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телефон 0631778377 

Посилання https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost 
Консультації Очні консультації: за графіком консультацій – четвер з 15.00 до 16.00  
  
Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Дизайн матеріалів та 

аксесуарів» 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 матеріали та аксесуари для оформлення 
одягу. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що забезпечують: Композиція, 
Дизайн-проєктування одягу, Інноваційні технології в проектуванні одягу, 
Дизайн сценічного костюму. 
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни з дизайну одягу. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Дизайн матеріалів та аксесуарів. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування знань, вмінь та навичок з дизайн-
проектування матеріалів та аксесуарів для оформлення одягу, розвиток 
творчих здібностей та дизайнерського мислення. 
Завдання навчальної дисципліни:  

- знати різновиди декорування матеріалів та аксесуарів в дизайні 
одягу; 

- використовувати технологію виконання аксесуарів з різних 
матеріалів для оформлення одягу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: 

- поняття «декор» та «оздоблення» в сучасному дизайні одягу; 
- призначення оздоблення у сучасному дизайні одягу; 
- класифікацію та групи декоративного оздоблення сучасного одягу; 
- відмінність плоского та об’ємного декорування одягу; 
- різницю між рухомими та нерухомими видами декорування; 
- різновиди вишивки, мережива та аплікації; 
- види оздоблення, що належать до додаткових аксесуарів; 
- різновиди швейної фурнітури. 

вміти:  
- аналізувати особливості сучасних технологій та напрямків 

застосування декоративних матеріалів та аксесуарів в дизайні 
одягу; 

- аналізувати сучасні зразки декоративного оформлення одягу; 
- декорувати одяг ручним розписом, аплікацією, вишивкою, 

мереживом та бісером; 
- використовувати види плоского та об’ємного декорування одягу; 
- користуватись ручною технікою нанизування з бісеру при 

виготовленні аксесуарів; 

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


- користуватись сучасними технологіями виконання ажурних 
ланцюжків при виготовленні аксесуарів; 

- оздоблювати одяг металевою, пластмасовою, дерев'яною та 
іншою фурнітурою; 

володіти: 
- нерухомими методами оздоблення одягу: декоративними 

строчками, тасьмою, шнуром, сутажем, бахромою, бейкою. 
- рухомими методами оздоблення одягу: використання драпіровок, 

складок, плісе, гофре, защіпів, зборок, воланів, рюш, буфів; 
- технікою ручної та машинної вишивки, печворком, аплікацію, 

виконаною різними способами з різних матеріалів; 
- прийомами оздоблення одягу додатковими аксесуарами та 

виготовлення авторської фурнітури. 
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: 7 

Модулів – 5 
Спеціальність 

022 Дизайн 

Аудиторні години: 32 год. 

Лекції:  
4 год. 

Практичні, 
семінарські: 30 

год. Змістових модулів – 1 
Лабораторні: год. 

Загальна кількість годин – 90 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Самостійна робота: 
56 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: залік 
Кількість тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних: 4 год. 
самостійної роботи: 7,25 год. 

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


 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Дизайн матеріалів та аксесуарів 

 
Тема №1. Теоретичні і технологічні основи декору в композиції костюму 
Поняття декору в костюмі. Значення декору для оформлення костюма. Місце декору в 

художньому оздобленні костюма: дизайн-проектування, декорування, стайлінг. Місце декору 
в творчості визнаних дизайнерів. 

 
Тема №2. Історія виникнення і розвиток декорування костюма 
Способи художнього оздоблення костюма за допомогою декору. Матеріали, які 

використовуються в декоруванні одягу. Текстиль і вишивка в декорі. Бісер, стекло, пір'я, 
шкіра, хутро і металеві нитки в декоруванні костюма. Орнамент і художній розпис тканин в 
декорі костюма. 

 
Тема №3. Тенденції і динаміка розвитку декору в сучасному дизайні одягу 
Нові матеріали як найважливіша складова формування інноваційного оформлення 

костюма. Трансформація і еволюція традиційного функціонального декору як наслідок 
соціокультурного розвитку та технологічного прогресу. 

 
Тема №4. Види композицій декору 
Композиція декору костюма – виявлення в загальній структурі костюма певного 

розташування декору, аналіз його функціонально-просторового і художнього вмісту, 
насичення просторової основи конструктивними деталями і елементами, комплексний показ і 
гармонізація проєктного рішення. 

 
Тема №5. Символіка декору 
Образотворча інформація. Сучасні системи знакової візуальної комунікації. 

Піктографічні системи інформації. Символіка декору в українському народному одязі. 
Система символів в дизайні сучасного костюму. Семантика кольору. Досягнення найбільшої 
інформативності в створенні і передачі художніх образів. 

 
Тема №6. Декорування як засіб художнього оздоблення костюма 
Пропозиція по дизайн-концепції і ідеї декору. Послідовність робіт по проєктуванню 

декору в костюмі. Засоби реалізації задуму в проєкті: графічне і макетне візуальне 
моделювання, використання світла і кольору, додаткові засоби, робота з каталогами і 
довідниками, оздоблювальні матеріали. 

