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ПЕРЕДМОВА 
 
 
          Сьогодні народногосподарський комплекс потребує кваліфікованих 
робітників, які володіють професійною майстерністю, здатні швидко освоїти 
нові технології, що допоможуть оволодіти високою професійно культурою. 
Тож учні повинні навчитися застосовувати методи і прийоми, що забезпечують 
міцні професійні уміння і навички, сприяють розвитку самостійної творчої 
активності та технологічного мислення. Для учня важливо вміло застосовувати 
набуті знання у виробничих умовах. 
          Доба розвитку ринкових відносин в Україні та перехід від індустріальної 
до інформаційної ери висувають високі вимоги до підготовки спеціалістів 
робітничих професій.  
          Активізація пізнавальної діяльності учнів без розвитку їх  професійного 
інтересу не лише важке, але й практично неможливе завдання. Ось чому в 
процесі навчання необхідно систематично збуджувати, розвивати і 
закріплювати любов до уже обраної професії.   
         Стійкий  інтерес до  майбутньої улюбленої справи розвивають уроки 
української мови, де учитель підбирає зміст  диктантів, переказів професійної 
спрямованості. 
        Основним показником рівня кваліфікації сучасного фахівця є його 
професійна компетентність, яка базується не лише на тих знаннях, які він 
отримав на уроках професійного навчання, а  й шляхом самоосвіти. Сучасні 
фахові джерела наповнені словами-професіоналізмами, якими повинен 
володіти   і учень, і фахівець. Тому термінологічні словники професійної 
лексики  допоможуть учням у оволодінні обраними професіями. 
      Навчальний посібник розрахований на викладачів-словесників, майстрів 
виробничого навчання та учнів професійно-технічних навчальних закладів. 
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Диктанти 
 

Святкові сукні 
 

Святкові сукні з шовкових тканин жіночні й привабливі. 
Найпоширенішими прийомами їхнього оформлення є крій по косій нитці, 
драпування, зборки, м'які защипи тощо. Завдяки легким шовковим тканинам 
з'являються м'які фалди, що облягають статуру. Вишуканий вигляд має 
спідниця, яка підкреслює жіночність і стрункість. У шовкових сукнях поряд з 
гладкофарбованими, пропонуються складні відтінки рожевих, синіх, зелених 
тонів, популярними є природні кольори диму, лаванди, міді, латуні. Сьогодні 
художники використовують у своїх моделях можливості сучасних модних 
вовняних тканин. Нові форми суконь більш вишукані, з розрізами, 
драпуваннями підкреслюють жіночі стегна і довгі ноги. 

Для святкових вовняних суконь другої половини дня притаманні 
вишуканість, подовженість. Це досягається сміливим декольтуванням суконь і 
костюмів, поясами, високими розрізами спідниць, що м'яко облягають стегна, а 
також високими  підборами  взуття.  Елегантності  моделям  надає складний 
крій, білий комір, який поєднується з синім та іншими кольорами. (131 с.) 

(Л. В. Жадан) 
 

Сукні для урочистих дат 
 
Для урочистих вечорів можна пропонувати одяг з вовняних крепів та 

мережаних полотен, оздоблених оборками, воланами, подвійними комірами, 
широкими шарфами, драпуванням, вишивкою, що підкреслює його 
елегантність. Вишуканості вечірньому вбранню надає мереживо, яке дозволяє 
створювати найрізноманітніші композиції. Народності моделям надає гофре, 
різної висоти і конфігурації, комір-стійка, оригінально оформлений виріз 
горловини, рукава із заниженою проймою та частими зборками у верхній час-
тині, рукав-реглан, довжина якого 3/4. Особливої вишуканості сукням з 
ворсових тканин надають комір-бант, манжети, пояс. 

Пластичне і оригінальне оформлення сучасних трикотажних полотен 
дозволяє створювати гостромодне вбрання. Фактура тканини, контрастні за 
кольором деталі й елементи оздоблень, силует з чітким розширенням лінії 
плеча й значним  завуженням низу виробу, своєрідний за формою виріз 
горловини надають святковому  одягу вишуканості й екстравагантності. (115 с.) 

(Л.В. Жадан) 
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Одяг для танців і випускного балу 
 

 Одяг для танців і випускного балу, зазвичай, складається з широкої, а ча-
сом й багатошарової нижньої спідниці, з декольтованою або розкритою 
верхньою частиною сукні, з підкресленою талією, з рукавами або без них, зі 
складним драпуванням на стегнах, плечовій частині, на грудях, защипами, 
зборками, великими воланами, оборками, оздобленням під срібло або золото, 
вишивкою, аплікацією тощо. 

У моделюванні цього одягу необхідно враховувати індивідуальні 
особливості: колір очей, волосся, обличчя. Сукні можуть бути короткі, з 
подовженим «кардиганом» з напівпрозорої тканини в тон сукні. 

Сукню для випускного балу часто шиють з дорогої тканини білого, 
пастельного кольорів, приталеного або напівприталеного силуетів, 
різноманітного крою рукава: «ліхтарик», розширений донизу, «буф» тощо. 
Оздоблюють вишивкою, мереживом, воланами. Жіночності вбранню надають 
драпування комірів, поясів, вставок. Доповненням до таких суконь можуть бути 
шарфи, біжутерія, коштовні прикраси. Сукня повинна відповідати 
індивідуальним особливостям, піднімати настрій, підкреслювати позитивні 
якості й приховувати негативні. (136 с.) 

