
Силабус    Проектування 

 

                                                                            

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ  І МИСТЕЦТВ 

 

 

 

ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Викладач Гурдіна Владислава Василівна 

e-mail vlada.gurdina@gmail.com 

Заняття За розкладом 

Консультації  За розкладом 

Адреса К.317, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв, 11 
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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ  

Поза заняттями офіці ним каналом комунікації з викладачем   листування у Telegram 

(+380675715032) і тільки у робочі дні та робочи  час. 

Обговорення проблем, пов язаних із дисципліно  під час занять або консультаці  у 

визначени  час. Консультування з викладачем в стінах академії відбува ться у визначені дні 

та години. За умов дистанці них занять використову ться програма Zoom  (Meeting ID: 896 

874 1670, Passcode: yVVN2a) якщо відбува ться зміна посилання або ID зустрічі, нове 

посилання нада  викладач у чаті Telegram). Акаунт студента у Telegram та  Zoom ма  бути 

названи  справжнім ім'ям та прізвищем студента. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна базу ться на таких дисциплінах нормативної частини ОПП як «Основи 

композиції і проектної графіки», «Кольорознавство», «Академічни  рисунок», «Академічни  

живопис», «Пластична анатомія», «Основи формоутвор вання», «Констру вання шве них 

виробі», «Технологія шве них виробів». 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Мето  дисципліни «Проектування» на 3 курсі 2 семестру   опанування студентами 

особливосте  проектування спеціального одягу. Розвиток проектного мислення студентів 

через оволодіння методами дослідження проектної ситуації, через визначення задач та їх 

оцінки; уміння самості но ставити і вирішувати проектні завдання; конкретно і всесторонньо 

підходити до розгляду проектної проблеми; оволодіння основними принципами створення 

Факультет Диза н середовища 

Кафедра Диза н тканин та одягу 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 022 Диза н 

Рівень вищої освіти перши  (освітньо-

професі ни ) 

Рік навчання 3 

Семестр 6 

Вид дисципліни Нормативна  
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об  ктів в галузі диза ну спеціального одягу та уніформи композиці ними засобами 

художньої виразності та впізнаванності одягу, а також через розвиток креативності та 

художнього смаку в цілому.  

Завдання дисципліни — забезпечити відповідну професі ну підготовку ма бутніх фахівців в 

галузі диза ну спеціального одягу: в поглибленому вивчені класифікації та асортименту 

одягу,  ого різноманіття за призначенням; розвитку об  мно-просторового мислення, в 

одержанні навичок спри няття та аналізу об  мної кост мної форми, різноманітних 

при омів формоутворення; наданні проектно-технічних знань для творчого оперування 

засобами композиції, навичок модел вання предметів одягу за технічним завданням; 

вирішенні питань художньої цілісності та принципів гармонізації складових елементів в 

окремому одязі та в комплексах; опануванні графічних засобів та при омів зображення для 

створення сучасного виразного одягу.  

 

Дисципліна забезпечу : ІК - Здатність розв язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі диза ну, або у процесі навчання, що передбача  застосування 

певних теорі  і методів диза ну та характеризу ться комплексніст  і невизначеніст  умов. 

ЗК1 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професі ної діяльності; ЗК4- 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; ЗК5 - Здатність 

прац вати в команді; ЗК9 - Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, 

екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірносте  розвитку предметної області, її місця у загальні  системі знань про природу 

і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологі , використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Дисципліна забезпечу  спеціалізовані (фахові) компетентності: СК1 - Здатність 

застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, 

багатофункціональних об  ктів диза ну; СК2 - Здатність зді сн вати формоутворення, 

макетування і модел вання об  ктів диза ну; СК3 - Здатність зді сн вати композиці ну 

побудову об  ктів диза ну; СК4 - Здатність застосовувати навички проектної графіки у 

професі ні  діяльності; СК7 - Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення 

для створення об  ктів диза ну; СК8 - Здатність зді сн вати колористичне вирішення 

ма бутнього диза н-об  кта. 

