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ІННОВАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ 

ОДЯГУ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ 

ІСТОРИЧНОГО КОСТЮМА 

  

Мета. Визначення складових практичного аспекту розвитку дизайн-освіти з метою 

формування фахових компетентностей в процесі навчання, що сприятиме розвитку творчого 

спрямування у вирішенні проектних завдань. Дослідження інноваційного підходу орієнтованого на 

розвиток практичних навичок як одного із стратегічних напрямків вдосконалення та модернізації 

фахової творчої освіти на засадах історично-культурної спадщини. 

Методологія. Використано літературно-аналітичний, історіографічний, аналітично-

асоціативний, проблемно-проектний та системно-структурний аналіз формування завдань 

практичної підготовки дизайнерів одягу на основі дослідження формоутворення історичного 

костюма XX століття; системний аналіз та класифікація оригінальних засобів побудови форми 

одягу, проектованого відомими кутюр’є XX століття; структуризація оптимальних засобів 

проектування форм сучасного костюма з метою використання в практичній підготовці фахівців. 

Результати. Впровадження інноваційних засобів формоутворення сучасного костюма в 

практичній підготовці дизайнерів одягу на основі дослідження принципів формоутворення 

історичного одягу відомих кутюр’є XX століття та втілення оригінальних художньо-

конструктивних засобів в процесах реконструкції та проектування перспективних колекцій 

костюма сприятиме розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців та значному підвищенню 

рівня фахової творчої освіти. 

Наукова новизна. Проведено аналіз інноваційних засобів формоутворення костюма на 

основі дослідження художньо-композиційних особливостей проектної діяльності відомих кутюр’є 

XX століття з метою включення завдань з реконструкції форм костюма в програми практичної 

підготовки майбутніх дизайнерів одягу. 

Практична значущість. Результати проведених досліджень використано в розробці 

програм проведення практичної підготовки майбутніх фахівців в галузі дизайну одягу, організації 

та структуруванні завдань практик та створенні перспективних колекцій одягу для презентації 

на міжнародних та всеукраїнських конкурсах молодих дизайнерів-стилістів. 

Ключові слова: професійні компетенції, практична підготовка, реконструкція, проектні 

завдання, структура, інноваційне формоутворення. 

 

Вступ. Аналіз попередніх 

досліджень. В сучасних умовах світової 

глобалізації головним завданням фахівців в 

галузі дизайну є проектування 

оптимального предметного середовища, 

яке відповідає високому рівню 

накопичених в ході історичного розвитку 

культурних цінностей, що формують 

естетичний запит суспільства. Зазначене 

виступає ключовим орієнтиром в 

освітньому процесі майбутніх дизайнерів, 

який підпорядковується меті розвитку у них 

професійних компетентностей, здібностей 

до творчих пошуків у вирішенні фахових 

практичних завдань, генерування 

нестандартних ідей [4; 15]. 

Орієнтація освітніх програм на 

практичні результати навчання сприяє 

розширенню професійного визнання та 

мобільності фахівця, відповідності рівня 

підготовки зазначеній кваліфікації. 

Практична реалізація компетентнісного 

підходу скерована в напрямку мобільного 

освітнього та культурного розвитку у сфері 

дизайну. Одночасно з розвитком 

креативних підходів у майбутніх фахівців, 
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сучасна дизайн-освіта передбачає також 

застосування системного підходу до 

оволодіння ними теоретичних знань та 

практичних навичок, що є багатоаспектною 

проблемою, дослідження якої відображено 

в ряді наукових розробок [2; 6; 13]. 

Матеріали статті присвячені проблемі 

розбудови інноваційних підходів до 

підготовки фахівців з дизайну одягу на 

основі дослідження формоутворення 

історичного костюма та розвитку 

креативних творчих здібностей в 

практичній діяльності. 

Постановка завдання. Професійна 

підготовка дизайнерів передбачає їх 

готовність до виконання творчих завдань у 

проектній діяльності. Відтак, до професійних 

компетентностей дизайнера відноситься 

можливість поєднувати практичну фахову 

майстерність з теоретичним осмисленням 

творчих ідей, вмінням аналізувати отримані 

знання та застосувати їх для вирішення 

нових практичних завдань. 

