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ДИКТАНТИ 

1. Мистецтво кравця 

Мистецтво крою і шиття тканини - два основні аспекти модельного 

конструювання одягу, які розвивалися повільно і поступово в Європі між 

дванадцятими і чотирнадцятими століттями. Перше посилання Великого 

Оксфордського словника на слово "кравець" дає специфічну дату 1297, що дає 

упевненість,  що кравецькі гільдії,  також,  як і гільдії ткачів і торговців 

тканинами були добре розвинені в Європі. 

Впродовж середніх віків одяг був розцінений як засіб приховування тіла. 

Але з приходом Ренесансу формується світогляд, в центрі якого знаходиться 

людина. Вільна сукня, що була повсякденним одягом середньовічного періоду і 

так легко конструювалася від єдиного шматка або двох шматків тканини, була 

вкорочена і звужена. Це було народженням крою і, фактично, моди. 

Ці спроби повторити лінії людського тіла в тканині, називаються 

зростанням досвіду навичок і розподілу праці. Скоро закрійник і кравець 

приєдналися до інших майстрів як важливі члени суспільства. 

До цього часу тканина була відмінною рисою предметів одягу, і власник 

ухвалював більшість рішень з дизайну самостійно і, у більшості випадків, 

фактично керував виробництвом власного одягу. Але незабаром роль кравця 

набула такої ж важливості як і професія ткача. Майстри - кравці стали 

відповідальними за потреби одягу суспільства, і мистецтво крою стало 

надзвичайно спеціалізованим. 

 

184 слова   (За Брюсом Бойєром) 



 
 
 
 

2. Хустка як мистецький твір  

 

Колись хустки в Україні вишивалися шовком, сріблом та золотом. Якщо 

вишивали шовком, то найбільше вживали червоних, синіх, зелених, жовтих 

та рожевих ниток. Зрідка траплявся і чорний колір. Сині нитки окремо ніколи 

не вживалися, тільки в поєднанні з червоними. 

Орнамент на хустках був колись переважно геометричний, а починаючи 

з XVIII століття навпаки: для хусток, як і для рушників, увійшов у моду 

рослинний орнамент - стилізовані квіти рожі, васильків, гвоздик. Дуже рідко 

на старих українських хустках можна було зустріти зображення птахів: 

півників, голубів. 

Вишиті візерунки як колись, так і тепер розташовуються на хустках по 

чотирьох кутах та посередині. Інколи по кутах розміщуються головні фігури, 

а по всьому полю хустки розкидаються дрібніші деталі орнаменту. 

Архаїчний і національний характер української хустки, як гадає 

більшість дослідників, полягає в білому кольорі. Барвисті хустки, що тепер 

стали модними на півдні України, запозичені від південних слов’ян - болгар, 

сербів. А ті, в свою чергу, перейняли той звичай від турків та персів. 

 151 слово     (За О. Воропаєм) 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Хутро 

Клімат України, як відомо, досить суворий, і теплий одяг нашому 

населенню завжди був потрібний не менше як на шість, а то й на сім місяців 

на рік. Ось чому в Україні хутро завжди було найулюбленішим матеріалом 

для виготовлення верхнього теплого одягу як для чоловіків, так і для жінок. 

Колись наші предки використовували для виготовлення одягу хутро з диких і 

свійських тварин. Найбільш популярним було хутро вівці, а з диких тварин 

— ведмедя, лисиці та вовка, а на узгір'ї карпатських гір — оленя. Тепер 

здебільшого кожухи шиють з овечих шкір і тільки вельми заможні люди 

мають кожухи з лисиці. Вовки, ведмеді та олені вже рідко зустрічаються в 

українських лісах, а тому й не диво, що кожухи з хутра цих тварин стали 

великою рідкістю. На оздобу теплого верхнього одягу завжди 

використовувались хутра дрібних диких тварин,     як ось — куниць, соболів, 

горностаїв, бобрів та білок.  

З народної творчості довідуємось, що в стародавній Україні кількістю 

хутра та хутряного одягу визначалося багатство  господаря.   У галицькій  

щедрівці  говориться про те,   як багата ґаздиня,   відправляючи свою челядь 

на лови, наказує вбити тур-оленя і принести їй шубу з нього. І це, як видно зі 

змісту щедрівки, є найбагатшим подарунком. 

Про стародавніх кожум’як маємо багато згадок у народних казках та 

переказах. Найстарішою та, мабуть, і найцікавішою з них є казка про Кирила 



Кожум’яку. Тут його змальовано як народного богатиря-силача, бо ж він 

«шкіри м’яв, а тому й багато сили мав».    

249 слів   (За О.Воропаєм) 

 
4. Полотняні пам'ятки України 

Полотняні пам'ятки України - рушники - завжди супроводить 

постійний епітет «чисті». Це означає не лише те, що вони самі мають 

зберігатися в чистоті та берегти в ній людське тіло. Чисті рушники 

насамперед є відповідниками чистоти 

духовної, символами високих етичних 

та естетичних ідеалів.  

 Видовжені прямокутники 

рушників за формою нагадують поля, 

дороги. Засіяні зерном орнаментів, 

вони певною мірою і є символами 

доріг: ними вітають гостей, їх дарують 

на згадку; дівчата, готуючись у дорогу 

до нового життя, подають рушники старостам; рушниками проводжають і в 

останню путь. Складені, сховані чи пов'язані, вони оберігали тіло й душу 

людини, здоров'я тварин, урожайність рослин.  

 За формою рушник схожий на головні убори, які ще за часів Київської 

Русі жінки та дівчата чіпляли на дерева й кущі під час велелюдних річних 

свят на честь першоджерел життя.  



Як деталь святкового вбрання українок рушник використовувався під 

час важливих подій родинного життя, приміром на весіллі, коли змінювався 

життєвий статус жінки.  

 На стінах жител рушник найчастіше набуває форми трикутника, 

вістрям спрямованого догори - тобто до неба, до Божества. 

162 слова (За С. Китовою) 

5. Демонстрація 

Одразу за дітьми дорослі несли 

великий, дбайливо заквітчаний 

рушниками й гірляндами барвінку 

портрет Шевченка. Несли його 

селянські жінки, вбрані в 

традиційний україн-ський одяг: 

оздоблені золотом очіпки, малинові керсети, зелені та червоні сап'янці.  

 Ішли урочисто й поважно. На лицях побожність і сувора святочність, 

мовби йшли вони на далеку прощу з чудотворною іконою. У їхньому 

вбранні, що майоріло всіма кольорами веселки, не було, проте, нічого 

штучного,    навпаки — відчувалась якась своя, з діда-прадіда вишукана 

стильність і нерозфарбована природність.  

 Це воскресла зненацька, не знати як і для чого, давня старовина і з дна 

кованих бабусиних скринь витягла, мов посаг молодої, ті керсетки, сорочки, 

спідниці. Воскресла старовина й пішла на подив вулицями. І своїм убранням, 

і обличчями жінки виділялися з української колони й усієї численної 

демонстрації. Але було в їхньому незвичайному чудернацькому поході щось 

таке, що надавало українській колоні враження якогось глибокого потужного 



рушення. Ні, таки не вмерла ця міфічна нація! Не вигадка, не фантазія, а 

насправді - живі, щирі, прекрасні, своєрідні люди. 

177 слів  (За Б. Антоненком-Давидовичем) 

 
МІНІ - ДИКТАНТИ 

6. Як одягались козаки   

Козаки одягалися просто: в грубу 

сорочку, в кирею - довгий плащ без рукавів. За 

широким поясом носили пістолі і люльку, 

через плече - торбинку з харчами, а до пояса на 

ремінець прив’язували порохівницю з 

порохом. 

    Голови голили... Та ще й чуприну 

носили,  та таку довгу, що й на вухо 

намотували.                                                                                                             

                                                             48 слів 

7. Види крою 

Покрій одягу спочатку виник в 

Італії. Оскільки професія кравця 

еволюціонувала, з’явилося багато 

методів крою. Сучасні кравці 

практикують ряд відмнних бізнес-

моделей. Поки деякі кравці 



практикують багато моделей, є інші, хто практикує тільки один або два. 

                                               35 слів 

8. Швачка 

Швачка – виконує роботи по виготовленню одягу на універсальних та 

спеціальних швейних машинах. Виконує роботи, пов’язані з регулюванням 

швейних машин, їх наладкою та управлінням. Виконує чистку, змазку швейних 

машин, доглядає за ними, а при необхідності усуває неполадки в роботі машини.  

