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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ  

 оза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем   електронні листи і тільки у 

робочі дні. Умови листування: 1) в темі листа обов’язково ма  бути зазначена назва 

дисципліни (можна скорочено — ДДО); 2) в полі після назви роботи позначити, хто 

зверта ться — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: 

прізвище, назва, завдання. Роз ирення    ,     , іл страції — jpeg, pdf.  

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

визначений час. Консультація до самостійної роботи проводиться на практичних заняттях та 

дистанційному навчанні, також (за потреби) онлайн у меседжерах, емейлом у межах 

робочого часу викладача. 

 Додаткова інформація щодо методичного наповнення представлена на сторінці кафедри 

ДТО. 

 

 ЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИ ЛІНИ 

Дисципліна базу ться на таких дисциплінах нормативної частини О   як 

«Формоутворення» та «Робота в матеріалі». 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ  

Мета дисципліни «Декорування в дизайні одягу»   вивчення основних принципів 

функціонального, естетичного, композиційного вза мозв’язку в декоруванні одягу, 

Факультет Дизайн середовища 

Кафедра Дизайн тканин та одягу 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 022 Дизайн 

Рівень вищої освіти другий (освітньо-

професійний) 

Рік навчання 4 

Семестр 8 

Вид дисципліни Вибіркова 
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матеріалів та способів його  створення, загальна класифікація декорування одягу з мето   

застосування для дизайн-проектування. 

 рактичний розділ нада  знання з методики виконання різних видів декорування одягу 

різноманітними традиційними та нетрадиційними техніками (ручна та ма инна ви ивка, 

ручне ткацтво, оздоблення пасмом, стрічко , перлами, бісером тощо), технологічну 

послідовність виконання прикрас з ниток, тканин,  кіри, хутра, нетканих  тучних 

матеріалів, користування відповідним обладнанням та приладами.  

Дисципліна забезпечу  спеціалізовані (фахові) компетентності 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).  

 рограмний  результат:  РН10 визначати функціональну та естетичну специфіку 

формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі;  РН 11  розробляти 

композиційне вирі ення об’ ктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. 

 

О ИС ДИСЦИ ЛІНИ 

Основна спрямованість дисципліни поляга  в створенні інформаційного банку ідей 

декорування одягу для використання його в професійній діяльності. На практичних заняттях 

студенти вивча ть технологічні прийоми створення різних видів декорування, а також 

навча ться вдало по днувати елементи декору з формо  одягу.  

 Дисципліна вивча ться протягом одного семестру на 4 курсі (3 кредити ECTS, 90 

навчальних годин, в тому числі 40 годин - аудиторні заняття і 50 годин - самостійних). 

Формо  контрол    екзаменаційний перегляд. 

 

Модуль 1 Декор і оздоблювальні матеріали у дизайні костюму. Класичні техніки 

декорування одягу  

Тема 1. Історія виникнення традиційних видів декору. 

Тема 2. Особливості декорування сучасного одягу.  

Тема 3. Особливості декорування одягу різноманітного призначення.  

Тема 4. Виготовлення і застосування сучасних оздобл вальних матеріалів.  

 

Модуль 2 Застосування технік декорування в дизайні одягу 

Тема 5. Декорування одягу мереживом. Особливості застосування мережива в дизайні одягу. 

Тема 6. Тасьма та стрічки як елементи декору в одязі. 

Тема 7. Нитковий декор та способи його створення для використання в одязі. 

Тема 8. Бахрома як техніка декорування зрізів деталей одягу. 

Тема 9. Аплікація та перфорація в дизайні одягу. Технологічні особливості розробки та 

застосування. 

Тема 10. Екзаменаційна тема: Розробка авторської техніки декорування одягу та її 

презентація. 

 

ФОРМАТ ДИСЦИ ЛІНИ 

Навчальний процес з курсу передбача  такі форми навчання: лекції, практичні заняття, 

самостійну роботу, консультації та екзаменаційні перегляди. На лекціях студенти 

знайомляться з теоретичними основами курсу, ведуть роботу з аналогами. 

 рактичні заняття передбача ть виконання зразків та по уків декору, проводиться 

контроль та перевірка самостійних робіт. Теми розкрива ться  ляхом демонстрації 

майстер-класів від викладача та виконанням практичних робіт студентами. Додаткові 

індивідуальні завдання можуть бути пов’язані з експериментальним по уком біль  вдалого 

рі ення завдання. 
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НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ: 

Навчально  базо  дисципліни   матеріали методичного та практичного характеру, складені 

та систематизовані за авторсько  методико  стар ого викладача кафедри ДТО Малік  Т.В. 

Теоретична частина матеріалів трансл  ться студентам під час лекцій у вигляді аналогів та 

зразків різних технік декоративного оздоблення одягу, вміння застосовувати їх в творчих 

роботах. Вказу ться на відмінність рівня складності задач і методичних підходів при 

розробці декорування одягу у порівнянні з виробами, які виконані на основі 

аналогів/прототипів у звичний спосіб із застосуванням традиційних технологій. Лекційний 

матеріал іл стру ться низко  наочних зразків у цифровому форматі, які демонстру ть 

приклади інноваційних дизайнерських розробок декорування одягу різних країн світу. 

 

 ОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ:  

Усі додаткові матеріали можна переглянути на умови при днання до чату групи в Telegram, 

Viber, Skype. 

 

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ: 

 рактичний характер дисципліни передбача  застосування обладнання двох типів: 

аудиторного (меблі,  тучне освітлення, комп’ тер,  вацькі ма инки, голки, нитки, бісер 

тощо) та власного (ноутбуки, інструменти та текстильні матеріали для виконання зразків та 

готових виробів, що належать студентам); 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. 

