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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Дизайн портфоліо» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
«Дизайн одягу» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є засоби, прийоми та принципи 
представлення творчих ідей проєктування одягу. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, які забезпечують – Композиція, 
Основи рисунку, Основи живопису та кольорознавства, Технологія та 
матеріалознавство, Художнє конструювання та моделювання, Дизайн-
проєктування одягу. 
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни з дизайну одягу. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Презентація проєкту моделей одягу у формі 
творчого портфоліо. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування знань, вмінь та навичок 
дизайнерської діяльності в області презентації творчої концепції колекції 
одягу у формі портфоліо. 
Завдання навчальної дисципліни: 
- вибір та підготовка матеріалу для портфоліо; 
- структура авторського портфоліо; 
- створення концепції та стилю авторського портфоліо; 
- тематична направленість портфоліо; 
- правильна організація ілюстративного матеріалу; 
- вибір дизайну порт фоліо; 
- підготовка робіт до показу; 
- створення цифрового порт фоліо; 
- редагування зображень в цифровому форматі. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати:  
- засоби, прийоми та принципи створення творчого портфоліо. 

вміти:  
- аналізувати презентації всесвітньовідомих дизайнерів моди; 
- застосовувати технології створення модного образу, здійснювати 

пошук образотворчих засобів відтворення індивідуального портфоліо; 
- визначати та здійснювати принципи стилізації та редагування 

фотозображення моделей одягу засобами комп’ютерних програм, 
монтажу, ретуші, імітації; 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


- створювати концептуальну програму презентації портфоліо дизайнера 
одягу. 

компетенцій:  
- здатність до володіння: різними методами і формами презентації 

творчої концепції колекції; 
- здатність до володіння графічними засобами представлення  творчих 

ідей і шрифтової культури; 
- здатність до володіння комп’ютерними графічними програмами. 

У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 

 володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
 здатність вільно спілкуватися на професійні теми з використанням 

професійної термінології; 
 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у професійній 

діяльності; 
 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності; 
 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх технологій в 

освітній діяльності для розв’язання експериментальних і практичних 
творчих завдань; 

 самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно поповнювати 
знання, підвищувати професійний рівень. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, освітній 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання денна 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань 
02 Культура і мистецтво 

Нормативна 
Семестри: 8 

Модулів –  
Спеціальність 

022 Дизайн 

Аудиторні години: 36 год. 

Лекції: 
6 год. 

Практичні, 
семінарські: 26 

год. Змістових модулів – 1 
Лабораторні: год. 

Загальна кількість годин – 90 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Самостійна робота: 
58 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: залік 
Кількість тижневих годин для 

денної форми навчання: 
аудиторних: 2 год. 

самостійної роботи: 4 год. 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Презентація проєкту моделей одягу у формі творчого порт 
фоліо 

 
Тема 1. Форма, зміст і структура портфоліо. Загальні поняття 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


Вибір формату портфоліо. Визначення загальної концепції, ідеї, змісту та складу 
портфоліо. Кількість робіт, які необхідно включити в портфоліо: пошукові начерки; колажі, які 
надихнули на творчу розробку; розроблені моделі; ідеї майбутніх робіт; дизайнерські замітки 
(записи) з блокноту; послідовні стадії розробки дизайну одягу. Відбір кращих робіт. Графічно-
ілюстративні та дизайнерські досягнення в розробці ескізів. Фотографії реальних моделей, 
виготовлених на основі авторського дизайну. 

 
Тема 2. Титульна сторінка, остання сторінка, сторінка «зміст» 
Формат та матеріали для портфоліо. Ґатунок, товщина та фактура паперу для 

портфоліо. Оформлення титульної сторінки (незвичайне поєднання елементів дизайну, 
графіки і фотографій) з назвою та творчим девізом. Кількість кольорів титульної та колір 
інших сторінок. Модульна сітка для компоновки матеріалу. Використання колажів з 
орнаментами та декором. Вибір фірмового стилю для оформлення  сторінок портфоліо. 
Графічне оформлення та фотографії. Остання сторінка – фотографії виконаних моделей. 