(Л.В. Жадан) 
 

Весільна сукня 
 

        Сукню для весілля, зазвичай, шиють з тканин білого кольору таких, як 
атлас, шифон, гіпюр, шитво, крепдешин, капрон та інших сучасних 
синтетичних тканин. Силует і лінії - найрізноманітніші. Весільна сукня може 
бути прямою, з облягаючою пілочкою, природною лінією плеча, ледь 
призібраною спідницею. 
       Крій рукава - вшивний, кімоно, реглан та інші. Оздоблюють весільні сукні 
воланами, рюшами, поясами з великими бантами, вишивкою: ажурною і 
гладдю, кольоровою і в тон. Іноді весільні сукні моделюють з порушенням 
ритму, пропорцій: дуже відкриті, на бретелях або без них. Витончений вигляд 
має сукня з рукавами і глибоким вирізом на спині та грудях. Популярним є 
стародавній прийом оздоблення, коли виріз затягується ажурною сіткою, 
фатином, прикрашеним аплікацією з основної тканини або розшитою 
намистинками. 

Сучасна мода все більше пропонує таке весільне вбрання, котре можна 
використати і на інше урочисте свято. Це може бути костюм, сукня-костюм. 
(131 с.) 

(Л.В. Жадан) 
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Повсякденний одяг 

 
Основне призначення повсякденного одягу - забезпечення людині 

нормальних умов для трудової діяльності та відпочинку, а саме тому він має 
бути оптимально зручним, простим, практичним і разом з тим елегантним. Крім 
того відповідати зовнішності людини, її віку та характеру. Різновидами 
повсякденного одягу є: сукня, сарафан, костюм, сукня-костюм, блузка, блузон, 
жакет, жилет, штани, спідниця, спідниця-штани тощо. 

До повсякденного одягу висуваються такі вимоги: зручність в експлуатації, 
гігроскопічність, зносостійкість, формостійкість, здатність добре піддаватися 
пранню та волого-тепловій обробці, відповідати напряму сучасної моди, 
зовнішності свого власника, виду його діяльності та інше. 

За формою та силуетом повсякденний одяг може бути як приталеним, так і 
вільного крою, але у жодному разі не облягаючим. Повсякденний одяг повинен 
бути зручним, не сковувати рухи. Такий одяг моделюють з різними видами 
рукавів, залежно від виду одягу, сезону і прямого призначення: вшивні, реглан, 
суцільнокроєні, з манжетами різної форми і величини, з поглибленою проймою, 
двошовні тощо. Тканини для повсякденного одягу добирають практичні, 
зносостійкі, гігієнічні, формостійкі, зокрема: ситець, сатин, шотландка, репс, 
джинc, льон, напівльон, крепдешин, креп-жоржет, ацетатний шовк, сорочкова 
тканина. (163 с.) 
(Л.В. Жадан) 

Повсякденний одяг 
 

       У повсякденному одязі важливе місце відведено комплектам. Вдало 
поєднуючи його предмети, можна протягом дня бути елегантною і на роботі, й 
у театрі, й у гостях. Вони бувають різні залежно від ситуації, погоди, а це, у 
свою чергу, дозволяє виявити індивідуальність, смак, стиль. До комплекту 
можуть входити предмети одягу різних стилів. Наприклад, жакет класичного 
стилю поєднується зі спідницею і блузкою спортивного напрямку. У сучасних 
повсякденних комплектах штани залишаються модними і практичними. 

Основним у моделюванні штанів є не стільки напрям моди, скільки 
відповідність ситуації та індивідуальним особливостям статури. У моді завжди 
штани різної довжини і ширини: класичні, прямі по всій довжині, з 
відворотами, вузькі, жокейські, штани-гольф, штани-рейтузи, широкі по лінії 
стегон, штани-галіфе, типу «банани», зі складками біля пояса, штани-«кльош», 
«штани-спідниці» тощо. Штани шиють із м'яких вовняних камвольних тканин, 
трикотажу, шовку. Штани спортивного стилю з підкрійними деталями і 
значною кількістю прорізних та накладних кишень часто шиють з бавовняних 
тканин, з подвійним дублюючим шаром. (153 с.) 

(Л.В. Жадан) 
 

 
 
 



 7

 
Перекази 

 
Використання народних мотивів   моделюванні одягу 

 
Народний костюм, поєднуючи мистецтво узорного ткацтва, крою та 

декоративного оформлення, символізує духовну культуру українського народу, 
стародавні традиції, обряди, звичаї. 

Розвиток народного костюму сягає часів Київської Русі. Вже тоді одяг 
поділяли за кроєм, силуетом, видом тканини на поясний і нагрудний, прямий і 
тунікоподібний, з плечовими вставками, з суцільнокроєним рукавом, на 
кокетці, з лляних, бавовняних, конопляних та вовняних тканин. 

Традиційно повсякденний одяг призначався для роботи вдома, в полі, в 
лісі, святковий - для недільних днів і релігійних свят, обрядовий - для заручин, 
весілля, похорону. Крім того одяг розрізняли і за віком, і за сімейним станом - 
для дівчат, жінок-молодиць, жінок зрілого віку та жінок похилого віку. Однією 
з найхарактерніших рис народного одягу є багатошаровість, яка надавала 
жіночій статурі скульптурної монументальності. Так, жіночий одяг складався з 
довгої або короткої вишитої сорочки, поверх якої одягали ткану плахту, 
обгортку або запаску, фартух, приталену керсетку або «юпку» з вусами. Одяг 
складався з кількох простих шарів, які накладалися один на одний, виділяючи 
орнаментальні місця: на рукавах, станку, фартуху, подолі тощо. 

