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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Дизайн-проєктування одягу» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн 
галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є засоби, прийоми та принципи дизайн-
проєктування одягу. 
Міждисциплінарні зв’язки: забезпечуючі дисципліни – Композиція, 
Основи рисунку, Основи живопису та кольорознавства, Технологія та 
матеріалознавство, Художнє конструювання та моделювання. 
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни з дизайну одягу. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Костюм і процес проєктування 
Змістовий модуль 2. Проєктування костюму в різних художніх системах 
Змістовий модуль 3. Проєктування костюму в художній системі «колекція» 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування знань, вмінь та навичок 
дизайнерської діяльності, а також методів проведення передпроєктного 
аналізу, прийомів та принципів дослідження проєктної ситуації, 
становлення проблеми та її розв’язання у процесі проєктування костюму. 
Завдання навчальної дисципліни:  

- вивчення прийомів проєктування костюму в різних художніх 
системах;  

- засвоєння методики проєктування об’єктів дизайну одягу різного 
асортиментного призначення;  

- пошук нових творчих концепцій та образних якостей костюму, 
нових форм та фактур, нових технологічних прийомів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: завдання, які стоять перед сучасним дизайном одягу; теоретичні 
основи дизайну одягу; функції моди; закономірності розвитку моди; 
основні графічні матеріали та техніки; види проєктно-графічного 
зображення. 
вміти: використовувати системний метод до аналізу та синтезу тенденцій 
в оформленні дизайну одягу; вести творчий пошук, використовуючи 
графічний метод формотворення, метод трансформації, стилізації; 
організовувати елементи об’ємно-просторової форми костюму; образно 
виражати сутність завдання та знаходити оригінальні рішення об’єкту 
дизайну одягу; дотримуватися графічної культури виконання, точності та 
ретельності опрацювання ескізів; досягти виразності візуалізації 
проєктного образу. 

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


компетенцій: здатність до визначення основних етапів дизайнерської 
діяльності в художньому проєктуванні костюму; здатність до дослідження 
передпроєктної ситуації; здатність використовувати евристичні методи 
проєктування одягу в дизайн-проєкті; здатність визначати творчу 
концепцію в розробці колекцій різних видів одягу, зберігаючи єдність 
функціонально-практичної та естетичної цінності костюму; здатність 
бачення структурно-композиційної та образної сторін костюму, здійснити 
їх у обраному колориті, направити кольорову гармонію на загострення 
звучання теми; здатність ототожнювати задум проєкту, що 
розробляється, з найбільш виразними графічними засобами його 
виконання; здатність розвивати професійне мислення та діяльність, 
враховуючи професійну та індивідуальну направленість, потенційні 
здібності, майстерність та стиль. 
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 – 25,5 Галузь знань 
02 Культура і мистецтво 

Нормативна 
Семестри: 3,4,5,6,7,8 

Модулів – 5 
Спеціальність 

022 Дизайн 

Аудиторні години: 364 год. 

Лекції:  
44 год. 

Практичні, 
семінарські: 320 

год. Змістових модулів – 3 
Лабораторні: год. 

Загальна кількість годин – 765 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Самостійна робота: 
401 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: залік 
Кількість тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних: 4 год. 
самостійної роботи: 4 год. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Костюм і процес проєктування 

 
Тема №1. Загальна термінологія і поняття про костюм та проєктування в 

дизайні 
Мода – поняття та термінологія. Структура та функції моди. Аналіз закономірностей 

розвитку моди та її прогнозування. Види асортименту одягу. 
Основні поняття дизайну Специфіка дизайну одягу. Роль і функції дизайнера одягу. 

Костюм як система та об’єкт дизайну. Завдання проєктування. Основні положення та сучасні 
методи дизайн-проєктування. Етапи проєктування костюму. Аналіз об’єктів дизайн-
проєктування. Тектонічні закономірності формоутворення об’єктів дизайну одягу. Прийоми 
моделювання та макетування костюму. 

 
Тема №2. Візуалізація проєктного образу костюма 
Навички професійного представлення об’єктів дизайн-проєктування одягу. Розвиток 

професійного проєктного мислення через оволодіння основними категоріями, типами зв’язку 
систем, елементів, різних ознак костюму. Графічні матеріали та інструменти, виразні графічні 
методи та способи подачі ескізів. Дослідження пластичних та фактурних якостей паперу та 
інших носіїв. Типи проєктно-графічних зображень. Значення фор-ескізів в процесі 
проєктування одягу. Технічний рисунок. Творчі ескізи. Композиція графічного аркуша, 
журнальна обкладинка, журнальні сторінки, буклет. Вивчення художньо-творчих методів 
видатних ілюстраторів моди. 

Проєктна графічна мова костюму: роль ліній та площин в формоутворенні костюму. 
Колір як інформаційний та формоутворюючий фактор функції костюму. Форма костюму та 
пластика матеріалу. 

 
Тема №3. Алгоритм створення ескізу 
Основні ескізні форми: фор-ескіз (фіксація творчої думки), творчий ескіз, технічний 

(робочий) ескіз. Композиційна організація ескізу костюму, її графічно-лінійна та кольорова 
подача. Послідовність створення творчого ескізу: компоновка в аркуші, прорисовка 
зовнішньої силуетної форми костюму, прорисовка пропорційної будови форми костюму з 
характерним членуванням та оформленням конструктивних поясів одягу: лінія плечей, груді, 
талії, стегон, колін, низу виробу. Прорисовка конструктивного рішення форми костюму. 
Прорисовка деталей костюму, визначення місця та форми декору. Пошук графічного рішення 
костюму. Матеріальне та кольорове рішення костюму. 