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

ус
ьо

го
 

у тому числі 
л пз лаб інд ср 

4 курс 7-й семестр 
Змістовий модуль 1. Дизайн матеріалів та аксесуарів 

Тема №1. Теоретичні і технологічні основи декору 
в композиції костюму 12 2    10 

Тема №2. Історія виникнення і розвиток 
декорування костюма 12 2    10 

Тема №3. Тенденції і динаміка розвитку декору в 
сучасному дизайні одягу 14  4   8 

Тема №4. Види композицій декору 14  6   8 

Тема №5. Символіка декору 16  10   8 



Тема №6. Декорування як засіб художнього 
оздоблення костюма 20  10   12 

Модульний контроль 2      

Усього за семестр: 90 4 30   56 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми 

Кі
ль

кіс
ть

 
го

ди
н 

1 2 3 4 

1 3 

Тема №3. Тенденції і динаміка розвитку декору в сучасному 
дизайні одягу 

Практичне завдання №1. Створення «дошки натхнення» на 
основі аналізу нових матеріалів та технологій, які використовуються для 
декорування одягу. 

4 

2 4 

Тема №4. Види композицій декору 
Практичне завдання №2. Створення «дошки натхнення» на 

основі аналізу композиції декору, функціонально-просторового і 
художнього вмісту, насичення просторової основи конструктивними 
деталями і елементами. 

6 

3 5 
Тема №5. Символіка декору 
Практичне завдання №3. Створення «дошки натхнення» на 

основі аналізу символіки української народної вишивки. 
8 

4 6 
Тема №6. Декорування як засіб художнього оздоблення костюма 

Практичне завдання №4. Пропозиція по дизайн-концепції і ідеї декору 
для колекції одягу. 

12 

Усього: 30 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми 

Кі
ль

кіс
ть

 
го

ди
н 

1 2 3 4 

1 1 
Теоретичні і технологічні основи декору в композиції костюму  
Самостійна робота №1. Дослідити та проаналізувати 

матеріал за темою «Місце декору в творчості визнаних дизайнерів 
одягу». 

10 

2 2 
Історія виникнення і розвиток декорування костюма 
Самостійна робота №2. Дослідити та систематизувати способи 

художнього оздоблення костюма за допомогою декору. 
10 

3 3 

Тенденції і динаміка розвитку декору в сучасному дизайні 
одягу 

Самостійна робота №3. Дослідити еволюцію і трансформацію 
традиційного функціонального декору та використання нових матеріалів 
як найважливішої складової формування інноваційного оформлення 
костюма. 

8 

4 4 
Види композицій декору 
Самостійна робота №4. Аналіз функціонально-просторового і 

художнього вмісту декору. 
8 

5 5 Символіка декору 8 



Самостійна робота №5. Збір та аналіз матеріалів за тематикою 
символіки української народної вишивки. 

6 6 Декорування як засіб художнього оздоблення костюма 
Самостійна робота №6. Збір та аналіз  18 

Усього: 56 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Дизайн матеріалів та 

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

обговорення, консультування); 
2) поточний контроль теоретичних знань: опитування; 
3) спілкування під час консультацій, коли можливо перевірити характер й рівень 

сприйняття матеріалу й швидко відкоректувати робочу програму; 
4) модульний контроль: підсумковий контроль теоретичних знань; 
5) семестровий контроль: залік (перегляд практичної роботи). 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 
8 семестр 

Кількість балів 
ЗМ 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
Лекції (4 бала) 2 2     
Практичні роботи (47 
б.) 

  №1 №2 №3 №4 
  10 10 12 15 

Самостійна робота (24 
б.) 4 4 4 4 4 4 

Поточний модульний 
контроль (5 б.) 5 

Підсумковий контроль 
(залік)  20 балів 

 
 

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 ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Дати визначення поняття декору в костюмі.  



2. Дослідити місце та значення декору в оформленні костюма. 
3. Дослідити значення декору в творчості визнаних дизайнерів. 
4. Охарактеризувати способи художнього оздоблення костюма за допомогою декору. 
5. Охарактеризувати матеріали, які використовуються в декоруванні одягу. 
6. Визначити значення текстилю і вишивки в декоруванні одягу. 
7. Роль матеріалів – бісер, стекло, пір'я, шкіра, хутро і металеві нитки в декоруванні 

костюма. 
8. Роль орнаменту і художнього розпису тканин в декорі костюма. 
9. Розкрити роль нових матеріалів як найважливішої складової формування 

інноваційного оформлення костюма. 
10. Пояснити трансформацію і еволюцію традиційного функціонального декору як 

наслідок соціокультурного розвитку та технологічного прогресу. 
11. Як композиція декору костюма пов’язана з загальною структурою костюма? 
12. Для чого необхідно проводити аналіз функціонально-просторового і художнього 

вмісту декору? 
13. Пояснити символіку декору в українському народному одязі. 
14. Охарактеризувати систему символів в дизайні сучасного костюму.  
15. Що таке семантика кольору? Роль кольору в створенні і передачі художніх образів. 
16. Поясніть послідовність робіт по проєктуванню декору в костюмі. 
17. Якими засоби реалізації задуму в проєкті: графічне і макетне візуальне 

моделювання, використання світла і кольору, додаткові засоби, робота з 
каталогами і довідниками, оздоблювальні матеріали. 
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