Для оздоблення одягу використовували різні орнаменти, але переважав 
геометричний, рослинний, рослинно-геометризований, зооморфний, 
геральдичний та інші, які виконували і роль оберега. Саме тому були чітко 
визначені місця їхнього розміщення: плече, середня частина руки, зап'ясток, 
біля шиї, спина, груди, поділ сорочки тощо. Вишивка в цих місцях немов би 
захищала людину від злої сили. В орнаменти закладалися символи вічного 
руху, дерева життя, відродження, зораного і засіяного поля, родючості, тобто 
все те, що було тісно пов'язане з життям народу. Старовинні техніки вишивки: 
низь, занизування, штапівка, гладь, хрестик, мережки та багато інших 
визначали характер узору вишивки, який добирався відповідно до призначення 
одягу, соціально-вікових умов. Пластика об'ємів підкреслювалася фактурою і 
кольором тканини - сурового або відбіленого полотна. Так, повсякденний одяг 
виготовляли з грубішого полотна і прикрашали переважно сірими полотняними 
нитками. Святковий одяг був яскравим, з тонкого, відбіленого полотна, 
розшитий багатокольоровими узорами. Для оздоблення використовували лляні, 
конопляні, вовняні нитки, фарбовані відварами трав, коріння. Заможніші 
оздоблювали одяг ще й різнокольоровим шовком, золотими і срібними 
нитками. Кольорова гама вишитих орнаментів була різноманітною, але 
найулюбленішими були такі кольори як червоний, чорний, жовтий, зелений та 
білий. (361 с.) 

(В.П. Жадан) 
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Елементи народного костюму 

 
Невід'ємною частиною народного костюма були головні убори, взуття, 

кольорові пояси, прикраси: дукачі, коралі, силянки, гердани тощо. 
У сучасному одязі використовують чимало елементів народного одягу: 

зборки, складки, рельєфи, защипи, крій рукава, оформлення вирізу горловини 
тощо. Застосування елементів народного одягу у створенні сучасного залежить 
від його призначення. Наприклад, у моделюванні ділового одягу використання 
елементів народного костюму обмежене. У ньому зустрічаємо лише окремі 
елементи крою, загальний характер форми та строкаті, картаті, набивні тканини 
з фольклорним рисунком. 

В оформленні домашнього одягу мотиви народного костюма 
використовують сміливіше: крій сорочок, широкі, вшиті в поглиблену пройму 
рукава, зав'язки, якими оформлюють горловину, низ рукава, прийоми, 
розміщення декору, характерні поєднання кольорів - червоного і чорного, 
білого і червоного, зеленого і чорного тощо. 

Використання народних мотивів у моделюванні одягу для відпочинку 
найбільш рухливе. Так для літніх суконь у фольклорному стилі пропонуються 
м'які, легкі, розріджені тканини, на зразок марлі, та виготовлені з них сукні з 
складками, зборками, буфами. Вишукане оздоблення відновлює в пам'яті 
образи, знайомі нам сьогодні лише з стародавніх картин. Іноді ефект 
досягається за рахунок використання тканин - компонентів з різноманітними 
ткацькими візерунками, що імітують ручне народне ткацтво. Святковість одягу 
досягається різними засобами: пластичністю та об'ємністю форми, 
використанням контрастних тканин, різних видів оздоблення. У народному 
одязі запозичують крій, лінії пройми, форму уставок, рукавів тощо. (367 с.) 

(В.П. Жадан) 
 

Моделювання сучасного одягу 
 
У моделюванні сучасного одягу широко використовують народний крій 

рукавів: «кімоно», вшивний рукав, розширений по всій довжині, зі зборками по 
окату і низу, «ліхтарик», рукав вшитий у квадратну пройму, реглан та інші. 

Вільний крій і мішкуватість рукавів під проймою, запозичені з народного 
одягу, роблять сучасні вироби зручними, а плавні лінії плечей, які переходять у 
верхній зріз рукава, підкреслюють жіночність і природну красу. 

У святковому вбранні народний характер підкреслюється декором на 
рукавах, внизу спідниці, не лише вишивкою, але й орнаментом з тасьми, який 
утворює різноманітні рисунки і незвичні кольорові поєднання. 

Вплив форми українського народного костюма відчувається і в силуеті, 
розширеному від лінії грудей об'ємної сукні з тканини яскравого кольору, і в 
стилізованій вишивці на поясі - «шнур» з китицями. 

Основною прикметою фольклорного стилю є різноманітні оборки, рюші. 
Їхня ширина та розташування залежать від творчого задуму модельєра. Ними 
оздоблюють виріз горловини, комір, рукава, низ виробу тощо. Традиційним 
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елементом оздоблення моделей у народному стилі є защипи на грудях, уздовж 
застібки, на спідниці. Особливістю сучасної моди є те, що вона не нав'язує 
готових фасонів, а наводить лише приклади того, як слід вдягатися, 
пропонуючи ті чи інші варіанти стилю, оздоблення, тканини. Так, для літнього 
одягу використовують тканини різних рисунків і кольорів або одного рисунку, 
традиційні оздоблення. Багату фактуру лляної тканини, що нагадує домоткані 
полотна, підсилюють мереживом або вишивкою. Чіткий лаконічний крій, 
витончене поєднання фарб, благородні пастельні, прозорі кольори фресок 
надають найпростішим моделям зворушливої жіночності й святковості. 

