгрупою.      

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у питанні 

реалізації цієї програми - плагіату у фінальних рішеннях, які презентуються як авторські). 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Корисні посилання: 

https:// законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichnadobrochesnist-325783.html 

https://saiup.org.ua/novyny/akademichnadobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumt                                                                                                                                              

 

РОЗКЛАД КУРСУ        

Дата Тема Вид 

заняття 

                       Зміст год     Поточний 

контроль 

  

Деталі 

дати 

занять 

визнач 

аються 

розкла 

дом 

       

1 

  Лекція 

Практика  

Загальні поняття про  

аксесуари, види аксесуарів  

та їх функції. Аксесуари в 

композиції ансамбля 

костюма. Еволюційні 

процеси розвитку 

аксесуарів одягу. 

Матеріали для 

виготовлення аксесуарів.                                                                                                                                  

2 

2 

Аналіз і 

замальовка 

сучасних форм 

аксесуарів  різних 

видів та стильових 

напрямків.  

A4 

4арк 

 2 лекція 

практика 

 Художні засоби 

виразності в дизайні 

аксесуарів: композиційні 

основи моделювання 

1 

3 

 Розробка ряду 

моделей на єдиній 

конструктивно-

технологічній базі 

A4 

4арк 

https://saiup.org.ua/novyny/akademichnadobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumt
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аксесуарів, основні 

прийоми та засоби 

гармонізації. Лінії 

членування форми. 

Розробка ряду моделей на 

єдиній конструктивно-

технологічній базі.                                                                              

сучасної 

дизайнерської 

форми аксесуару. 

 3 Лекція  

практика 

Формоутворення в 

проєктуванні аксесуарів. 

Матеріали для 

виготовлення аксесуарів. 

Вимоги до форми виробу. 

Сучасні форми та тренди в 

аксесуарах . Пошук нової 

форми  на основі аналізу  

та стилізації форми 

джерела натхнення.                                                                                                           

1 

3 

Пошук нової 

форми сумки  на 

основі аналізу  та 

стилізації біонічної 

форми.                                                                                                                                                            

А3 

2арк 

 4 лекція 

практика 

Єдність елементів в 

системі костюм, ансамбль. 

Стилістичні напрямки в 

одязі та аксесуарах.  

Стилізація в дизайні 

аксесуарів  

1 

3 

Пошук базового 

аналогу костюму, 

образу.  Аналіз 

структури форми.                                                                                                              

А4 

2арк   

 5 практика Проєктування комплекту  

аксесуарів на основі 

аналізу стилю, форми, 

матеріалів костюму.                                                                                                                         

12 Проєктування 

комплекту  

аксесуарів на 

основі аналізу 

стилю, форми, 

матеріалів 

костюму дизайнера 

А3-

1арк 

 6 Лекція  

практика 

Будова стопи людини. 

Зв’язок форми взуття та 

стопи – поняття   про 

структурну основу для 

проєктування  взуття. 

Пропорції частин форми 

стопи. Будова взуття.                                                                                                                                                                                        

2 

2 

Замальовки 

формотворчих  

площин стопи в 

різних ракурсах. 

Замальовка взуття 

в різних ракурсах.  

A4 

4арк 

 7 Лекція  

практика 

Класифікація взуття.  

Особливості виробництва 

різних видів взуття. 

Сучасні тренди в дизайні 

взуття: стильові, технічні, 

технологічні. Аналіз 

сучасних стилістичних 

напрямків.                                                                            

1 

3 

Замальовки різних 

видів взуття с 

урахуванням  

сучасних тенденцій 

та стильових 

напрямків моди.    

A4 

4арк 

 8 Лекція 

практика 

Виразні засоби композиції 

в художньому 

проєктуванні взуття (лінії, 

колір, оформлення 

поверхні).  Функції 

сучасного взуття                                                                                                           

1 

3 

Розробка ескізу 

модельного ряду 

взуття на основі 

аналізу та 

стилізації форми 

джерела 

натхнення.                                                                    

А4 

2арк   

А3 

1арк 
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 9 Лекція 

практика 

Аналіз сучасних тенденції 

в дизайні  та виробництві 

взуття. Особливості 

виробництва взуття. 

Дослідження стильового 

напрямку бренду взуття. 

1 

7 

Аналіз стилістики 

бренду взуття та 

розробка 

авторських 

пропозицій з 

урахуванням 

особливостей 

бренду 

A4 

2арк 

 10 практика Розробка ескізного 

проєкту модельного ряду 

взуття з урахуванням 

обраного стилістичного 

напрямку  

 

12 Ескізний проєкт 

модельного ряду 

взуття з 

урахуванням 

обраного 

стилістичного 

напрямку  

 

A4 

2арк 

                                                                                                                                                                                  

РОЗПОДІЛ БАЛІВ          

Тема Форма звітності Бали 

Загальні поняття про  аксесуари, види 

аксесуарів  та їх функції. Аксесуари в 

композиції ансамбля костюма. Еволюційні 

процеси розвитку аксесуарів одягу.  