 
Тема 3. Збір матеріалу, джерела натхнення. Графічні і скановані зображення 

джерела, оброблені в графічних редакторах 
Друга сторінка – збір матеріалу для концепції колекції – тренд-бордам, джерелам 

натхнення та створення «дошки натхнення» (фотографії, замальовки, фрагменти тканин) для 
передачі настрою та задуму образів. Цілі та завдання представленого асортименту моделей. 
Аркуш з назвами колекцій, функціональними вимогами, віковою аудиторією. Документування 
всіх етапів творчих розробок. Сканування графічних зображень джерела. Оброблення 
матеріалу в графічних редакторах. 

 
Тема 4. Пошукові колажі образного рішення моделей одягу 
Результати пошуку натхнення для портфоліо в онлайн-ресурсах. Візуалізація 

дизайнерських ідей технікою скетчингу. Створення креативних ескізів. Натхнення на вулицях 
міста (фотографії архітектурних рішень, постери до фільмів, вивіски, обкладинки книг). 
Створення колажів образного рішення моделей одягу. 

 
Тема 5. Технічні рисунки 
Технічні ескізи моделей, що детально представляють конструктивні елементи. 

Фотографії та креслення технологічних обробок, вузлів, що були виконані під час створення 
моделей. Аналоги технічних рішень створення моделей. Найуспішніші приклади 
експериментів та розробок з конструювання та моделювання моделей. Фотографії успішного 
втілення готових виробів. 

 
Тема 6. Фактури тканин і матеріалів 
Підбір тканин та матеріалів для проектування моделей одягу. Авторська фурнітура, 

представлена в фотографіях або кресленнях. 
 
Тема 7. Використання фільтрів для обробки ескізів моделей в різних графічних 

редакторах 
Володіння інструментами та програмами обробки ескізів моделей в різних графічних 

редакторах. Створення та редагування ескізів моделей, фактури та кольорових рішень 
тканин. Накладання тканини на технічний рисунок чи фотографію. Модельні об’єкти 3-D Max. 
Використання модифікаторів. Редагування знімків. Використання фільтрів для обробки 
ескізів моделей. 

 
Тема 8. Фотосесія (з можливістю обробки в графічних програмах) 
Рішення образно-художніх завдань фотографічними засобами. Рішення 

композиційних задач фотографічними засобами. Створення рекламного образу за 
допомогою засобів фотографії. Збагачення художньо-графічними засобами фотозображення 
в програмі Photoshop. 

 
Тема 9. Вибір стилю портфоліо (класичний, авангардний, мікс, вінтаж, етно, 

гранж, кежуал) 
Вибір основного образу-символу та атмосфери, пов’язаної з ним. Вибір стилю 

портфоліо, який розкриває образи створених моделей та майбутніх колекцій.  



 
Тема 10. Кольорова гама сторінок портфоліо 
Сторінки, присвячені розробці кольорової гами створених моделей та майбутніх 

колекцій. Підбір різних колористичних гам. Розробка ескізів в різних кольорах та принтованих 
тканинах, які передають враження від проєктів. 

 
Тема 11. Створення та пошук шрифтів. Форма, стиль і розмір шрифту 
Форма, стиль і розмір шрифту. Вибір шрифту для портфоліо. Колекції шрифтів, 

шаблонів, макетів сайтів в соціальних мережах, шрифтових веб-сайтах. 
 
Тема 12. Цільова аудиторія для презентації портфоліо 
Виділення цільової аудиторії для презентації портфоліо. Донесення до цільової 

аудиторії необхідної інформації про власника портфоліо для привернення уваги шляхом 
рекламування творчих досягнень. Розміщення інформації для цільової аудиторії (телефон, 
електронна адреса).  

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

ус
ьо

го
 

у тому числі 
л пз лаб інд ср 

4 курс 8-й семестр 
Змістовий модуль 1. Презентація проєкту моделей одягу у формі творчого 

портфоліо 

1. Форма, зміст і структура портфоліо. Загальні поняття 6 2    4 

2. Титульна сторінка, остання сторінка, сторінка «зміст» 8 2 2   4 

3. Збір матеріалу, джерела натхнення. Графічні і 
скановані зображення джерела, оброблені в графічних 
редакторах 

6  2   4 

4. Пошукові колажі образного рішення моделей одягу 8  2   6 

5. Технічні рисунки 6  2   4 

6. Фактури тканин і матеріалів 6  2   4 

7. Використання фільтрів для обробки ескізів моделей 
в різних графічних редакторах 6  2   4 