Сьогодні популярністю користується і запозичена у народного костюма 
багатопредметність одягу. Наприклад, сучасний повсякденний комплект 
складається з подвійної спідниці (низ нижньої оздоблено мереживом), з 
об'ємної блузки та жилета, який може бути приталеним, на зразок керсетки або 
вільним, коротким чи подовженим, з застібкою і без неї. Такі жилети носять 
щодня з спідницями, штанами, блузками, светрами, або доповнюють ними 
святкову сукню. (402 с.) 

 (В.П. Жадан) 
 

Ансамбль в одязі 
 
Гардероб сучасної жінки складається з різних предметів одягу, гарнітурів, 

комплектів, вдале поєднання яких створює неповторні ансамблі. 
Ансамблем називають сукупність предметів одягу певного призначення та 

аксесуарів, вирішених в одному стилі, кольорі, матеріалі з метою створення 
цілісного образу особистості. 

Ансамбль прикрашає зовнішній вигляд людини, свідчить про її естетичний 
смак, виявляє її характер, внутрішній світ, бажання виділитися у людському 
оточенні. До складових частин ансамблю відносять основні: предмети одягу та 
другорядні – аксесуари: головні убори, взуття, прикраси, сумки, рукавички, 
краватки, банти, шарфи тощо. Другорядні частини ансамблю доповнюють 
основні й завершують його. 

Основу ансамблю створює певний вид одягу визначеної форми, 
призначення, який розробляють для заданої статури. 

Ансамбль вважається завершеним тоді, коли до нього не можна нічого 
додати, або, навпаки, відняти чи замінити. 

Ансамбль за призначенням буває для відпочинку, дорожній, святковий, 
домашній. За формою – приталеного, вільного, прямого силуетів, різної 
довжини, з різним кроєм рукава та оформленням горловини. 

Предмети одягу в ансамблі та доповнення до нього можуть бути одного 
кольору, з відтінком або гармонійно поєднувати кілька кольорів, але не більше 
2-3 хроматичних. Вишуканий вигляд мають предмети одягу, вирішені в 
нюансових поєднаннях кольорів, або за принципом їхньої контрастності 
(червоний-чорний, чорний-білий тощо). 

У створенні ансамблю важливо брати до уваги вид тканини, її фактуру, 
властивості, завдяки яким можна чітко передати форму деталей, призначення 
одягу, індивідуальність особистості. 
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Ансамбль розробляють з урахуванням будови статури, кольору шкіри, 
волосся, очей, віку, характеру і темпераменту людини. Основні пропорції 
ансамблю підпорядковуються одній меті – підкреслити природні переваги 
статури і сховати її недоліки. (360 с.) 

 (В.П. Жадан) 
Естетичний смак 

 
Жінка з естетичним смаком знає свій стиль, завжди одягається відповідно 

до своєї зовнішності, враховуючи абсолютно все: манеру ходити, триматися, 
розмовляти. Кожна жінка повинна критично ставитися до свого одягу, бути 
уважною до його деталей і добирати предмети одягу з урахуванням віку, 
статури, професії, конкретних обставин. 

Значної уваги потребує створення святкового ансамблю, який, залежно від 
конкретних обставин, може бути вишуканим або стриманим. Так, весільний 
ансамбль складається з сукні або сукні-костюма білого, ніжного пастельного 
кольору. Доповнюється фатою або штучними квітами, якими прикрашається 
зачіска нареченої. Взуття витончене, білого або світлого кольору. Доповненням 
може бути золотий ланцюжок, декоративні прикраси, в руках - букетик живих 
квітів. 

Ансамбль для театру можна вирішити, наприклад, на контрасті великого 
об'ємного жакета-блузона і маленької сукні з оксамиту або довгої сукні з 
велюру з декольтованим вирізом горловини. 

Вишуканість фактури та рисунка тканини, оздоблення складною 
вишивкою, бісером, драпуванням, крій по косій надають усьому ансамблю 
особливої екстравагантності й святковості. Доповнюють святковий ансамбль 
біжутерією, штучними шарфами, накидками, вечірніми сумочками, які за 
розмірами набагато менші, ніж повсякденні, декоративно оформлені. 
Молодіжний святковий ансамбль може складатися з короткої, вище колін, 
сукні. Доповненням можуть бути штучні квіти, кольорові панчохи, взуття на 
низькому підборі золотистого або сріблястого кольору. (329 с.) 

 (В.П. Жадан) 
 
 

Моделювання святкового одягу 
 
Святковий одяг повинен прикрашати людину, надавати її зовнішності 

елегантності, вишуканості й ефектності. 
Святковий одяг поділяють відповідно до призначення на одяг для театру, 

танців, новорічного та випускного балів, відвідування музеїв, виставок, для 
весілля, домашніх урочистостей тощо. До асортименту святкового одягу 
відносять сукні, костюми, сукні-костюми, блузки, спідниці, штани та створені 
на їхній основі комплекти і ансамблі. 

Святковий одяг має насамперед відповідати естетичним вимогам, бути 
модним, замасковувати недоліки статури, підкреслювати її переваги. 

З тканин переважно використовують вишукані, вироблені як з 
натуральних, так і штучних та синтетичних волокон, тканини з блиском, 
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металевою ниткою, з ажурним переплетенням, з ворсом тощо. Оздоблення та 
доповнення застосовують складне, зокрема, оздоблення бісером, ручною та 
машинною вишивкою, аплікацією, гофре, плісе, блискітками, штучними 
квітами, ювелірними прикрасами. 