            Професія швачки потребує розвиненого художнього смаку і 

здібностей, розуміння художніх ефектів, наочно-образної уяви, схильності до 

творчості.   Швачка працює у сфері побутового обслуговування (ательє, 

пошивочні майстерні, швейні підприємства), виготовляє одяг як за 

індивідуальним, так і за бригадним методом.                  

76 слів 

ВІЛЬНІ ДКТАНТИ 

Попереджувальний диктант 

(текст спочатку аналізують, потім записують) 

9. Технічний опис моделі 

Спідниця жіноча з щільного стрейч - атласу 

чорного кольору. Спідниця має застібку-блискавку на лівій стороні, і 

шнурівку спереду. Вона складається з двох частин: кокетки і нижньої 

частини, на якій оброблена зустрічна складка.  

 Оздоблювальні строчки проходять по зустрічній складці, шву 

приточування кокетки, основної частини спідниці і низу виробу.  

Пропонована спідниця досить практична і відповідає вимогам до жіночих 

поясних виробів.  

 Спідниця напівприлягаючого силуету і тому дуже зручна.  

Запропонована модель завжди будуте в моді, тому що це класика і вона може 

поєднуватися з усіма видами одягу.  

 У цьому сезоні мода не диктує жодних обмежень, і вибір може бути 

різним, чим цікавіше поєднання, тим модніше. 



101 слово 

10. Підготовка швейної машини до роботи. 

1. Намітити олівцем (крейдою) на тканині, складеній вдвічі, лінії. 

2.    Поставити машину на робочий хід, повернувши фрикційний гвинт від себе. 

3.    Підняти голку у верхнє положення, обертаючи махове колесо. 

4.    Підняти лапку, підкласти тканину під лапку. 

6.    Опустити голку, повертаючи махове колесо на себе, і проколоти тканину на 

початку наміченої лінії, опустити лапку. 

8.    Виконати строчку, направляючи тканину так, щоб проколи голки  йшли 

уздовж наміченої лінії, дійшовши до кінця, підняти голку, лапку, вийняти 

тканину. 

10.  Під час прокладання строчки уздовж ламаної лінії повороти робити, при 

опущеній голка й піднятій лапці. 

11.  Прокладання строчки уздовж хвилястої лінії виконувати на малій 

швидкості обертання махового колеса.                      

101 слово 

11. Пояснювальний диктант 

(коментується вже виконана робота) 

 1. Традиційним візерунковим ткацтвом 

в українців, як і в інших 

східнослов’янських народів, було 

ткацтво на чотирьох підніжках.  

 2. Певна річ, потрібно все ж таки 

відзначити таку рису українських 

ремісників, як естетичні почуття, прагнення обов’язково прикрасити речі, що 

ними виготовлялися.  

 3. Відомі центри українського килимарства: Поділля, Волинь, Полтавщина.  

 4. Розпис тканини прийнято вважати порівняно новим видом декоративно-

ужиткового мистецтва в Україні.  

5. Після мови народне вбрання – найважливіша етнічна прикмета.  



 6. Майже неможливо знайти в селі дві цілком однакові сорочки: кожна 

жінка, вишиваючи для себе, робила це по-своєму, даючи простір власній 

фантазії, імпровізуючи.  

  7. Ажурні віконні занавіски, декоративні рушники так само, як вишивка і 

розпис стали, без сумніву, невід’ємною частиною оздоблення художньо-

поліграфічної продукції, театральних декорацій.  

 8. У країнах Західної Європи витинанки – це прикраси здебільшого 

сюжетно-розповідні, своєю 

художньо-образною системою вони 

уподібнювалися до графіки, їх 

складні багатофігурні, дзеркально-

симетричні композиції завжди 

вміщувалися в одному цільному 

аркуші паперу.  

 

 

ВИБІРКОВІ ДИКТАНТИ 

Вибірковий диктант – це диктант, коли слухач згідно з завданням 

викладача записує лише окремі частини продиктованого тексту (слова, 

словосполучення, групи слів, частини речень або навіть окремі речення) 

Завдання: виберіть з тексту тільки слова-професіоналізми, дайте їх 

визначення, введіть у речення. 

12. Модні тканини 

 Нинішній сезон пропонує нам велику кількість нових тканин. Легкий 

шифон завжди в моді та вироби з цієї тканини завжди виглядають елегантно і 

спокусливо. Атлас у цьому році став справжньою знахідкою дизайнерів: його 

блискуча поверхня надає костюму сексуальності і кокетства, у виробі з 

атласу кожна жінка буде виглядати прекрасно. Трикотаж - вже котрий сезон 

поспіль є фаворитом, вироби з нього завжди зручні, ненав'язливі й практичні, 

будь-то футболки, сукні чи модні штани.  Льон все більше набуває 



популярності, завдяки своїм властивості дихати, він став просто незамінний в 

літній спекотний час. Джинсові тканини постійно в моді, вироби з цих 

тканин будуть носити завжди.  

 13. Модна довжина 

 Нинішній модний сезон не 

пов'язаний ніякими жорсткими 

вимогами до довжини спідниці. У 

представлених колекціях 

провідних світових Будинків моди 

міні, міді та максі наділені рівними правами. Питання тільки в тому, як 

зорієнтуватися в запропонованих правилах, не помилившись при виборі 

довжини.  

14. Міні 

 Модне міні повинне всього лише на дві-три долоні бути вище коліна. 

Стосується це і верхнього одягу (сукні, пальто і шуби). До крою спідниці це 

не відноситься. Головна особливість актуального міні полягає в тому, що 

носити його слід з щільними непрозорими пачохами. Так чи інакше, це є 

достатньою підставою для того, щоб вибрати коротку довжину.  

15. Міді 

 Ця довжина є основним вибором цього року. Що може бути більш 

консервативним і елегантним, ніж довжина на долоню-дві нижче коліна? Це 

ідеальний варіант для ділового одягу. Класичні звужені або прямі спідниці-

олівці з твіду або вовни, прямі спідниці з м'якого трикотажного полотна, 

досить несподівані щільні спідниці в молодіжному стилі - все це чудово 

виглядає як раз з довжиною міді. Дуже сексуально виглядає поєднання такої 

спідниці з розрізом з високими чобітьми, класичними туфлями на підборах 

середньої висоти або ботильйонами.  

16. Максі 

 У цьому сезоні також поширений вид максі - спідниць, з м'якого 

тонкого трикотажу, прямого або злегка облягаючого силуету, довгими 



рукавами або рукавами в три чверті, з м'яким, високим трикотажним 

коміром. Носити їх рекомендують з класичними туфлями-човниками при 

будь-якій висоті каблука і короткими шкіряними куртками, які своєю 

демократичністю врівноважують деякий пафос.  

 17. Спортивна обробка 

 У весняно-літній колекції 2013 року можна 

зустріти оригінальні моделі з високими 

запаморочливими підборами у поєднанні зі спортивними 

елементами обробки. Замість класичних металевих 

застібок дизайнери використовують «липучки», міцне 

шнурування, блискавки і пластмасові застібки. Зовні 

босоніжки здаються об'ємними за рахунок обробки 

стебками по контуру а також стилізованих смужок, що 

уособлюють швидкість і зручність. Легкість і повітропроникність взуття 

забезпечується за допомогою пористої, «дихаючої» шкіри та декоративних 

вирізаних отворів.  

 

 

 

ТВОРЧІ ДИКТАНТИ 

 

Творчий диктант – це диктант, під час написання якого слухачі вносять 

певні визначені викладачем зміни в продиктований текст. 

18. Кравець 

Кравець – це провідна професія у виробництві одягу.     

Обираючи цю професію, треба бути охайною, мати добрий художній смак, 

чітку координацію рухів, добрий зір та окомір, що дасть змогу досягти високої 

професійної майстерності, навчитись шити одяг, сукні, блузи, спідниці, брюки, 

жакети та інше.  



У народі кажуть, що робити людину красивою можуть два майстри, один із 

них – кравець. Адже вдало пошитий одяг може не тільки покращити зовнішній 

вигляд людини, але й поліпшити її внутрішній стан, зробити її на певний час 

щасливою. 

   Із зростанням культури і добробуту населення збільшується потреба у 

красивому і модному одязі. Про моду сьогодні пишуть і говорять багато, а фах 

кравця належать до найбільш престижних і прибуткових у світі. 

     На зміну гігантам швейного виробництва з`являється значна кількість 

більш гнучких невеликих акціонерних об`єднань і фірм, які потребують 

висококваліфікованих працівників.  

Мистецтво гарно одягатися – це такий же талант, як інші. Існують люди, 

яким від народження притаманне відчуття гармонії, кольору, форми, стилю. 

Вони відчувають одяг як другу шкіру. Таких людей, наділених талантом, 

елегантністю, досить небагато. 

