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ВСТУП 

 

Інформаційно-технічні зміни безпосередньо підвищують вимоги до фахівців 

у будь-якій галузі виробництва, у тому числі й до фахівців швейного профілю. Це 

зумовлено зміною не лише модних напрямів в одязі, появою нових моделей, а й 

застосування у швейному виробництві нових матеріалів, розробкою досконаліших 

технологій, впровадженням нового обладнання. Нині необхідні фахівці високої 

кваліфікації, які працюють на рівні професійної майстерності, що передбачає 

наявність у фахівця авторської системи професійної діяльності. 

У сучасних умовах для того, щоб майбутній технік-технолог швейного 

виробництва мав змогу працювати на державних, комерційних і спільних 

підприємствах з виготовлення сучасного одягу в Україні та за кордоном, відкрити 

власну справу з виробництва та ремонту швейних виробів, займатись 

індивідуальною трудовою діяльністю, тобто бути затребуваним і мобільним на 

ринку праці, він має вміти оцінювати сучасні технологічні процеси, проблеми та 

перспективи розвитку швейної промисловості, добре знати технологію пошиття 

виробів, прогресивні методи обробки виробів, володіти комп’ютерними 

технологіями, мати навички організаторської та управлінської діяльності. Однією 

з основних складових його професійної компетентності є художньо-

конструкторська підготовка, що передбачає володіння знаннями з конструювання 

та моделювання сучасного одягу різного призначення з метою створення 

оригінальних швейних виробів, які відповідають різним смакам і вподобанням. 

Художнє конструювання як дизайн-процес є невід’ємною складовою 

процесу створення будь-якого виробу, у тому числі й швейного. Воно органічно 

входить у проектно-технологічну діяльність майбутніх техніків-технологів, 

насичуючи її не лише аналітико-логічною, а й емоційно-інтуїтивною роботою 

мислення, наповнює професійну підготовку творчістю і позитивними емоціями, 

забезпечує можливість самовираження учня шляхом утілення у виробі своїх 

художньо-естетичних смаків. 

Діяльність з виготовлення моделей одягу є складною, оскільки ідеї та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8F%D0%B3
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образи, народжуючись на емоційно-інтуїтивному рівні, втілюються в ескізах на 

папері чи в макетному матеріалі. Логічний аналіз ескізів дає можливість відібрати 

кращі з них для подальшого доопрацювання, яке проходить завдяки застосуванню 

законів композиції. Спроба створити модель одягу, не беручи до уваги зовнішній 

вигляд і його об’ємно-просторову форму, поділ моделі на конструктивні пояси, 

конфігурацію і розміри складових частин, способи з’єднання деталей в єдине ціле 

з врахуванням властивостей матеріалів, з яких виготовляють виріб і т.д., 

призводить до створення технічно неповноцінного виробу. 

Для успішного оволодіння художньо-конструкторською діяльністю 

важливими є рівень розвитку просторового мислення та просторової уяви учнів. 

Вони є формою відображення навколишнього світу, необхідною умовою 

успішного пізнання та перетворення дійсності. У науці й техніці для опису різних 

технічних об’єктів, технологічних процесів застосовують графіки, схеми, 

креслення, інструкційні карти. Просторове мислення є суттєвим компонентом 

підготовки до практичної діяльності майбутніх техніків-технологів швейного 

виробництва. Просторове мислення дозволяє виділяти з різних об’єктів, їх 

графічних моделей просторові властивості та відношення, розглядати їх як об’єкт 

аналізу і перетворень. Особливості просторового мислення особливо яскраво 

простежуються у процесі розв’язання графічних завдань. Під час створення ескізу 

моделі одягу, конструювання та моделювання швейних виробів учні виділяють 

просторові співвідношення об’єктів, їх розміщення, основні розміри та форму, 

відображають їх в уяві чи поняттях. 

Важливе значення у процесі художнього конструювання швейних виробів 

належить просторовій уяві. Сутністю уяви є створення нових образів на основі 

наявних. Уява дає можливість передбачити результати роботи, завдяки їй учень 

наперед може зорієнтуватися в процесі практичної діяльності. Художня уява – це 

здатність самостійно створювати нові моделі, образи, втілені в оригінальні 

композиції. Художній образ в мистецтві створення костюма – це гармонійне 

поєднання образу людини і характеру костюма. Створені в уяві образи завжди 

характеризуються новизною. Будь-який новий образ уяви виникає на основі 
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конкретних знань про окремі властивості предметів і явища оточуючого світу. 

