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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Технології декоративно-ужиткового 

мистецтва з декоративною обробкою текстильних матеріалів» складена 

відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів 

ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (трудове 

навчання, технології та креслення), за профілем підготовки «Декоративно-

ужиткове мистецтво». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є декорування текстильних 

матеріалів.. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Технології 

декоративно-ужиткового мистецтва з декоративною обробкою текстильних 

матеріалів» пов’язана з такими навчальними дисциплінами підготовки магістра,  

як «Історія та морфологія декоративно-ужиткового мистецтва з технологією 

декоративного формоутворення», «Практикум з декоративно-ужиткового 

мистецтва», а також з дисциплінами попередньої бакалаврської підготовки, 

такими, як «Текстильне матеріалознавство», «Основи дизайну» та іншими. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Створення текстильної іграшки. 

2. Створення текстильних букетів. 

3. Створення виробів у клаптиковій техніці 

 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Технології декоративно-

ужиткового мистецтва з декоративною обробкою текстильних матеріалів» є 

надання студентам знань та умінь з технологічних основ декоративної обробки 

текстильних матеріалів в контексті досвіду декоративно-ужиткового мистецтва. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології 

декоративно-ужиткового мистецтва з декоративною обробкою текстильних 

матеріалів» є: ознайомлення студентів з технологічним процесом виготовлення 

виробів у клаптиковій техніці, створення м’якої іграшки з текстильних 

матеріалів, створення текстильних букетів. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути  

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

- здатність володіти прийомами роботи з навчальною, довідковою, 

методичною, науковою літературою та іншими джерелами інформації; 

- готовність використовувати прийоми, методи та засоби навчання 

для більш повного засвоєння дисципліни; 

- готовність засвоювати та здатність використовувати основні 

поняття, терміни та визначення навчального курсу; 

- здатність проявляти творчий підхід у пошуку аналогів роботи, 



образності виконуваного виробу; 

спеціальні: 

- готовність розуміти технічні та технологічні підходи до 

виготовлення закінченого виробу декоративно-ужиткового мистецтва з не 

текстильних матеріалів; 

- здатність втілювати задум в матеріалі засобами технологій 

декоративно-ужиткового мистецтва; 

- готовність виявляти властивості, виразні особливості текстильних 

матеріалів, використовуваних в декоративно-ужитковому мистецтві, технік та 

технологічних підходів тих видів декоративно-ужиткового мистецтва, що 

пов’язані з текстилем; 

- готовність виконувати підбір матеріалів з урахуванням вимог 

кольорознавства, формоутворення, матеріалознавства; 

- здатність добирати матеріали, інструменти, пристосування для 

обробки текстильних матеріалів в залежності від призначення готового виробу, 

конструкції, характеру художньо-стильового рішення форми та декору; 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 240 годин / 8 кредитів 

ECTS.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальноїдисципліни 
 

Змістовий модуль 1 

Створення текстильної іграшки. Створення текстильної іграшки з 

кольорових клаптиків для домашнього інтер’єру. Виготовлення лекал для 

розкрою деталей виробу. Розкрій деталей іграшки. Зшивання деталей іграшки в 

окремі елементи форми. Наповнення сучасним наповнювачем, надання 

об’ємної форми. Застосування декору (ґудзиків, намист, бісеру, стрічок, тасьми, 

тощо). Виготовлення волосся з ниток, вовняної чи синтетичної пряжі. 

 

Змістовий модуль 2 

Створення текстильних букетів. Виготовлення текстильних букетів з 

різнобарвних клаптиків легких шовкових тканин. Підготовка фону для 

композиції. Підбір клаптиків тканини. Виготовлення з клаптиків квітів, бутонів, 

листя. Складання композиції на площині. 

 

Змістовий модуль 3. 

Створення виробів у клаптиковій техніці. Історичні відомості 

виникнення клаптикової техніки як виду декоративно-ужиткового мистецтва. 

Матеріали та інструменти. Теорія кольорових сполучень. Виконання найбільш 

поширених блоків. З’єднання деталей чи блоків у виріб. Застосування 

декору(тасьма, бахрома, рюш, фурнітура, стрічки тощо). 

