
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 № 14 

Дата: 31.05.2022 

Тема:  Етностиль в одязі 

Мета: Охарактеризувати етностиль в одязі; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, 

пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Сьогодні набув популярності етнічний стиль: в одязі, деталях інтер’єру та інших 

сферах нашого життя. Це дуже позитивна тенденція, оскільки так ми зберігаємо національні 

особливості, етнічне розмаїття витворів матеріально-художньої культури, відтворюємо 

національні форми й декор. 

Сучасний одяг дуже добре поєднується з елементами національного одягу. 

Поступово етнічний стиль стає окремим напрямком сучасної моди. Наразі в магазинах 

можна знайти одяг, стилізований під національне вбрання різних країн: блузи та сукні зі 

стійкою в китайському стилі, строкаті спідниці та довгі сарафани, браслети й масивні 

намиста, прикрашені камінням, що асоціюються з Африкою. А традиційна українська 

вишиванка посіла гідне місце в гардеробах модників і модниць. 

Одяг, виготовлений в етнічному стилі, дуже зручний. Однією з важливих 

особливостей такого одягу є використання натуральних матеріалів. Етнічному одягу не 

властиві чіткі форми й облягаючі силуети. 

Можна одягати речі, стилізовані під певну етніку, або поєднувати різні етнічні стилі. 

Але запам’ятайте головне правило: під час поєднання мотивів різних етнічних стилів 

важливо дотримуватися міри, не використовувати занадто багато аксесуарів або поєднувати 

багато стилів. 

 

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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