
 



 

 



 

«Людям жахливо не хватає краси. 

Наш привілей в тому, що ми здібні цю красу 

подарувати собі самі». 

Крістіан Лакруа 

 

Мета проведення виховної години: виховувати 

творчий інтерес до обраної професії, повагу до 

національних українських традицій; розвивати 

художній смак і професійні навички при виборі 

кольору для сучасних моделей одягу 

Зала святково прикрашена українськими народними костюмами, сучасними 

моделями одягу із своєрідними елементами національної вишивки, вишитими 

рушниками та іншим оздобленням, які надають виробам вишуканості і 

зачаровують око кожного. Перед залою встановлений ком‘ютер і мультимедійний 

проектор, через який на екран демонструються малюнки історичних костюмів, 

українські національні костюми і сучасні моделі одягу. 

 

 

 



Історія одягу з давніх давен до наших днів — це джерело, в якому 

відображається вся історія людства. Ні для кого не секрет, що охайно вдягнена 

людина вже самим виглядом своїм викликає повагу. Одяг повинен займати в 

житті людей приблизно таке ж місце, як і гігієнічний догляд за тілом, не більше і 

не менше. Адже вміння гарно одягатися — це, що не кажіть свого роду 

мистецтво. Звісно, людина повинна розумітися на тому, що зветься культурою 

одягу, або модою. 

Проте моду часто звинувачують у непослідовності і легковажності. 

То цілковита несправедливість, придивіться до моди останніх років і ви 

побачите, як поступово, як природно розвивається вона, наближаючи нас до 

ідеалу: «зручність, практичність, елегантність». 

Коли народилася мода? Мода росте сама разом із суспільством. Вона дитя 

часу, але з дуже важким характером. Вона частина художньої культури, окремої 

країни, епохи людства в цілому. 

Мода — самий тонкий, вірний і безпомилковий показник ознак суспільства, 

маленька частинка людини, способу життя, думок, заняття, професії. Кожна епоха 

створює свій естетичний ідеал людини, свої норми краси, виражені через 

конструкцію костюма, його пропорції, деталі, матеріал, колір, зачіски, тощо. 

Усі ми звикли до одягу як до власного тіла здається, що він буде завжди в усі 

часи. Але одяг з’явився не відразу. До нього вів процес розвитку землі і людства. 

Перша форма одягу виникла, коли людина вперше з’єднала навколо свого 

тіла дві шкіри, закріпивши їх гілочкою. А коли ці шкіри вони прикрасили 

черепашками і нанесла на них сік рослини —виникло мистецтво створення одягу 

(мал.. 1,2 ). 

 

 

 

 

 

 



 

        

          Мал. 1                                                                      Мал. 2  

Але шкіру незабаром замінив текстиль. Для закріплення одягу стали 

використовувати кістяні голки та брошки. І тоді відкрилася нова сторінка одягу і 

моди. У теплих країнах як одяг використовували листя та кору дерев. Пізніше, 

коли люди навчилися робити з кісток голки, шкіру зашивали, виготовляючи одяг 

прилягаючий, бо він краще захищав від негоди. 

 

Люди навчились переплітати волокна кактусів, бананів, волокна кропиви і 

стовбурів гірського бука (мал.3,4). Так виникло ткацтво, а разом з ним і 

примітивний ткацький верстат. 

 

     

                            Мал.3                                               Мал. 4 



 

Пройшовши тривалий процес плечовий одяг із шкур тварин став іонійським 

хітоном, римською тогою (мал.7). Від поясних пов’язок походить плахта, фартух, 

спідниця, брюки, тощо. 

 

Мал.7 

Вся історія одягу — це історія виникнення кравецького мистецтва, одного із 

найдавніших видів ремесел. Одяг в нашому житті відіграє величезну роль. Він є 

предметом першої необхідності, так і виразником нашого внутрішнього світу та 

індивідуальності. Для цього потрібно з’єднати мистецтво і моду. 

Саме талант модельєрів і поєднує їх єдине ціле у високе кравецьке мистецтво. 

Вся історія виникнення кравецького мистецтва — одного із найдавніших видів 

ремесел, тісно пов’язана з історією одягу, з розвитком виробничих сил, особливо з 

винаходом ткацького верстата і швейної машини. 



 

Первісні люди не вміли кроїти одяг. Коли були винайдені голки вони просто 

зшивали шкури забитих тварин, листя або кору. Перший одяг, який почали шити, 

був мішком певної довжини, в якому вирізали отвори для голови і рук, а потім 

підперізували шнурком. 

Але все ж ні схем, ні малюнків не існувало. Для конструкції пройми, плеча, 

горловини почали використовувати контур руки з відставленим великим пальцем. 