Крій та форма святкового одягу можуть бути як простими, так і складними, 
залежно від призначення моделі та виду тканини. Наприклад, сукня-костюм для 
відвідування театру може бути виконана з атласу в поєднанні з гіпюром. 

Святковому одягу властива особлива жіночність, що знаходить своє 
втілення в сукнях та сукнях-костюмах, які дещо облягають статуру. Водночас 
пропонуються сукні вільного крою, з підкресленою талією або силует трапеція. 

Так, нерідко романтичний стиль поєднується з іншими, забезпечуючи 
повний синтез новоутвореної моделі. Цьому сприяє використання тканин з 
різним художнім оформленням. 

Волани, гофре, складки, драпування, асиметричні вирішення, дрібні 
защипи, строчки - усі ці елементи підкреслюють елегантність та вишуканість 
святкового одягу. (320 с.) 

(В.П. Жадан) 
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Термінологічний словник 
професійної лексики 

для підготовки фахівців з професії «Кравець-
закрійник, 

молодший спеціаліст швейного виробництва» 
 

А 
 
Авангардизм - напрям стильового вирішення одягу, для якого характерна 
новизна, сучасність, динамічність, екстравагантність, сміливе і незвичне 
використання форм елементів та матеріалів. 
 
Аксельбант - наплічний шнур із срібних, золотих ниток, оздоблений 
металевим наконечником (наплічна нашивка). 
 
Аксесуари (з фр. accessoire - допоміжний, другорядний) - деталі, які 
доповнюють одяг. 
 
Акрил - синтетичне волокно високої якості, тепле, формостійке із захистом 
від молі. 
 
Американська пройма - пройма в літніх блузах, сукнях без рукавів, коли 
плечі залишаються відкритими приблизно по лінії реглану. 
 
Ампір (фр. - імперія) - стиль у західноєвропейському декоративному мистецтві 
початку ХІХ ст., який сформувався при дворі Наполеона І. 
 
Ансамбль - костюм спеціального призначення, ретельно підібраний за 
стилем, фасоном, доповненням, прикрасами, кольором, фактурою, 
тканиною. 
 
Анорак - верхній одяг, фасон і назву якого запозичено у народів ІІівночі. 
Куртка з капюшоном, без застібки, одягається через голову. 
 
Аплікація - вид художнього оздоблення виробів кольоровими клаптиками 
тканини або шкіри, попередньо вирізаних і нашитих на окремі елементи 
узору. 
 
Ательє (фр. atelier) - салон індивідуального пошиття одягу. 
 
Атлас-креш - блискуча тканина із «зморшками» в повздовжньому напрямку. 
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Б 
 
Базове креслення - графічна клітка з конструктивними лініями, які є 
загальними для даного крою і силуету. 
 
Баланс виробу -  якість посадки виробу на фігурі,  що характеризується рівновагою 
передніх і задніх, центральних і бокових частин виробу. 
 
Баланс плечових виробів - критерії посадки плечового виробу, який 
характеризується взаємним положенням вищих точок горловини переду і 
спинки в горизонтальному і вертикальному положенні. 
 
Бандана - строката узорчата бавовняна хустка, яку носять на шиї або широкою 
смужкою на чолі. Популярний елемент одягу в стилі «вестерн» , піратському 
стилі, серед байкерів, металістів. 
    
Баска (фр. bавgие) - широка шлярка на блузі або спідниці.  Баска-шлярка 
розповсюдилась в Росії на початку ХVІІІ ст. як оздоблення жіночого одягу 
європейського зразка. В ХХ ст. баскою називають деталь крою пілочки, яку 
пришивають по лінії талії до ліфа блузи або сукні. 
 
Башлик - головний убір у вигляді капюшона з двома довгими кінцями, які 
обмотують навколо шиї або тулуба. Увійшов у моду в 30-40-х роках ХІХ ст. 
і став частиною воєнної форми . 
 
Бейка - вид оздоблення у вигляді невеликої смужки з тканини (8-10 см), 
викроєної по навкісній нитці. 
 
Бенгл (bangles) - багато вузьких і тонких браслетів, які носять разом, 
традиційні прикраси африканських племен.  У Європі в моді з 1900-го 
року. 
 
Бермуди - легкі короткі брюки (або довгі шорти) довжиною до колін, 
широкі по лінії низу, часто бувають з манжетами. 
 
Біжутерія - прикраси з недорогоцінних металів (скла, металу, кераміки, 
дерева, шкіри, пластмаси). 
 
Бісер - кольорові форми із скла з наскрізними отворами, які  використовують  
для  вишивання. 
 
Білизняний стиль - різновидність ретро-стилю. Святкові сукні, блузки, 
сарафани, виготовлені з тонкої тканини, прикрашені як традиційно 
прикрашають жіночу білизну: вишивка гладдю, мережки, рішельє, 
мереживо. 
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Блейзер - чоловічий піджак класичного крою, найчастіше синього кольору, з 
металевими ґудзиками, орнаментованими геральдичними знаками. 
 
Блузон - довга або коротка вільна куртка, яка закінчується пришивним 
поясом або гумкою. 
 
Болеро - короткий, розшитий до талії жилет іспанських тореадорів, котрий 
потрапив до жіночої моди з середини ХІХ століття. 
 
Борт - відлітна частина пілочки, оброблена для застібки. 
 
Боа - дуже довгий вузький шарф з хутра, страусового пір'я, кружева. 
 
Брічес - короткі, до середини стегон, чоловічі штани у вигляді двох куль, 
набитих паклею, їх носили в епоху Відродження в Іспанії.  
 
Бретель - жіноча прикраса з стрічок або тасьми.  
 