Матеріали для виготовлення аксесуарів.                                                                                                                                

                                                    

Модульний контроль 1 

8 

Художні засоби виразності в дизайні 

аксесуарів: композиційні основи 

моделювання аксесуарів, основні прийоми та 

засоби гармонізації. Лінії членування форми. 

Розробка ряду моделей на єдиній 

конструктивно-технологічній базі.                                                                              

Модульний контроль 1 8 

Формоутворення в проєктуванні аксесуарів. 

Матеріали для виготовлення аксесуарів. 

Вимоги до форми виробу. Сучасні форми та 

тренди в аксесуарах . Пошук нової форми  на 

основі аналізу  та стилізації форми джерела 

натхнення.                                                                                                           

Модульний контроль 1 8 

Єдність елементів в системі костюм, 

ансамбль. Стилістичні напрямки в одязі та 

аксесуарах. Створення образно-

асоціативного мудборду.   

Модульний контроль 1 8 

Проєктування комплекту  аксесуарів на 

основі аналізу стилю, форми, матеріалів 

костюму.                                                                                                                         

Екзаменаційний 

перегляд 

 

8 

  40 

Будова стопи людини. Зв’язок форми взуття 

та стопи - поняття про структурну основу для 

проєктування  взуття. Пропорції частин 

форми стопи. Будова взуття.                                                                                                                                                                                        

Модульний контроль 2 8 

Класифікація взуття.  Особливості 

виробництва різних видів взуття. Сучасні 

тренди в дизайні взуття: стильові, технічні, 

Модульний контроль 2 8 
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технологічні. Аналіз сучасних стилістичних 

напрямків.                                                                            

Виразні засоби композиції в художньому 

проєктуванні взуття (лінії, колір, оформлення 

поверхні). Функції сучасного взуття.                                                                                                          

Модульний контроль 2 8 

Аналіз сучасних тенденції в дизайні  та 

виробництві взуття. Особливості 

виробництва взуття. Дослідження стильового 

напрямку бренду взуття. 

Модульний контроль 2 8 

Розробка ескізного проєкту модельного ряду 

взуття з урахуванням обраного стилістичного 

напрямку  

Модульний контроль 2 8 

 Презентація проєкту Екзаменаційний 

перегляд 

20 

Кількість балів за 7 семестр  100 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

БАЛИ 

 

                                         КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 0-8 0-20  

А+ 8 20 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 

виконав практичну роботу.  Робота виконана та презентована 

якісно та оригінально. 

А 7 18-19 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 

виконав практичну роботу. Презентація роботи в повному 

обсязі, якісна та акуратна. 

А- 6 16 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 

виконав практичну роботу. Презентація роботи в повному 

обсязі. 

В 5 12-15 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 

виконав практичну роботу, але в процесі виконання допустив 

декілька незначних помилок, що можуть стосуватися 

презентації роботи. 

 

С 4 8-4 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 

виконав практичну роботу, але припустився грубих помилок у 

застосуванні прийому, є проблеми з якістю роботи. 

D 2-3 4-7 Студент не в повному обсязі оволодів матеріалом, робота 

виконана із значними помилками, неточностями, грубо 

оформлена. 

Е 1 1-3 Студент не в повному обсязі оволодів матеріалом, робота 

виконана із значними помилками, робота виконано неякісно, 

грубо оформлена презентація. 

 0 0 Пропуск поточного контролю. 

                                                                                                                                                              

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Формою контролю є екзаменаційний перегляд. Для отримання оцінки екзамену достатньо 

пройти рубіжні етапи контролю у формі поточних перевірок процесів практичної та 

самостійної роботи та регулярності відвідування занять. На оцінку може позитивно 

вплинути написання статті або реферату, в яких віддзеркалюється науковий підхід 
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пошукувача до аналізу і трактування певних положень, що витікають з матеріалів даної 

навчальної дисципліни. Підготовка статті чи реферату оцінюється додатковими балами (в 

межах 1-5).  

  

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Національна Бали ECTS 
Диференціація А 

(внутрішня) 
Національна 

Бал

и 

ECT

S 

відмінно 

 

А 

А+ 98–100 

задовільно 

64–

74 
D 

90–100 А 95–97 
60–

63 
Е 

 А- 90–94 незадовільно 
35–

59 
FX 

добре 

82–89 В   незадовільно 

(повторне 

проходження) 

0–34 F 
75–81 С   

 

СИСТЕМА БОНУСІВ  

Передбачено додаткові бали за участь у конференції за темою дослідження, виконаною в 

межах дисципліни (5–8), науково-творчі заходи (2–4), активність на заняттях, участь у 

житті групи (1–2). Максимальна кількість балів-бонусів — 10. 
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