
ДИЗАЙН СУЧАСНОГО ОДЯГУ 

Викладач: к. пед. н., доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання 

та технологій, Шурин О.І. 

Кількість кредитів – 3.  

Семестр – 3. 

Анотація дисципліни 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Дизайн сучасного 

одягу» (далі ДСО) складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістр, спеціальності: 014.10 «Середня освіта. Трудове навчання та 

технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ДСО» є дидактично 

обґрунтована система теоретико-практичної підготовки майбутніх учителів 

технологій до реалізації технологічного компонента освітньої галузі 

«Технологія» в старших класах загальноосвітній школі згідно Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти.  

Метою викладання навчальної дисципліни «ДСО» є методична підготовка 

майбутніх вчителів технологій до вивчення основ дизайну одягу, його функцій, 

композиційних законів, формування професійних компетенцій з добору пакету 

комплектуючих матеріалів для виготовлення швейних виробів, формування бази 

теоретичних знань про асортимент матеріалів для швейного виробництва, етапи 

добору матеріалів, формування у студентів навичок складання конфекційних 

карт.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 формування системи знань, умінь і навичок із дизайну сучасного одягу; 

 розвиток системного, творчого та технічного мислення для виконання 

проектних завдань; 

 формування якостей особистості, які забезпечують навички самоосвіти та 

удосконалення знань у галузі дизайну одягу; здатність до творчого та 

креативного підходів у проектуванні одягу; 

 формування спеціальних (предметних) компетенцій дизайну сучасного 

одягу необхідних для майбутньої професійної діяльності. 

Очікувані результати навчання  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

• сучасний асортимент матеріалів швейних виробів для створення одягу; 

• загальні відомості про асортимент текстильних матеріалів; 

• етапи добору матеріалів для швейних виробів; 

• основи проектної культури у дизайні одягу; 

• етапи процесу проектування та моделювання одягу. 

вміти: 

• визначати вимоги до властивостей матеріалів для одягу; 

• досліджувати швейні матеріали різного призначення; 

• розпізнавати матеріали різних класів, підкласів, видів, груп, підгруп; 



• знати сучасні засоби моделювання одягу; 

• володіти сучасними елементами оздоблення та декору одягу; 

• володіти знаннями з різноманітності стилів одягу; 

• володіти елементами комбінування одягу для спорту та відпочинку; 

• оперувати знаннями з основ дизайну одягу; 

• володіти вміннями та навичками із складання конфекційних карт для 

виготовлення виробів різного призначення. 

Вид контролю: залік. 

З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на 

кафедрі професійної освіти, трудового навчання та технологій.  

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Чр. 14.20-

15.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Ср. 

18.00-20.00. 

E-mail викладача: olena.shuryn@rshu.edu.ua 

 

 

 