Мислення фахівця, який працює у галузі створення одягу, є своєрідним видом 

художнього мислення, до складу якого входить як наочно-образне, так і абстрактно-

теоретичне мислення, без переваг одного над іншим. Воно вимагає не лише мотивів, 

які збуджують фантазію, а й постійного вирішення логічних задач. Від першого 

відчуття об’єкта чи явища до створення на його основі художньо-образного твору 

проходить довгий та складний шлях. Емоційне відчуття предмета веде за собою 

вивчення, усвідомлення логіки його формоутворення. Свідоме сприйняття об’єкту 

(спостереження та аналіз формоутворення) виступає як візуальна інформація 

(начерки, ескізи і т.д.) та як аналіз формоутворення (вияснення будови, засвоєння 

теорії кольорових поєднань і т.д.). Цей матеріал є прямим продуктом цілеспрямованої 

дії, готовий до використання в конкретній творчій роботі. 

Для конструювання виробу застосовують різні методи і прийоми побудови 

плоских деталей крою, конфігурація яких забезпечує надання виробу певної 

форми. Зображення моделі одягу відбувається завдяки органам чуття, через відчуття 

і зорові сприйняття, тому важливе значення має сприйняття розмірів, відстаней, 

форми, фігури. Вміння помічати характерні, але малопомітні особливості виробів, 

окремих деталей проявляються через спостережливість. У процесі конструювання та 

моделювання одягу це – сприйняття відповідності швейного виробу конкретній 

фігурі людини, пропорційність окремих деталей і моделі в цілому, об’єму виробу, 

особливості силуету, форми, конструкції, кольору та ін. 

Отже, з вищезазначеного можемо зробити висновок про те, що художньо-

конструкторська діяльність – достатньо складний процес, що інтегрує в собі не лише 

діяльність зі створення певного швейного виробу чи його вдосконалення, а й 

формування творчих здібностей учнів, коли проявляється вміння бачити у звичайних 

речах нові якості та форми. Увесь процес художнього конструювання – це постійний 

пошук технічного рішення. Таким чином, навчання майбутніх техніків-технологів 

швейного виробництва основам художнього конструювання побудує міцне підґрунтя 

для засвоєння в загальному процесу проектування, забезпечить формування у них 

художньо-конструкторських умінь і навичок, творчих здібностей. 
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Питання розвитку технічного та творчого мислення, конструкторської 

діяльності, формування техніко-конструкторських знань і вмінь, розвитку 

окремих компонентів технічних, художньо-конструкторських здібностей, 

технічної обдарованості відображені у дослідженнях низки українських науковців 

(А. Гедвілло, В. Гетта, В. Делік, Б. Красовський, Г. Левченко, В. Моляко, В. Поляков, 

В. Сидоренко, Г. Терещук, Д. Тхоржевський та ін.). Заслуговують на увагу 

дисертаційні роботи, які висвітлюють окремі питання досліджуваної проблеми 

(Л. Денисенко, Н. Знамеровська, Б. Сіменам, М. Тименко, Т. Тхоржевська, Л. Шпак 

і ін.). Проте, проблема художньо-конструкторської підготовки техніків-технологів 

у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) швейного профілю не має 

належного наукового обґрунтування. 

Результати аналізу теоретичного доробку науковців і практичного досвіду 

художньо-конструкторської підготовки техніків-технологів у професійно-

технічних навчальних закладах швейного профілю дає можливість виявити 

суперечності між: 

 зростаючою потребою суспільства і замовленням держави на підготовку 

компетентного, творчого, висококваліфікованого фахівця швейного виробництва, 

здатного конкурувати на вітчизняному та зарубіжному ринку сучасних 

технологій, та сучасними реаліями професійної підготовки техніків-технологів зі 

спеціальності «Швейне виробництво»; 

 необхідністю наукового обґрунтування системи художньо-

конструкторської підготовки техніків-технологів швейного виробництва та 

недостатньою розробленістю її теоретичного та методичного забезпечення; 

 об’єктивною потребою в якісній художньо-конструкторській підготовці 

техніків-технологів швейного виробництва і традиційним підходом до визначення 

змісту, застосування форм і педагогічних технологій навчання. 

