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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронне листування в 

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

дисципліни (скорочено — Ф); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — 

анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати наступним чином: 

прізвище_завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf. Окрім 

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

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

академії не припустиме. Консультування з викладачем в стінах академії повинно 

відбуватися у визначені дні та години (відповідно розкладу). Можливе листування у 

Messenger, Viber, Telegramm. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Передумовою для освоєння дисципліни є певний обсяг знань з креслення, рисунку,  

живопису, геометрії тощо, а також практичних навичок роботи з матеріалом, оскільки  
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практична дисципліна ФОРМОУТВОРЕННЯ  («Ф») є професійно орієнтованим, 

спеціалізованим пропедевтичним курсом, який викладається протягом 1-го та 2-го 

семестрів і передує основній профілюючій дисципліні «Проектування» та «Макетування і 

моделювання одягу» 

 

  

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Матеріал дисципліни ґрунтується на численних наукових джерелах вітчизняного та  

зарубіжного походження, публікаціях з теорії та практики дизайну. Специфіка практичної 

дисципліни передбачає необхідність методичних рекомендацій щодо виконання вправ та 

перелік рекомендованої для опрацювання основної та додаткової літератури (монографії, 

книги, навчальні посібники, періодичні видання) і джерел. Дисципліна викладається 

українською мовою із застосування інших мов (російської, англійської) передбачено задля 

більш природнього тлумачення певних дефініцій, спеціальних термінів та першоджерел.  

 

1. Даниленко В.Я. Дизайн. Підручник. – Харків, ХДАДМ, 2003.  

2. Даниленко В.Я. Основи дизайну. Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996.  

3. Колейчук В.Ф., Лаврентьев А.Н., Рачеева И.В., Хан-Магомедов С.О. Динамическая  

и кинетическая формы в дизайне. – М.: ВНИИТЭ, 1989.  

4. Костенко Т.В., Комисарчук Б.М. Методические указания по курсу "Основы  

формообразования" – Харьков, 1998.  

5. Ніколаєва Т.В. Тектоніка формотворення костюма: Навчальний посібник – К.: Арістей , 

2008. – 340 с. 

6.Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум. – Минск, Харвест,  

1999.  

 

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ  

Додаткові навчальні матеріали, ілюстрації тощо зберігаються в електронному вигляді у 

викладача та в ел. бібліотеці кафедри ДТО. 

 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Блокнот для конспекту, ручка. Комп’ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з 

можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: 

Microsoft Word, PowerPoint 2010 / 2016. 

Для роботи при виконанні вправ та завдань курсу «Формоутворення» потрібен наступний  

інструментарій:  

- Ніж канцелярський великий, різак (скальпель);  

- Ножиці;  

- Металева лінійка (мінімум 50 см);  

- Трикутник ( з прямим кутом);  

- Простий олівець;  

- Гумка;  

- Циркуль;  

- Тонке шило чи велика голка (можливо креслярський вимірник);  

- Картон;  

- Пензлик для клею;  

- Інші інструменти за необхідністю  
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Матеріали:  

- Папір;  

- Клей ПВА;  

- Інші матеріали за вибором 

 

 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Метою навчальної дисципліни «Ф» є підготовка студентів до вивчення основних 

профілюючих дисциплін спеціалізації «Дизайн одягу»: «Проектування», «Макетування і 

моделювання одягу», надання основних знань та навичок роботи із об’ємними формами,  

вміння професійно застосовувати їх в творчих роботах під час художньо-практичної 

діяльності. Курс дисципліни спрямований на вивчення принципів формоутворення 

костюма й закономірностей розвитку об'ємно-просторової форми з урахуванням засобів 

гармонізації. Основні теоретичні положення формоутворення костюма розглядаються в 

процесі виконання практичних завдань, під час яких студенти набувають навички 

макетування та опановують різні методи  формоутворення.  

 

Компетентності, що забезпечує дисципліна:  

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності:  

СК 2 — здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання  

об’єктів дизайну;  

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

спеціалізаціями).  

