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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). 
Додаткова інф ормація 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» та «Конструювання швейних виробів». 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 
Мета дисципліни «Технічне моделювання одягу» полягає в одержанні 
теоретичних знань та практичних навичок по прийомах технічного 
моделювання одягу і відповідно охоплює всі площинні модифікації базової 
форми в модельну конструкцію. Задачі дисципліни – оволодіння методами 
та прийомами технічного моделювання одягу та вміння застосовувати 
отримані знання в проектній діяльності.  
На практичних заняттях студенти набувають навички моделювання різними 
прийомами та  орієнтуючись на різні формотворчі задачі, реалізуючи потім 
це 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: ПРН2 формувати різні типи документів 
професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного 
мовлення. 
ПРН6 усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, 
забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. 
ПРН10 визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих 
засобів дизайну в комунікативному просторі. 
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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Основна спрямованість дисципліни полягає в одержанні теоретичних 
знань та практичних навичок по технічному моделюванню одягу, 
застосовуючи різни прийоми та техніки формоутворення для розробки 
схем технічного моделювання. 
 Дисципліна вивчається протягом 1 семестру на 2 курсі (4 кредити  
ECTS, 120 навчальних години, в тому числі 60 годин — аудиторні лекційні та 
практичні та 60 годин — самостійні ), складається з 1 модуля (тем). 

Модуль 1 — Основи технічного моделювання одягу 
Тема 1. Вступ до технічного моделювання одягу. Ознайомлення з 
інструментами, основними техніками моделювання.  
Тема 2. Технічне моделювання І виду. Перенесення виточки 
Тема 3. Технічне моделювання І виду. Моделювання рельєфів та підрізів 
Тема 4. Технічне моделювання ІІ виду. Основні принципи 
Тема 5. Технічне моделювання конічного розширення деталей одягу 
Тема 6. Технічне моделювання паралельного розширення деталей одягу 
Тема 7. Особливості технічного моделювання рукавів 
Тема 8. Особливості технічного моделювання спідниць  
Тема 9. Спіралеподібний крій  
Тема 10. Прийоми технічного моделювання розгорток складних елементів 
конструкції 
Тема 11. Технічне моделювання деконструктивних елементів одягу 
Тема 12.Технічне моделювання в техніці zero waste 
Тема 13. Комплексне технічне моделювання. Підсумкове завдання 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 
Теми розкриваються шляхом демонстрації майстер-класів від викладача та 
виконанням практичних робіт студентами. На лекційних заняттях 
розглядаються теоретичні питання курсу та відбуваються демонстраційні 
майстер-класи. Під час практичних занять студенти реалізують набуті 
теоретичні знання на практиці, виконуючи низку практичних робіт на кожну 
тему. Самостійна робота студентів полягає у пошуку власної авторської 
інтерпретації прийому моделювання та доопрацюванню практичного 
завдання. Додаткові індивідуальні завдання можуть бути пов’язані з 
експериментальним пошуком більш вдалого формотворчого рішення 
завдання. 
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НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ: 
Відео-послідовність виконання різних технік моделювання представлено 
також 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 на умови приєднання до 
чату групи в Telegram  

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ: 
Папір щільністю 90-100 г/кв.м світлий та кольоровий, олівці різної твердості, 
папір прозорий типу кальки, папір крафт допоміжний, набір лінійок та 
кравецьких лекал, ластик, клей-олівець, малярна стрічка, транспортир, 
циркуль, щільний картон для шаблонів, бязь сурова для макетів 

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 
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/  

https://instagram.com/maryna_kisil_studio?utm_medium=copy_link
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РОЗКЛАД КУРСУ 

Дата Тема Вид 
заняття

Зміст го
д

Поточний контроль Деталі

дати 
занять 
визнач
аються 
розкла
дом

1 лекція Вступ до технічного 
моделювання одягу. 
Ознайомлення з 
інструментами, 
основними техніками. 