Але при бажанні в собі можна 

розвинути та виховати цей талант. 

 

170 слів ( з інтернет сайту    

stblicey.luguniv.edu.uа) 

 

ДИКТАНТ – ПЕРЕКЛАД 

19. Types of tailoring 

  

 Tailorin g first fitting in Italy. As the tailoring 

profession has evolved, so too have the methods of 

tailoring. There are a number of distinctive business 

models which modern tailors may practice. While 

some may practice many, there are others who will 

practice only one or two. 

                                                                                                            46 слів 



20. A tailor 

A tailor is a person who makes, repairs, or alters clothing professionally, 

especially suits and men's clothing. 

Although the term dates to the thirteenth century, tailor took on its modern 

sense in the late eighteenth century, and now refers to makers of men's and 

women's suits, coats, trousers, and similar garments, usually of wool, linen, or silk. 

The  term  refers  to  a  set  of  

specific hand and machine sewing 

and pressing techniques that are 

unique to the construction of 

traditional jackets. Retailers of 

tailored suits often take their services 

internationally, traveling to various 

cities. 

Traditional tailoring is called bespoke tailoring in the United Kingdom, 

where the heart of the trade is in London's Savile Row, and custom tailoring in the 

United States and Hong Kong. This is unlike made to measure which uses pre-

existing patterns. A bespoke garment or suit is completely original and unique to 

each customer. 

                                                                                                             150  

слів 

21. Какая она разная 

Среди названий одежды много несклоняемых слов. Пальто — это 

привычная одежда для улицы. Галифе — брюки особого покроя, они 

расширяются у бёдер к коленям, а затем резко сужаются и плотно обтягивают 

ногу. Такая необычная форма брюк объясняется тем, что галифе 

предназначались для верховой езды и их носили с высокими узкими сапогами. 

А названы они по имени французского 

генерала Галифе. Манто — верхняя одежда 

из ткани или меха без сквозной застёжки.  



Эти слова пришли в русский язык из французского, но русский язык их 

до конца так и не освоил.  

73 слова (з календаря)  

22. Швея 

Швея - это одна из древних профессий, в корне изменилась в процессе 

научно-технического процесса. Сейчас эта профессия наиболее 

распространена в швейном и трикотажном производстве. С давних времен и 

до наших дней одежда является неотъемлемым атрибутом жизни человека. 

Но он не всегда был таким, каким мы привыкли его видеть. Одежда прошел 

длительный и сложный путь развития и совершенствования, прешь чем 

приобрел современный вид. 

Каждой эпохе, каждому историческому периоду присущи свои 

особенности по обработке и материалов одежды, цвета и рисунка ткани, 

сочетание деталей одежды, что вместе создавало определенный стиль. Стиль 

одежды - это своеобразное зеркало той или иной эпохи, которое позволяет 

судить о культуре и экономике любой страны в тот период. 

150  слів  (зі статті) 

 

 

 

23. Организация рабочего места швеи 

 Для многих пошив одежды это 

не просто увлечение или 

необходимость. Большинство швей, 

вкладывают в свое дело душу, получая 

уникальные модели. Те, кто не освоил 

уроки данного мастерства считают, 

что для шитья необходимо всего лишь 

швейная машинка и немного свободного времени. На самом деле это не так. 

Умение шить требует к себе должного внимания и грамотного подхода.  



Немаловажным значением для швеи является организация ее рабочего 

места. Именно от этого порой полностью зависит производительность и 

легкость процесса. Рациональное оборудование рабочего пространство, 

позволяет получать от процесса только приятные эмоции.  

Рабочее место швеи лучше всего оборудовать в виде треугольника. 

Углами данного треугольника будут являться место для шитья, место для 

раскроя и место для глажения. Деревянная доска, на которой будет 

проходить процесс выкраивания, лучше всего обтянуть чехлом из миткаля. 

Этот материал не даст ткани соскользнуть на пол. Непосредственный 

процесс шитья лучше всего производить на сиденье с колесиками. Это 

позволит быстро и удобно вам передвигаться по всей мастерской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Портниха 

В одиннадцать часов Надежда Порфирьевна, 

оставив дочь на попечение квартирной хозяйки, 

подъехала на извозчике, с большим коробом на 

коленях, к красивому дому на Гагаринской 

набережной и поднялась на второй этаж.  

Она была одета со вкусом и имела очень 

элегантный вид в своей тёмной суконной жакетке, 

плотно облегавшей её тонкий, гибкий стан, и в фетровой, скромно 

отделанной шляпке. Из-под шерстяной юбки светлого праздничного платья 



виднелись изящные ботинки. На маленьких руках были свежие шведские 

перчатки. Надежда Порфирьевна всегда старалась быть хорошо одетой при 

посещении клиенток. Её красиво и ловко сидящие платья сразу располагали 

заказчиц в пользу её искусства.  

Молодой видный лакей во фраке отпер двери, имея наготове 

праздничную улыбку в ожидании подачки от визитёра, но при виде портнихи 

улыбка быстро исчезла с его лица, и он небрежно проговорил, впуская 

Надежду Порфирьевну: «Подождите!»  

Надежде Порфирьевне показалось, что сегодня этот лакей был 

особенно пренебрежителен, не так, как прежде, и она вспомнила про 

вчерашний визит горничной, — вспомнила, и грустная усмешка пробежала 

по её лицу. Не привыкать ей к этим мелким лакейским оскорблениям! Мало 

ли их было, и не только от лакеев! 

178 слов  (По К. Станюковичу)  

 

 

 

 

 
 

ТЕКСТИ ДЛЯ ПЕРЕКАЗІВ 
 

25.  Вибір професії  
Одним з найважливіших кроків у житті 

є вибір професії. Адже займатися тим,що тебе 

цікавить,приносить радість – одна з 

найважливіших умов відчуття життєвої 

повноцінності. 

Вибір навчального закладу,а згодом 

професії значною мірою впливає на все 

наступне життя молодої людини. Тут не 



можна покладатися на випадковість,квапитися. Необхідне найсерйозніше 

ставлення до цієї проблеми як батьків,так і самих молодих людей. 

До питання вибору професії людина повертається інколи не раз. 

Уперше воно постає перед нею після закінчення неповної середньої школи, у 

15-річному віці. Для тих,хто продовжив шкільне навчання,це питання 

виникає знову після одержання атестату про середню освіту. Що робити далі: 

йти працювати, поступати на курси чи до вищого навчального закладу. 

Вирішуючи такі питання, необхідно добре зважати на всі їх аспекти. 

Молоді люди,буває, самі не знають, що б їм хотілося робити. Їхні 

життєві інтереси ще не сформовані,а батьки так само мають досить туманне 

уявлення про можливості, що відкриваються перед їхньою дитиною. 

Інколи виручають щасливі випадки. Старшокласник, наприклад, може 

зацікавитися тим,чим захоплюються його товариші, і відповідно до нього 

обирає потім свою майбутню професію. Трапляється, що не сім’я, не школа, 

а  хтось зовсім інший - родич або знайомий – може виявити певний талант 

учня. Проте щасливі нагоди не бувають правилом, вони швидше свідчення 

підвищеної чутливості «чужих» людей до тих задатків дитини, яких не 

помітно її найближче оточення.  

Набагато частіше впливають на вибір майбутнього фаху батьки, їх 

робота, вподобання. Та не завжди це можна вважати найкращим. Свою 

майбутню спеціальність молода людина повинна обирати 

самостійно,цілеспрямовано і не поспіхом. 

Наша система освіти покликана сприяти оптимальному розвиткові 

молодою людиною своїх талантів. Водночас це становить передумову 

найкращого вибору майбутньої роботи. На жаль, ще мало знають у нас про 

характер, специфіку, умови праці окремих професій перспективу певних 

спеціалізацій. Наприклад, чимало робітничих професій уявляються нам 

такими ж, як на початку століття. Набагато ширші наші знання про 

«престижні» спеціальності, скажімо, телеоператор, менеджер, програміст, 

перукар тощо або ж професії рідних чи знайомих. Водночас сотні інших 



можливостей висококваліфікованої, цікавої, перспективної праці 

залишаються для молоді невідомими. 

Орієнтація на навчання у вищому навчальному закладі також буває 

недостатньо обґрунтованою. Так, обираючи професію вчителя,інколи 

керуються міркуванням про те, що в учителів тривала відпустка, забуваючи 

при цьому, скільки ненормованого робочого часу забирає в людини професія 

педагога, якої психічної напруга вона вимагає і т. ін. часом ваблять майбутні 

титули або блиск сцени артистів. 