 

Очікувані програмні результати: 

ПРН 7 — Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для  

розроблення художньо-проектних вирішень. 

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. 

ПРН 18 — Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості  

об’єктів дизайну. 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна вивчається протягом першого та другого семестру 1-го курсу (7 кредитів 

ECTS, 210 навчальних годин, в тому числі 105 годин - аудиторні заняття (10 годин 

лекційних, 95 практичних і 105 годин - самостійних). Загалом дисципліна містить 4 

модулі, що складаються із 6 змістовних складових (тем) та містять 15 завдань  (11-  

перший семестр; 6 -  другий семестр)  
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Осінній семестр: 6. годин - лекційних: 54.- практичні, 60  – самостійні. Разом 120 годин 

Модуль 1. 5  годин - лекційних 27 - практичних 32 - самостійних  Разом 64 годин 

Тема 1. Вступ. Архітектоніка. Основні терміни й поняття.  

Тема 2. Структурний підхід к вивченню костюма. Засоби формоутворення костюма. 

Властивості форми. 

Тема 3. Створення об’ємно-просторових композицій на основі використання можливостей 

паперу. 

Модуль 1.  містить 6 завданнь. 

1 завдання за Темою 2. Структурний підхід к вивченню костюма.  

Засоби формоутворення костюма. Властивості форми.  

Завдання 2.1. Побудова геометричної об'ємно-просторової форми із пластичних 

матеріалів. 

5 завданнь за Темою 3. Створення об’ємно-просторових композицій  

на основі використання можливостей паперу.  

Завдання 3.1. Зорові ілюзії .  

Завдання 3.2. Вивчення принципів створення просторових композицій (фактур): на основі 

паперу та картону (згини, злами, розрізи, надрізи тощо); з нетрадиційних матеріалів та 

авторських знахідок.  

Завдання 3.3. Трансформація площини у трьохвимірну структуру. Вправа на створення 

просторової композиції через етапи: дрібний рельєф на основі згинів паперу-рельєф з 

розрізами-високий рельєф на основі розрізаних фігур зі згинами-просторова композиція із 

розрізаних фігур) з застосуванням методу геометричної пластики.  

Завдання 3.4.Трансформація площини у трьохвимірну структуру. Вправа на створення 

просторової композиції через етапи: дрібний рельєф на основі згинів паперу-рельєф з 

розрізами-високий рельєф на основі розрізаних фігур зі згинами-просторова композиція із 

розрізаних фігур) з застосуванням методу скульптурної пластики.  

Завдання 3.5.Тематична об’ємно-просторова фантазійна композиція  (рішення на основі 

використання можливостей паперу: згинів, зламів, розрізів, надрізів тощо).  

 

Модуль 2. 1  година – лекційна; 27 - практичних; 28 - самостійних.  Разом 56 годин 

Тема 4. Закономірності формоутворення. Гармонізація  об'ємно-просторових структур.  

Модуль 2 містить 5 завданнь. 

5 завданнь за Темою 4. Архітектоніка плоского аркуша. Закономірності 

формоутворення. Гармонізація  об'ємно-просторових структур.  

Завдання 4.1.Архітектоніка плоского аркуша. Виконання площинної композиції з 

використанням різних пропорційних членувань ( матеріал-папір). 

Завдання 4.2. Архітектоніка плоского аркуша. Створення об’ємного ритмічного ряду 

 з цільного плоского листка папера.  

Завдання 4.3.Розробка об'ємно-просторової вертикальної структури з одного аркушу 

листа методом геометричної пластики.  

Завдання 4.4.Розробка об'ємно-просторової вертикальної структури з одного аркушу 

листа методом скульптурної пластики. 

Завдання 4.5.Об’ємно-просторова фантазійна композиція з одного аркушу листа. 

Весняний семестр: 5  години – лекційні; 40 –  практичні; 45 – самостійні. Разом –  90 

годин. 

Модуль 1.  2 години –  лекційні; 18 - практичних; 20 - самостійних.  Разом 40 годин 
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Модуль 1 Тема 5. Лекція. Пластична варіації поверхні об’ємних фігур 

Модуль 1 містить 3 завдання за Темою 5. Пластична варіації поверхні об’ємних фігур. 