Багатофігурна композиція (плакати, журнальні сторінки). Плакат – символічне та 
узагальнене трактування, більша умовність, контрастність. Журнальна сторінка – більша 
інформація про форму та конструкцію костюму, орнаментацію тканин. 

Робочий ескіз – лінійно-конструктивна схема, яка дає повне уявлення про композицію 
та конструкцію форми костюму, її пропорції, членування та деталі, пластику ліній. 

 
Тема №4. Образ та асоціації – основа проєктування костюму 
Психологічні механізми творчого мислення. Творча інтуїція та аналіз. Асоціативне 

мислення як основа художньої творчості. Дослідження сучасних авторських концепцій. Етапи 
творчого процесу дизайнера – постановка завдання, задум, проєкт. Евристичні методи 
проєктування костюму, їх сутність, характерні риси та можливості використання. 

Прийоми роботи з різними джерелами творчості. Художній образ в дизайні одягу – 
гармонічна єдність образу людини та костюму. Процес створення художнього образу в 
композиції костюму. Комплекс засобів для досягнення образності. Механізми, принципи 
бачення структурно-композиційної та образної сторін костюму: вміння знаходити в 
звичайному незвичне. Скерування кольорової гармонії на загострення образного звучання 
теми. Вільне володіння вихідним матеріалом: розчленування, перерозподіл, розвиток. 

 
Тема №5. Творчі джерела проєктування 
Художньо-образне збагачення композиції об’єкту дизайну творчими джерелами: 

природні явища, предмети побуту, архітектура, живопис, література, декоративно-прикладне 
мистецтво. Ілюзії. Емоції. Музика. Фотографія. Мода. Народний, національний костюм як 



образно-асоціативна основа творчості. Звернення до традицій матеріальної та духовної 
культури різних країн. Прояв діалогу культурних традицій в творчості сучасних дизайнерів. 

Культурна спадщина українського декоративно-прикладного мистецтва. Природні 
особливості різних регіонів України. Історичні події. Біоформи в художньому проектуванні. 
Основні методи дизайнерської біоніки. 

Прийоми роботи з джерелом творчості: аналіз змістової основи джерела творчості, 
виявлення суттєвих ознак та якісних характеристик. 

 
Тема №6. Принципи трансформації творчих джерел в костюмні форми 
Аналіз і трансформація творчих джерел у проєктуванні сучасних форм костюму. 

Виявлення та систематизація характерних ознак та якісних характеристик. Вивчення форми, 
фактури, кольору, матеріалів, конструкції та способів з’єднання елементів. Етапи 
перетворення творчого джерела в костюмну форму. Розробка ескізів моделей на основі 
творчих підходів. 

Екологічний напрям в дизайні. Відображення екологічних проблем в творчості 
дизайнерів одягу. Проблеми екологізації споживання та шляхи їх рішення в сучасному 
дизайні одягу. Включення споживача в процес проектування речі та середовища як шлях 
рішення проблеми екології людини. 

 
Змістовий модуль 2. Проєктування костюму в різних художніх системах 
 
Тема 7. Методи проєктування 
Сучасні методи проєктування одягу: метод аналогії, асоціації, мозкового штурму, 

інверсії, емпатії, макетування. Евристичні методи проєктування: комбінаторний метод, 
модульний метод, трансформація, створення безрозмірного одягу, незшитий одяг, кінетизм, 
деконструкція. 

Комбінаторні методи проєктування. Різновиди комбінаторних методів (прийом вставок 
та перестановок) та їх характеристика. Принципи комбінаторного формоутворення. 
Визначення оптимальної кількості та характеру варіювання частин виробу. Розбивка базової 
форми на самостійні блоки. Можливості комбінаторних методів формоутворення. 
Використання комбінаторного пошуку компонувальних рішень в промисловому виробництві 
одягу. 

Модульний метод проєктування. Сутність модульного проєктування. Використання 
основного принципу уніфікації – різноманітність моделей при мінімальному використанні 
уніфікованих елементів (модулів). Різновиди модулів та способи їх з’єднання. Можливості 
цього методу в створенні костюму. 

Метод деконструкції. Й. Ямамото та Р. Кавакубо – засновники методу деконструкції. 
Вільне маніпулювання формою та посадкою виробу на фігурі – основа методу деконструкції. 
Прийоми, що використовуються при проектуванні одягу методом деконструкції. 

Нові концепції в дизайні одягу. Стайлінг, промисловий, комп’ютерний та елітарний 
дизайн: характерні риси та особливості. 

Прийоми роботи з різними методами проєктування. 
 
Тема 8. Основні етапи проєктування 
Стадії процесу проєктування. Аналіз передпроєктної ситуації як початковий етап 

проектування. Формування творчої концепції та визначення основних завдань проєкту. 
Прогнозування, формулювання, обґрунтування творчої ідеї та задумів. Всебічна розробка 
ідеї для того, щоб в ній відобразились об’єктивні стилістичні тенденції проєктної культури та 
особистості автора. Роль моделювання та макетування в пошуках найбільш оптимальних 
варіантів рішення проєктних завдань. 

Передпроєктні роботи. Вивчення попиту (характер діяльності людини чи соціальної 
групи, стать, вік, середовища існування), асортименту, визначення модних тенденцій. Аналіз 
і систематизація напрямів розвитку сучасних стилів одягу на основі розгляду дизайнерських 
розробок з різних джерел інформації. 

Дослідження та визначення функцій майбутньої речі, способів її використання. 
Взаємообумовленість форми та функції костюму. Проведення технологічного аналізу. 
Визначення основних завдань проекту. 



Поетапне рішення проєктних завдань. Проєктно-графічна розробка. Використання 
різних методів проєктування. Варіантний пошук розробки ідеї та експериментальний 
характер ескізів.  