Одним зі стратегічних напрямків 

розвитку та модернізації дизайнерської 

освіти є підхід орієнтований на розвиток 

творчої особистості, яка б мала чітке 

уявлення про функціональність та 

естетичність проектованих виробів [5; 8; 15]. 

Утім, без засвоєння теоретичних знань про 

засоби і методи визначення потреб 

споживачів, психологію сприйняття, 

художні і конструкторські засоби 

формоутворення, неможливо ефективно 

розв’язати дизайнерські завдання у 

практичній площині. За таких умов 

актуальним є апробація моделей дизайн-

освіти, які б найбільше відповідали 

окресленим вимогам до підготовки 

фахівців.  

В рамках даної статті окреслено 

позитивний досвід щодо використання в 

процесі підготовки фахівців з дизайну одягу 

методів проектів для розв’язання 

практичних завдань з реконструкції 

історичного костюма. 

Результати дослідження. Одним зі 

шляхів фахової підготовки дизайнерів є 

застосування проектного навчання. Метод 

проектів почали використовувати ще у 20-х 

роках XX століття під назвою «метод 

проблем» [12]. Сутність методу полягає в 

стимулюванні інтересу до практичного 

визначення завдань, оволодіння сумою 

необхідних знань та умінь. Сьогодні метод 

проектів все більше поширюється в 

системах освіти, що детерміновано 

поєднанням різних методів засвоєння 

знань, у т.ч. самостійно, а також 

демонстрації вміння використовувати їх для 

вирішення практичних завдань. 

Основними вимогами до 

використання інноваційних методів 

практичної проектної діяльності у 

підготовці фахівців в галузі дизайну є 

наступні: 

1) наявність інтегрованих знань для 

формування науково-дослідного підходу в 

розв’язанні поставлених проблем; 

2) вміння визначати практичну 

значущість очікуваних результатів та 

структурувати змістовну частину проекту, 

відповідно до поставлених завдань; 

3) використання інноваційних 

дослідницьких методів у формоутворенні 

нових об'єктів. 

Фахова підготовка майбутніх 

дизайнерів одягу передбачає знання 

закономірностей композиції, принципів 

формоутворення, проектної графіки, 

конструювання і, разом з цим, знання та 

аналіз ринку споживання, психології 

сприйняття, вибір відповідних 

зображувальних засобів, найбільш 

ефективного вирішення поставлених 

завдань. 

Розв’язання дизайнерських проблем 

передбачає використання різноманітних 

методів та засобів, інтегрування знань та 

умінь різних сфер науки, техніки, технологій, 

культурологічної та творчої сфери, а також 

самостійності в прийнятті рішень та 
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відповідальності. Проектне навчання 

найбільш повно відтворює професійну 

діяльність дизайнера та сприяє 

формуванню професійних 

компетентностей. Сучасний характер 

діяльності дизайнера стає складнішим та 

вимагає нового підходу до організації 

процесу проектування, в якому 

сполучаються аналіз соціальних завдань та 

передпроектної ситуації, прогнозування 

попиту та споживання, а також творча 

проектна складова з виходом на реальне 

формотворення об’єктів дизайну [4; 7]. 

Для ефективної підготовки фахівців до 

інноваційної проектної діяльності 

необхідним стає: інтегративний підхід до 

розвитку наукового та творчого потенціалу 

на широкій міждисциплінарній основі; 

науковий підхід, який передбачає 

дослідницький характер проектування, 

розвиток креативності та інноваційних 

підходів; практико-орієнтований, 

інноваційний підхід, який передбачає 

розвиток фахових якостей та засвоєння 

повного циклу проектної діяльності з точки 

зору сучасних вимог [1]. 

В рамках практико-орієнтованого 

підходу є доцільним комплексне навчання 

особливостям фахової діяльності, за 

допомогою інноваційних проектних 

технологій, які дозволяють застосувати та 

вдосконалити отримані знання, вміння та 

навички на практиці, а також засвоєння 

основ інноваційної діяльності в сучасному 

дизайн-проектуванні, навчання 

комунікаційним засадам роботи.  