Завдання 5.1.Макетування основних правильних об’ємних фігур (циліндр, конус). 

Збагачення поверхні фігури на основі розрізаних фігур зі згинами.  

Завдання 5.2.Розробка об'ємно-просторової форми, подібної окремим елементам 

структури костюма.  

Завдання 5.3.Збагачення поверхні основних правильних фігур за допомогою фактури, 

дрібного та високого рельєфу, просторових елементів 

 

Модуль 2. 3  години – лекційні; 21 – практичних; 24 – самостійних.  Разом –  48 годин 

Модуль 4. Тема 6. Розробка об'ємно-просторової форми. 

Модуль 4  містить 4 завдання за Темою 6. Розробка об'ємно-просторової форми. 

Завдання 6.1. Трансформації основних правильних об’ємних фігур (циліндр, конус) 

фігури на основі комбінаторно-модульного рельєфу 

Завдання 6.2. Пластичне варіювання початкової форми методом геометричної та 

скульптурної пластики 

Завдання 6.3. Пластичне варіювання початкової форми методом розчленування. 

Розчленування цілісного стандартного об’єму і організація нового з отриманих елементів.  

Завдання 6.4. Створення форма-образу за обраною темою. Виконання об'ємно-

просторової форми в матеріалі. Стильова єдність  об'ємно-просторової форми 

 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми дисципліни «Формоутворення» розкриваються шляхом лекційних та практичних 

занять. Семінарські та лабораторні заняття не передбачені. Зміст самостійної роботи 

складає пошук додаткової інформації та її аналіз, на закріплення практичних  

навичок у формоутворенні: ескізування, пошуків оптимального рішення, макетування,  

завершення виконання практичних завдань, підготовки до поточних та екзаменаційних  

переглядів.  Програма побудована за принципом послідовного укладення завдань. 

Абстрагований характер вправ дозволяє чітко ставити і вирішувати окремі композиційні  

проблеми. Додаткових завдань для самостійної роботи не передбачено. 

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

На проведення занять з дисципліни «Формоутворення» розповсюджуються 

загальноприйняті норми і правила поведінки Вищої школи. Під час занять не 

допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному процесу. Під час 

занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і викладачу.  

Вітається власна думка з теми заняття, аргументоване відстоювання власної позиції.  

У разі хвороби або іншої важливої причини, викладач має перенести заняття на вільний  

день за попередньою узгодженістю зі студентом та деканатом за існуючим розкладом  

занять. Про дату, час та місце проведення занять викладач інформує студентів через  

старосту групи. 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути 

підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент пропустив певну тему, 
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він повинен самостійно опрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові 

питання.  

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Жодні форми 

порушення академічної доброчесності не толеруються. Це стосується усіх форм 

навчальної діяльності та звітності: робіт, ескізів, ідей. Кожен випадок порушення 

академічної доброчесності розглядається як подія, що негативно впливає на реноме 

пошукувача і оцінку його роботи. У разі прояву плагіату – тобто суттєвого запозичення 

або копіювання чужих робіт (творів), студент не тільки не отримує додаткових балів, але й 

стає суб'єктом обговорення та покарання на підставі порушення принципів академічної 

доброчесності. Корисні посилання:  

 

РОЗКЛАД КУРСУ 

Дата 

Т

е

м

а 

Вид 

занятт

я 

Зміст 
Год

ин 

Рубіжний 

контроль 
Деталі 

1.9. 21 1 Лекція Вступ. «Вступ. Архітектоніка. Основні 

терміни й поняття. 

1 

 

тестовий 

контроль 

 

       

1.9. 21 2 Лекція Структурний підхід к вивченню 

костюма.  

Засоби формоутворення костюма. 

Властивості форми.  

Закономірності побудови форми. 

 

1 

 

макет  

1.9. 21  Практ. 

заняття 

Побудова геометричної об'ємно-

просторової форми із пластичних 

матеріалів. 