Знаходження образного рішення, яке максимально відповідає проєктному завданню, 
використовуючи різні принципи об’єднання елементів формоутворення та закономірності 
композиційної побудови костюму та розробка фор-ескізів композиції художньої системи 
«костюм». Розробка остаточного художнього образу моделі, аналіз перших ескізів, вплив 
фактури та кольору матеріалів, врахування закону підпорядкування та принципу 
взаємозв’язків елементів форми та виконання ескізів колекції. Урахування впливу об’ємно-
просторової форми моделі на її емоційно-чуттєве сприйняття. 

Реалізація ідеї в макеті. Особливості дослідно-конструкторських робіт. 
 
Тема 9. Проєктування поясних та плечових виробів за автономною художньою 

системою «модель» 
Принципи проєктування костюму в різних художніх системах. Автономна художня 

система. Аналіз вимог, функціональних особливостей до автономної системи. Естетичний, 
соціологічний, ергономічний, економічний та екологічний принципи дизайну, які визначають 
якість виробу. Врахування умов і можливостей виробництва. Шляхи досягнення 
різноманітності моделей високої якості при мінімальних затратах. Розширення меж 
використання окремих моделей одягу – перспективне завдання дизайнера одягу в умовах 
сучасного суспільства. Творче комплектування одиничних виробів в художню систему 
«комплект». 

Особливості силуету, форми, стильових та конструктивних особливостей проєктування 
плечових та поясних виробів. 

 
Тема 10. Проєктування костюму за художньою системою «сімейство» 
Принципи проєктування «сімейства» моделей на одній конструктивній основі: зміна 

пропорційних відношень в костюмі (зменшення або збільшення довжини виробу та його 
деталей – рукавів, кокеток; зміна форми та конфігурації деталей; зміна місце розташування 
деталей в моделі; використання різних видів оздоблювання; використання різних видів 
текстильних матеріалів (за кольором, фактурою, рисунком); використання різної фурнітури; 
використання різних накладних деталей. Використання уніфікованих вузлів та деталей. 
Проєктування модифікованого ряду моделей одягу «сімейство» на одній конструктивній 
основі. 

Проєктування жіночого легкого костюму за художньою системою «сімейство» 
Особливості силуету, форми, стильових та конструктивних особливостей проєктування 
жіночого легкого одягу. 

 
Тема 11. Проєктування костюму за художньою системою «комплект» 
Особливості художнього проєктування художньої системи «комплект». Фактори, що 

впливають на організацію комплекту одягу. Композиційні засоби, які використовуються в 
проєктуванні комплекту. Принципи відповідності форм в комплекті: принцип примикання 
частин костюму; принцип взаємного перетину форм друг з другом; принцип залежності форм, 
які розташовуються на відстані одна від одної. Вибір необхідних пропорцій частин – 
важливіша складова створення комплекту. 

Можливості використання комплекту в проєктуванні. Особливості проєктування 
комплектів різного призначення. Принципи розробки «базового» гардероба. 

Проєктування дитячого одягу в художній системі «комплект». Особливості силуету, 
форми, стильових та конструктивних особливостей проєктування дитячого одягу. 
Проєктування одягу шкільних вікових груп у художній системі «розширений комплект». 

 
Тема №12. Проєктування костюму за художньою системою «ансамбль» 
Особливості системи «ансамбль». Зміна уявлень про ансамбль в різні часові відрізки. 

Принципи організації ансамблю та особливості його проєктування. Значення художнього 
образу в проєктуванні ансамблю. Ансамбль в сучасній моді: весільні костюми, костюми для 
урочистих подій, естрадні, вечірні, ошатні костюми. 

Проєктування святкового одягу в художній системі «ансамбль». Принципи 
проектування костюму в системі «ансамбль»: принцип пластичної узгодженості; принцип 



ритмічної узгодженості; принцип контрасту, нюансу, тотожності. Особливості силуету, форми, 
стильових та конструктивних особливостей проєктування святкового одягу. 

 
Тема 13. Проектування верхнього жіночого та чоловічого одягу 
Класифікація одягу за сезоном. Асортимент верхнього одягу: пальто, плащ, шуба, 

куртка, пелерина). Особливості силуету (прямі, трапецієподібні, прилягаючі, напів 
прилягаючі) форми, стильових та конструктивних особливостей проєктування верхнього 
жіночого та чоловічого одягу. Комір та рукави (втачні, реглан, комбіновані, суцільнокроєні). 
Матеріали: теплі вовняні тканини, трикотаж, плащеві тканини, шкіра, виворітна шкіра, хутро. 

 
Змістовий модуль 3. Проєктування костюму в художній системі «колекція» 
 
Тема №14. Художня система «колекція». Особливості її побудови 
Визначення поняття «колекція». Ознаки колекції: цілісність, єдність стилю, творчого 

методу, кольорової гами, базових форм, єдність типів. Типи колекцій, їх особливості та 
характерні риси: асортиментна колекція; колекція молодіжного, дитячого, жіночого, 
чоловічого одягу; сезонна колекція; колекція за функціональним призначенням; за стилями, 
за матеріалами, за творчим джерелом. Закономірності композиційної побудови системи 
«колекція». Засоби, що забезпечують єдність колекції. Можливі види виникнення зв’язків 
костюмів в колекції за визначальним формальним ознакам. Структура колекції. Фактори 
гармонізації та структура колекції. 

Основи теорії прогнозування моди та використання її трьох рівнів в процесі створення 
колекції. Аналіз тенденцій та принципів побудови модних форм. Концепція колекції. Поняття 
системного підходу до проєктування колекції. Вибір та аналіз першоджерела, вимоги до 
нього при проєктуванні системи «колекція». 