4

2 лекція Технічне моделювання 
І виду. Перенесення 
виточки

2

практика 4 Виконання вправ з 
перенесення 
виточки

6 
варіа
нтів

3 лекція Технічне моделювання 
І виду. Моделювання 
рельєфів та підрізів

2

практика 4 Виконання вправ з 
моделювання 
рельєфів і підрізів

3 — 
підріз

и 
6 —

рельє
фи

4 лекція Технічне моделювання 
ІІ виду. Основні 
принципи

2

практика 2 Виконання вправ з 
технічного 
моделювання ІІ виду

5 практика Технічне моделювання 
конічного розширення 
деталей одягу

6 Виконання вправ з 
конічного 
розширення деталей 
одягу 

6 
варіа
нтів

6 практика Технічне моделювання 
паралельного 
розширення деталей 
одягу

6 Виконання вправ з 
паралельного 
розширення деталей 
одягу 

6 
варіа
нтів

7 лекція Особливості технічного 
моделювання рукавів

2

практика 2 Виконання вправ з 
технічного 
моделювання 
рукавів

6 
варіа
нтів

8 лекція Особливості технічного 
моделювання спідниць 

2

практика 2 Виконання вправ з 
технічного 
моделювання 
спідниць

6 
варіа
нтів
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ

9 лекція Спіралеподібний крій 2

практика 2 Виконання вправ зі  
спіралеподібного 
крою

2 
варіа
нта

10 лекція Прийоми технічного 
моделювання 
розгорток складних 
елементів конструкції

2

практика 2 Виконання вправ з 
моделювання 
розгорток деталей 
одягу 

2 
прий
оми, 2 
варіа
нта

11 лекція Технічне моделювання 
деконструктивних 
елементів одягу

1

практика 3 Виконання вправ з 
моделювання  
деконструктивних 
елементів одягу 

1 
варіа
нт

12 лекція Технічне моделювання 
в техніці zero waste

1

практика 3 Виконання вправ в 
техніці zero waste

1 
варіа
нт

13 практика Комплексне технічне 
моделювання

4 Моделювання ліфа з 
рукавом в 
натуральну величину 
та виготовлення 
макету виробу

Тема Форма 
звітності 

Бали

1 Вступ до технічного моделювання одягу. Ознайомлення з 
інструментами, основними техніками. 

2 Технічне моделювання І виду. Перенесення виточки Модульний 
контроль 1

8

3 Технічне моделювання І виду. Моделювання рельєфів 
та підрізів

Модульний 
контроль 1

8

4 Технічне моделювання ІІ виду. Основні принципи Модульний 
контроль 1

8

5 Технічне моделювання конічного розширення деталей 
одягу

Модульний 
контроль 1

8

6 Технічне моделювання паралельного розширення 
деталей одягу

Модульний 
контроль 1

8
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Разом за модульний контроль 1 40

7 Особливості технічного моделювання рукавів Модульний 
контроль 2

8

8 Особливості технічного моделювання спідниць Модульний 
контроль 2

8

9 Спіралеподібний крій Модульний 
контроль 2

8

10 Прийоми технічного моделювання розгорток складних 
елементів конструкції

Модульний 
контроль 2

8

11 Технічне моделювання деконструктивних елементів 
одягу

Модульний 
контроль 2

8

12 Технічне моделювання в техніці zero waste Модульний 
контроль 2

8

13 Комплексне технічне моделювання Модульний 
контроль 2

12

Разом за модульний контроль 2 60

Кількість балів за 3 семестр 100

БАЛИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

0-8 0-12

А+ 8 12 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 
виконав практичну роботу. В презентованій роботі правильно 
виконано технічне моделювання. одягу. Ескіз для технічного 
моделювання розроблений студентом. Робота виконана та 

презентована якісно

А 7 10-11 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 
виконав практичну роботу. Робота виконана відповідно до 
прийомів технічного моделювання, які продемонстровано 
викладачем. Презентація роботи в повному обсязі, якісна та 

акуратна

А— 6 9 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 
виконав практичну роботу. Робота виконана відповідно до 
прийомів технічного моделювання, які продемонстровано 

викладачем. Презентація роботи в повному обсязі

В 5 8 Студент повністю оволодів прийомами технічного моделювання, 
в повному обсязі виконав практичну роботу, але в процесі 

виконання допустив декілька незначних помилок, що можуть 
стосуватися використання прийому або презентації роботи
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ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 
Формою семестрового контролю є залік.  Для одержання підсумкової 
оцінки необхідно пройти всі модульні контролі за семестр і виконати 
підсумкову роботу, яка і презентується під час перегляду. Покращити 
результат навчання можна за рахунок підготовки теми, що стосується 
моделювання, формоутворення одягу в цілому 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), 
активність на заняттях, участь у житті групи (1–2). Максимальна кількість 
балів-бонусів — 10. 

С 4 7 Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі 
виконав практичну роботу, але припустився грубих помилок у 
застосуванні прийомів теххнічного моделювання, є проблеми з 

якістю роботи

D 2-3 5-6 Студент не в повному обсязі оволодів прийомами технічного 
моделюванння, робота виконана із значними помилками, 

неточностями, грубо оформлена

E 1 1-4 Студент не в повному обсязі оволодів прийомами технічного 
моделювання, 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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