2 об'ємно-

просторова 

форми із  

пластиліну 

 

 

8.9 

2 Практ. 

заняття 

Побудова геометричної об'ємно-

просторової форми із пластичних 

матеріалів. 

4 об'ємно-

просторова 

форми із  

пластиліну 

 

15.9 3 Лекція Створення об’ємно-просторових 

композицій на основі використання 

можливостей паперу. 

 

1   

15.9 3 Практ. 

заняття 

Зорові ілюзії  3 графічна 

композиція 

 

22.9 3 Практ. 

заняття 

Вивчення принципів створення 

просторових композицій (фактур):  

на основі паперу та картону (згини, 

4 макет  
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злами, розрізи, надрізи тощо);   

з нетрадиційних матеріалів  

та авторських знахідок 

29.9 3 Лекція Трансформація площини у 

трьохвимірну структуру. Метод 

геометричної ї скульптурної пластики 

2 тестовий 

контроль 

 

29.9 3 Практ. 

заняття 

Трансформація площини у 

трьохвимірну структуру. Вправа на 

створення просторової композиції 

через етапи: дрібний рельєф на основі 

згинів паперу-рельєф з розрізами-

високий рельєф на основі розрізаних 

фігур зі згинами-просторова 

композиція із розрізаних фігур). З 

застосуванням методу геометричної 

пластики 

2 макет  

6.10 

 

3 Практ. 

заняття 

Завдання№3.4.Трансформація 

площини у трьохвимірну структуру. 

Вправа на створення просторової 

композиції через етапи: дрібний 

рельєф на основі згинів паперу-рельєф 

з розрізами-високий рельєф на основі 

розрізаних фігур зі згинами-

просторова композиція із розрізаних 

фігур). З застосуванням методу 

скульптурної пластики 

4   

13.10 

20.10 

3 Практ. 

заняття 

Тематична об’ємно-просторова 

фантазійна композиція  (рішення на 

основі використання можливостей 

паперу: згинів, зламів, розрізів, 

надрізів тощо).  

8 макет  

27.10 4 Лекція 
Закономірності формоутворення. 

Гармонізація  об'ємно-просторових 

структур.  

1   

27.10 4 Практ. 

заняття 
Архітектоніка плоского аркуша. 

Виконання площинної композиції з 

використанням різних пропорційних 

членувань ( матеріал-папір). 

3 макет  

3.11 

 

4 Практ. 

заняття 

Архітектоніка плоского аркуша. 

Створення об’ємного ритмічного ряду 

 з цільного плоского листка папера.  

4 макет  

10.11 

 

4  

Практ. 

заняття 

Розробка об'ємно-просторової 

вертикальної структури з одного 

4 макет  
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аркушу листа методом геометричної 

пластики  

17.11 

 

4 Практ. 

заняття 
Розробка об'ємно-просторової 

вертикальної структури з одного 

аркушу листа методом скульптурної 

пластики 

2 макет  

17.11 

24.11 

1.12 

4 Практ. 

заняття 
Об’ємно-просторова фантазійна 

композиція з одного аркушу листа. 

10 макет  

 5 Практ. 

заняття 
Пластична варіації поверхні об’ємних 

фігур. Макетування основних 

правильних об’ємних фігур (циліндр, 

конус). Збагачення поверхні фігури на 

основі розрізаних фігур зі згинами. 

2 макет  

 5 Практ. 

заняття 
Розробка об'ємно-просторової форми, 

подібної окремим елементам 

структури костюма 

6 макет  

 5 Практ. 

заняття 
Збагачення поверхні основних 

правильних фігур за допомогою 

фактури, дрібного та високого 

рельєфу, просторових елементів 

4 макет  

 5 Практ. 

заняття 
Трансформації основних правильних 

об’ємних фігур (циліндр, конус) 

фігури на основі комбінаторно-

модульного рельєфу 

4 макет  

 6 Практ. 

заняття 
Пластичне варіювання початкової 

форми методом геометричної та 

скульптурної пластики 

4 макет  

  Практ. 