 
Тема №15. Розробка колекції за блоковою структурою 
Складання колекції за певним порядком. Блоки моделей, які визначають призначення 

моделей: костюми, сукні для міста, сукні для коктейлів, короткі вечірні сукні, довгі вечірні 
сукні, бальні сукні, весільні сукні. Першочергове розташування блоку верхнього одягу 
(пальто, плащі, накидки, костюми) в залежності від сезону показу. Розробка матриці-
програми колекції. Розробка концепції графічного подання системи «колекція». Виконання 
чистових ескізів моделей колекції. 

 
Тема №16. Проєктування костюму в системі «колекція» 
Типи колекцій: перспективні, авторські, промислові базові, спеціальні. 
Особливості проєктування колекцій різних типів. Базова форма – основа розробки 

системи «колекція». Вибір варіанта базової моделі системи «колекція». Відмінні особливості 
створення промислових колекцій класу «прет-а-порте». Робота над асортиментною 
колекцією. Послідовність та специфіка створення колекції «від кутюр». Формування концепції 
перспективної моди на основі прогнозу моди. 

Етапи проєктування різних типів колекції: дослідження та аналіз творчих джерел, 
формулювання концепції, створення перших начерків та фор-ескізів, відбір найбільш 
характерних та виразних ідей. Композиційна побудова колекції на основі образного рішення 
в ескізах моделей (виразність форми та силуету, виділення композиційного центру, будова 
ритмічного ряду, тонального, кольорового, фактурного, пластичного, декоративного рішення 
колекції), враховуючи потрібні розміри, пластику, визначивши вид проекту, його асортимент, 
призначення (функції), властивості матеріалів, які впливають на його формоутворення в 
цілому або окремих складових частин. Розробка ескізів моделей, які відображають 
оригінальну дизайнерську ідею, виходячи з композиційних закономірностей побудови форми 
костюму на всіх рівнях формоутворення (структурному, матеріально-декоративному, 
пластики руху). Розвиток конструктивного рішення колекції за рахунок динамічної виразності 
нюансів крою. 

Розробка концепції графічного подання системи «колекція». Виконання чистових 
ескізів моделей колекції. 

 
Тема №17. Система «колекція» на рівні промислового проєктування 
Особливості проєктування промислових колекцій. Етапи створення промислових 

масових колекцій на базі перспективних тенденцій колекцій «прет-а-порте» та асортиментних 



колекцій. Фактори, які враховуються при проєктуванні промислових виробів: адаптація нових 
стилів та пом’якшення тенденцій моди, нюансне рішення нових форм, відсутність різких 
силуетів. Принципи уніфікації та стандартизації. Використання принципу взаємозаміни на 
рівні промислового проєктування. Роль композиції при розробці промислових систем 
моделей одягу. 

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

ус
ьо

го
 

у тому числі 
л пз лаб інд ср 

ІІ курс 3-й семестр 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. КОСТЮМ І ПРОЦЕС ПРОЄКТУВАННЯ 

Тема №1. Загальна термінологія і поняття про 
костюм та проєктування в дизайні 6 2    4 

Тема №2. Візуалізація проєктного образу костюма 110 2 56   52 

Тема №3. Алгоритм створення ескізу 26 2 4   20 

Семестровий контроль 2 2     
Усього за семестр: 144 8 60   76 

ІІ курс 4-й семестр 

Тема №4. Образ та асоціації – основа 
проєктування костюму 34 2 12   20 

Тема №5. Творчі джерела проєктування 40 2 16   22 

Тема №6. Принципи трансформації творчих 
джерел в костюмні форми 52 2 28   22 

Модульний контроль 2 2     

Усього за семестр: 128 8 56   64 

Усього за модуль: 272 16 116   140 

ІІІ курс 5-й семестр 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ПРОЄКТУВАННЯ КОСТЮМУ В РІЗНИХ ХУДОЖНІХ 

СИСТЕМАХ 

Тема №7. Методи проєктування 64 2 34   28 

Тема №8. Етапи проєктування 2 2     

Тема №9. Проєктування поясних та плечових 
виробів за автономною художньою системою 
«модель» 

38 2 12   24 

Тема № 10. Проєктування костюму за художньою 
системою «сімейство» (семестровий проект) 38 2 12   24 

Семестровий контроль  2  2    

Усього за семестр: 144 8 60   76 



ІІІ курс 6-й семестр 

Тема №11. Проєктування костюму за художньою 
системою «комплект» 40 2 18   20 

Тема №12. Проєктування костюму за художньою 
системою «ансамбль» 40 2 18   20 

Тема №13. Проєктування верхнього жіночого та 
чоловічого одягу (семестровий проект) 46 2 20   24 

Модульний контроль 2 2     

Усього за семестр: 128 8 56   64 

Усього за модуль: 272 16 116   138 

ІV курс 7-й семестр 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ПРОЄКТУВАННЯ КОСТЮМУ В ХУДОЖНІЙ СИСТЕМІ 

«КОЛЕКЦІЯ» 
Тема №14. Художня система «колекція». 
Особливості її побудови 22 2    20 

Тема №15. Розробка колекції за блоковою 
структурою 58 2 30   26 

Тема №16. Проєктування костюму в системі 
«колекція» (семестровий проект) 62 2 30   30 

Семестровий контроль 2 2     

Усього за семестр: 144 8 60   76 

ІV курс 8-й семестр 

Тема №17. Система «колекція» на рівні 
промислового проєктування (семестровий проект) 75 2 28   45 

Модульний контроль 2 2     

Усього за семестр: 77 4 28   45 

Усього за модуль: 221 12 88   121 

Усього за дисципліну:  765 44 320   401 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми 

Кі
ль

кіс
ть

 
го

ди
н 

1 2 3 4 

1 2 
Візуалізація проєктного образу костюма 
Практичне завдання №1. Графічні прийоми ескізування. Копія 

робіт фешн-ілюстратора, який працює лінією. Матеріали та інструменти за 
потребою. 

