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Тема:  Поняття про дизайн одягу 

Мета: Охарактеризувати поняття про дизайн одягу; розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Дизайн одягу — один із напрямків творчої діяльності, метою якого є проектування 

комфортного та функціонального одягу, який відповідає матеріальним і естетичним 

вимогам споживача. 

Дизайн одягу дозволяє людині мати свій індивідуальний стиль, виглядати особливо, 

не так, як усі. Сьогодні торговельна мережа пропонує велику кількість різного одягу, утім 

часто можна зустріти людей, одягнених однаково. Це пов’язано з тим, що великим 

корпораціям вигідніше виготовляти багато однакових моделей, ніж витрачатися на 

розробку виробів малими партіями. Але тим, хто оволодів мистецтвом дизайну одягу, це не 

загрожує — вони завжди виглядатимуть стильно та модно. Причому для цього не 

обов’язково вміти шити, хоча це ніколи не буде зайвим. Змінити вигляд звичайних моделей 

одягу можна оригінальним оздобленням або використовуючи різноманітні аксесуари.   

Мода існує з давніх-давен і перебуває в безперервному русі, постійно змінюється. 

Недаремно в народі кажуть: «Нове — це давно забуте старе». Це можна сказати і про моду, 

коли елементам одягу певних історичних епох дизайнери надають нової форми та 

виготовляють їх із нових матеріалів. 

Костюм, як і всі інші предмети матеріального світу, має не тільки «зовнішність», а й 

певний зв’язок із навколишнім простором. У певному сенсі костюм — предмет соціальної 

культури. Історично склалося так, що саме через одяг ми дізнаємося про людину, її 

соціальну належність, рід занять тощо. Форма костюма, його деталі та аксесуари дають 

уявлення про епоху, панівні ідеї, естетичні канони суспільства тощо.             

Питання для самоперевірки: 

1.  Що таке дизайн одягу? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми;  

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