Формування творчого потенціалу та 

здібностей майбутнього фахівця повинно 

відбуватись в рамках орієнтації навчальної 

діяльності на практичну підготовку. Фахова 

діяльність є творчою, якщо вона не 

здійснюється за загально прийнятим 

зразком, і особливо актуальним це є у 

творчості дизайнера одягу. У кожного 

майбутнього фахівця необхідно розвивати 

самостійність мислення, творчі здібності, 

креативність ідей.  

Для цього є необхідним вивчення 

історично-культурної спадщини, 

використання сучасних проектних 

технологій та інноваційних засобів 

вирішення дослідницьких завдань. За 

допомогою таких заходів дизайнери 

створюють нові оригінальні види одягу, 

нові засоби формоутворення, що можуть 

стати творчими винаходами [11]. 

Різні методи розвитку творчого 

потенціалу майбутніх фахівців можуть бути 

реалізовані в індивідуальній або груповій 

роботі при виконанні реальних проектів. 

Студенти-дизайнери виконують дизайн-

проекти під час виробничих практик та 

курсового проектування.  

Завдання, що ставляться перед 

студентами, є реальними, їх виконання 

обмежене конкретними умовами та 

строками виконання, з вирішенням 

реальних сучасних задач проектування. 

Виставкова та конкурсна діяльність, що 

також входить до практичної підготовки, 

дає можливість майбутнім фахівцям 

проявити свою творчу індивідуальність та 

презентувати фахові знання [3]. Об'єкти 

проектної діяльності виконуються з 

використанням традиційних та сучасних 

технологій, аутентичних та новаторських 

матеріалів, принципово нових засобів 

формоутворення.  

Досвід виставкової та конкурсної 

діяльності, який дозволяє включати в 

експозицію реальні проекти з розробки 

перспективних моделей одягу, дає 

позитивні результати у вдосконаленні 

оцінки робіт студентів та дає можливість 

експонування їх в реальній сфері, що несе 

певні культурно-естетичні символи 

інноваційного розвитку сучасних напрямів 

дизайну.  

На рис. 1 представлено обрані моделі 

студентських проектів з відтворення 

костюму XX століття, які були 
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продемонстровані на Міжнародному 

конкурсі молодих дизайнерів «Печерські 

каштани». 

В процесі виконання дизайн-проекту 

здійснюється фахове творче 

співробітництво між викладачами та 

студентами, а також між групами студентів, 

спрямоване на формування здатності 

ставити цілі, планувати свою діяльність, 

розподіляти функції та відповідальність 

(якщо проектне завдання виконується 

групою студентів), критично мислити, 

досягати відповідних результатів.  

Проектний підхід було втілено в ході 

залучення студентів 3 та 4 курсів до 

процесу реконструкції історичного 

костюма, який в методологічному плані 

засвоєння теоретичних знань на практиці та 

розвитку творчих підходів до розв’язання 

конкретних завдань передбачає виконання 

таких етапів: 

 Аналіз конкретного історичного 

періоду соціально-економічних умов, 

панування певних стильових напрямків та 

модних течій. 

 Дослідження творчості кутюр’є, що 

включає біографічні відомості, етапи 

професійного становлення та кар’єри. 

Визначення особливостей художньої 

спадщини дизайнера, аналіз різних 

колекцій та окремих моделей. Виділення 

характерних рис, притаманних автору. 

 Вибір костюма або образу, що є 

найяскравішою візитівкою відомого 

дизайнера, або такого, що здійснив 

значний вплив на модне середовище, чи 

став відомим завдяки кінообразу. 

 Виявлення асортиментних 

особливостей моделі, збір та представлення 

необхідної текстової та візуальної 

(ілюстрації, фото, креслення, колажі, копії, 

графічні роботи тощо) інформації в 

достатній кількості. 

 Композиційний аналіз обраного 

історичного костюма, який включає 

визначення елементів гармонізації форм 

моделі, як то силует, пропорції, членування, 

кольорову гаму, фактуру та пластичні якості 

матеріалу. 