6 



2 2 

Візуалізація проєктного образу костюма 
Практичне завдання №2. Графічні прийоми ескізування. 

Виконання ескізів моделей на задану тему в лінійній графіці. Матеріали: 
фломастер, маркер, олівець, туш-перо, гуаш, пензлі різної м’якості – 
щетина та білка.  

6 

3 2 
Візуалізація проєктного образу костюма 
Практичне завдання №3. Графічні прийоми ескізування. 

Виконання ескізів моделей на задану тему в лінійній графіці, техніка 
«сухий пензель». Матеріали: туш, гуаш, пензель – щетина. 

6 

4 2 
Візуалізація проєктного образу костюма 
Практичне завдання №4. Графічні прийоми ескізування. Копія 

робіт фешн-ілюстратора, який працює в лінійно-плямовій графіці в 
кольорі. Матеріали та інструменти за потребою. 

6 

5 2 

Візуалізація проєктного образу костюма 
Практичне завдання №5. Графічні прийоми ескізування. 

Виконання ескізів моделей на задану тему в лінійно-плямовій графіці в 
кольорі з використанням техніки «монотипія». Кожний блок ескізів (3-4 шт.) 
повинний відрізнятися за колоритом. Матеріали: гуаш, акварель, акрил, 
фломастер, маркер, туш-перо, пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

6 

6 2 

Візуалізація проєктного образу костюма 
Практичне завдання №6. Графічні прийоми ескізування. 

Виконання ескізів моделей на задану тему в лінійно-плямовій графіці в 
техніці «колаж» (з можливою дорисовкою). Матеріали: газети та журнали, 
білий та кольоровий папір. 

6 

7 2 
Візуалізація проєктного образу костюма 
Практичне завдання №7. Графічні прийоми ескізування. 

Копіювання творів відомих ілюстраторів моди. Матеріали та інструменти 
за потребою. 

6 

8 2 

Візуалізація проєктного образу костюма 
Практичне завдання №8. Графічні прийоми ескізування. 

Розробка творчого ескізу костюму в техніці «по-сирому» (дорисовка 
тушшю та пером). Матеріали: гуаш, акварель, пензлі різної м’якості – 
щетина та білка. 

6 

9 2 

Візуалізація проєктного образу костюма 
Практичне завдання №9. Графічні прийоми ескізування. 

Розробка творчого ескізу костюму з контрастними фактурами та різними 
пластичними якостями матеріалів. Метод забризкування. Матеріали: гуаш, 
акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-перо, пензлі різної м’якості – 
щетина та білка. 

8 

10 3 

Алгоритм створення ескізу 
Практичне завдання №10. Вибрати та зарисувати актуальну 

конструктивну форму конкретного силуету та конструкції з певною 
кількістю деталей. На цій основі розробити фор-ескізний стилістичний ряд 
моделей, не змінюючи силуету, конструкції, кількості деталей. Міняти 
можна пропорції, розмір та конфігурацію деталей, їх розташування, 
рисунок та фактуру матеріалу. В графічній подачі ескізів використовувати 
мішану техніку. Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, 
туш-перо, пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

4 

11 4 

Образ та асоціації – основа проєктування костюму 
Практичне завдання №11. Розробка серії ескізів костюму на базі 

творчого джерела – техніки з розробкою силуету, конструктивних і 
декоративних ліній, пластики технічних форм для створення нових 
силуетів з логічним та художнім зв’язком з асоціативним джерелом: 

-  в геометрично-прямолінійній пластиці (на основі прямих ліній) 
за асоціацією «техніка»; 

Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-перо, 
пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

6 

12 4 Образ та асоціації – основа проєктування костюму 6 



Практичне завдання №12. Розробка серії ескізів костюму на базі 
творчого джерела – біоніки з розробкою силуету, конструктивних і 
декоративних ліній, пластики природних форм для створення нових 
силуетів з логічним та художнім зв’язком з асоціативним джерелом: 

- в криволінійній пластиці (на основі кривих ліній) за асоціацією 
«біоніка». 

Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-перо, 
пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

13 5 

Творчі джерела проєктування 
Практичне завдання №13. Розробка серії ескізів костюму на базі 

творчого джерела – історичного костюму різних епох. Дослідження 
джерела творчості: виявлення домінуючих композиційних засобів 
(геометричний вигляд форми, силует, конструкція, пропорції форми та її 
частин, маса форми, роль конструктивних та декоративних ліній, ритм 
деталей, фактура матеріалів, колір, декор та ін.). Матеріали: гуаш, 
акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-перо, пензлі різної м’якості – 
щетина та білка. 

16 

14 6 

Принципи трансформації творчих джерел в костюмні форми 
Практичне завдання №14. Дослідження джерела творчості – 

українського народного костюму одного з регіонів. Виявлення домінуючих 
композиційних засобів (геометричний вигляд форми, силует, конструкція, 
пропорції форми та її частин, маса форми, роль конструктивних та 
декоративних ліній, ритм деталей, фактура матеріалів, колір, декор та ін.). 
Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-перо, пензлі 
різної м’якості – щетина та білка. 

4 

15 6 

Принципи трансформації творчих джерел в костюмні форми 
Практичне завдання №15. Розробка творчих ескізів костюму за 

джерелом творчості – українським народним костюмом різних регіонів. 
Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-перо, пензлі 
різної м’якості – щетина та білка. 

24 

16 7 

Методи проєктування 
Практичне завдання №16. Розробка ескізів моделей з 

використанням комбінаторного методу трансформації. Композиційна 
розробка елементів форми, які трансформуються. Отримання нових 
рішень шляхом варіювання типоелементів. Матеріали: гуаш, акварель, 
акрил, фломастер, маркер, туш-перо, пензлі різної м’якості – щетина та 
білка. 