Актуальність і важливість проблеми, виявлені суперечності зумовили вибір 

теми дослідження «Художньо-конструкторська підготовка техніків-технологів 

у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дoслiджeння 
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викoнaнo вiдпoвiднo дo плaну нaукoвo-дoслiднoї poбoти кaфeдpи образотворчого, 

декоративного мистецтва, технологій та бeзпeки життєдiяльнoстi Вiнницькoгo 

дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepситeту iмeнi Михaйлa Кoцюбинськoгo, 

бeзпoсepeдньo пoв’язaнo з кaфeдpaльнoю тeмoю «Розроблення змісту та методики 

викладання фундаментальних, технічних і професійно-орієнтованих дисциплін 

підготовки вчителя трудового навчання». 

Об’єктом дослідження є художньо-конструкторська підготовка майбутніх 

техніків-технологів у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю. 

Предмет дослідження – методика формування у майбутніх техніків-

технологів ПТНЗ швейного профілю художньо-конструкторських знань і умінь. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 

експериментальній перевірці ефективності методики формування у майбутніх 

техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю художньо-конструкторських знань і 

умінь у контексті технології проблемного навчання. 

Для досягнення поставленої мети та перевірки гіпотези необхідно вирішити 

такі завдання: 

1. На основі аналізу наукової, методичної, спеціальної літератури визначити 

основні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю, 

вимоги до професійної діяльності фахівців швейного профілю, схарактеризувати 

особливості формування професійних умінь і навичок у майбутніх техніків-технологів 

ПТНЗ швейного профілю, розкрити зміст і структуру творчих умінь відповідно до 

специфіки художньо-конструкторської діяльності учнів ПТНЗ швейного профілю. 

2. Розкрити сутність і визначити структуру понять «художнє 

конструювання», «художньо-конструкторська діяльність», «художньо-

конструкторські знання та вміння». 

3. Уточнити критерії та означити рівні сформованості художньо-

конструкторських знань та умінь у майбутніх техніків-технологів. 

4. Обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність методики 

формування у майбутніх техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю художньо-

конструкторських знань і умінь у контексті технології проблемного навчання. 
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Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що ефективність 

формування у майбутніх техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю художньо-

конструкторських знань, умінь і навичок підвищиться за умов: 

 педагогічного проектування творчих взаємодій суб’єктів освітнього процесу 

професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю; 

 включення у методичне забезпечення системи інноваційних технологій 

навчання, зокрема технології проблемного навчання; 

 упровадження системи проблемних навчально-розвивальних завдань 

творчого характеру, що відображатимуть особливості виготовлення швейних 

виробів на сучасному швейному виробництві. 

Методи дослідження: 

 теоретичні методи (для одержання об’єктивних даних щодо специфіки 

предмету дослідження): вивчення і аналіз філософської, психологічної, педагогічної, 

фізіологічної, антропологічної та спеціальної (призначеної для фахівців швейного 

виробництва) літератури з теми дослідження, навчальних програм, підручників і 

методичних посібників з художньо-конструкторської підготовки, періодичних видань, 

а також порівняння, систематизація, узагальнення здобутої інформації з метою 

визначення основних підходів, вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців 

швейного профілю, особливостей формування професійних умінь і навичок у 

майбутніх техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю; метод експертних оцінок; 

 емпіричні методи (для вивчення досліджуваних явищ у реальному процесі 

професійної освіти учнів): вивчення та узагальнення досвіду роботи викладачів-

практиків, опитування (бесіди та анкетування) учнів і вчителів-предметників з метою 

вивчення їх ставлення до художньо-конструкторської діяльності, педагогічне 

спостереження за ефективністю здійснення художньо-конструкторської підготовки 

техніків-технологів у ПТНЗ швейного профілю для встановлення рівня сформованості 

їхніх художньо-конструкторських знань, умінь і навичок, педагогічний експеримент 

(констатувальний та формувальний) з метою використання розроблених змісту й 

методики художньо-конструкторської діяльності майбутніх техніків-технологів у 

ПТНЗ швейного профілю та виявлення динаміки формування в них художньо-
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конструкторських знань, умінь і навичок; 

 статистичні – математичні методи оброблення експериментальних даних 

(перевірялися, обґрунтовувалися теоретичні прогнози, вивчалася ефективність 

застосування змісту та методики організації художньо-конструкторської діяльності 

майбутніх техніків-технологів у професійно-технічних навчальних закладах швейного 

профілю). 

