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ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ  
ДИЗАЙНУ  І МИСТЕЦТВ 

ФОРМОУТВОРЕННЯ З ТЕКСТИЛЮ 

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ  

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні 
листи і тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в темі листа обов’язково має 
бути зазначена назва дисципліни (можна скорочено — ФТ); 2) в полі після 
опису проблеми позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися 
не будуть; 3) файли підписувати таким чином: прізвище_назва завдання. 
Розширення doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf.  
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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: 
661 147 7504, Passcode: 89TMN) якщо відбувається зміна посилання або ID 
зустрічі, нове посилання надає викладач у чаті Telegram). Інша комунікація 
(консультації) відбувається шляхом листування у Telegram (+380934484331). 
Всі студенти мають бути підписані власним прізвищем та ім’ям. Додаткова 
інформація щодо методичного наповнення представлена на сторінці 
викладача в Instagram @maryna_kisil_studio.  

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Дисципліна базується на таких дисциплінах нормативної частини ОПП як 
«Формоутворення»,  «Конструювання швейних виробів», «Технологія 
швейних виробів». 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 
Мета дисципліни «Формоутворення з текстилю» полягає в одержанні 
теоретичних знань та практичних навичок по створенню художньо-
виразної форми одягу, аксесуарів чи взуття із різноманітних текстильних 
матеріалів (тема уточнюється щосеместра). Задачі дисципліни – оволодіння 
методами та прийомами моделювання та макетування форми з 
текстильних матеріалів та їх реалізація у вигляді виробу-прототипу.  
На практичних заняттях студенти набувають навички формоутворення в 
різних техніках з різних текстильних матеріалів та орієнтуючись на різні 
формотворчі задачі, які можна потім реалізувати в своїх проектах.  
Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності: СК 2 —
здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання 
об’єктів дизайну; СК6 — здатність застосовувати у проектно-художній 
діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах 
(за спеціалізаціями); СК 10 — здатність застосовувати знання прикладних 
наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).  
Програмний результат: ПРН10 визначати функціональну та естетичну 
специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. 
ПРН 11  розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних 
техніках і матеріалах. 
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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Основна спрямованість дисципліни полягає в одержанні теоретичних 
знань та практичних навичок по створенню художньо-виразної форми 
одягу, аксесуарів чи взуття із різноманітних текстильних матеріалів різними 
методами і прийомами формоутворення у вигляді макетів чи виробів-
прототипів. 
 Дисципліна вивчається протягом одного семестру на 4 курсі ( 3 кредити  
ECTS, 90 навчальних години, в тому числі 40 годин — аудиторні практичні та 
00 годин — самостійні ), складається з 2 модулів ( 8 тем). 

Модуль 1 — Особливості формоутворення з текстилю  
Тема 1. Вступ до дисципліни. Ознайомлення з особливостями виготовлення 
пошукового макету в дизайні одягу  
Тема 2. Техніки формоутворення з текстилю для різних об’ємно-
просторових задач   
Тема 3. Особливості вибору конструктивної основи для реалізації концепції 
формоутворення 
Тема 4. Формотворчі властивості текстильних матеріалів 

Модуль 2 — Реалізація формоутворення з текстилю у виробі-прототипі 
Тема 5. Підготовчий етап (допроектні пошуки, концепція) роботи над 
текстильним виробом  
Тема 6. Вибір та опрацювання техніки формоутворення та конструкції з 
текстилю 
Тема 7. Вибір оптимального текстильного матеріалу для реалізації задуму, 
експериментальні пошуки 
Тема 8. Практична реалізація та презентація виробу-прототипу 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 
Теми розкриваються шляхом демонстрації майстер-класів від викладача та 
виконанням практичних робіт студентами. Лекційні та семінарські заняття 
не передбачені. Самостійна робота студентів полягає у пошуку власної 
авторської інтерпретації теми та доопрацюванню практичного завдання. 
Додатков і і ндив ідуальн і завдання можуть бути пов ’язан і з 
експериментальним пошуком більш вдалого формотворчого рішення 
завдання. 
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НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ: 
Відео-послідовність виконання різних технік формоутворення з текстилю, 
представлених викладачем на платформі Instagram @maryna_kisil_studio. 

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ:  
https://instagram.com/maryna_kisil_studio?utm_medium=copy_link 
Також усі додаткові матеріали можна переглянути за умови приєднання до 
чату групи в Telegram  

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ: 
Папір; манекен, колодка для взуття або манекен голови для головних 
уборів; тканина бязь сурова щільністю 120-140 г/кв.м — від 1 м; ножиці 
закрійні та різачок; голки та нитки; булавки кравецькі з петелькою, плоскі; 
маркер чи терморучки для тканини; папір для лекал; стрічка для розмітки 
манекена; лінійки, одна обов’язково з прямим кутом; магнітний браслет для 
булавок або подушка для булавок (м’яка або магнітна); блокнот та ручка/
олівець для записів та зарисовок. Окремо необхідно передбачити місце 
для фотографування готових робіт з нейтральним фоном та вміння робити 
достатньо якісні  фото на телефон або фотокамеру. 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 
Під час демонстрації викладачем майстер-класу 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 

https://instagram.com/maryna_kisil_studio?utm_medium=copy_link
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доброчесност і не толеруються . Корисн і посилання : h t t p s : //
з а к о н о д а в с т в о . c o m / z a k o n - u k r a j i n y / s t a t t y a - a k a d e m i c h n a -
dobrochesnist-325783.html https: //saiup.org.ua/novyny/akademichna-
dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/  