10 

17 7 

Методи проєктування 
Практичне завдання №17. Розробка ескізів моделей з 

використанням модульного методу (модулі простих геометричних форм, 
складні модулі різних конфігурацій). Передбачити при розробці ескізів 
можливість шляхом трансформації ускладнення моделей, зміну форми, 
пропорцій, призначення. Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, 
маркер, туш-перо, пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

12 

18 7 

Методи проєктування 
Практичне завдання №18. Розробка ескізів моделей з 

використанням методу деконструкції (асиметричний крій, нерівні краї, 
розриви, дірки, інверсію, елементи незакінченості, порушення традиційної 
технології). Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-
перо, пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

12 

19 9 

Проєктування поясних та плечових виробів за автономною 
художньою системою 

Практичне завдання №19. Розробка промислових ескізів 
моделей поясного та плечового одягу за автономною художньою 
системою з використанням різних композиційних рішень. Матеріали: гуаш, 
акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-перо, пензлі різної м’якості – 
щетина та білка. 

12 

20 10 Проєктування костюму за художньою системою «сімейство» 
Практичне завдання №20. Створити базову конструктивну 

12 



форму. На її основі, застосовуючи різні композиційні засоби 
(конструктивна розробка форми та деталей; матеріально-декоративна 
розробка форми; розробка форми в кольорі) отримати модифікований ряд 
моделей одягу (5-6 варіантних рішень) на одній конструктивній основі. 
Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-перо, пензлі 
різної м’якості – щетина та білка. 

21 11 

Проєктування костюму за художньою системою «комплект» 
Практичне завдання №21. Розробка ескізів 

багатофункціональних комплектів жіночого одягу різного призначення, які 
не належать до певної асортиментної групи. Скласти з комплектів 
мінімальний гардероб. Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, 
маркер, туш-перо, пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

8 

22 11 

Проєктування костюму за художньою системою «комплект» 
Практичне завдання №22. Розробка ескізів 

багатофункціональних комплектів дитячого одягу (різні вікові групи) 
призначення, які не належать до певної асортиментної групи. Скласти з 
комплектів мінімальний гардероб. Матеріали: гуаш, акварель, акрил, 
фломастер, маркер, туш-перо, пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

10 

23 12 

Проєктування костюму за художньою системою «ансамбль» 
Практичне завдання №23. Створення ескізів моделей жіночого 

одягу в системі «ансамбль» під девізом. Матеріали: гуаш, акварель, 
акрил, фломастер, маркер, туш-перо, пензлі різної м’якості – щетина та 
білка. 

8 

24 12 

Проєктування костюму за художньою системою «ансамбль» 
Практичне завдання №24. Створення ескізів чоловічого 

неформального легкого одягу для відпочинку в системі «ансамбль». 
Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-перо, пензлі 
різної м’якості – щетина та білка. 

10 

25 13 

Проєктування верхнього жіночого та чоловічого одягу 
Практичне завдання №25. Розробка ескізів верхнього жіночого та 

чоловічого одягу (куртки, плащі, пальто, шуби, накидки), використовуючи 
вертикальні та горизонтальні членування, за допомогою вставок, швів, 
складок, за архітектурними асоціаціями: будинки, собори, церкви, 
фрагменти архітектурних споруд, сполучення різних архітектурних 
деталей, арок. Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, 
туш-перо, пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

20 

26 15 

Розробка колекції за блоковою структурою 
Практичне завдання №26. Етапи формування колекції за 

блоковою структурою: 
а) пошук асортиментних блоків (верхній одяг; одяг повсякденного 

призначення; одяг для відпочинку та спорту; святковий (весільний), 
ошатний та вечірній одяг); 

б) модифікація форми одягу за блоками: композиційно-
конструктивне, пропорційно-ритмічне членування форми, застосування 
різних методів проектування; 

в) декоративно-орнаментальне збагачення форми одягу 
(різнохарактерна орнаментика, рапорт, смуги, деталі та ін.); 

г) тонально-колористичне та фактурне вирішення поверхні форми 
одягу (ахроматичне або поліхромне вирішення).  

Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-перо, 
пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

12 

27 15 
Розробка колекції за блоковою структурою 
Практичне завдання №27. Проектування колекції за блоковою 

структурою. Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-
перо, пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

18 

28 16 
Проєктування костюму в системі «колекція» 
Практичне завдання №28. Етапи проєктування костюму в системі 

«колекція» за творчим джерелом. 
Перший етап: замальовки джерела творчості (декоративний етюд), 

12 



проведення його графічно-структурного, колористичного аналізу. пошук 
творчої форми (базової). 

Другий етап: трансформація джерела творчості у форму костюму: 
а) модифікація форми, композиційно-конструктивне, пропорційно-

ритмічне членування форми, застосування різних принципів 
комбінаторики: перестановки, вставки, призбирання, укладання у складки 
та ін. 

б) декоративно-орнаментальне збагачення форми (різнохарактерна 
орнаментика, рапорт, смуги, деталі та ін.); 

в) тонально-колористичне та фактурне вирішення поверхні форми 
(ахроматичне або поліхромне вирішення).  

Матеріали: гуаш, акварель, акрил, фломастер, маркер, туш-перо, 
пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

29 16 

Проєктування костюму в системі «колекція» 
Практичне завдання №29. Проєктування колекції заданого типу 

та призначення за творчим джерелом. Розробка та обґрунтування ідеї 
колекції за творчим джерелом. Матеріали: гуаш, акварель, акрил, 
фломастер, маркер, туш-перо, пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

18 

30 17 
Система «колекція» на рівні промислового проєктування 
Практичне завдання №30. Проєктування асортиментної колекції 

промислового призначення. Матеріали: гуаш, акварель, акрил, 
фломастер, маркер, туш-перо, пензлі різної м’якості – щетина та білка. 

