
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 № 15 

Дата: 01.06.2022 

Тема:  Етностиль в одязі 

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

пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Україна славиться талановитими дизайнерами. 

• Українська дизайнерка Вікторія Гресь відчуває тенденції в моді та вміє вдало 

поєднувати їх із надбанням різних історичних епох. Одяг бренду Victoria Gres — це 

інтелектуальний одяг. Вікторія Гресь створює унікальні витвори зі старовинного мережива, 

вишивки й інших елементів декору та сучасних тканин. До кожного виробу вона застосовує 

індивідуальний підхід. 

• Михайла Вороніна називають «метром чоловічого костюма». Саме він створив 

унікальний метод пошиття костюма без зняття попередніх мірок із людини. Покази 

колекцій Voronin відбулися більше ніж у 60 країнах світу. 

• Дизайнерка Оксана Муха стала відомою завдяки своїм весільним сукням. Оксана 

починала займатися дизайном одягу у своїй власній квартирі, а сьогодні модні будинки 

весільних та вечірніх суконь від OKSANA MUKHA є по всьому світі: у Франції, 

Австралії,Чехії, Канаді, США, Німеччині, Італії, Литві, Латвії, Польщі, Китаї. 

 

Урок № 16 

Дата: 01.06.2022 

Тема:  Етностиль в одязі 

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

пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Конструктор одягу — це фахівець, який втілює в реальність задум дизайнера. 

Конструктори розробляють кресленики за ескізом майбутньої моделі. Потім на основі 

кресленика виготовляють лекала і вже по них шиють перший зразок. 

До обов'язків конструктора належать: виготовлення необхідних ескізів, креслеників, 

викрійок, лекал; здійснення контролю за виготовленням зразка виробу; створення базової 

конструкції моделі з рекомендаціями для розробки на її основі серії моделей та масового 

виробництва. 

Успіх конструктора залежить від багатьох особистісних якостей: це креативність, 

новаторство, художній смак, уява, гнучкість мислення. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Що вам відомо про українських дизайнерів? 

2. Хто такий конструктор 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 
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