
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 10-11 

Дата: 31.05.2022 

Тема:  Поняття про дизайн одягу 

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

навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

У середньовічній Європі соціальний статус людини визначали за кольором одягу. 

Дворяни носили одяг червоного кольору, селяни й ремісники — одяг у коричневих і сірих 

кольорах, а купці, банкіри й дрібні аристократи — одяг зеленого кольору. 

У Європі білий колір традиційно вважали кольором жалоби, але все змінилося після 

весілля англійської королеви Вікторії, яка була на церемонії в білій сукні. 

 Знімні чоловічі комірці, популярні у вікторіанську епоху, були настільки 

жорсткими, що утруднювали дихання. Часом джентльмени, які носили такий аксесуар, 

могли навіть знепритомніти. 

 Балаклави вперше з'явилися за часів Кримської війни. Під містом Балаклава англійці 

зіткнулися з дуже серйозною проблемою: вітер і холод. Для того, щоб хоч якось захистити 

обличчя, солдатам були зв'язані шапки з отворами для рота й очей. 

 Вишивку у вигляді крокодила фірми Lacoste вважають першим у світі фірмовим 

логотипом. Тенісист Рене Лакост, якого американська преса називала «алігатором», 1933 

року запустив виробництво тенісних поло із цим логотипом. 

Стартовий капітал для відкриття своєї першої швейної майстерні Кельвін Кляйн 

заробив, торгуючи овочами в магазині свого батька. А перше велике замовлення Кляйн 

отримав випадково: оптовий покупець помилився поверхом, потрапивши в офіс 

CalvinKleinInc. Там він побачив чудовий одяг і одразу замовив товару на 50 тисяч доларів. 

 

Урок № 12-13 

Дата: 31.05.2022 

Тема:  Поняття про дизайн одягу 

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

навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Мода певною мірою є грою, але водночас це серйозна справа. У модній індустрії 

зайнята велика кількість людей, це перспективний ринок праці. До того ж мода дає 

можливість втілити свої ідеї та здібності. 

Дизайнер одягу — це фахівець, який займається створенням нових моделей одягу з 

урахуванням споживчого попиту, останніх модних тенденцій і можливостей виробництва, 

працює над ексклюзивними колекціями одягу для демонстрації в модних показах. 

Дизайнери створюють нову концепцію одягу, звертаючи увагу на якість і колір тканини, а 

також на взуття та аксесуари, які підходять до вбрання. Інакше кажучи, створюють новий 

образ від початку й до кінця. 

Багато дизайнерів прагнуть до визнання, але не всі з них досягають вершин у світі 

моди. Перш ніж обрати цю професію, варто знати, що дизайнер повинен мати почуття 

стилю, смаку й гармонії, розвинену уяву і творче мислення, знати останні тенденції 



сучасної моди, вміти втілювати свій задум за допомогою графіки. До того ж необхідно мати 

ґрунтовні теоретичні знання і практичні навички з технології виготовлення одягу. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Що вважають першим у світі логотипом? 

2. Що таке балаклава, і коли вона з’явилась?  

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 
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