Бриджі -- широкі штани, які у давнину одягали до високих чобіт. 
 
Брюки комбат - армійські брюки з двома низько посадженими накладними 
боковими кишенями. 
 
Брюки гольф - брюки, найчастіше з клітчатої тканини, на пришивних 
манжетах, які застібаються під колінами, на ґудзиках або збоку. Стали 
модними на початку ХХ ст. як спортивний одяг. 
 
Букле - переважно шерстяна тканина із букльовної нитки, яка використовується 
для виготовлення пальта та костюмів. Букльована нитка з вузлами і петлями 
різної величини надає тканині характерну рельєфність. 
 
Буфи - пишні складки на рукавах, спідницях, штанах. 
 
 

В 
 
Велюр (фр, velvurs - волохатий) - 1. Тканина з м'якою ворсованою лицевою 
поверхнею. 2. М'яка шкіра кремового дублення, схожа на  замшу.  
 
Вестерн стиль - одяг в стилі першопрохідців Дикого 3аходу, з довгою 
бахромою, злегка поношений. На ногах обов'язково чоботи.  
 
Викрійка - те саме, що лекала для розкрою тканини. 
 
Вилоги - відігнута частина борта жилета, піджака. 
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Виточка – зашита з вивороту невелика складка на одязі, яка використовується 
для створення певної форми одягу. 
 
Вистьобування -  з'єднання деталей одягу з метою надання їм стійкості,  
пружності. 
 
Вишивка - вид народного декоративно-прикладного мистецтва, орнаментальне 
або сюжетне зображення на тканині, виконане різними ручними або машинними 
швами. 
 
Вишуканість - добірність. Досконалість, довершеність, художня 
співрозмірність, краса. 
 
Від кутюр (фр. haute couture - высока мода) - мистецтво мод вищого класу. 
Головний принцип від кутюр - досконале знання професії, віртуозне володіння 
технікою крою, шиття,  декорування одягу. 
 
Візитка - сюртук з бортами, які звужуються до низу від лінії талії (розходиться в 
сторони), утворюючи конусоподібний виріз спереду. 3заду візитка досягає 
рівня колін. Візитку прийнято носити з  брюками в смужку, сорочкою з коміром  
«метелик» під класичним жилетом із галстуком «пластрон». 
 
Вінтаж (vintage-look) - романтичний стиль, для якого характерний одяг і 
аксесуари з нальотом старовини, ніби з бабусиної скрині. Наприклад, сумки з 
бахромою, в'язані гачком шалі. 
 
Водолазка - побутова назва тонких трикотажних светрів з високим коміром. 
 
Волани - оздоблювальна деталь одягу у вигляді напівкруга. 
 
Вспушування - закріплення готових деталей одягу непомітними стібками, 
строчкою.  
 
Вуаль - прозора тонка сітка; якою закривають обличчя. 
 
 

Г 
 
Галстук - стрічка, смужка тканини, яку пов’язують під коміром сорочки, 
блузки. 
 
Гаптування - вишивка шовковими нитками різного ґатунку, вкритими тонким 
шаром золото або срібла. 
 
Гармонія - злагодженість, взаємна відповідність якості (кольорів, частин, 
предметів одягу). 
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Гердан (рум. gherdan) - намисто, буси, прикраси, виготовлені з бісеру технікою 
плетіння, ткання або скручування. Вовняна стьожка або ажурний комірець з 
бісеру, якими в Галичині, на Буковині та 3акирпатті жінки прикрашають 
шию або голову, а чоловіки - капелюхи. 
 
Гіматіон - вовняний плащ античних греків, котрий одягали на хітон. 
 
Гіпюр (фр. guipure) - ажурне мереживо з опуклим візерунком. 
 
Гладь - вид вишивки, в якій стібки щільно прилягають один до одного, суцільно 
покриваючи узор. 
 
Горжетка - хутряний шарф невеликої довжини. 
 
Горловина - виріз для шиї  на пілочці чи спинці. 
 
Графіті (італ. graf fiti - дряпанина) - напрям в молодіжній моді, який 
виражається у яскравих написах, малюнках на стінах будівель, футболках тощо. 

Д 

Даблфейс - пальто або куртка, яку носять на два боки. Вперше такі речі з'явились в 
20-ті роки, одна сторона у них була з габардину, а друга - з верблюжої шерсті. 
 
Дафл-кот - півпальто із застібкою на повітряних петлях зі шкіри. Основні 
ознаки: пряма, вільна форма, довжина з/ч, кокетки пілочки і спинки, 
капюшон, дерев'яні ґудзики, великі накладні кишені. 
 
Дезабільє - елегантний домашній або ранковий костюм. 
 
Декатирувати - обробляти гарячою парою речі, щоб вони не збігалися. 
 
Декольте - виріз у верхній частині жіночого одягу. 
 
Декорувати - художньо оформляти, прикрашати одяг. 
 
Денім - джинсова тканина, в якій нитка основи пофарбована, а нитка-утка - біла. 
Завдяки чому лицева сторона найчастіше синя або чорна, а виворітна - біла. 
 
Дерматин (гр. derma, dermatos) - шкіра, різновид штучної шкіри. 
 
Дефект - вада, хиба, ганж, недолік в одязі.  
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Джинси (англ. jeans ) - назва генуезької тканини для виготовлення вітрил, штани з 
цієї тканини. 
 
Джерсі - вовняна або шовкова трикотажна тканина, а також вироби з неї. 
 