8. Фотосесія (з можливістю обробки в графічних 
програмах) 10  4   6 

9. Вибір стилю портфоліо (класичний, авангардний, 
мікс, вінтаж, етно, гранж, кежуал) 10 2 2   6 

10. Кольорова гама сторінок портфоліо 8  2   6 

11. Створення та пошук шрифтів. Форма, стиль і розмір 
шрифту 8  2   6 

12. Цільова аудиторія для презентації портфоліо 6  2   4 

Модульний контроль 2  2    

Усього за семестр: 90 6 26   58 

Усього за модуль: 90 6 26   58 



 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми 

Кі
ль

кіс
ть

 
го

ди
н 

1 2 3 4 

1 2 
Титульна сторінка, остання сторінка, сторінка «зміст» 
Практичне завдання №1. Створення титульної сторінки, 

останньої сторінки, сторінки «зміст» портфоліо. 
2 

2 3 

Збір матеріалу, джерела натхнення. Графічні і скановані 
зображення джерела, оброблені в графічних редакторах  

Практичне завдання №2. Збір матеріалів та джерел натхнення 
для створення сторінок та розділів портфоліо. Обробка зображення 
джерел в графічних редакторах. 

2 

3 4 
Пошукові колажі образного рішення моделей одягу  
Практичне завдання №3. Створення колажів образного рішення 

за темами розробки окремих моделей та колекцій. 
2 

4 5 
Технічні рисунки  
Практичне завдання №4. Підбір та компоновка на аркушах 

портфоліо технічних рисунків за темами проєктування. 
2 

5 6 
Фактури тканин і матеріалів 
Практичне завдання №5. Підбір фактури, декору та матеріалів за 

темами проєктування. 
2 

6 7 
Використання фільтрів для обробки ескізів моделей в різних 

графічних редакторах 
Практичне завдання №6. Обробка ескізів моделей в різних 

графічних редакторах з використанням фільтрів. 

2 

7 8 
Фотосесія (з можливістю обробки в графічних програмах) 
Практичне завдання №7. Проведення фотосесії для однієї 

моделі. 
4 

8 9 
Вибір стилю портфоліо (класичний, авангардний, мікс, вінтаж, 

етно, гранж, кежуал) 
Практичне завдання №8. Створення сторінок портфоліо в 

обраному стилі. 

2 

9 10 
Кольорова гама сторінок портфоліо 
Практичне завдання №9. Розробка кольорової гами сторінок 

портфоліо. 
2 

10 11 
Створення та пошук шрифтів. Форма, стиль і розмір шрифту 
Практичне завдання №10. Пошук шрифтів для портфоліо за 

обраною стилістикою. 
2 

11 12 Цільова аудиторія для презентації портфоліо 
Практичне завдання №11. Підготовка для презентації портфоліо. 2 

Модульний контроль 
Презентація портфоліо 2 

Усього 26 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми 

Кі
ль

кі
ст

ь 
го

ди
н 

1 2 3 4 

1 1 Форма, зміст і структура портфоліо. Загальні поняття  
Самостійна робота №1. Аналізувати презентації 4 



всесвітньовідомих дизайнерів моди. 

2 2 Титульна сторінка, остання сторінка, сторінка «зміст» 
Самостійна робота №2. Збір та аналіз матеріалів за темою для  52 

3 3 
Збір матеріалу, джерела натхнення. Графічні і скановані 

зображення джерела, оброблені в графічних редакторах  
Самостійна робота №3. Пошук образотворчих засобів 

відтворення індивідуального портфоліо. 

20 

4 4 
Пошукові колажі образного рішення моделей одягу 
Самостійна робота №3. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

створення образного рішення колажів моделей одягу. 
20 

5 5 
Технічні рисунки 

Самостійна робота №4. Збір та аналіз матеріалів за темою для 
створення сторінок порт фоліо з технічними рисунками. 

22 

6 6 
Фактури тканин і матеріалів 
Самостійна робота №5. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

створення сторінок порт фоліо з підбором тканині матеріалів. 
22 

7 7 

Використання фільтрів для обробки ескізів моделей в різних 
графічних редакторах 

Самостійна робота №6. Збір та аналіз матеріалів за темою для 
визначення та здійснення принципів стилізації та редагування 
фотозображення моделей одягу засобами комп’ютерних програм, 
монтажу, ретуші, імітації. 