Роблячи ставку на «грошовиті» професії, забувають, що вище 

оплачувана праця буває складнішою і важчою фізично чи розумово, вимагає 

вищої кваліфікації, більшої відповідальності, затрати часу то що. До того ж 

більші гроші, вище становище самі по собі не завжди гарантують 

задоволення роботою. 

Тим, хто обирає професію варто 

задуматися чи не оцінюють вони 

життєві перспективи подібним чином. 

І не зайве нагадати, що більшість 

наших громадян мають не 

«престижні», а інші корисні, необхідні 

й цікаві професії.                            451  

слово  (За І. Томатом)  

26. Чи знаємо ми одяг своїх предків? 

   Український народний одяг – яскраве й самобутнє 

культурне  явище, котре розвивалося й удосконалювалося 

протягом століть. Зберігаючи різних епох, особливості 

костюма являють собою важливе джерело вивчення 

етнічної історії населення, його соціальні структури, 

етнічних поглядів та уявлень.  

     Історія українського народного костюма генетично пов’язана з традиціями 

Київської Русі.  Археологічні  розкопки засвідчують широкий розвиток 



ткацтва та різноманітних ремесел того часу, дають повне уявлення про 

давньоруське вбрання. Відомості про одяг є і в давньоруських письменних 

пам’ятках. Так, в Іспанського літописі згадується кожух, у «Слові о полку 

Ігоревім» - кожух і опанча, в інших джерелах – сорочка, ногавиці, плащ 

(корзно), свита клобук, вінець тощо. Чимало знахідок говорить і про 

побутування в Київські Русі шкіряного та плетеного взуття, великої кількості 

прикрас.  Ці матеріали суттєво доповнюються іконографією XI – XIV ст. 

фрески, ікона, книжкові мініатюри дають уявлення про одяг пануючих верст 

населення князів, бояр, дружинників тощо. На фресках Софієвський собор в 

Києві збереглися зображення одягу не тільки князівської сім`ї, а й  

музикантів, мисливців. Кияни особливо киянки одяглися багато, зручно і зі 

смаком.  Уявимо, як виглядали наші давні родичі не в музеї чи на сцені, а в 

реальному житті, де одяг носять мусить і оберігати, захищати людину, і 

прикрашати.  

     Костюм давньоукраїнської селянки був самобутнім та барвистим.  Він 

складався із довгої вишитої сорочки, поясного одягу у вигляді одного або 

двох нашитих полотнищ орнаментованої або 

картатої вовняної тканини жінки. На голові у 

дівчини був вінець, а у заміжньої жінки 

рушниковоподібний шматок тканини, що 

накидався на багато прикрашених твердий, 

виконаний із дорогої тканини головний убір, 

яким щільно закривали волосся -  опічок. На ноги одягали плетені або 

шкіряні постоли.  

      Досить чітко виявилося тогочасні регіональні 

відмінності костюма, які брали свій початоок з часів 

давніх племінних об’єднань. Це стосувалось перш за 

все прикрас, які вироблялись місцевими майстрами, 

- бронзових та срібних підвісок, якими прикрашали 

головне вбрання та зачіску, скроневих та нагрудних 



прикрас. Але дані особливості з розвитком ремісництва у містах поступово 

нівелювались. Стійкішими були традиціями виробництва тканого одягу, 

плетення взуття, а також техніка та мотиви орнаментика -  особливо сорочок 

які, майже до кінця XIX ст. Зберігали дані локальні особливості. У цьому 

плані слід виділити одяг населення Середнього Подніпров’я територіального 

центру формування української народності.       

      Комплекс чоловічого селянського одягу складався із сорочки до колін, що 

одягались на випуск та підперезувались шкіряним або в’язаним поясом, а 

також не широких штанів (портів ганчірок).  На поясі кріпилися різні 

необхідні речі кресало, гребінь, невеликий ніж. Головний убір встановила 

валяна шапка, взуттям служили личаки або шкіряні постоли. У прохолодні 

пори року одягали сукняну свиту, взимку – хутряний 

кожух.  

       Костюм простого міського люду був близьким до 

селянського. Городянки також носили довгу сорочку та 

не шитий одяг типу обгортки або запаски. На голову 

дівчата одягали вінець, а жінки опічок, який покриває 

рушникоподібним вбранням із білої тканини (убрус 

намітка). Але значно різноманітними були прикраси: 

сережки, намисто, браслети тощо. Чоловічий костюм теж генетичний був 

пов'язаний із селянським. 

453 слова  (Т.Ніколаєва, Г. Щербій) 

27. Українська вишивка 
 

Вишивка – один із видів народного 

декоративного мистецтва; це 

орнаментальне або сюжетне 

зображення на тканині, шкірі, 

виконане різними ручними або 

машинними швами. 



Створення на шкірі, тканині узорів за допомогою голки і ниток відоме з 

давніх-давен. Ще в XI ст. на Русі існувала перша вишивальна школа, 

організована сестрою Володимира Мономаха Ганкою, де дівчата вчилися 

гаптувати золотом і сріблом. 

У XVI-XVIII ст. центрами вишивання були Качанівка на Чернігівщині, 

Григорівка на Київщині, Велика Бурміка на Черкащині та ін. Цей вид 

мистецтва поширювався по всій території України. Вишивали в кожному 

селі, монастирі, дворянському, купецькому середовищі. У XIX-XX ст. 

відкриваються навчально-кустарні майстерні, художньо-промислові артілі, 

великі спеціалізовані підприємства з вишивки (нині на Україні їх понад 

двадцять). 

Основне призначення вишивки – прикрашання одягу та інтер’єрно-

обрядових тканин. Вишивали головні убори – очіпки, намітки, хустини, а 

також сорочки, кожухи, свитки, корсетки, кептарі, юпки, рушники, 

скатертини тощо. Вишивальними матеріалами були тканини домашнього і 

фабричного виготовлення (вовняні, лляні, полотняні,  перкаль, коленкор, 

батист, китайка, шовк, кумач тощо). Для гаптування використовувалися 

ручно-прядені і фабричні нитки: заполоч, біль, гарус, шовк та ін., металічні 

золоті й срібні нитки, корали, перли, коштовне каміння, бісер;  металічні 

пластини – «лелітка», ґудзики, намистинки, блискітки, сап’янові стрічки, 

монети тощо. 

В Україні налічується близько 100 видів і технічних прийомів вишивання 

(гладь, хрестик, низь, мережання, бігунець, плетіння тощо). Композиційне 

вирішення української вишивки відзначається безмежною фантазією, 

колоритом. І все ж переважає стрічкова, букетна і вазонна композиції. 



Вишивка – це не тільки майстерне 

творіння золотих рук народних умільців, 

а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів, 

духовних устремлінь, інтелекту 

українського народу. Численні 

орнаментальні зображення тварин, 

птахів, дерев, квітів, стверджують, що 

наші предки обожнювали, опоетизовували природу не лише у фольклорі, а й 

у декоративному мистецтві. Наприклад, рушники з вишитими зображеннями 

голубів, півнів, коней, хрестиків тощо були своєрідними оберегами, що 

захищали людину від «злих» сил. Вагоме значення мала й кольорова 

символіка (червоний – любов, жага, світло, боротьба; чорний – смуток, 

нещастя, горе, смерть; зелений – весна, буяння, оновлення життя тощо). 

Крім того, вишивання як національна традиція сприяло формуванню у 

дівчат і жінок терпіння, відчуття краси. Дівчина мала вишивати милому 

сорочку, хустину, весільні рушники. Вишитий своїми руками одяг був одним 

із головних показників працьовитості юнки. 
345 слів  (з календаря) 

 
28. Чи знаєте ви, що таке галiфе з полотна? 

На це сам Микола Васильович Гоголь вiдповiв 

би негативно: "Нi, ви не знаєте, що таке галiфе з 

полотна". 

I краще б не вiдати цiєї розкошi. Та багато чого 

довелося зазнати дiтям країни, що стала серцевиною 

нового свiту. 

Тодi i нашi майбутнi вченi, i майбутнi 

астронавти, i чародiї слова прокидалися i засинали 

пiд хурчання маминого веретена. Це хурчання приносило їм у сни джмелине 

дзижчання, i спiв рожевої гречки, i помах крил вiтряка, i якiсь такi думи, вiд 

яких у людини прорiзалися новi дерзання чи крила. 



А якi думи снувалися тодi у головах матерiв? I чи багато хто згадав, що 

в отому бiлому полотнi, яке розстелялося по всiх усюдах i за копiйки 

розкочувалось по бундючних експортах, горбились безсоннi ночi, 

пригашений слiпаками цвiт очей i стогiн протертих пучок? 

