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Факультет початкової, технологічної та професійної освіти
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Контактна аудиторія  - студенти спеціальності 014 Середня освіта 
(Трудове навчання та технології), 2 семестр



Лихолат Олена Віталіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: lykholato@gmail.com

Консультації з курсу: 
вівторок, середа 
з 14.00 до 15.00

Сторінка курсу в Moodle: 
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1605



Анотація

Навчальний курс 
допоможе
з’ясувати 
питання видів 
технічного 
моделювання та 
цілісного 
художнього 
оформлення 
одягу та 
аксесуарів. 

Ви знайдете відповіді на питання: 

? які види технічного моделювання 
одягу та аксесуарів існують; 

? як залежить вибір виду технічного
моделювання від моделі одягу і
аксесуарів;

? в чому полягають особливості 
технічного моделювання першого 
виду; 

? в чому полягають особливості
технічного моделювання другого
виду;

? які існують варанти моделювання і
художнього оформлення окремих
деталей одягу і аксесуарів.

Курс базований на 
науково 
обґрунтованій 
інформації щодо 
матеріалознавства, 
конструювання, 
дизайну, 
композиції. 



Мета Формування у здобувачів вищої освіти системних знань і розуміння 
концептуальних основ технічного моделювання, теорії і практики 
моделювання і художнього оформлення одягу та аксесуарів

Компетентності

Очікувані результати

Здатність застосовувати знання про види технічного моделювання деталей одягу та 
аксесуарів в практиці 

Здатність бути критичним і самокритичним у питанні вибору видів і способів 
моделювання для одягу і аксесуарів в залежності від пластичних властивостей 
матеріалів і дизайн-задуму 

Готовність діяти соціально відповідально та свідомо

Уміння аналізувати й оцінювати типи конструкцій одягу і аксесуарів

Уміння правильно застосовувати види технічного моделювання в дизайні одягу і аксесуарів

Розуміння процесу технічного моделювання одягу і аксесуарів в залежності від моделі

Практичне володіння прийомами технічного моделювання в дизайні одягу і аксесуарів



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

• Характеристика 
одягу та його 
покрою 

• Види і методи 
технічного 
моделювання 
одягу

• Особливості 
технічного 
моделювання 
одягу  
першого і 
другого виду

• Моделювання 
окремих 
деталей одягу 
та аксесуарів