Розміри цього контура звичайно не відповідали розмірам одягу але цю своєрідну 

викрійку збільшували до величини,  відкладаючи зняті мірки. Сантиметрових 

стрічок тоді не було і мірки знімали мотузкою, зав’язуючи вузли на тих місцях де 

закінчувалася мірка (мал..8). 

 

Мал.8  Побутова конструкції плечових виробів 

Поступово люди стилізувалися, удосконалювали свою майстерність, у 

результаті чого виникло кравецьке ремесло. І тут слід сказати про український 

народний костюм. 

Характерною рисою традиційного українського вбрання є його декоративна 

мальовничість, яка відображає розвиток ремесел, високу культуру виробництва 

матеріалів для одягу, мистецтво виготовлення та оздоблення одягу. 

Давайте згадаємо своєрідний костюм Полісся. Жіноча сорочка була прямою з 

відкладним коміром, виготовлена із сурового та напіввідбіленого полотна. 

Оздоблювали тканину або вишивали орнаментом переважно червоного кольору. 

Спідниці шили із вовняної або лляної доморобленої тканини різних кольорів. 

Широко побутував фартух — вовняний або лляний з тканим орнаментом. Жінки 

носили плахти і корсети з доморобних або фабричних тканин (мал..9). 



 

 

 

 

 

Мал. 9 - Український народний костюм Рівненської області. 

До вашої уваги український народний костюм 1884 року, який родина Пакуш 

Вікторії зберегла до наших днів як цінну реліквію наших предків. Український 

народний костюм — яскраве і самобутнє культурне явище, що розвивалось і 

вдосконалювалося протягом століть. Багаті художні традиції — джерело творчих 

відкриттів сучасних художників-модельєрів з використанням народних традицій 

зберігають риси національної своєрідності. 

А зараз деякі пропозиції сучасної моди. Мода і стиль мають свої кольори. 

Відомі кутюр’є вміло ними маніпулюють. Як же застосувати емоційну силу в 

одязі? 



 



 

Червоний колір 

 

Позитивні сторони: життєстверджуючий, 

динамічний, емоційний. 

Негативні сторони: агресивний, домінуючий 

неврівноважений. 

Одяг даного кольору підходить:  

 коли ви хочете привернути до себе увагу; 

 коли ви втомилися і вам необхідно зарядка 

енергією; 

 при укладанні угоди червоний колір створює 

враження що ви впевнені в собі і в успішному 

вирішенні даної справи. 

 

 

Не використовуйте червоний колір: 

 коли збентежені, або знаходитесь в 

стресовому стані; 

 коли влаштовуєтесь на роботу, адже 

червоний колір створює враження, що ви 

людина, яка думає про себе більше чим за 

колектив; 

 одяг червоного кольору не підходить для 

ведучих телепрограм. 

 

 



 

Жовтий колір 

Позитивні сторони: життєрадісний, свіжий, вільний. 

Негативні сторони: імпульсивний,  втомлюючий. 

Одяг даного кольору підходить:  

 коли ви бажаєте підняти собі настрій; 

 коли вам хочеться скоїти веселий, необдуманий проступок; 

 в роботі з дітьми; 

 коли святкуєш день народження наодинці; 

 якщо хочеш виділитись із натовпу. 

Не використовуйте жовтий колір: 

 якщо розпочинаєте мову про розлучення або про підвищення заробітної плати; 

 в діловому костюмі (вас сприйматимуть, як несерйозну людину). 

 



 

Оранжевий колір 

Позитивні сторони: життєрадісний, свіжий, нескований. 

Негативні сторони: легковажний, чудакуватий, поверхневий, втомлюючий. 

Одяг даного кольору підходить:  

 коли ви збираєтесь на молодіжну вечірку; 

 якщо ви хочете бути помітними в темноті. 

Не використовуйте оранжевий колір: 

 в діловому костюмі, адже це самий невдалий колір для даного виду одягу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Синій колір 

Позитивні сторони: спокійний, надійний, 

впевнений, благородний, колір «мудрості». 

Негативні сторони: консервативний. 

Одяг даного кольору підходить:  

 для ділового одягу (створює спокійну 

атмосферу); 

 в темно – синьому костюмі ви будете 

виглядати як відповідальна і серйозна 

людина; 

 дикторам, ведучим телепрограм; 

 коли хочете     визвати довіру. 

 

 

Не використовуйте синій колір: 

 якщо на вас постійно звертають увагу; 

 якщо ви працюєте в рекламному 

бізнесі. 

 

 

 

 



 

Рожевий колір 

Позитивні сторони: жіночний, спокійний, благородний. 

Негативні сторони: слабкий. 

Одяг даного кольору підходить:  

 як елемент одягу, пом’якшує строгий костюм; 

 для сімейних свят; 

 для тих, хто іде на хрестини; 

 при розлучені, щоб розчулити суддю. 