28 

8 8 
Фотосесія (з можливістю обробки в графічних програмах) 
Самостійна робота №7. Підготовка сценарію проведення 

фотосесії. 
24 

9 9 

Вибір стилю портфоліо (класичний, авангардний, мікс, вінтаж, 
етно, гранж, кежуал) 

Самостійна робота №8. Збір та аналіз матеріалів за темою для 
створювати концептуальної програми презентації портфоліо дизайнера 
одягу. 

24 

10 10 
Кольорова гама сторінок портфоліо 
Самостійна робота №9. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

розробки кольорової гами сторінок порт фоліо. 
20 

11 11 
Створення та пошук шрифтів. Форма, стиль і розмір шрифту  

Самостійна робота №10. Збір та аналіз матеріалів за темою для 
володіння графічними засобами представлення творчих ідей і 
шрифтової культури; 

20 

12 12 
Цільова аудиторія для презентації портфоліо 

Самостійна робота №10. Збір та аналіз матеріалів за темою для  
презентації творчої концепції колекції різними методами і формами.  

 

Усього: 401 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Дизайн портфоліо» 

застосовуються такі методи: 
1) поточний контроль практичних робіт: перегляд практичних робіт, їх 

обговорення, консультування); 
2) спілкування під час консультацій, коли можливо перевірити характер й рівень 

сприйняття матеріалу й швидко відкоригувати робочу програму; 
3) модульний контроль: теоретичне опитування; 
4) семестровий контроль: залік: презентація творчого порт фоліо. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

8 семестр 

Кількість балів 
ЗМ 1 

Т1 Т2 Т2 Т4 Т4 Т6 Т7 Т8 9 Т10 Т11 Т12 

Лекції (6 балів) 2 2       2    



Практичні роботи 
(55 балів) 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Самостійна робота 

(14 балів) 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

Поточний 
модульний 
контроль 
(5 балів) 

5 

Підсумковий 
контроль (залік) до 

20 балів 
20 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 
Екзамен Залік 

A 90–100 
(відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

B 82–89 
(дуже добре) 4 (добре) 

C 75–81 
(добре) 

D 64–74 
(задовільно) 3 (задовільно) 

E 60–63 
(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 
1. За якими принципами створюється портфоліо? 
2. Якою є форма, зміст і структура портфоліо?. 
3. Яким є формат та матеріали для портфоліо? 
4. Якою є титульна сторінка, остання сторінка, сторінка «зміст»? 
5. Як вибрати фірмовий стиль для оформлення сторінок портфоліо? 
6. Які матеріали необхідно поміщати у портфоліо? 
7. Для чого створюються «дошки натхнення»? 
8. Цілі та завдання представленого асортименту моделей. 
9. Де шукати натхнення для образного рішення моделей одягу? 
10. Чи можна знайти натхнення для портфоліо в онлайн-ресурсах? 
11. Чи можливе застосування скетчингу для візуалізації дизайнерських ідей? 
12. Для чого створюються технічні рисунки? 
13. Як представляти в портфоліо конструктивні елементи одягу? 
14. Для чого поміщають у портфоліо креслення технологічних обробок, вузлів, що 

були виконані під час створення моделей? 
14. Для чого поміщають фотографії готових виробів в портфоліо? 
15. Як підбирають тканини та матеріали для представлення в портфоліо? 
16. Як представляти авторську фурнітуру в портфоліо? 
17. Для чого необхідно сканування графічних зображень джерела? 
18. Для чого необхідно оброблення матеріалу в графічних редакторах? 
19. Чи використовуються фільтри для обробки ескізів моделей в різних графічних 

редакторах? 
20. Рішення образно-художніх завдань фотографічними засобами. 



21. Створення рекламного образу за допомогою засобів фотографії. 
22. Як вибрати основний образ-символ? 
23. Для чого підбирають різні колористичні гами створених моделей та майбутніх 

колекцій.? 
24. Як вибрати форму, стиль і розмір шрифту для портфоліо? 
25. Де шукати необхідні шрифти?. 
26. Виділення цільової аудиторії для презентації портфоліо 
27. Де необхідно розміщати інформацію для цільової аудиторії (телефон, електронна 

адреса)? 
28. В якій формі можна презентувати порт фоліо? 
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