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Навчальна програма дисципліни «Основи екологічного дизайну одягу» 

складенавідповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки  

здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр.Профіль підготовки: Технологія виробів 

легкої промисловості.За спеціалізацією: Моделювання, конструювання, технологія 

та дизайн одягу. Спеціальністю 6.010104 Професійна освіта 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи екологічної етики і 

механізми забезпечення «екологічно свідомого» проектування в дизайні, 

спрямованого на гармонію відносин людини з навколишнім світом. 

Міждисциплінарні зв’язки: Технологія виготовлення виробів, 

Матеріалознавство, Малюнок та основи композиції, Основи кольорознавства, 

Художнє проектування швейних виробів. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1.Основи дизайну. Екологічний дизайн 

2.Екологічний напрям в дизайні одягу 

3. Екологічний стиль в дизайні одягу і моді. 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивченнянавчальної дисципліни «Основи екологічного дизайну 

одягу» є навчання основам екологічного дизайну і практичним прийомам 

проектування предметно-просторового середовища людини для створення найбільш 

оптимальних умов його існування і задоволення першорядних людських потреб, не 

порушуючи при цьому рівноваги в навколишньому середовищі і прищеплення 

навичок дослідження в області екологічної моди і одягу. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи екологічного дизайну 

одягу» є пізнання видів сучасної екологічно орієнтованої дизайнерської діяльності; 

відтворення екологічного підходу в дизайнерському проектуванні швейних виробів; 

виявлення основних стилівекодизайну одягу; рішення природоохоронних завдань в 

швейному виробництві. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бутисформовані 



такі компетентності: 

загальні:готовність характеризувати одяг як об’єкт екологічних знань, 

аналізувати екологічну моду як напрямок дизайну одягу. Здатність визначати 

культурологічні та народознавчі основи сучасного процесу дизайну одягу. 

Готовність характеризувати основні тенденції, засоби та форми еко-дизайну одягу, 

визначати фактори виникнення екологічного руху в дизайні одягу, оцінювати 

можливості використання в дизайні одягу нових несподіваних матеріалів. 

спеціальні: уявляти про нерозривну єдність ефективної професійної діяльності з 

грамотним зверненням з природою, про необхідність «екологічного підходу» в 

дизайні внаслідок негативних наслідків науково-технічної революції і створення 

екологічно доцільного середовища людини 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 126 годин /4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальноїдисципліни 

Змістовий модуль 1.Основи дизайну. Екологічний дизайн. 

Вступ. Загальні відомості про дизайн.Поняття дизайну. Передумови 

дизайнерського мистецтва. Взаємозв'язок екології людини і дизайну. Фізіологічна і 

психологічна дія дизайн-об'єктів.Сучасний дизайн і його види. Екологічний напрям в 

сучасному дизайні. 

Теоретичні концепції екодизайну. Поняття, завдання та особливості екодизайну. 

Функції екологічного дизайну. Принципи екодизайну.Об'єкти і види екологічного 

дизайну. Екодизайн інтер'єру, ландшафтний дизайн, неотехнологіческій дизайн, 

фітодизайн, фітомодулі, екодизайн одягу 

Змістовий модуль 2.Екологічний напрям в дизайні одягу. 

Основи композиції в дизайні одягу. Поняття композиції. Мета композиції в 

дизайні. Закони композиції: цілісність і єдність, рівновагу, супідрядність. Художній 

образ. Загальне поняття про форму, колір, фактурі. Основні засоби композиції: 

контраст, нюанс, тотожності, симетрія, асиметрія і ін. Елементи композиції: точка, 

лінія, пляма. 

Екологія кольору. Колірна гармонія в дизайні. Кольорові асоціації, їх 



класифікація. Мова кольору і символіка. Психофізіологічний вплив кольору на 

людину. Кольоротерапія. Колірний аналіз зовнішності. Правила формування 

гардеробу. 

Змістовий модуль 3.Екологічний стиль в дизайні одягу і моді. 

Стиль одягу і мода. Екологічний стиль.Поняття стилю в одязі. Класифікація 

сучасних стилів одягу. Екологічний стиль в моді. 

Охорона довкілля в дизайні одягу.Экобіозахисні технології в дизайні. Проблема 

регенерації відходів в дизайні. Напрям "сміттєвого дизайну". Нові моделі екологічно 

безпечного одягу. 
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6. Рачіцкая, Є.І. Моделювання та художнє оформлення одягу. [Текст]: 

навчальний посібник/Є.І. Рачіцкая, В.І. Сидоренко. - Ростов н/Д: Фенікс, 2002. - 

608с. 

7. Сафіна, Л.А. Дизайн костюма. [Текст]: навчальний посібник/Л.А. 

Сафіна, Л.М. Тухбатулліна, В.В. Хаматова. - Ростов н/Д: Фенікс, 2006. - 390С. 

8. Сидоренко, В.І. Історія стилів в мистецтві і костюмі [Текст]: навчальний 

посібник/В.І. Сидоренко - Ростов н/Д: Фенікс, 2004. - 480 с. 



9. ЭБС «Znanium. сom.» Материаловедение (Дизайн костюма): учебник / 

Е.А. Кирсанова и др. - М.: Вузовскийучебник: Инфра-М, 2013. - 395 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/ 

10. ЭБС «Znanium. сom.» Бессонова, Н.Г. Материалы для отделкиодежды: 

учеб. пособие / Н.Г. Бессонова, Б.А. Бузов. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 144 с. - 

Режим доступа:  http://znanium.com/ 

11. ЭБС «Znanium. сom.» Бузов, Б.А. Материалы для одежды. Ткани: учеб. 

пособие / Б.А. Бузов, Г.П. Румянцева. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2012. - 224 с. - 

Режим доступа:  http://znanium.com/ 

12. Балдано И.Ц. “ Мода ХХ века”, Энциклопедия. - «ОЛМА-ПРЕСС»,2002 

13. «Современнаяэнциклопедия», Аванта+, Мода и стиль, 2002 

14. ЛиФендон «Основы стиля» 

15. СестрыСорины «Истокиимиджа», Москва,2000 

16. КлаудиаПирас, БерихардРотцень «Леди. Путеводитель по моде и 

стилю» 

17. БернхардРетцень «Джентельмен. Классическая мода для 

мужчин»,ROHEMANN, 2000 

Додаткова література: 

1. Сафина, Л. А. Дизайн костюма: учеб. пособие/ Л.А. Сафина, Л.М. 

Тухбатуллина, В.В. Хамматова. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 391 с. 

2. Джексон, Шейла. Костюм для сцены [Текст] = CostumesfortheStage : 

пособие по изготовлению театрального костюма / Ш. Джексон ; пер. М. В. 

Балашова. - Москва :Искусство, 1984. - 143 с. : ил. 

3. Ермилова В.В. Моделирование и художественноеоформлениеодежды 

[Текст]/ В.В. Ермилова, Д.Ю. ЕрмиловаМ.: Мастерство, 2000. 184 с.: ил. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчанняекзамен 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Контрольніопитування, контрольні роботи, термінологічні диктанти, поточне 

тестування 