 



 

3. Рекомендована література 
Основна 

1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво: Підручник / 

Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. – Львів: Світ, 1993. – 

272 с. 

2. Від ремесла до творчості: Збірник / [Упоряд. Ю. Г. Легенький]. – К.: 

Час, 1990 – 152 с. 

3. Основы художественного ремесла / [Под ред. В.А. Барадулина и 

О.В. Танкус ]. – М.: Просвещение, 1978 -  254 с. 

4. Прикрась свій дім / [Л. П. Гура, Л. Є. Гоголь, Н. М. Ісупова та ін.] 

– К.: Техніка, 1990 – 338 с. 

Додаткова 

5. Боганова Т. А. Сама себе портниха. / Т. А. Боганова. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2002. – 319 с. 

6. Бердник Т. О. Портной легкой женской одежды: учебное пособие / 

Т. О. Бердник. - Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 320 с. 

7. Борецкая Є. Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та 

дитячого одягу: [навч. посіб.] / Є. Я. Борецька, П. М. Малюга. – К.: Вища школа, 

1991 – 367 с. 

8. Бриско С. Сумки в стиле печворк. / Сьюзан Бриско. – Москва: АРТ-

РОДНИК, 2005 – 121 с. 

9. Гаврилюк Г. О. Технологія виготовлення швейних виробів: [навч. 

посіб.] / Г. О. Гаврилюк. – Луцьк: Вежа, 1999. – 156 с. 

10. Головніна М. В. Технологія обробки деталей швейних виробів / 

М. В. Головніна, В. М. Михайлець, А М. Ямпольськая. – К. : Техніка, 1986 – 

101 с. 

11. Грин Мери Энн. Шитье из лоскутов. / Мери Энн Грин. – М. : 

Просвещение, 1981 – 60 с. 

12. Дорчинская Т. И. Швейное дело / Т. И. Дорчинськая.– К.: Радянська 

школа, 1980 – 135 с. 

13. Егорова Р. И. Учись шить / Р. И. Егорова, В. П. Монастырская. – 

Москва: Просвещение, 1993. – 278 с. 

14. Ерзенкова Л. В. Свой дом украшу я сама. / Л. В. Ерзенкова. – Санкт-

Петербург: Нева, 1995. – 332 с. 

15. Кольская М. А. Пэчворк и квилтинг / М. А. Кольская. – Харьков: 

Фолио, 2011 – 217 с. 

16. Крючкова Г. А. Технология и материалы швейного производства / 

Г. А. Крючкова. – М.: Академія, 2003 – 378 с. 

17. Максимова М. В. Лоскутики / М. В. Максимова, М. А. Кузьмина. – 

Москва: ЭКСМО – Пресс, 1998 – 109с. 

18. Мальцева Е. В. Материаловедение швейного производства /Е.В. 

Мальцева. – Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 273с.  

19. Николь Глория. Шьем из лоскутов /Глория Николь. – Москва: 

Контэнт, 2004 – 119с. 



20. Савостицкий А. В. Технология  швейных изделий : учебник для 

высш. учеб. заведений / А. В. Савостицкий, Е. Х. Мелехов. – М.: Легкая и 

пищевая промышленость, 1982 – 440 с. 

21. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника / А. Т. Труханова – 

М.: Высшая школа, 1985. – 164с. 

 

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання 

__________________________залік / залік_________________________ 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 
Поточний контроль. Оцінка якості засвоєння знань проводиться в: 

- письмовій формі у вигляді самостійних робіт над контрольними 

питаннями, які передбачають поглиблене вивчення основних тем навчального 

курсу; 

- усній формі у вигляді порівняльного аналізу ідей, позицій, 

концепцій, які пропонується різними авторами в різних джерелах інформації; 

- у вигляді творчих завдань, які визначають ступінь сформованості 

системи компетенцій з навчальної дисципліни, вмінь самостійного їх 

застосування на практиці та активної творчої діяльності; 

- тестів (поточних, тематичних, модульних); 

- оцінювання практичних та самостійних робіт. 


