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Викладач Гурдіна Владислава Василівна, Кісіль Марина Володимиріна 

e-mail vlada.gurdina@gmail.com, kisilmaryna@gmail.com  

Заняття За розкладом 

Консультації  За розкладом 

Адреса К.317, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв, 11 

Телефон 057 706 02 38 «Кафедра дизайну тканин і одягу» 

 

 

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ  

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем   листування у Telegram 

(+380675715032 — Гурдіна В.В., +380934484331 – Кісіль М.В.) і тільки у робочі дні та 

робочий час. 

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 використову ться програма Zoom  (Meeting ID: 896 

874 1670, Passcode: yVVN2a — Гурдіна В.В., Meeting ID: 661 147 7504, Passcode: 89TMN – 

Кісіль М. В.) якщо відбува ться зміна посилання або ID зустрічі, нове посилання нада  

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

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», «Академічний рисунок», «Академічний 

живопис», «Пластична анатомія», «Основи формоутворювання», «Конструювання швейних 

виробі», «Технологія швейних виробів», «Історія зарубіжного мистецтва», «Історія української 

культури і мистецтва» 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Дисципліна «Проектування» у 2 семестрі 4 курсу присвячена роботі над дипломним 

проектом. При виконанні дипломного проекту систематизуються, поглиблюються, 
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закріплюються теоретичні, практичні знання і навички студентів. Студенти повинні показати 

вміння використовувати одержані ними в процесі навчання знання для вирішення 

теоретичних та практичних задач за спеціальністю. Осмислювати, ґрунтовно досліджувати і 

виявляти актуальні проблеми сьогодення в індустрії, формуючи основну ідею проекту, 

прогнозувати перспективне формоутворення костюму, досліджувати та трансформувати 

джерело натхнення в художній образ костюму, засобами художньої виразності відтворювати 

художньо-образне рішення костюма в проектній графіці. 

Завдання дисципліни — забезпечити відповідну професійну підготовку майбутніх фахівців в 

галузі дизайну костюма: в поглибленому вивчені особливостей проектування колекції за 

затвердженою темою, в одержанні навичок сприйняття та аналізу об’ мної костюмної 

форми, різноманітних прийомів формоутворення; наданні проектно-технічних знань для 

творчого оперування засобами композиції, вирішенні питань художньої цілісності та 

принципів гармонізації складових елементів в окремому одязі та в колекції; створенні 

колекції одягу; опануванні графічних засобів та прийомів зображення для створення 

сучасного художньо-виразного образу.  

 

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

практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбача  застосування 

певних теорій і методів дизайну та характеризу ться комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК1 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; ЗК4- 

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

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

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

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу 

і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 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 дизайну; СК2 - Здатність здійснювати формоутворення, 

макетування і моделювання об’ ктів дизайну; СК3 - Здатність здійснювати композиційну 

побудову об’ ктів дизайну; СК4 - Здатність застосовувати навички проектної графіки у 

професійній діяльності; СК7 - Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення 

для створення об’ ктів дизайну; СК8 - Здатність здійснювати колористичне вирішення 

майбутнього дизайн-об’ кта. 

Програмний результат: ПРН1 - Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області 

та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях; ПРН3 - Збирати та аналізувати 

інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику 

дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень; 

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

виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності; 

ПРН6 - Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати 

виконання завдання на високому професійному рівні; ПРН7 - Аналізувати, стилізувати, 

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

ПРН8 - Оцінювати об’ кт проектування, технологічні процеси в контексті проектного 

завдання, формувати художньо-проектну концепцію; ПРН11 - Розробляти композиційне 

вирішення об’ ктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах; ПРН12 - Дотримуватися 

стандартів проектування та технологій виготовлення об’ ктів дизайну у професійній 

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

спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну; ПРН15 - Розуміти українські 

етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’ ктів дизайну, враховувати регіональні 

особливості етнодизайну у мистецьких практиках. 
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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Основною спрямованістю дисципліни «Проектування» у 8 семестрі   визнача ться 

професійною адаптаці ю мислення і візуальною особливістю сприйняття костюму, як носія 

соціокультурної інформації  про людину, розвитком творчої уяви та фантазії, теоретичними 

та практичними навичками створення дизайн-продукту. 

Дисципліна вивча ться протягом одного семестру на 4 курсі (6 кредитів ECTS, 180 

навчальних години, в тому числі 70 годин — аудиторні практичні та 110 годин — 

самостійні), склада ться з 2 модулів ( 3 теми).  

 

Тема 1.Вступ до проектування. Передпроектний етап.  