Я не дуже полюбляв роботу бiля терницi, бительницi, прядiння, 

снування, золiння, але дуже любив, як ткалося i вибiлювалося полотно. Коли 

ви не знаєте, як нашi матерi бiлили полотно, то ви багато чого втратили. 

Це починалось тодi, коли на лужках i левадах затоплений латач прямо в 

барвiнковiй водi засвiчував свої весiльно-золотi свiчада, а з лiсу обзивалася 

зозуля. I от рано-вранцi, ще й ранесенько, коли в селi позiхає ледащий туман, 

на лужок iз полотном на плечi приходить господиня. Вона стає обличчям до 

приiмленого сонця, накупує ним свої вiї, щось довiрливо шепоче йому, а 

далi, пiдтикавшись, босонiж, як лелека, входить у воду, вибираючи таке 

мiсце, щоб низ полотна лежав на водi - на латачi, на травi i м'ятi, а верх 

насновувався променем. А коли б цього не було, то взимку нашi суботнi 

сорочки не пахли б м'ятою, не озивалися б зозулею i не марилося б нам 

весною... 

У тi  полотнянi  часи в нашому селi  пiшла мода на галiфе,  i  так вона 

пiшла, що, мов лихоманка, охопила всiх чоловiкiв. I яких тiльки у нас тодi не 

було галiфе: i круглих, як пiвбубона, i напiвкруглих, i тих, що починалися 

вигином, а закiнчувалися дужкою, i таких, мов 

перевернута голова бика, i зовсiм рiжкастих.  

На що вже дiвчата - i тих спокусила мода: 

дарма що вони тодi ще не носили штанiв, все 

одно деякi придумали галiфе на рукавах 

сорочок: починалося воно прямiсiнько вiд 

чохлiв i зникало, не доходячи до плiч. Правда, 

це галiфе не було таким пишним, як у 

парубоцтва, але й воно викликало заздрiсть чи зневагу у тих,  яким лiта не 

дозволяли ганятися за модою. 



 
  385 слів ( За М. Стельмахом ) 

29. Тканини 

 Поруч з обробкою хутра в Україні вже з 

давніх-давен люди вміли виробляти тканини 

з льону, коноплі та з овечої вовни. Всі ці 

тканини вироблялися кустарним, чи, краще 

сказати, домашнім способом. 

Льон — це одна з найкращих культурних рослин, яка плекалася на наших 

землях ще в період дохристиянської доби. Конопля була запозичена нашими 

предками від іранців, але теж дуже давно, бо насіння коноплі було знайдено 

в Могилах, які датувалися періодом поганських часів. Обидві ці рослини 

згадуються в церковних постановах Ярослава Мудрого. 

Овеча вовна та вовняні тканини згадуються в літературних пам’ятках уже з 

9-го століття. Крім того, залишки вовняних тканин, як і тканин з льону, часто 

знаходять археологи, розкопуючи могили стародавніх слов’янських 

поховань на території нашої батьківщини. 

З чужинецьких, привізних тканин найпоширеніший по всій Україні був 

шовк, що в старих літературних пам’ятках називається паволокою. 

Одночасно з шовком на Україні було багато привезеної з чужинецьких країн 

тяжкої золотої парчі, а також і оксамиту. Отже, населення княжої та 

гетьманської України широко користувалося дорогоцінним матеріалом для 

свого одягу.  
В кінці XVIII століття, коли російська цариця Катерина II скасувала 

Гетьманщину, зруйнувала Запорізьку Січ та закріпостила осиротілих селян, 

населення України збідніло. 

Тоді вже тільки шляхта та неве-

личка частина міщан могли 

купувати дорогоцінні експортні 

тканини. Переважна більшість 



українського населення, тобто селяни, все менше і менше вживали для свого 

одягу шовк, оксамит і парчу. Тканини власного виробу стали майже єдиним 

матеріалом для вжитку українських селян. Але і тканини власного виробу з 

льону, коноплі та вовни були досить високої якості. Так, про українське 

сукно вже в середині XIX століття добре відзиваються чужинці, які 

відвідували Україну. Один із таких відгуків ми знаходимо в одного з 

найбільших письменників Франції того часу, Оноре де Бальзака, що в 1850-

му році побував у селі Верхівцях на Київщині. В своєму листі до рідних він 

писав: «Верхівці мають досить велике населення, тут існує суконна фабрика, 

дуже добра. Мені роблять кожух на сибірській лисиці на зиму з тутешнього 

сукна, і це сукно варте французького». 

Що ж до українського селянського полотна, а особливо полотна з льону, то 

його ще й тепер залюбки вживають для чоловічих сорочок та жіночих суконь 

не тільки в Україні, а й за кордоном. Щодо грубості ниток селянське 

домоткане полотно ділиться на три основні види, а саме: найгрубшу 

рядовину, середню «десятку» та найтоншу «дванадцяту». Рядовина 

вживається на верхній робітний одяг для чоловіків, з «десятки» шиють 

сорочки, а «дванадцятка» йде переважно на жіночий одяг, рушники та 

скатерки. 

Тепер уже в Україні, як і скрізь по всьому світі, побудовані нові текстильні 

фабрики з наймодернішим ткацьким устаткуванням, але тканини 

домашнього селянського виробу ще довго будуть існувати по наших 

мальовничих селах та хуторах як одна з найулюбленіших галузей народного 

промислу. 

426 слів  (За О. Воропаєм.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СЛОВНИК 
Українська Російська Англійська Значення терміну 
Ажурна 
тканина 

Ажурная 
ткань  

Openwork 
[ˈəʊpən wəːk] 

прозора або напівпрозора тканина, що 
виробляється шляхом складного первинного 
(ажурного) переплетення ниток 

Аксесуар  Аксессуар Accessory  
[əkˈsesərɪ] 

прозора або напівпрозора тканина, що 
виробляється шляхом складного первинного 
(ажурного) переплетення ниток 

Акцент  Акцент Accent 
[ˈæks(ə)nt] 

підкреслення будь-якого елементу одягу за 
рахунок конструктивних особливостей, кольору, 
використання фурнітури  

Американсь
ка пройма  

Американск
ая пройма 

American armhole   
[əˈmerɪkən] 

дуже відкрита  пройма; робиться у літніх блузах 
та сукнях без рукавів, коли плечі залишаються 
відкритими приблизно по лінію рукавів реглан 

Англійська 
шпилька  

Английская 
булавка  

Safety Pin   
[ˈseɪftɪ pɪn] 

швацький інструмент для скріплення у вигляді 
скрученого дрота з гострим кінцем, що 
замикається всередину 

Англійський 
костюм  

Английский 
костюм 

English costume  
[ˈɪŋɡlɪſ  
ˈkɒstjuːm] 

узагальнене поняття — діловий, строгий за 
кольором та стилем одяг 

Асортимент 
одягу  

Ассортимен
т одежды   

Range of clothing  
[reɪndʒ  ɒv 
ˈkləʊðɪŋ] 

одяг, об’єднаний у групи за якоюсь ознакою 
(матеріали, призначення)  

Атель’є  Ателье  tailor's shop  майстерня з пошиву та ремонту доягу 
Атлас 
(араб.) 

Атлас 
(араб.)  

Satin  [ˈsætɪn] щільна шовкова, вовняна або льняна тканина 
атласного переплетення  

Бавовна  Хлопок  Cotton [kɒtn] один з видів природних волокон рослинного 
походження 

Борт  Борт  Coat-breast; 
(лацкан) lapel 

лівий або правий край полочки верхнього одягу 
(пальто, піджака, плаща), на якому розташовують 
петлі та гудзики застібки 

Вельвет 
(англ.)  

Вельвет 
(англ.)  

Fustian  бавовняна ворсова тканина з уточним ворсом, що 
виробляється з порвняно тонкої пряжі 

Верхній 
одяг  

Верхняя 
одежда 

Overdress, 
outerwear,  
tog [tɒg] 

це елемент одягу, що надягається на ноги та на 
тулуб і руки. Здебільшого надягають під час 
поганої погоди 
розм. пальто, верхняя одежда 

Вечірній 
одяг  

Вечерняя 
одежда 

Gaudery   

Викроюван-
ня деталей 

Выкраива-
ние деталей 

Cutting out of 
details  

вырезание деталей швейного изделия по 
намеченным контурам 

Вишивка Вышивка Embroidery  
Віскоза Вискоза  Viscose  

Rayon  
первое искусственное волокно, завоевавшее 
коммерческий успех 

Вішалка Вешалка Shoulder[ʹʃəʋldə] 
Peg [peg] / 
Rack [ræk] 

деталь швацького виробу з матеріалу або стрічки 
для його підвішування 

Вкорочуван-
ня   

Укорачива-
ние  

Shortening 
 [ˈʃɔ:tnıŋ] 

відрізати, тобто вкоротити низ швацького виробу, 
зробити одяг коротшим 
 



Вметування 
деталей 

Вмётывание 
деталей  

Tacking in of 
details  
[ʹın ɒv ʹdi:teıls] 

технологічний термін, що означає тимчасове 
ниткове з’єднання деталей по овальному контуру  
 
 

Вовняна 
тканина 

Шерстяная 
ткань  

Woollen  cloth 
[ˈwʋl(ə)n klɒθ] 

текстильна тканина, що зроблена з чистої 
вовняної пряжі або в поєднанні її з іншими 
волокнами 

Вставка Вставка Insert[ʹınsɜ:t] деталь або вузол швацького виробу для його 
декоративного оформлення 

Габардин 
(фр.) 