Не використовуйте рожевий колір: 

 коли збираєтесь завести мову про підвищення заробітної плати; 

 коли намагаєтесь завоювати хлопця, адже рожевий колір послаблює чоловіків і 

вони стають нерішучими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коричневий колір 

Позитивні сторони: домашній, надійний, комфортний. 

Негативне сторони: втомлюючий, не витончений. 

Одяг даного кольору підходить: 

 коли хочете прихилити до себе людей, визвати їх на відкриту розмову; 

 для ділового костюма, адже коричневий колір створює враження що ви 

компетентний і досвідчений в роботі. 

Не використовуйте коричневий колір: 

 коли хочете привернути увагу ти виділитись. 



 

Зелений колір 

Позитивні сторони: спокійний, викликає довіру, колір постійності. 

Негативні сторони: нееротичний, колір впертості і безкомпромісності. 

Одяг даного кольору підходить:  

 коли ви втомлені або знаходитесь в стресовому стані. Цей колір допоможе 

набути душевного спокою; 

 для ділового одягу краще всього застосовувати глибокі тони: болотний, 

сосновий, оливковий. 

Не використовуйте зелений  колір: 

 при політичних переговорах, політики в зеленому сприймаються як носії 

застарілих ідей; 

 в весняному одязі. Правда сукня із шовку і сатину, бірюзового кольору на фоні 

яскравого листя буде дивитися чудово. 



 

Фіолетовий колір 

Позитивні сторони: творчий, 

чутливий, філософський. 

Негативні сторони: дивакуватий, 

похмурий. 

Одяг даного кольору підходить:  

 для роботи пов’язаної з творчістю; 

 для дипломатичного прийому (особливо 

темно-фіолетовий). 

Не використовуйте фіолетовий колір: 

 при влаштуванні на роботу (хто захоче 

зв’язуватися з індивідуалістом); 

 при перевтомі та збудженні. В такому 

стані даний колір діє пригнічуючи; 

 якщо ви збираєтесь на свято або на день народження. 



 

Сірий колір 

Позитивні сторони: врівноважений, респектабельний, серйозний, 

поважний. 

Негативні сторони: нерішучий, занудний. 

Одяг даного кольору підходить:  

 для ділового одягу (він менше авторитарний, ніж чорний та синій); 

 створює враження, що ви людина, котра знає свою справу; 

 при влаштуванні на роботу (допоможе сірий костюм з білим елементом, якщо 

хочете продемонструвати надійність). 

Не використовуйте сірий колір: 

 коли хочете виділитьсь; 

 для роботи в творчому колективі; 

 при роботі з дітьми (вони постійно повинні бачити де ви знаходитесь). 



 

Чорний колір 

Позитивні сторони: сильний, загадковий, витончений, строгий, святковий, 

колір інтелектів і творчих особистостей. 

Негативні сторони: похмурий, надмірний, жалобний. 

Одяг даного кольору підходить: 

- для вечірок; 

- це колір контрастів. 

Не використовуйте чорний колір: 

- на хрестинах; 

- на весіллі, тощо. 



 

 

Позитивні сторони: радісний, чистий, свіжий, святковий. 

Негативне сторони: лікарняний, нейтральний.. 

Одяг даного кольору підходить: 

- для створення контрастних сполучень, в поєднанні з чорним він надає 

зовнішньому вигляду особливої святковості; 

- чудово дивиться на загорілому тілі. 

Не використовуйте білий колір: 

- в забрудненому місті; 

- якщо ви блондинка, яка не користується косметикою. 



 

Краса в одязі починається з кольору. І яким би жорстоким нам не здавався 

диктат моди, вона більше всього поблажлива до кольору і пропонує завжди 

достатньо широку і різновиду гамму кольорів для одягу. 

Мода – річ примхлива. Вона змінюється щосекунди, щохвилини, щогодини. 

Слово МОДА в перекладі з латинської мови означає міра, образ, правило. 

Сучасне розуміння моди схильне рахувати  її господарем певного смаку в 

певний період часу, в певній сфері життя і культури. 

Людина, яка вміє шити, полюбивши це заняття, завжди зможе виготовити для 

себе зручну і модну річ. Саме головне не втрачати смаку. Перш за все відчуття 

міри в усьому. 

Будьте завжди стильними та вишуканими! 

Того потребує сучасна мода. 

Дорогі друзі! 

Сьогодні перед Вами стоїть важливе завдання – вибір майбутньої професії 

   за покликанням і бажанням, яка в реалізує всі ваші здібності і можливості. Отож,  

запрошуємо вас навчатися таким професіям, як  кравець,  закрійник і вишивальниця, 

які допоможуть Вам бути завжди стильними та вишуканими.  

        Наш зовнішній вигляд – це частина нас самих. Майстерність наших учнів під 

керівництвом викладачів та майстрів виробничого навчання нині довершена до рівня 

високого мистецтва. Переконайтесь у цьому самі.  







 