Програмні результати: ПРН1 - Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області 

та сфери професі ної діяльності у практичних ситуаціях; ПРН3 - Збирати та аналізувати 

інформаці  для обґрунтування диза нерського проекту, застосовувати теорі  і методику 

диза ну, фахову термінологі  (за професі ним спрямуванням), основи наукових досліджень; 

ПРН4 - Визначати мету, завдання та етапи проектування; ПРН5 - Розуміти і сумлінно 

виконувати сво  частину роботи в команді; визначати пріоритети професі ної діяльності; 

ПРН6 - Усвідомл вати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати 

виконання завдання на високому професі ному рівні; ПРН7 - Аналізувати, стилізувати, 

інтерпретувати та трансформувати об  кти для розроблення художньо-проектних вирішень; 

ПРН8 - Оцін вати об  кт проектування, технологічні процеси в контексті проектного 

завдання, формувати художньо-проектну концепці ; ПРН11 - Розробляти композиці не 

вирішення об  ктів диза ну у відповідних техніках і матеріалах; ПРН12 - Дотримуватися 

стандартів проектування та технологі  виготовлення об  ктів диза ну у професі ні  

діяльності; ПРН13 - Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької 

спадщини, розвивати екокультуру засобами диза ну; ПРН15 - Розуміти українські 

етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об  ктів диза ну, враховувати регіональні 

особливості етнодиза ну у мистецьких практиках. 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Основна спрямованість дисципліни «Проектування» на 3 курсі 2 семестру визнача ться 

професі но  адаптаці   мислення і візуально  особливіст  спри няття одягу, розвитком 
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творчої уяви та фантазії, теоретичними та практичними навичками створення диза н-

продукту. 

Дисципліна вивча ться протягом одного семестру на 3 курсі (5 кредитів ECTS, 150 

навчальних години, в тому числі 75 годин — аудиторні практичні та 75 годин — самості ні), 

склада ться з 2 модулів (5 тем). 

 

Тема 1. Особливості розробки медичного спецодягу.  

Тема 2.  Особливості розробки спецодягу для сфери громадського харчування.  

Тема 3. Особливості розробки форми волонтерів. 

Тема 4. Розробка спортивної форми для команд Харківських спортивних шкільних ліг.  

Тема 5: Екзаменаці на робота: Розробка модельного ряду спецодягу для співробітників 

обраного готел . 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми розкрива ться шляхом виконання практичних робіт студентами під час занять. 

Самості на робота студентів поляга  у навчанні самості но знаходити потрібну інформаці  

з різних джерел та доопрац ванн  практичного завдання. Додаткові індивідуальні завдання 

можуть бути пов язані з експериментальним пошуком більш вдалого рішення завдання. 

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ: 

Усі основні та додаткові матеріали можна переглянути у загальному чаті групи в Telegram.  

 

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ: 

Папір, олівець, фарби або графічни  планшет.  

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

Під час проведення викладачем заняття необхідно зберігати тишу та вимкнути гучність 

телефонів. За необхідності студент ма  просити дозволу ви ти з аудиторії. Віта ться 

авторська інтерпретація теми заняття, якщо вона аргументована та студент може довести 

сво  точку зору. 

 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Не допуска ться запізнення на заняття (якщо   поважна причина — студент ма  попередити 

заздалегідь). Пропуски занять без поважних причин недопустимі (причини пропуску ма ть 

бути підтверджені). Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самості но 

відпрац вати її та на наступному занятті представити виконану роботу. Під час дистанці ної 

форми навчання присутність на занятті зарахову ться лише при пості но увімкнені  камері. 

Якщо камера студента вимкнена, то заняття вважа ться пропущеним.  

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у питанні реалізації 

ці ї програми - плагіату у фінальних рішеннях, які презенту ться як авторські). Жодні 

форми порушення академічної доброчесності не толеру ться. Корисні посилання: 

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

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/  

 

РОЗКЛАД КУРСУ 

Дата Тем

а 

Вид 

заняття 

Зміст год Поточний контроль Деталі 
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дати 

занять 

визна

ча ть

ся 

розкл

адом 

1 практика Особливості розробки 

медичного спецодягу.  

5 Аналіз існу чого 

медичного 

спецодягу. Основні 

вимоги до  ого 

створення, 

особливості 

матеріалів, кро , 

асортименту (1 арк. 

А3). 

 

 2 практика   5 Розробка спецодягу 

для медичних 

працівниківобраної 

клініки (1 арк. А3). 

 

 3 практика  Особливості розробки 

спецодягу для галузі 

громадського харчування.  