Наукова новизна дослідження полягають у тому, що: 

– визначено основні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців 

швейного профілю; 

– уточнено суть понять «художнє конструювання», «художньо-

конструкторська діяльність», «художньо-конструкторські знання та вміння», 

визначено їх зміст і структуру; 

– уточнено критерії і показники діагностики художньо-конструкторських 

знань та умінь у майбутніх техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю; 

– подальшого розвитку набули положення щодо форм, методів, засобів і 

технологій формування у майбутніх техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю 

художньо-конструкторських знань та умінь. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, представлених у дослідженні, зумовлена відповідністю 

теоретично-методологічних позицій, інтегруванням психолого-педагогічних 

підходів у розробленні провідних ідей дослідження; єдністю теоретичних та 

емпіричних методів дослідження, адекватних його предмету, об’єкту, меті і 

завданням; позитивними результатами проведеного педагогічного експерименту. 

Практичне значення дослідження визначається тим, що розроблене методичне 

забезпечення, сформульовані основні положення, висновки та рекомендації щодо 

методики формування у майбутніх техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю 

художньо-конструкторських знань і умінь у контексті технології проблемного 

навчання, апробовані під час формувального експерименту. 

Апробація результатів роботи здійснювалася: 

 на ІІ Всeукpaїнськiй нaукoвo-пpaктичнiй інтернет-кoнфepeнцiї кaфeдpи 
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тeхнoлoгiчнoї oсвiти, eкoнoмiки i бeзпeки життєдiяльнoстi Вiнницькoгo дepжaвнoгo 

пeдaгoгiчнoгo унiвepситeту iмeнi Михaйлa Кoцюбинськoгo «Aктуaльнi пpoблeми 

пiдгoтoвки вчитeля тpудoвoгo нaвчaння тa тeхнoлoгiй: тeopiя, дoсвiд, пpoблeми» 

30 жoвтня 2019 poку. Тeмa виступу «Педагогічні умови формування у майбутніх 

учителів трудового навчання та технологій дизайнерської компетентності»;  

 на Міжнародній науково-практичній конференції «Topical issues of the 

development of modern science» (12-14.02.2020, Sofia, Bulgaria). Тeмa виступу 

«Методологічні аспекти формування готовності майбутнього вчителя трудового 

навчання та технологій до організації творчо-конструкторської діяльності учнів»; 

 на Всеукраїнській науково-практичній конференції кафедри теорії і методики 

технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка «Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та 

студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну» 24-25 вересня 

2020 року. Тeмa виступу «Формування у майбутніх учителів технологій професійної 

компетенції з дизайн-проектування засобами декоративно-ужиткового мистецтва»; 

 на І Всeукpaїнськiй нaукoвo-пpaктичнiй інтернет-кoнфepeнцiї кaфeдpи 

образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та бeзпeки життєдiяльнoстi 

Вiнницькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepситeту iмeнi Михaйлa 

Кoцюбинськoгo «Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та 

декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми» 30 жoвтня 2020 poку. Тeмa 

виступу «Основи  технологічного  виробництва  інноваційних  текстильних  матеріалів  

у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва»; 

 на І Всeукpaїнськiй нaукoвo-пpaктичнiй кoнфepeнцiї кaфeдpи 

образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та бeзпeки життєдiяльнoстi 

Вiнницькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepситeту iмeнi Михaйлa Кoцюбинськoгo 

«Проектування змісту і технологій художньо-графічної підготовки та художньо-

творчої діяльності здобувачів вищої освіти (студентів) і молодих учених» 24 

листопада 2020 pоку. Тeмa виступу «Теоретико-методичні аспекти розвитку в учнів 

старшої школи творчої самостійності під час навчання технології виготовлення 
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швейних виробів». 