заняття 
Пластичне варіювання початкової 

форми методом розчленування. 

Розчленування цілісного стандартного 

об’єму і організація нового з 

отриманих елементів. 

4 макет  

  Практ. 

заняття 
Створення форма-образу за обраною 

темою. Виконання об'ємно-

просторової форми в матеріалі. 

Стильова єдність  об'ємно-просторової 

форми  

16 макет   

    105   
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ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ  

Рубіжні етапи контролю проводяться у формі поточних переглядів після кожного модулю.  

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі екзаменаційних переглядів в  

кінці першого та другого семестрів.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності за 

шкалою ХДАДМ 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 A відмінно 

82–89 B 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ у І - ІІ му семестрах 

Змістовий 

модуль 

№ теми, 

завдання 
Форма звітності 

Максимальна 

кількість 

рейтингових 

балів 

1 2 3 4 

І семестр 

1 
Тема 1,  тестовий контрол 0–5 

Тема 2  тестовий контрол 0–5 

 Завдання 1-4.5 Перегляд робіт 0–30 

Загальна кількість балів за Модуль 1  0–40 

 Тема 4 тестовий контрол 0–10 

 Завдання 4.1-4.5 Перегляд робіт 0–50 

Загальна кількість балів за Модуль 2  0–60 

Загальна кількість балів за І семестр залік 0–100 

1 2 3 4 

ІІ семестр 

1 Тема 5  тестовий контрол 0–5 

 Завдання 5.1-5.6 Перегляд робіт 0–35 

Загальна кількість балів за Модуль 1  0–40 

 Тема 6. тестовий контрол 0–5 

 Завдання 6.1-4.4 Перегляд робіт 0–55 

Загальна кількість балів за Модуль 2  0–60 

Загальна кількість балів за І І семестр залік 0–100 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ  

 

90-100 балів («відмінно» за національною шкалою, А — за шкалою ЕСТS) може отримати 

студент, який в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного 

курсу, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно 

виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, крім 

того, брав участь та переміг (посів 1-3 місце) у міжнародних або всеукраїнських 

конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з 

дизайну. 

82-89 балів («добре» за національною шкалою, В — за шкалою ЕСТS) отримує студент, 

який добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та 

якісно справився з усіма поставленими завданнями, творчо підійшов до 

виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок. 

74-81 балів («добре» за національною шкалою, С — за шкалою ЕСТS) отримує студент, 

який в цілому добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, 

вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо 

підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні 

недоліки. 

64-73 балів («задовільно» за національною шкалою, D — за шкалою ЕСТS) отримує 

студент, який не в повному обсязі опанував матеріал практичного та 

теоретичного курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або 

виконав усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана 

робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого 

підходу тощо). 

60-63 балів («задовільно» за національною шкалою, Е — за шкалою ЕСТS) отримує 

студент, який в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного та 

теоретичного курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при 

цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, 

відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо). 

35-59 балів («незадовільно» за національною шкалою, FХ — за шкалою ЕСТS) отримує 

студент, який не впорався із головними задачами дисципліни, тобто не опанував 

більшість тем практичного та теоретичного курсу, пропускав заняття без 

поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні 

завдань. Про відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки 

поточного перегляду. У цьому випадку для одержання оцінки потрібна значна 

додаткова робота по виконанню усіх завдань дисципліни відповідно програми 

курсу і повторна перездача. 

1-34 балів («незадовільно» за національною шкалою, F — за шкалою ЕСТS) отримує 

студент, який не володіє знаннями з усіх модулів дисципліни, не виконав 

програми курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевірками та не склав 
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екзаменаційного перегляду. В цьому випадку передбачений обов’язковий 

повторний курс навчання. 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ  

Передбачено додаткові бали за активність студента під час аудиторної роботи (5), за, за 

виконання в межах дисципліни колективних /творчих чи науково-дослідних/ завдань (1–

5). Максимальна кількість балів: 10. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

На заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації, окрім 

наведених у списку. 
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