5 Аналіз існу чого 

одягу співробітників 

галузі громадського 

харчування у 

обраному сегменті. 

Основні вимоги до 

 ого створення, 

особливості 

матеріалів, кро , 

асортименту (1 арк. 

А3). 

 

 4 практика   5 Розробка спецодягу 

для працівників  

галузі громадського 

харчування обраного 

закладу (1 арк. А3). 

 

 5 практика  Особливості розробки 

форми волонтерів. 

5 Вивчення 

особливосте  та 

специфікиформи 

волонтерів різних 

сфер (1 арк. А3). 

 

 6 практика   5 Розробка форми 

волонтерів для 

івентів ХДАДМ (1 

арк. А3). 

 

 7 практика  Розробка спортивної 

форми для команд-

учасниць Харківських 

спортивних шкільних ліг.  

5 Озна омлення з 

технічним 

завданням. Збір 

інформації, аналіз 

аналогів (формат 

А4). 

 

 8 практика  5 Проект спортивної 

форми для команд-

учасниць 

Харківських 

спортивних 

шкільних ліг  

(формат А4). 

 



Силабус    Проектування 

 

 9 практика  Екзаменаці на робота: 

Розробка модельного ряду 

спецодягу для 

співробітників обраного 

готел . 

5 Визначення з темо , 

вибір готел . 

Допроектні 

дослідження: 

особливості 

спецодягу 

працівників готел  

та сучасні тенденції 

в обраному сегменті. 

 

 10 практика   5 Аналіз обраного 

готел : екстер' р, 

інтер' р, логотип, 

специфіка, 

характерні 

особливості, штат 

персоналу, існу ча 

форма. 

 

 11 практика   5 Формування 

концепції проекту, 

пошуки кольорового 

рішення, фор скізи. 

 

 12 практика   5 Розробка художніх 

ескізів 

 

 13 практика   5 Розробка технічних 

рисунків. 

 

 14 практика   5 Деталі кро  на одну 

модель, 

рекомендовані 

матеріали, список 

використаних 

літературних 

джерел, завершення 

поясн вальної 

записки  (формат 

А4). 

 

 15 практика   5 Оформлення 

графічної та 

технічної частини 

проекту на заданому 

форматі (3 арк. А2). 

 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Тема Форма звітності Бали 

Тема 1-2 Модульни  

контроль 1 

20 

Тема 3-4 Модульни  

контроль 1 

20 

Екзаменаці на робота Модульни  

контроль 2 

60 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

БАЛИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 0-20 0-60  

А 20 54-60 Студент повніст  оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав 

практичну роботу. Активно проявляв себе на заняттях. В 

презентовані  роботі   авторськи  креативни  підхід. Робота 

виконана та презентована якісно та оригінально, відповіда чи всім 

вимогам 

В 18 49-53 Студент повніст  оволодів дисципліно , в повному обсязі виконав 

практичну роботу, але в процесі виконання допустив декілька 

незначних помилок, що можуть стосуватися самої роботи або її 

презентації 

С 16 

 

44-48 Студент повніст  оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав 

практичну роботу, але припустився грубих помилок завданнях,   

проблеми з якіст  роботи 

D 14 38-43 Студент не в повному обсязі оволодів дисципліно , робота 

виконана із значними помилками, неточностями, грубо оформлена 

E 12 36-37 Студент не в повному обсязі оволодів дисципліно , робота 

виконана із значними помилками, оформлення виконано неякісно 

 0 0 Пропуск поточного контрол  

 

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Формо  семестрового контрол    екзаменаці ни  перегляд. Для одержання підсумкової 

оцінки необхідно про ти всі модульні контролі за семестр і виконати екзаменаці ну роботу, 

яка і презенту ться під час перегляду.  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національно  шкало  

Для екзаменаці ного перегляду 

90-100 А відмінно 

82-89 В добре 

75-81 С 

64-74 D задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно з можливіст  повторного 

складання 

0-34 F Незадовільно з обов язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ  

Передбачено додаткові бали за участь у конференції за темо  дослідження, виконано  в 

межах дисципліни або у творчому конкурсі (5–8), активність на заняттях, участь у житті 

академії (1–5). Максимальна кількість балів-бонусів — 10. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
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