РОЗКЛАД КУРСУ 

Дата Тема Вид 
заняття

Зміст год Поточний 
контроль

Деталі

дати 
занять 
визнач
аються 
розкла
дом

1 практика Вступ до дисципліни. 
Ознайомлення з 
особливостями 
виготовлення пошукового 
макету в дизайні одягу 

4 Аналіз сучасної 
практики з 
формоутворення в 
дизайні одягу

доповідь

2 практика Техніки формоутворення 
з текстилю для різних 
об’ємно-просторових 
задач  

4 Зразки технік з 
формоутворення 
для різних 
об’ємно-
просторових задач 

3 шт

3 практика Особливості вибору 
конструктивної основи для 
реалізації концепції 
формоутворення 

4 Пошукові 
конструкції для 
реалізації 
концепції 
формоутворення

3 шт

4 практика Формотворчі властивості 
текстильних матеріалів 

4 Зразки 
текстильних 
матеріалів з 
різними 
формотворчими 
властивостями

3 шт

5 практика Підготовчий етап 
(допроектні пошуки, 
концепція) роботи над 
текстильним виробом 

4 Вибір  теми на 
аналіз допроектної 
ситуації

повідомле
ння

6 практика Вибір та опрацювання 
техніки формоутворення та 
конструкції з текстилю 

4 Зразки власних 
розробок технік 
формоутворення 
та конструкції з 
текстил

відповідно 
до потреби

7 практика Особливості вибору 
текстильного матеріалу для 
реалізації концепції 
формоутворення

4 Вибір зразків 
текстильного 
матеріалу іта 
експерименти з 
ним відповідно до 
концепції

відповідно 
до потреби

8 практика Практична реалізація та 
презентація виробу-
прототипу

4 Виконання 
проекту у матеріалі

Екзаменаційна робота 8 Доопрацювання та 
презентація 
підсумкового 
завдання
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Тема Форма звітності Бали

Вступ до дисципліни. Ознайомлення з 
особливостями виготовлення пошукового макету в 
дизайні одягу 

Модульний 
контроль 1

10

Техніки формоутворення з текстилю для різних 
об’ємно-просторових задач  Модульний 

контроль 1
10

Особливості вибору конструктивної основи для 
реалізації концепції формоутворення 

Модульний 
контроль 1

10

Формотворчі властивості текстильних матеріалів Модульний 
контроль 1

10

Модульний контроль 1 0–40

Підготовчий етап (допроектні пошуки, концепція) 
роботи над текстильним виробом 

Модульний 
контроль 2

10

Вибір та опрацювання техніки формоутворення та 
конструкції з текстилю 

Модульний 
контроль 2

10

Особливості вибору текстильного матеріалу для 
реалізації концепції формоутворення

Модульний 
контроль 2

10

Практична реалізація та презентація виробу-
прототипу

Модульний 
контроль 2

10

Модульний контроль 2 0–40

Екзаменаційна робота Екзаменаційний 
прегляд

20

За семестр 0–100

БАЛИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

0-10 0-20

А+ 10 20 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 
виконав практичну роботу. В презентованій роботі правильно 

використано та по новому інтерпретовано техніку 
формоутворення з текстилю. Робота виконана та презентована 

якісно та оригінально

А 9 18-19 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 
виконав практичну роботу. Робота виконана відповідно до 

техніки формоутворення. Презентація роботи в повному обсязі, 
якісна та акуратна
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ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 
Формою семестрового контролю є екзаменаційний перегляд. Для 
одержання підсумкової оцінки необхідно пройти всі модульні контролі за 
семестр і виконати екзаменаційну роботу, яка і презентується під час 
перегляду. Покращити результат навчання можна за рахунок підготовки 
теми, що стосується формоутворення одягу, аксесуарів чи взуття до участі в 
конференції студентських досліджень.   

СИСТЕМА БОНУСІВ  
Передбачено додаткові бали за участь у конференції за темою дослідження, 
виконаною в межах дисципліни (5–8), науково-творчі заходи (2–4), 

А— 8 16 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 
виконав практичну роботу. Робота виконана відповідно до 

техніки формоутворення. Презентація роботи в повному обсязі

В 6-7 12-15 Студент повністю оволодів технікою формоутворення, в повному 
обсязі виконав практичну роботу, але в процесі виконання 

допустив декілька незначних помилок, що можуть стосуватися 
використання прийому або презентації роботи

С 4-5 8-11 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 технікою формоутворення, 
робота виконана із значними помилками, неточностями, грубо 

оформлена

E 1 1-3 Студент не в повному обсязі оволодів технікою формоутворення, 
робота виконана із значними помилками, макет виробу 

виконано неякісно, грубо оформлена презентація

0 0 Пропуск поточного контролю

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності

Оцінка 
ECTS

Оцінка за національною шкалою
Для екзаменнаційного перегляду

90-100 А відмінно

82-89 В добре

75-81 С

64-74 D задовільно

60-63 E

35-59 FX Незадовільно з можливістю 
повторного складання

0-34 F Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни
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активність на заняттях, участь у житті групи (1–2). Максимальна кількість 
балів-бонусів — 10. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
Розширений список літератури наведено у робочій програмі та 
методичних матер іалах . Також на занят тях викладач може 
порекомендувати додаткові джерела інформації.  

1. Attardi D. Fashion moulage technique: a step by step draping course. – 
Barcelona: Promopress, 2019. – 192 p.  
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