Габардин 
(фр.)  

Gabardine 
[ʹgæbədi:n]  (Fr.)  

класична пружна вовняна тканина, вироблена 
диагоналевим переплетенням із крученої пряжи 

Газ (фр.) Газ (фр.),  Gauze [gɔ:z] / 
gossamer 
[ʹgɒsəmə] 

загальна назва великої групи леких прозорих 
тканин із вовни або тонко скрученої бавовни 

Галіфе Галифе Jodhpurs  ['ʤɒdpəz 
] / riding breeches 
[ʹraıdıŋ͵brıtʃız] 

штани, що облягають голені і дуже 
розширюються доверху 

Гардероб  Гардероб  Wardrobe 
[ʹwɔ:drəʋb],  
clothes [ʹkləʋ(ð)z] 
pl. 

підібрана за якимось ознаками сукупність одягу, 
взуття, аксесуарів для усіх необхідних випадків 
життя однієї людини  

Гарнітур Гарнитур Necklace [ʹneklıs] Комплект, набір предметів, які служать якій-
небудь одній меті 

Готовий  
одяг 

Готовая 
одежда 

Ready -made 
clothing [ʹredı 
meıd  'kləʋðıŋ] 

готова сукня 

Ґудзик  Пуговица  Button [ʹbʌtn] застібка для з’єднання деталей вироба через 
петлю 

Дамаск  Дамаск  Damascus 
[dəʹmæskəs] 

шовкова, вовняна або бавовняна тканина 
полотняного або крепового переплетення 

Декорувати  Декориро-
вать 

Decorate 
[ʹdekəreıt] 

прикрашати, надавати красивого вигляду; 
художньо оформляти виріб 
 

Джинси  Джинсы Jeans  
[dʒi:nz] 

брюки из джинсової тканини 
 

Дизайн  Дизайн Design 
[dıʹzaın] 

художнє конструювання предметів, проектування 
естетичного вигляду промислових виробів 

Жакет  Жакет  Jacket [dʒækıt] швацький або трикотажний плечовий одяг з 
рукавами, розрізом або застібкою від верху до 
низу, що вкриває тулуб та частково стегна 

Забарвлення  Окраска  Colour [ʹkʌlə]/ 
dyeing [ʹdaııŋ] 

колір, відттінок кольору будь-якого матеріалу 

Закрійник, 
закрійниця  

Закройщик, 
закройщица 

Cutter 
[ʹkʌtə] 

робочий, майстер, що раскроює тканину, шкіру 

Заметування  Замётывание  Basting [ʹbeıstıŋ] тимчасове ниткове з‘єднання підігнутого края 
деталі, складок, виточок, защипів 

Запонка  Запонка Cufflink [ʹkʌflıŋk] металічна або кістяна застібка, що вдівається в 
петлі на манжетах і комірі чоловічої сорочки 

Запрасуван-
ня  

Заутюжива-
ние 

Hot pressing 
[͵hɒtʹpresıŋ] 

технологічнй термін, що означає вкладання 
припусків тканини на шво, складку або 
подігнутого края деталі на один бік і закріплення 
їх в цьому положенні за допомогою праски 



Застібка  Застёжкa Placket [ʹplækıt] Пристрій для швидкого застібування одежі 
Застрочу-
вання 

Застрачива-
ние  

Stitching 
[ʹstıtʃıŋ  ] 

стандартизований, технологічний термін, що 
означає прокладування строчки (зазвичай з 
лицьовоі сторони) для закріплення підігнутого 
края деталі або виробу, складок, виточок, защепів 
та ін. 

Зразок  Образец  Model [mɒdl] нове художнє і конструктивне рішення 
зовнішнього вигляду виробу (модель або 
малюнок) 

Індивіду-
альне 
замовлення 

Индивиду-
альный 
заказ, 
индивиду-
альный 
пошив 

Custom made 
[͵kʌstəmʹmeıd]/ 
individual 
tailoring 
[͵ındıʹvıdʒʋə 
ʹteılərıŋ] 

виготовленя одягу, взуття, головних уборів и т. і. 
за замовленням однієї людини 

Кант  Кант  Edging [ʹedʒıŋ], 
Piping [ʹpaıpıŋ] 

вузька кольорова смужка, облямівка по краю або 
шву одягу 

Карта 
розкрою 

Карта 
раскроя  

Cutting chart 
[ʹkʌtıŋ tʃɑ:t] 

технологічний документ, що вміщує завдання для 
настилання партії матеріалу і фактичні дані 
разкрою 

Кишеня  Карман   Pocket [ʹpɒkıt] деталь або узел швейного изделия для хранения 
мелких предметов и декоративного оформления 
изделия 

Клапан  Клапан   Valve [vælv] деталь кишені для обробки лінії розрізу або 
елементо декоративного оформлення виробу 

Клапоть  Лоскут  Rag [ræg] / 
piece [pi:s] 

залишки, шматки, відходи тканин, шкіри і т. п. в 
швейному, текстильному виробництві 

Класичний 
костюм  

Классически
й костюм  

Classic suit 
[ʹklæsık sju:t] 
 

назва чоловічого або жіночого костюма строгої 
формыїи, що відповідає способу життя ділової 
людини 

Класичний 
стиль  

Классичес-
кий стиль  

 Classic style 
[ʹklæsık staıl] 

сучасний стиль одягу, що характеризується 
цілісністю форм, відповідністю обсягів 
пропорціям фігури, чіткістю лінії 

Кнопка  Кнопка   Button  [ʹbʌtn] застібка пружинної дії 
Колекція  Коллекция  Collection 

[kəʹlekʃ(ə)n] 
серія моделей одягу різного призначення 
 

Комір Воротник  Collar [ʹkɒlə  ] деталь або вузол швейного виробу для обробки й 
оформлення вирізу горловини 

Конструк-
тивна лінія  

Конструк-
тивные 
линии  

Design lines 
[dıʹzaınlaınz]  

контурні лінії деталей  
(головним чином шви), що розділяють поверхню 
одягу на окремі частини (деталі), що створюють її 
об'ємну форму, що й характеризують її зовнішній 
вигляд 

Конструкція  Конструк-
ция  

Construction 
[kənʹstrʌkʃ(ə)n] 

 будова, обладнання, взаємне розташування 
частин якого-небудь предмета 

Конструю-
вання  

Конструи-
рование  

Construction 
[kənʹstrʌkʃ(ə)n] 

найважливіша частина проектування одягу, 
швейних виробів 

Контраст  Контраст  Contrast 
[ʹkɒntrɑ:st] 

різко виражена протилежність; контраст зоровий, 
зорова оцінка відносної яскравості (освітленості) 
предмета або його кольору в порівнянні з 
навколишнім фоном 

Корсет Корсет Corset [ʹkɔ:sıt] / в XIV ст. —нижня жіноча білизна зі шнурівкою, 
що сильно стягує нижню частину фігури; в XV-



stays [steı ] / 
girdle [gɜ:dl] 

XVIII ст. — із вставленими металевими 
прутиками або китовим вусом 

Костюм Костюм  Costume 
[ʹkɒstjʋm] / 
suit [s(j)u:t] 

певна система предметів і елементів одягу, 
взуття, аксесуарів і ін., що відбиває соціальну й 
національну приналежність людини, його стать, 
вік, професію  

Краватка Галстук  Tie [taı] /  
necktie [ʹnektaı] / 
(широкий) cravat 
[krəʹvæt] / брит., 
ascot [ʹæskət] 
амер 

декоративний предмет одягу, доповнення до неї 

Крій  Крой  Cutting out 
[ʹkʌtıŋʹaʋt] / 
cut [ʹkʌt] /  
style [staıl] (dress) 