 Конструктивний аналіз обраної моделі 

базується на визначенні особливостей 

формоутворення одягу певного 

історичного періоду та виокремленні 

оригінальних засобів проектування, що 

притаманні творчості конкретного 

дизайнера. 

 Виконання конструктивної розробки 

моделі, оформлення технічного опису 

моделі; виготовлення макета для перевірки 

відповідності моделі обраному 

першоджерелу. 

 Вивчення конфекційних можливостей 

для відтворення історичного костюма, 

асортимент основних та прикладних 

матеріалів, фурнітури, з яких була виконана 

модель, та підбір аналогічних сучасних 

матеріалів для виконання виробу. 

 Виконання реконструйованого виробу 

в основному матеріалі з дотриманням 

вимог сучасних технологій виготовлення та 

застосуванням усіх традиційних прикладних 

матеріалів й фурнітури, представлення 

схеми технологічної послідовності 

виконання виробу та обробки 

технологічних вузлів моделі. 

 Оформлення та презентація 

розробленого в ході виробничої практики 

проекту, що обов’язково включає звіт, 

готовий виріб, лекала, фотографії готового 

виробу, технічний опис та конфекційну 

карту. 

Деякі етапи роботи над виконанням 

проектного завдання, як то вибір 

дизайнерського образу (рис. 2, а), 

виконання макету (рис. 2, б, в) та примірки 

реконструйованого вбрання (рис. 2, г), 

проілюстровано на прикладі відтворення 

костюму Юбера Живанші для Одрі Хепберн 

з фільму «Сніданок у Тіффані». 
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Рис. 1. Презентація проектів студентів з 

реконструкції костюма XX століття 

а                  б                     в                     г 

Рис. 2. Основні етапи роботи з відтворення 

костюма на основі моделі Юбера Живанші 

 

 

        
 

Рис. 3. Експозиція практичних розробок 

студентів з реконструкції моделей 

відомих кутюр’є 

Рис. 4. Ескізи моделей, створені на основі робіт 

дизайнерів 50-х років XX ст. 

(автор студ. Т. Скоробагатько) 

 

 

    
 

Рис. 5. Колекція одягу за мотивами творчості Будинку моди Шанель 

(студентська робота) 
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В результаті майбутній дизайнер 

повинен продемонструвати вміння зібрати, 

проаналізувати та систематизувати 

отримані дані, запропонувати конкретне 

дизайнерське рішення, яке буде 

матеріалізоване у створення історичного 

костюма та його презентацію (рис. 3). 

Наступним елементом процесу 

практичного формування фахових 

компетентностей майбутніх дизайнерів є 

визначення того, аби напрацьовані під час 

виконання проекту реконструкції 

історичного костюма засоби 

формоутворення та здобуті знання з історії 

моди, творчих прийомів відомих кутюр’є, 

тощо, застосовувались ними в ході 

подальших розробок перспективних 

колекцій сучасного модного одягу. 

Головною метою практичної 

підготовки майбутніх фахівців є закріплення 

і вдосконалення набутих в процесі 

навчання теоретичних і науково-дослідних 

навичок та уміння використовувати їх на 

практиці, зокрема при виконанні 

запропонованого конкретного дизайн-

проекту з реконструкції історичного 

костюма та проектуванні сучасного одягу, 

що сприяє розвитку самостійної діяльності 

студентів при створенні нових актуальних 

колекцій на основі відповідних творчих 

джерел. Приклад розробки ескізного 

проекту сучасного жіночого костюма на 

основі дослідження творчості дизайнерів 

одягу 50-х років XX століття представлено 

на рис. 4. 