Діагональ - щільна тканина з рельєфними косими рубчиками на лицевій стороні. 
Буває шерстяною, напівшерстяною, бавовняною, шовковою, штапельною. 
Використовується для шиття чоловічих костюмів, відомчого одягу, спецодягу. 
 
Дизайнер - спеціаліст, який володіє знаннями  конструювання і художнього оформлення 
одягу. 
 
Діловий стиль - динамічний одяг помірних об’ємів прямого, 
напівприлягаючого, трапецієвидного силуетів без використання тканин з яскравим  
великим малюнком. 
 
Драпування - здатність тканин утворювати симетрично спадаючі округлі складки. 
 
Дублерин - клейовий прокладковий матеріал на трикотажній, нетканій або тканій 
основі.  3астосовується для дублювання деталей верхнього одягу. Найпоширеніший є 
дублерин на трикотажній основі. Його довжина 90-150 см, температура 
проклеювання 150°, час 30 сек. 

 
Е 

 
Еклектика - змішування стилів, наприклад, одяг класичного стилю вдало 
поєднується з романтичним і спортивним. 
 
Елегантний - зі смаком одягнений. Вишуканий, витончений. 
 
Ескіз - попередня замальовка, яка фіксує задум художнього твору. Перший етап 
творчої роботи художника-модельєра. 
 

Ж 
 
Жабо - оздоблення з мережива або легкої тканини на блузці чи платті. 
 
   Жакет - короткий жіночий одяг, який носять поверх блузки, плаття. 
 
Жилет, жилетка - вид одежі без коміра, рукавів. 
 
Жупан - старовинний верхній чоловічий одяг, оздоблений хутром та позументом. 
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З 
 
Задраповувати - прикрашати, обгортати тканиною, зібраною в складки. 
 
Замша - м’яка шкіра з ворсистою поверхнею.  
 
Запаска - жіночий поясний одяг, який складається з двох незшитих шматків 
тканини, закріплених на талії. 
 
Защипи - дрібні поодинокі або групові  застрочені складки. 
 
Зборки - дрібні, м’які складки. 
 
Зносостійкість - здатність тканини протидіяти багаторазовому розтягу, фізико-
хімічним факторам. 

І 
 
Індійська блузка - щільно облягаючи, дуже коротка (вище лінії талії) блузка з тонкої 
тканини з овальним вирізом і рукавами до ліктів, застібається спереду на  ґудзики. 
 
Індійський стиль -  літній одяг для відпочинку,  пляжу,  який виготовляють з білої,  
бавовняної тканини. 
 

К 
 
Кайма - край хустки, сукні та інших деталей одягу, відмінний візерунок від основи 
візерунку тканини. 
 
Кант - облямівка на різних деталях одягу, найчастіше контрастного кольору. 
 
Канітель - металева нитка, яка нагадує срібло, золото. 
 
Кантрі стиль - стиль, в основі якого лежать образи Європейських переселенців, які 
поселилися в Америці. Основна тема - міський житель в селі. 
 
Камзол - деталь чоловічого костюма, прикрашена вишивкою. В кінці ХVIII ст. 
перетворився на жилет, став коротшим і без рукавів. 
 
Кардиган - прямий, подовжений жакет без коміра і лацканів з круглим або V-
подібним вирізом. Названий іменем графа Кардігана, який увів його в моду під час 
Кримської війни  (1853-1856 рр.). 
 
Кафтан - верхній одяг, який вперше з’явився у Персії. Кафтан обов’язково 
закривав коліна, застібався в стик на 6-8 ґудзиків, мав довгі рукави і розширювався 
за рахунок бічних клинів. В ХІХ ст. кафтани збереглися тільки в лицарському і 
селянському середовищі. 
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Керсетка - розширена донизу безрукавка без коміра, одягається на сорочку, застібається 
справа наліво, прикрашається накладними клапанами, вишивкою, аплікацією, 
машинною строчкою. 
 
Китиці - сформоване пасмо вишивальних ниток на кінці шнурка, яким 
зав’язується комір народного вбрання. 
 
Кімоно - одяг, плаття. Японський чоловічий і жіночий одяг типу халата. 
 
Кісея - легка, тонка, прозора бавовняна тканина полотняного переплетення з 
надзвичайно  рідким розміщенням ниток. 
 
Клапан - деталь кишені, що закриває отвір або  шов в одязі. 
 
Класичний стиль - основа стилю – англійський костюм строгої форми. 
Підкреслює стриманість, помірність, смак. 
 
Клубний стиль - різновидність спортивного стилю з використанням 
моделей з емблемами і золотими ґудзиками. 
 
Кокетка - верхня відрізна частина плаття, блузки. 
 
Кокільє - оздоблювальна деталь одягу, викроєна по колу. 
 
Колористика (лат. color - колір, фарба) - наука про колір, яка включа 
характеристику кольорів, знання про кольорові контрасти, сумісність 
кольорів, кольорову гармонію, культуру, мову. 
 
Колір - засіб мистецтва, побудований на природі зорових відчуттів, який 
відображав предметний світ у багатстві забарвлень. 
 
Комбінезон (фр. - поєднання) - цільний вид одягу жилетного типу, зшитого 
у поясі зі штанами. 
 
Композиція одягу - створення, поєднання елементів одягу в єдине ціле. 
 
Конструювання - послідовна побудова креслення від базової до модельної 
конструкції. 
 
Контраст (фр. - протилежність) - різко окреслена протилежність у 
кольоровому та об’ємному вирішенні окремих форм одягу. 
 