  обґрунтування та затвердження теми,  

 збір та аналіз необхідних матеріалів за темою,   

 вивчення  історичного та сучасного аспекту теми, аналіз аналогів та тенденцій, пошук 

джерела натхнення.  

 

Тема 2. Проектно-пошуковий етап.  

 Включа  аналіз і трансформацію джерела натхнення, розробку форескізів і концепції 

проекту  

 пошук образного, стильового, колористичного, фактурного рішення 

 виконання художніх ескізів 

 

Тема 3. Попередній проектно-виконавчий етап.   

 Розробка технічних рисунків, аналіз формоутворення 

 Конфекційна карта 

 Конструкторсько-технічна документація та робота над об’ мно-просторовим 

вирішенням форми виробу 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми розкриваються шляхом виконання практичних робіт студентами під час пар. 

Самостійна робота студентів поляга  у навчанні самостійно знаходити потрібну інформацію 

у джерелах інтернет та доопрацюванню 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 графічний планшет,  компьютер або ноутбук з  з виходом в 

Інтернет.  

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

Під час проведення викладачем заняття необхідно зберігати тишу та вимкнути гучність 

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

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

свою 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 мають 

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

відпрацювати її та на наступному занятті представити виконану роботу. Під час дистанційної 
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форми навчання присутність на занятті зарахову ться лише при постійно увімкненій 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 презентуються як авторські). Жодні 

форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 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 

дати 

занять 

визна

чають

ся 

розкл

адом 

1 практика Вступ до проектування. 

Допроектний аналіз 

 

6 вступ, 

обґрунтування 

актуальності обраної 

теми 

3 стор. 

  практика  Збір та аналіз необхідних 

матеріалів за темою 

6 визначення мети і 

постановка задач,  

1 стор. 

  практика  вивчення  історичного та 

сучасного аспекту теми, 

аналіз аналогів та 

тенденцій, пошук джерела 

натхнення 

 

6 перший розділ 

пояснювальної 

записки. 

 

20-25 

стор. 

 2 практика  Аналіз і трансформація 

джерела натхнення, 

розробка форескізів і 

концепції проекту  

 

6 Джерело натхнення, 

концепція  

 

  практика  пошук образного, 

стильового, 

колористичного, 

фактурного рішення 

6 Проектно-пошукові 

ескізи, аналіз 

 

  практика  Виконання художніх 

ескізів 

6 Художні ескізи, 

завершення роботи 

над 2 рзділом 

18-20 стор 

 3 практика  Розробка технічних 

рисунків, аналіз 

формоутворення 

 

6 Технічні рисунки та 

аналіз методів та 

прийомів 

формоутворення 

 

  практика Вибір текстильних 

матеріалі та оздоблення, 

конфекційна карта 

 

6 Оформлення 

конфекційної карти 

зі зразками 

текстильних пошуків 

фактур чи технік 

оздоблення 
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  практика  Конструкторсько-технічна 

документація та робота 

над об’ мно-просторовим 

вирішенням форми виробу 

 

12 Об’ мно-просторова 

розробка форми 

виробу (конструкція, 

моделювання, макет) 

та оформлення 

конструкторсько-

технічної 

документації на 

модель. Завершення 

роботи над 3 

розділом 

15-18 

стор. 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Тема Форма звітності Бали 

1 1 розділ ПЗ 20-33 

2 2 розділ ПЗ 20-33 

3 3 розділ ПЗ 20-33 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

БАЛИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

   

А 30-33 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав 

практичну роботу. Активно проявляв себе на заняттях. В 

презентованій роботі   авторський креативний підхід. Робота 

виконана та презентована якісно та оригінально, відповідаючи всім 

вимогам 

В 27-29 Студент повністю оволодів дисципліною, в повному обсязі виконав 

практичну роботу, але в процесі виконання допустив декілька 

незначних помилок, що можуть стосуватися самої роботи або її 

презентації 

С 25-26 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав 

практичну роботу, але припустився грубих помилок завданнях,   

проблеми з якістю роботи 

D 22-24 Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота 

виконана із значними помилками, неточностями, грубо оформлена 

E 20-21 Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота 

виконана із значними помилками, оформлення виконано неякісно 

 0 0 Пропуск поточного контролю 

  

 

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Формою семестрового контролю   екзаменаційний перегляд. Для одержання підсумкової 

оцінки необхідно пройти всі модульні контролі за семестр і представити у повному обсязі 

пояснювальну записку під час екзаменаційного перегляду.  
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Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

Для екзаменаційного 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 

 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ  

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

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

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

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
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