Для виконання поставленої мети 

студенти вирішують наступні завдання в 

процесі практичної підготовки: 

- здобуття практичних навичок 

аналізу фахової та наукової літератури, 

візуальних витоків, журналів мод та інше; 

- здобуття навичок самостійної 

роботи з композиційного формоутворення 

та моделювання форм костюма, шляхом 

поглиблення та розширення теоретичних та 

практичних знань, вивчення історично-

культурної спадщини; 

- ознайомлення з організацією 

сучасних виробництв одягу; оформленням 

проектної документації; визначення 

технології та матеріалів для виробництва 

одягу; 

- набуття практичних вмінь і навичок 

самостійної діяльності в напряму 

вдосконалення майбутньої професії; 

опановування навичками практичної 

діяльності дизайнера одягу; 

- застосування зібраних під час 

практики матеріалів для практичного 

виконання проектів та для участі в 

різноманітних конкурсах. 

Під час виконання поставлених 

проектних завдань студенти вчаться 

самостійно приймати рішення і 

застосовувати свої творчі здібності та 

знання в створенні проектного продукту і 

його презентації, визначають шляхи 

досягнення цілей проектного завдання, 

отримують досвід розподілу етапів завдань, 

що найбільш відповідає індивідуальним 

особливостям.  

Неодмінною умовою проектного 

методу практичної підготовки є наявність 

обґрунтування задач, етапів проектування 

та засобів реалізації проекту [12]. Хід 

практичної підготовки студентів, що 

виконують наукові дослідження в рамках 

дизайн-проекту, допомагає проявити якості 

необхідні майбутньому фахівцю: 

комунікативність, критичне та системне 

мислення, уміння працювати з 

інформацією, ставити та розв’язувати 

проектні проблеми за допомогою сучасних 

дослідницьких методів.  

Виконання студентами практичних 

проектних завдань в дизайні та 

реконструкції одягу дає можливість 

розширення та закріплення практичних і 

теоретичних навичок з самостійної 

наукової, дослідницької та проектної 

роботи, забезпечує вдосконалення 
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підготовки до самостійної діяльності в 

напрямку своєї майбутньої професії. При 

виконанні дизайн-проекту з реконструкції 

історичного костюма, студент використовує 

сучасні методики наукового аналізу, 

формоутворення одягу, навички 

проектування та моделювання [10]. 

Набутий досвід втілення практичних 

завдань може бути використаний при 

формоутворенні перспективних моделей 

костюма з аналізом сучасних, актуальних 

тенденцій моди (рис. 5), а також в 

подальшому навчанні студентів за рівнем 

вищої освіти «Магістр» спеціальності 

«Дизайн» та у підготовці дипломної роботи 

магістра. 

Висновки. Визначено основні вимоги 

до використання інноваційних методів 

практичної проектної діяльності, що 

включають наявність інтегративного 

підходу до розв’язання проблем на 

міждисциплінарній основі, структурування 

змісту проекту, визначення очікуваних 

практичних результатів та застосування 

дослідницьких методів формоутворення. 

Проаналізовано доцільність використання 

проектно-орієнтованого підходу в 

комплексному навчанні фаховій діяльності, 

що дає можливість підвищення якості 

підготовки фахівців з дизайну одягу. З 

метою вдосконалення практичної 

проектної підготовки майбутніх фахівців в 

галузі дизайну одягу, кафедрою художнього 

моделювання костюма розроблено 

програми виробничих практик, що 

базуються на творчому інноваційному 

підході до виконання оригінальних дизайн-

проектів з реконструкції форм історичного 

костюма та використання історико-

культурного досвіду в формоутворенні 

сучасного одягу й перспективних колекцій 

моделей. 
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INNOVATION OF PRACTICAL TRAINING 

FOR CLOTHING DESINGERS ON THE BASIS 

OF RESEARCH OF FORMING HISTORICAL 

COSTUME 

NIKOLAEVA T. V., DAVYDENKO I. V.,  

BARANOVA A. I., KROTOVA T.F. 

Kyiv National University of Technologies and 

Design 

Purpose. Determination of the components of 

practical aspect of the development of design 

education in order to form the professional 

competences in the learning process, which 

ИННОВАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ НА 

ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 

КОСТЮМА 

НИКОЛАЕВА Т.В., ДАВИДЕНКО И.В.,  

БАРАНОВА А.И., КРОТОВА Т.Ф. 