 

 РАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

 ід час проведення занять необхідно зберігати ти у 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 сво  точку 

зору. 

 

 ОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

 ропуски занять без поважних причин недопустимі (причини пропуску ма ть бути 

підтверджені). Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрац вати її 

та на наступному занятті представити виконану роботу.  ід час дистанційної форми 

навчання присутність на занятті зарахову ться ли е при постійно увімкненій камері. Якщо 

камера студента вимкнена, то заняття вважа ться пропущеним. Не допуска ться відвідування 

студентом занять з ін о  підгрупо . 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у питанні реалізації 

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

форми пору ення академічної доброчесності не толеру ться. Корисні посилання: 

https://законодавство.  m/zak n-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi
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РОЗКЛАД КУРСУ 

Да

та 

Тема Вид 

заняття 

Зміст год  оточний контроль Деталі 

Д
ат
и
 з
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я
ть
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и
зн
ач
а 

ть
ся
 р
о
зк
л
ад
о
м

 

1 практика Історія виникнення 

традиційних видів декору. 

4 Виконання зразків 

основних видів ручних 

 вів. 

 

2 практика Особливості декорування 

сучасного одягу 

4 Виконання фрагменту 

копії декорування 

кост му українських чи 

світових дизайнерів 

 

3 практика  Особливості декорування 

одягу різноманітного 

призначення 

4 Виконання зразка декору 

для обраного виду одягу 

за обраним призначенням 

 

4 практика  Виготовлення і 

застосування сучасних 

оздобл вальних матеріалів  

4 Виконання зразка декору 

з використанням 

сучасних 

оздобл вальних 

матеріалів 

 

5 практика   Декорування одягу 

мереживом. Особливості 

застосування мережива в 

дизайні одягу. 

4 Виконання елементів 

декору за допомого  

мережива. Зразки 

 

6 практика  Тасьма та стрічки як 

елементи декору в одязі 

 

4 Виконання елементів 

декору кост му 

стрічками або тасьмо . 

Зразки 

 

7 практика  Нитковий декор та способи 

його створення для 

використання в одязі 

4 Створення зразків 

(помпони, пензлики) 

декору елементів 

кост му. Зразки 

 

8 практика  Бахрома як техніка 

декорування зрізів деталей 

одягу 

 

4 Створення бахроми з 

пряжі. Аплікація з 

бахроми. Р   з 

бахромо . Зразки 

 

9 практика Аплікація та перфорація в 

дизайні одягу. 

Технологічні особливості 

розробки та застосування. 

4 Виконання елементів 

декору засобами 

аплікації та перфорації 

 

10 практика  Екзаменаційна тема: 

Розробка авторської 

техніки декорування одягу 

та її презентація 

 

4 Готовий виріб з 

використанням 

авторської техніки 

сучасного декорування за 

обраним джерелом 

натхнення + презентація 

роботи (фото, буклет) 
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РОЗ ОДІЛ БАЛІВ 

Тема Форма звітності Бали 

Зразки ручних  вів та схеми до них. Модульний 

контроль 1 
20 

Копія фрагменту ви ивки. Модульний 

контроль 1 
20 

Виконання елементів декору за допомого  

мережива. (зразки) 

Модульний 

контроль 2 
5 

Виконання елементів декору елементів кост му 

стрічками або тасьмо . 

Модульний 

контроль 2 
5 

Виконання елементів декору засобами аплікації. Модульний 

контроль 2 
5 

Виконання елементів декору засобами 

перфорації. 

Модульний 

контроль 2 
5 

Альбом зразків по укових авторських технік. Модульний 

контроль 2 
5 

Екзаменаційна тема: Розробка дизайну 

декорування готового виробу з використанням 

обраних технік. 

Екзаменаційний 

перегляд 
20 

Кількість балів за 7 семестр  100 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

БАЛИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 0-8 0-20  

А+ 8 20 Студент повніст  оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав 

практичну роботу. В презентованій роботі правильно використано 

та по новому інтерпретовано техніку декорування в заданому 

прийомі. Робота виконана та презентована якісно та оригінально 

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

практичну роботу. Робота виконана відповідно до техніки 

декорування.  резентація роботи в повному обсязі, якісна та 

акуратна 

А— 6 16 Студент повніст  оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав 

практичну роботу. Робота виконана відповідно до техніки 

декорування.  резентація роботи в повному обсязі 

В 5 12-15 Студент повніст  оволодів техніками декорування, в повному 

обсязі виконав практичну роботу, але в процесі виконання 

допустив декілька незначних помилок, що можуть стосуватися 

композиції використання прийому або презентації роботи 

С 4 8-11 Студент повніст  оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав 

практичну роботу, але   проблеми з якіст  роботи 

D 2-3 4-7 Студент не в повному обсязі оволодів техніками декорування, 

робота виконана неякісно, грубо оформлена 

E 1 1-3 Студент не в повному обсязі оволодів техніками декорування, 

робота виконана неякісно, грубо оформлена презентація 

 0 0  ропуск поточного контрол  
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ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Формо  семестрового контрол    екзаменаційний перегляд. Для одержання підсумкової 

оцінки необхідно пройти всі модульні контролі за семестр і виконати екзаменаційну роботу, 

яка і презенту ться під час перегляду.  окращити результат навчання можна за рахунок 

підготовки теми, що стосу ться макетування, формоутворення одягу в цілому до участі в 

конференції студентських досліджень.   

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національно   кало  

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 можливіст  повторного 

складання 

0-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ  

 ередбачено додаткові бали за участь у конференції за темо  дослідження, виконано  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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