28 

Усього: 320 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми 

Кі
ль

кіс
ть

 
го

ди
н 

1 2 3 4 

1 1 
Загальна термінологія і поняття про костюм та проєктування в 

дизайні 
Самостійна робота №1. Створення словника професійних 

термінів. 

4 

2 2 
Візуалізація проєктного образу костюма 
Самостійна робота №2. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

відпрацювання графічних прийомів ескізування. Створення авторського 
портфоліо. 

52 

3 3 

Алгоритм створення ескізу 
Самостійна робота №3. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

вивчення особливостей композиційної організації ескізу костюму, її 
графічно-лінійної та кольорової подачі. Поповнення авторського 
портфоліо. 

20 

4 4 

Образ та асоціації – основа проєктування костюму 
Самостійна робота №3. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

роботи над серією ескізів костюму на базі творчого джерела – техніки та 
біоніки. Створення «дошки натхнення». Поповнення авторського 
портфоліо. 

20 

5 5 

Творчі джерела проєктування 
Самостійна робота №4. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

дослідження джерела творчості – українського народного костюму одного 
з регіонів. Створення «дошки натхнення». Поповнення авторського 
портфоліо. 

22 

6 6 

Принципи трансформації творчих джерел в костюмні форми 
Самостійна робота №5. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

роботи над ескізами костюму за джерелом творчості – українським 
народним костюмом різних регіонів. Створення «дошки натхнення». 
Поповнення авторського портфоліо. 

22 



7 7 

Методи проєктування 
Самостійна робота №6. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

роботи над ескізами моделей з використанням комбінаторного, 
модульного та деконструктивного методів проектування. Створення 
«дошки натхнення». Поповнення авторського портфоліо. 

28 

8 9 

Проєктування поясних та плечових виробів за автономною 
художньою системою 

Самостійна робота №7. Збір та аналіз матеріалів за темою для 
розробки промислових ескізів моделей поясного та плечового одягу за 
автономною художньою системою з використанням різних композиційних 
рішень. Створення «дошки натхнення». Поповнення авторського 
портфоліо.  

24 

9 10 

Проєктування костюму за художньою системою «сімейство» 
Самостійна робота №8. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

проектування костюму на одній конструктивній основі за художньою 
системою «сімейство». Створення «дошки натхнення». Поповнення 
авторського портфоліо. 

24 

10 11 

Проєктування костюму за художньою системою «комплект» 
Самостійна робота №9. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

розробки ескізів багатофункціональних комплектів різного призначення, 
які складатимуть мінімальний гардероб. Створення «дошки натхнення». 
Поповнення авторського портфоліо. 

20 

11 12 
Проектування костюму за художньою системою «ансамбль» 
Самостійна робота №10. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

створення ескізів моделей одягу в системі «ансамбль» під девізом. 
Створення «дошки натхнення». Поповнення авторського портфоліо. 

20 

12 13 

Проєктування верхнього жіночого та чоловічого одягу 
Самостійна робота №11. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

створення ескізів моделей верхнього жіночого та чоловічого одягу за 
архітектурними асоціаціями. Створення «дошки натхнення». Поповнення 
авторського портфоліо. 

24 

13 14 

Художня система «колекція». Особливості її побудови 
Самостійна робота №12. Збір та аналіз матеріалів за темою. 

Дослідження останніх колекцій провідних дизайнерів одягу. Опис 
особливостей побудови цих колекцій. Створення «дошки натхнення». 
Поповнення авторського портфоліо. 

20 

14 15 
Розробка колекції за блоковою структурою 
Самостійна робота №13. Збір та аналіз матеріалів за темою. 

Дослідження структури колекцій К. Діора. Створення «дошки натхнення». 
Поповнення авторського портфоліо. 

26 

15 16 
Проєктування костюму в системі «колекція» 
Самостійна робота №14. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

створення колекції заданого типу та призначення за творчим джерелом. 
Створення «дошки натхнення». Поповнення авторського портфоліо. 

30 

16 17 
Система «колекція» на рівні промислового проєктування 
Самостійна робота №15. Збір та аналіз матеріалів за темою для 

створення асортиментної колекції промислового призначення. Створення 
«дошки натхнення». Поповнення авторського портфоліо. 

45 

Усього: 401 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Дизайн-проєктування 

одягу» 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 відкоригувати робочу програму; 
4) модульний контроль: підсумковий контроль теоретичних знань; 



5) семестровий контроль: залік (захист семестрового проекту). 
 
 
 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

3 семестр 
Кількість балів ЗМ 1 

 Т1 Т2 Т3 
Лекції (6 балів) 2 2 2 
Практичні роботи  
(39-57 балів) 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 5-7 5-7 5-7  
Самостійна робота (12 балів) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Поточний модульний 
контроль  
(3-5 балів) 

3-5 

Підсумковий контроль (залік) 
до 20 балів 

Залікова практична робота до 20 балів 
(тема №3; практична робота №10) 

 
4 семестр 

Кількість балів ЗМ 1 
Т4 Т5 Т6 

Лекції (6 балів) 2  2 2  
Практичні роботи (40-
56 балів) 

№11 №12 №13 №14 №15 
10-14 10-14 10-14 10-14  

Самостійна робота (13 
балів) 2 2 3 2 4 

Поточний модульний 
контроль (3-5 балів) 3-5 

Підсумковий контроль 
(залік) до 20 балів 

Залікова практична робота до 20 балів 
(тема №6; практична робота №15) 