Киевский национальный университет технологий 

и дизайна 

Цель. Определение составляющих практического 

аспекта развития дизайн-образования с целью 

формирования профессиональных компетенций в 



 

Art and Design  №3, 2019    
науковий фаховий журнал       

 

              Мистецтвознавство. Технічні науки.  

 

134 

 

will contribute to the development of the 

creative direction in the solution of design 

problems, and due to an innovative approach, 

focused on practical skills development as one 

of strategic directions of development and 

modernization of professional creative 

education in the basis of historical and cultural 

heritage. 

Methodology. The literary, analytical, 

historiographic, analytical-associative, 

problem-design and system-structural analysis 

of the formation of the tasks of practical 

training for clothing designers based on the 

study of the shaping of historical costume of 

the XX century has been used; system analysis 

and classification of original means of 

constructing a form of clothing designed by 

famous couturiers of the 20th century; 

structuring of optimal design tools for the 

forms of a modern suit, with a view to using it 

in practical training of specialists. 

Results. The introduction of innovative means 

of formation of the modern costume in the 

practical training of clothing designers, based 

on the study of the principles of shaping of 

the historical clothing by famous couturiers of 

the XX century and implementation of original 

artistic and structural tools in the 

reconstruction and design of promising 

collections of costume, will contribute to the 

development of creative abilities of future 

specialists and a significant increase in the 

level of professional and creative education. 

Scientific novelty. The analysis of the 

innovative means of costume shaping based 

on the study of the artistic and compositional 

features of the design activity well-known 

fashion designers of the twentieth century, in 

order to include the tasks of reconstruction of 

costume forms in a program of practical 

training for future clothing designers. 

Practical significance. The results of the 

research are used in the development of 

programs for practical training of future 

specialists in the field of clothing design, 

organization and structuring of the practices 

task and the creation of promising collections 

for presentation at international and national 

competitions for young stylist designers. 

Keywords: professional competence, practical 

процессе обучения, что будет способствовать 

развитию творческого направления в решении 

проектных задач. Исследование инновационного 

подхода ориентированного на развитие 

практических навыков как одного из 

стратегических направлений совершенствования и 

модернизации профессиональной творческой 

образования на основе историко-культурного 

наследия. 

Методология. Использованы литературно-

аналитический, историографический, 

аналитически-ассоциативный, проблемно-

проектный и системно-структурный анализ 

формирования задач практической подготовки 

дизайнеров одежды на основе исследования 

формообразования исторического костюма XX 

века; системный анализ и классификация 

оригинальных средств построения формы одежды, 

спроектированной известными кутюрье XX века; 

структуризация оптимальных средств 

проектирования форм современного костюма. 

Результаты. Внедрение инновационных средств 

формообразования современного костюма в 

практической подготовке дизайнеров одежды на 

основе исследования принципов 

формообразования исторической одежды 

известных кутюрье XX века и воплощение 

оригинальных художественно-конструктивных 

средств в процессах реконструкции и 

проектирования перспективных коллекций 

костюма будет способствовать развитию 

творческих способностей будущих специалистов и 

значительному повышению уровня 

профессионального творческого образования. 

Научная новизна. Проведен анализ 

инновационных средств формообразования 

костюма на основе исследования художественно-

композиционных особенностей проектной 

деятельности известных кутюрье XX века с целью 

включения задач по реконструкции форм костюма 

в программы практической подготовки будущих 

дизайнеров одежды. 

Практическая значимость. Результаты 

проведенных исследований использованы в 

разработке программ проведения практической 

подготовки будущих специалистов в области 

дизайна одежды, организации и структурировании 

задач практик, и создании перспективных 

коллекций одежды для презентации на 

международных и всеукраинских конкурсах 



 

Art and Design  №3, 2019    
науковий фаховий журнал       

 

              Мистецтвознавство. Технічні науки.  

 

135 

 

training, reconstruction, design objectives, 

structure, innovative shaping. 

молодых дизайнеров-стилистов. 

Ключевые слова: профессиональные 

компетенции, практическая подготовка, 

реконструкция, проектные задачи, структура, 

инновационное формообразования. 
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