Публікації: 

1. Педагогічні умови формування у майбутніх учителів трудового навчання 

та технологій дизайнерської компетентності: зб. нaук. пpaць зa мaтepiaлaми 

ІІ Всeукp. нaук.-пpaкт. інтернет-кoнф. [«Aктуaльнi пpoблeми пiдгoтoвки вчитeля 

тpудoвoгo нaвчaння тa тeхнoлoгiй: тeopiя, дoсвiд, пpoблeми»], (Вiнниця, 

30 жoвтня 2019 p. / Вiн. дepж. пeд. ун-т iм. М. Кoцюбинськoгo, 2019, C. 68-73); 

2. Методологічні аспекти формування готовності майбутнього вчителя 

трудового навчання та технологій до організації творчо-конструкторської 

діяльності учнів: Abstracts of the 6th International scientific and practical conference 

[«Topical issues of the development of modern science»], (Sofia, Bulgaria. 12-

14.02.2020, Pp. 617-625). URL: http://sci-conf.com.ua. 

3. Марущак О.В., Дрончак Н.А. Зміст і структура проектної компетентності 

майбутнього фахівця швейного виробництва. Сучасні технології підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної 

освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, 

проблеми: зб. наук. праць. Вінниця, 2020. Вип. І. С. 8-13. 

4. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетенції з 

дизайн-проектування засобами декоративно-ужиткового мистецтва: зб. матер. 

Всеукраїнської наук.-пр. конф. кафедри теорії і методики технологічної освіти 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

[«Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської 

молоді засобами естетичної культури та дизайну»], (Полтава, 24-25 вересня 

2020 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, 2020, С. 89-96); 

5. Основи  технологічного  виробництва  інноваційних  текстильних  матеріалів  у 

професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва: зб. нaук. пpaць зa 

мaтepiaлaми І Всeукp. нaук.-пpaкт. інтернет-кoнф. [«Сучасні технології підготовки 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і 

фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми»], 

(Вiнниця, 30 жoвтня 2020 p. / Вiн. дepж. пeд. ун-т iм. М. Кoцюбинськoгo, 2020, С. 77-81). 

http://sci-conf.com.ua/
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6. Теоретико-методичні аспекти розвитку в учнів старшої школи творчої 

самостійності під час навчання технології виготовлення швейних виробів: зб. нaук. 

пpaць зa мaтepiaлaми І Всeукp. нaук.-пpaкт. кoнф. [«Проектування змісту і технологій 

художньо-графічної підготовки та художньо-творчої діяльності здобувачів вищої 

освіти (студентів) і молодих учених»], (Вiнниця, 24 листопада 2020 p. / Вiн. дepж. пeд. 

ун-т iм. М. Кoцюбинськoгo, 2020). 

Структура та обсяг дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (120 

найменувань) та 4 додатків на 21 сторінці. Загальний обсяг дипломної роботи 

становить 126 сторінок комп’ютерного набору. 
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фурнітури, техніки шиття (побудова викрійок), технологічної послідовності 

пошиття спідниць, брюк, суконь, нижньої білизни. 

139. URL: http://subscribe.ru/catalog/home.modebeauty.avemeri – сайт 

пропонує матеріали щодо побудови викрійок, технологічної послідовності 

виготовлення швейних виробів (спідниць, брюк, суконь, жакетів); розкриває 

тенденції розвитку сучасної моди; пропонує поради щодо вибору й дотримання 

стилю в одязі тощо. 

140. URL: http://www.osinka.ru/ – пропонує моделювання одягу, перенесення 

виточок пілочки, конструювання комірів, моделювання спідниць, прийоми 

моделювання. 

141. URL: http://www.osinka.ru/ – пропонує моделювання одягу, перенесення 

виточок пілочки, конструювання комірів, моделювання спідниць, прийоми 

моделювання, технологію пошиття виробів. 

142. URL: https://imzo.gov.ua/ – сайт Інституту модернізації змісту освіти. 

143. URL: www.modn.h1.ru – побудова креслення спідниці, сукні. 

144. URL: www.people.freenet.de – побудова креслення сукні. 

145. URL: www.tauntoon.com – можливість виконання малюнків моделей 

одягу за готовими шаблонами тіла людини. 
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