деталі і їх частини, отримані в результаті розкрою 

Кромка  Кромка  Edge [edʒ] / 
band [bænd] 

вузька смужка по частковому краю тканини  
(уздовж ниток основи), що відрізняється 
виробленням 

Крюк, гачок   Крюк , 
крючок 

Hook [hʋk]    

Ланцюговий 
стібок 

Цепной 
стежок  

Chain-stitch 
[tʃeınstɪtʃ] 

частина ниткового рядка між двома проколами 
голки, отримана за допомогою петлителя 

Лекало  Лекало  Curve  
[kɜ:v] 

шаблон, безшкальний вимірювальний інструмент 
або розмічальне обладнання для контролю або 
обведення криволінійних контурів фасонних 
деталей одягу при їхньому викроюванні 

Лицювати  Лицевать   Turn   
[tɜ:n] 

перешивати одяг, роблячи виворітну сторону 
лицьовою 

Льняні 
тканини 

Льняные 
ткани 

Linen fabric 
[ʹlının ʹfæbrık] 

виробляються із льняної пряжі 
 

Льон Лен  
 

Linen [ʹlının] / 
Flax [flæks] / 
line [laın] 

рослинне волокно, відоме ще в далекій давнині. 
Льняні тканини виробляються із льняної пряжі 

Макет  Макет Layout model  
[ʹleıaʋt ͵mɒdl] 

модель чого-небудь, попередній зразок, 
відтворений у зменшеному вигляді; умовне 
об'ємне зображення предмета, що дає уяву про 
його форму, пропорції, функції 

Макети 
фігур  

Макеты 
фигур 

Layouts figures 
[ʹleıaʋt s ͵fıgəz]  

гіпсові торси, що точно передають форму й 
рельєф поверхні тіла людини 

Манекен  Манекен  Dummy  [ʹdʌmı]/ 
Manikin 
[ʹmænıkın] 

дерев'яна або пластмасова фігура у формі 
людського тіла для приміряння або демонстрації 
одягу 

Манжета Манжета  Cuff   [kʌf  ] деталь, що оформлює низ рукавів і штанів 
Манішка Манишка  

 
Dickey [ʹdıkı] / 
(false) shirtfront 
[ʹʃə:tfrʌnt] /dicky 
[ʹdıkı] 

імітація блузки або сорочки, носиться тільки під 
костюм, жакет, плаття 

Мантилья Мантилья Mantilla 
[mænʹtılə] 

 



Манто  Манто  Opera –cloak  
[ʹɒp(ə)rəkləʋk] / 
mantle [mæntl] / 
(lady's) fur coat 
[͵fɜ: kəʋt] 

жіноче широке пальто, зазвичай хутряне 

Матерія  Материя  Fabric [ʹfæbrık] тканина, текстильний матеріал, полотно 
 

Махрові 
тканини  

Махровые 
ткани 

Terry  cloth 
[ʹterɪklɔθ] 

бавовняні або льняні тканини, вироблені 
складним махровим (петельним) переплетенням: 
при ткацтві використовують дві основні й одну 
утокову нитки 

Машина 
швацька  

Машина 
швейная  

Sewing Machine 
[ʹsəuɪŋməʹʃi:n] 

перші швейні машини з’явились наприкінці XVIII 
ст. 
 

Моделюван
ня  

Моделирова
ние  

Modeling 
[mɔdlɪŋ] 

творчий процес створення новоих моделей з 
урахуванням їх призначення й навколишнього 
середовища, властивостей матеріалів, 
зовнішнього й внутрішнього вигляду людини 

Модельєр  Модельер  Fashion designer 
[dıʹzaınə] 

 фахівець із виготовлення моделей, зразкових 
екземплярів виробів 
 

Модний 
одяг  

Модная  
одежда 

Withit  clothes 
[wɪ’ðɪt kləʋ(ð)z] 

 

Накладка  Накладка  Onlay [ʹɒnleı] / 
joint  plate 
[ʹdʒɔınt pleıt]   

деталь або вузол швейного виробу для 
підвищення зносостійкості й (або) захисних 
властивостей окремих місць виробу 

Накладна 
кишеня  

Накладной  
карман 

Patch pocket 
[ʹpætʃ͵pɒkıt]  

 

Наперсток Напёрсток  Thimble 
[ʹθımb(ə)l]  

назва походить від російського «перст» — 
палець. Предмет, який захищає палець від уколів 
голки 

Національ-
ний одяг 

Националь-
ная одежда 

Nationality 
clothes 
[͵næʃəʹnælıtı  
kləʋ(ð)z] 

 

Нитки  Нитки  Thread [θred] кручені вироби, вироблені з бавовняної, лляної, 
вовняної пряжі, натурального шовку, хім.. ниток 

Облицюван
-ня  

Облицовка  Facing   
[ʹfeısıŋ]  

декоративна деталь, що облямовує 
шкірогалантерейну застібку 

Облямівка  Кайма Fringe 
edging [ʹedʒıŋ] / 
band [bænd] / 

кольорова смуга, що обрамляє краї тканини або 
якого-небудь предмета, наприклад, шалі, низу 
плаття та ін. 

Обметуван
ня петлі 

Обмётыван
ие петли 
 

Buttonhole stitch 
[ʹbʌtnhəʋl͵stıtʃ] 

ниткове закріплення зрізу деталі або прорізи для 
запобігання від опадання 

Одяг  
 

Одежда  Clothes 
 [kləʋ(ð)z] / 
Garments 
[ʹgɑ:mənt] 

сукупність виробів, що одягаються людиною, 
покликаних захищати іі від несприятливих 
кліматичних впливів і виконуює також естетичні 
функції 

Одяг за інд. Одежда по Designer clothes одяг, виготовлений по вимірах фігури людини й 



замовлення
м  

индивидуал
ьному 
заказу  

[dıʹzaınəʹkləʋðz
]  

пропонованої моделі; 
одяг, зшитий за авторською моделлю 

Одяг 
повсякден-
ний 

Одежда 
повседнев-
ная  

Townwear 
[ʹtaʋnweə] 
civies  
[ʹsıvız]  
Informal  dress 

- побутовий одяг для повсякденного носіння 
- цивільний одяг (противоп. формовому) 

Одяг 
поясний 

Одежда 
поясная  

Hip clothes  
[hıp kləʋ(ð)z] 

одяг, що опирається на нижню опорну частину 
справи, обмежену зверху лінією талії, а знизу 
лінією стегон 

Одяг 
робочий  

Одежда 
рабочая  

work clothes  
[ʹwɜ:kʹkləʋ(ð)z] 

домашній одяг для роботи в побутових умовах 

Оздоба  Украшение  Adornment 
[əʹdɔ:nmənt] / 
decoration 
[ʹdekəʹreıʃ(ə)n] 
ornament 

додання одягу гарного, ошатного вигляду 

Оздоблення 
одягу  

Отделка 
одежды  

Trimming 
[ʹtrımıŋ] 

один з декоративних елементів композиції одягу 

Оздоблювал
ьні 
матеріали  

Отделочные 
материалы  

Finishing 
materials  
[ʹfınıʃıŋ 
məʹtı(ə)rıəlz] 

матеріали й вироби, призначені для прикраси або 
обробки предметів одягу 

Окантовка 
(оздоблення) 
деталі 

Окантовка 
(отделка) 
детали 

Edging  
[ʹedʒıŋ] 

обробка зрізу деталі смужкою матеріалу, тасьмою 
для обробки  

Основа і 
уток  

Основа и 
уток  

Basis and weft 
[ʹbeısıs ænd weft] 
(woof) [wu:f] 

дві системи ниток, що утворюють тканину 
 

Пальто Пальто  Coat  [kəʋt] 
topcoat [tɒpkəʋt] 

спочатку «одяг з рукавами» — на відміну від 
накидок і плащів, предок сучасних пальто 
 

Перед Перед  Front [ʹfrʌnt] / 
fore-part  

передня деталь швейного виробу 
цільноскроєна або, що складається з частин 

Підкладка Подкладка  Lining [ʹlaınıŋ] / 
 line a coat  
[laın ʌ kəʋt] / 
silk-lined  
[sılk laınd] / 
 with a silk lining 
[wıð ʌ sılk ʹlaınıŋ] 

-деталь або вузол швейного виробу для 
оформлення його виворітної сторони 
 
-зробити підбивку до пальто 
- на шовковій підбивці 

Плащ  Плащ  Mackintosh 
[ʹmækıntɒʃ], 
waterproof 
[ʹwɔ:təpru:f] 
(coat), raincoat 
[ʹreınkəʋt] 