 
5 семестр 

Кількість балів ЗМ 2 
Т7 Т8 Т9 Т10 

Лекції (8 балів) 2   2 2 2 
Практичні роботи (40-
56 балів) 

№16 №17 №18  №19 №20 
10-14 10-14 10-14  10-14  

Самостійна робота (11 
балів) 2 2 2  2 3 

Поточний модульний 
контроль (3-5 балів) 3-5 

Підсумковий контроль 
(залік) до 20 балів 

Залікова практична робота до 20 балів 
(тема №10; практична робота №20) 

 
6 семестр 

Кількість балів ЗМ 2 
Т11 Т12 Т13 

Лекції (6 балів) 2  2  2 
Практичні роботи (40-
56 балів) 

№21 №22 №23 №24 №25 
10-14 10-14 10-14 10-14  

Самостійна робота (13 2 2 2 3 4 



балів) 
Поточний модульний 
контроль (3-5 балів) 3-5 

Підсумковий контроль 
(залік) до 20 балів 

Залікова практична робота до 20 балів 
(тема №13; практична робота №25) 

 
7 семестр 

Кількість балів ЗМ 3 
Т14 Т15 Т16 

Лекції (6 балів) 2 2  2  
Практичні роботи (30-
42 балів) 

 №26 №27 №28 №29 
 10-14 10-14 10-14  

Самостійна робота (12-
27 балів) 2-4 2-4 2-4 2-4 4-11 

Поточний модульний 
контроль (3-5 балів) 3-5 

Підсумковий контроль 
(залік) до 20 балів 

Захист проєкту до 20 балів 
(тема №16; практична робота №29) 

 
8 семестр 

Кількість балів ЗМ 3 
Т17 

Лекції (6 балів) 2 
Практичні роботи (40-
56 балів) 

№30 
40-56 

Самостійна робота (13 
балів) 13 

Поточний модульний 
контроль (3-5 балів) 3-5 

Підсумковий контроль 
(залік) до 20 балів 

Захист проєкту до 20 балів 
(тема №17; практична робота №30) 

 
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. Що таке дизайн одягу? Охарактеризуйте дизайн одягу як творчу проєктну діяльність. 



2. Охарактеризувати поняття «костюм» як об’ємно-просторову систему. 
3. Визначити функції костюму. 
4. Для чого необхідно знати механізми, принципи створення структурно-композиційної та 
образної сторін костюму? 
5. Дати характеристику рівням формоутворення костюму: структурному (функціональний, 
конструктивний, технологічний), матеріально-декоративному, рівню пластики форми 
(просторово-пластичному), рівню додатків на моду. 
6. Що таке мода? Для чого дизайнеру одягу необхідно мати уяву про етапи розвитку моди, 
її закономірностей, поширення різних стилів і трендів, норм і стандартів? 
7. Для чого необхідні навички професійного графічного представлення об’єктів дизайн-
проектування одягу? 
8. Для чого необхідно знати графічні матеріали та інструменти, використовувати виразні 
графічні методи та способи подачі ескізів? 
9. Дати характеристику основним ескізним формам. 
10. Чим фор-ескіз відрізняється від творчого ескізу? 
11. Чим відрізняються робочий ескіз від творчого? 
12. Дати характеристику рекламно-графічним ескізам. 
13. Охарактеризувати прийоми зображення моделей в рекламній графіці: прийом журналу 
мод, прийом газетного видання, прийом буклету. 
14. Визначити особливості композиційної організації ескізу костюму. Охарактеризувати 
основні етапи художньої творчості.  
15. Назвати етапи створення ескізу. 
16. Дати визначення поняття художнього образу. Пояснити роль форми, кольору та 
фактури при створенні художнього образу. 
17. Для чого необхідне асоціативне рішення образу? 
18. Яку роль відіграє кольорове рішення в композиційній організації костюму? 
19. Визначити вплив кольорового рішення на емоційне сприйняття костюму. 
20. Пояснити, як здійснюється пошук творчого джерела для створення художнього образу: 
природні та урбаністичні форми, емоційні стани, культура різних народів, історичний та 
народний костюм. 
21. Охарактеризувати прийоми роботи з джерелом творчості. 
22. Для чого необхідно здійснювати аналіз змістової основи джерела творчості, виявляти 
його суттєві ознаки та якісні характеристики? 
23. Охарактеризувати методи художнього проєктування: комбінаторика (трансформація, 
кінетизм, незшитий одяг), модульний метод, деконструкція. 
24. Назвати відмінні риси методів проєктування костюма: моделювання (проєктно-
графічне, ретроспективне, перспективне, комп’ютерне) та макетування. 
25. Охарактеризувати основні етапи проєктування. 
26. Пояснити композиційну організацію одиничної структури як автономної художньої 
системи. 
27. В чому полягають особливості проєктування групи моделей «сімейство» на одній 
конструктивній основі? 
28. Пояснити особливості проєктування відкритої композиційної системи «комплект». 
29. Пояснити способи поєднання частин комплекту: принцип сполучання частин костюму; 
принцип взаємного перетину форм костюму; принцип залежності форм, які розташовані на 
відстані одна від одної. 
30. Пояснити особливості проєктування закритої композиційної системи «ансамбль».  
31. Що відрізняє художні системи «ансамбль» та «комплект»? 
32. Для чого і яким чином прогнозується мода? 
33. Визначити закономірності побудови художньої системи «колекція». 
34. Якими засобами досягається гармонізація колекцій? 
35. Назвати типи колекцій. Розказати про методи роботи над колекціями високої моди «від 
кутюр». 
36. Визначити основні завдання створення колекції «прет-а-порте». 
37. Дати характеристику особливостям проєктування промислових колекцій. 
38. Охарактеризувати етапи роботи над промисловими колекціями. 
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