 у Давній Русі широкий розстібний одяг без 
рукавів, що надівається внакидку. В XX ст. 
плащем стали називати макінтош, а пізніше будь-
який подібний верхній одяг з легкого щільного 
матеріалу з водовідштовхувальними 
властивостями, на застібці 

Подборта  Подборт  Subside  
[səbʹsaıd] 

деталь швейного виробу для обробки країв 
розрізу переду 
 



Приметуван
ня  

Примётыва-
ние  

Tack (on) 
[ʹtækʹɒn] 

тимчасове ниткове з'єднання дрібних деталей 
швейного виробу з великими 

Пришивання  Притачиван
ие 

stitch (to) 
[ stıtʃ(tʋ)] / 
sew on (to) 
[səʋʹɒn (tʋ)] 

ниткове з'єднання дрібних деталей з великими 

Пришивати 
гудзики 

Пришивать   
пуговицы   

sew on buttons 
[ʹsəʋʹɒn ʹbʌtnz] 

 

Прокладка  Прокладка  Laying [ʹleııŋ], 
construction 
[kənʹstrʌkʃ(ə)n] 

деталь або вузол швейного виробу для додання 
стійкості форми або теплозахисту, розташовані 
між верхнім і нижнім шарами матеріалу 

Пропарюван
- ня  

Пропариван
ие  

Steaming 
[ʹsti:mıŋ] 

волого-теплова обробка, що забезпечує насичення 
швейного виробу пором 

Розмір Размер  Size [saız] 

 

величина виробу в якому-небудь вимірі; мірка, 
номер, що позначає величину предмета одягу 
(наприклад, розмір плаття, пальто, розмір взуття) 

Рукав  

 

Рукав  Sleeve [sli:v] деталь одягу, що покриває руку або частина руки; 
може бути різної довжини й конструкції  

Рукавиці  Рукавицы  Mittens [mıtnz] предмет одягу, що закриває всі пальці; рід 
рукавичок з одним пальцем 

Смокінг Смокинг Dinner-jacket 
[ʹdınəʹdʒækıt] 

у перекладі з англійського – «одяг для курця» 

Сорочка  Рубашка  Shirt [ʃɜ:t] чоловічий плечовий одяг, уживана як 
приналежність білизни (натільна сорочка) або як 
верхній одяг 

Спинка Спинка  Back [bæk] задня деталь швейного виробу цільновикроєна 
або складається із частин  

Спідниця Юбка Skirt    [skɜ:t] поясний одяг жіночий і для дівчат різної 
довжини, що залежить від моди, покриває нижню 
частину фігури 

Стиснення  Прессование  Pressing [ʹpresıŋ] волого-теплова обробка швейного виробу за 
допомогою пресу 

Стрічка  Лента  Tape [teıp] / 
band 
[bænd] 

найменування різних текстильних матеріалів: 
напівфабрикатів прядильного виробництва, а 
також тканини, що виробляється у вигляді вузької 
смуги 

Сукня Платье  Dress [dres],  
gown [gaʋn], 
frock [frɒk] 

в широкому значенні слова – одяг, у вузькому – 
жіночий одяг  

Талiя Талия  Waist [weıst] 
 

-найбільш вузька частина тулубу між груддю 
та стегнами або занижена талія 

Твід  Твид (англ.)  Tweed   
[twi:d] 

вовняна меланжева тканина, що нагадує 
домоткану; виробляється з товстої пряжі, що 
містить мертве волосся 

Твіл Твил (англ.)  Twill   
[twıl] 

загальна назва шовкових тканин для 
костюмів саржевого плетіння 

Текстиль Текстиль  Textile  [ʹtekstaıl] загальна назва прядильно-ткацьких виробів 
(тканина, трикотаж, нитки, сітки та ін.) 

Фалда Фалда  Tail [taıl], 
 skirt[skɜ:t] 
 (of coat) 

м`які, округлі складки, які утворюються під 
дією власної ваги  



Фасон Фасон Fashion [ʹfæʃn], 
style [staıl], 
(платья тж.),  
cut [kʌt] 

крій, модель, за якою виготовлена одежа, 
головний убір, взуття та ін.; зовнішня форма 
виробу 

Фрак Фрак  Clawhammer  
[ʹklɔ: ʹhæmə] 
coat dress-coat, 
dress-suit, 
 tail-coat, 
swallow-tail(s), 
evening dress 

англійський суконий сюртук з вирізаними 
пілками спереду та вузькими довгими 
фалдами ззаду 

Футболка  Футболка  sport shirt, 
football-jersey  
[ʹfʋtbɔ:l  ʹdʒɜ:zı], 
T-shirt  [ʹti:ʃɜ:t ]  

трикотажна спортивна сорочка 

Халат  Халат  Dressing-gown  
[ʹdresıŋgaʋn ] 

кімнатна домашня одежа східного крою  

Хлястик  

 

Хлястик  Strap [stræp], 
half-belt  
[ʹhɑ:f belt] 

деталь швацького виробу, яка 
використовується для врегулювання ступеню 
прилягання виробу до тіла або для 
декорування  

Художнє 
конструю-
вання одягу  

Художест-
венное 
конструиро-
вание 
одежды  

Styling clothing 
[ʹstaılıŋ ʹkləʋðıŋ] 

творча діяльність, спрямована на вдосконалення 
форм одежі  

Художні 
тканини 

Художест-
венные 
ткани  

Artistic fabrics 
[ɑ:ʹtıstık ʹfæbrık] 

ткацькі вироби, що відрізняються вишуканим 
орнаментом, кольоровим рішенням  

Хустка, 
хустина 

Платок  Shawl [ʃɔ:l] чотирикутний шматок тканини; жінки 
зав`язують ним голову або накидують на 
плечі, чоловіки носять на шиї 

Хутро  Мех  Fur [fɜ:] шкіра тварин з густою вовною 
Човниковий 
стібок 

Челночный 
стежок 
(закритий) 

Lock -stitch 
[lɔkstɪtʃ] 

елемент ниточної строчки між двома проколами 
голки, отриманий за допомогою човника 

Шаблон Шаблон Pattern [ʹpætn]  трафарет, зразок, за яким виготовляються 
будь-які однакові швацькі вироби 

Шарф  Шарф Scarf [skɑ:f], 
comforter  
[ʹkʌmfətə] 

хустково-шарфовий виріб, який має форми 
прямокутника  

Швейні  
нитки 

Швейные 
нитки 

Threads [θreds] 
sewing thread 
needleful  
[ʹni:dıfʋl] 
filaments 

нитки, що використовуються в швацькому 
виробництві для поєднання деталей одежі  

Швейний 
виріб 

Швейное 
изделие 

Garment 
[ʹgɑ:mənt] 

 

Шити Тачать  Stitch [stıtʃ] застарівший термін в кравецькому обігу: 
шити наскрізною строкою 

Шити Шить  Sew  [səʊ]  



Stitch [stıtʃ] 
Шліца Шлица Vent  [vent] продольний розріз на спині в бокових швах та в 

інших місцях виробу 
Шляпна 
стрічка 

Шляпная 
лента 

Hat ribbon  
[hætʹrıbən] 

стрічка з віскозних ниток,натурального шовку або 
з віскозних ниток в поєднанні з вовняною пряжею  
 

Шнурок  Шнурок 
 

Lace [leıs] тонкий вузький шнур. Зазвичай використовується 
для зав’язування або закріплення застібок 

Шов  Шов Stitch [stıtʃ], 
seam ( у 
вишиванні) 

місце поєднання деталей одежі, взуття та інших 
виробів  

Шовк Шелк  silk  [sılk] назва тканини, вироблена із натуральних 
шовкових або пряжі, і тканини, виробленої із 
штучних або синтетичних волокон 

Шпулька  Шпулька  Hasp  [ hæsp]   
Bobbin [ʹbɒbın] 

 

Брюки  Брюки Pants [pænts] 
 

верхній поясний одяг; складається з двох 
передніх і двох задніх половинок з’єднаних 
боковими та шаговими і середнім швами 

Штаны Штаны Pants [pænts] те саме, що і брюки 
Штопка  Штопка  Darning  [ʹdɑ:nın]  
Штучна 
шкіра 

Искусствен-
ная кожа 

Artificial leather 
[͵ɑ:tıʹfıʃ(ə)l ʹleðə]  

полімерний матеріал промислового 
виробництва 

Штучне 
хутро 

Искусствен-
ный мех 

Artificial fur 
[͵ɑ:tıʹfıʃ(ə)l fɜ:] 

текстильний матеріал, який нагадує натуральне 
хутро 

Шуба Шуба Fu  coat [fɜ:kəʋt] верхній подовжений одяг з хутра   
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