Коралі - жіноча прикраса, намисто з витончених, вирізаних натуральних 
коралових намистинок з дірочками. 
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Корсаж - 1) частина жіночої сукні, що охоплює груди, спину і боки; 2) 
твердий пояс штанів або спідниці. 
 
Корсет - широкий, пружинистий пояс, який носять під сукнею для 
стягування талії. 
 
Костюм (фр. - відмінний одяг) - один із елементів естетичної культури, 
який розкриває звичаї, образи, стиль життя, смаки людей, сукупність 
предметів, що формують зовнішній вигляд людини. 
 
Котеле - тканина з ніжною на дотик зернистою поверхнею з рубчиком. Вона 
незвичайно легка, не зминаюча. 
 
Котільон - нижня спідниця. 
 
Коттонік-шовк - тканина, яка має характерну бавовняну поверхню. 
шовковистість, легкість і еластичність досягається за рахунок змішування 
віскози і поліестера. Лицева і виворітна сторони мають блиск і приємну на дотик 
фактуру. 
 
Креш - загальна назва жатих тканин. Тонкий матеріал із синтетичного 
волокна, пресується, в результаті чого утворюються зім'яті складки. 
 
Кринолін - широка спідниця на тонких обручах модна в 11 пол. ХІХ ст. 
 
Крій  - модель, форма одягу, фасон. 
 
Кумач - бавовняна тканина полотняного переплетення яскраво-червоного або 
синього кольору. Використовують для виготовлення сарафанів, сорочок, 
оздоблення. 
 
Купра-шанель -  щільна ворсова тяжка тканина,  шершава на дотик з 
жакардовим переплетенням. 
 
Куртка - короткий верхній одяг, що наглухо застібається. 
 

Л 
 
Лайкра - гладка тканина, яка легко розтягується. 
 
Ламе - тканина з блискучими нитками з переривчатим блиском. 
 
Лампас (фр.) - широка нашивка вздовж брюк,  характерна для різних видів 
воєнної форми та уніформи. 
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Лапсердак - старовинний довгий верхній одяг польських і галицьких 
євреїв. 
 
Лацкан - вилога на пілочці піджака, сюртука, жакета та інших видів 
одягу. 
 
Лекала - шаблони деталей виробу. 
 
Летюча миша - одна з форм суцільно викроєного рукава, коли пройма 
починається на 57 см вище лінії талії, а рукав поступово звужується до 
зап'ястя і щільно облягає його. 
 
Листочка - деталь прорізної кишені. 
 
Лосіни - щільно облягаючі штани із грубої замші - елемент воєнної форми в 
деяких країнах. В  наш час так називають вишукані дамські щlльнооблягаючої 
брюки із трикотажу з лайкою. 
 
Люрекс - тонка блискуча нитка (основа мета лізована або покрита 
фольгою). Використовується для декорування, як складова тканини на 
пряжі. 
 

М 
 
Макет – прообраз майбутнього виробу, який виготовлено з макетної 
тканини для виявлення і знищення. 
 
Макінтош - плащ із непромокаючої прорезинової тканини, який названий 
іменем винахідника цієї тканини шотландського хіміка Макінтоша. 
 
«Маленьке чорне плаття» - універсальне багатофункціональне плаття, яке 
носила Коко ІІІанель. запропонувала у 1924 р. це плаття чорного кольору 
простої форми, де відсутні всі ознаки сезонної моди. 
 
Мандарин - жакет в стилі східного одягу (корейського). Відмінний 
прямим силуетом, прямим покроєм рукава (кімоно, сорочний). Комір - 
маленька стійка, застібка асиметрична, жакет виготовляють з тканини 
набивним малюнком. 
 
Манекен (фр. - mannequin) - макет фігури людини для примірювання одягу 
та його показу в магазинах, ательє. 
 
Манишка - вставка для чоловічого або жіночого костюма у вигляді 
нагрудника, який закриває виріз фрака або дамського плаття. Манишка 
може бути пришивною або знімною, яка прикріплюється до сорочки або 
плаття. 
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Манто - просторий, вільний жіночий одяг з хутра з широкими рукавами. Не 
застосовуються наскрізні застібки на ґудзиках. 
 
Масштабність - візуально-просторова характеристика розмірів і конструкцій 
виробу. В основі масштабності костюма лежить відношення частин до виробу 
в цілому і його частин до розмірів тіла людини. 
 
Матроска - блузка, яка викроєна за зразком матроської форми, з великим 
прямим відкладним коміром. 
 
Меланж (фр. - melange) - суміш різнокольорових волокон. 
 
Мереживо - сітчаста тканина з узорами, якою оздоблюють одяг, плетиво. 
 
Мережка - ажурний узор, зроблений на місці висмикнутих із тканини ниток; 
вишивка. 
 
Мірки - величини, які характеризують фігуру і необхідні для побудови 
креслення виробу. 
 
Мода (лат. - modus) - загальноприйняте, існуюче у визначений період 
відношення до зовнішніх форм культури, стилю життя, звичаїв, одягу (з лат. 
міра, правило). 
 
Модельєр - фахівець, який виготовляє зразки, моделі виробів. 
 
Модель - зразок виробу, наділений художніми якостями. 
 
Моделювання - художнє оформлення одягу відповідно до норм естетики і 
сучасних тенденцій моди. 
 
Морський стиль - стиль, для якого характерна спідниця зі складками, 
простора блуза з морським коміром або жакет, який носять з майкою або 
яскравою блузою зі смужкою. Оздобленням служать канти, емблеми. Колір: 
білий, синій, червоний. 
 
Муфта -  аксесуар одягу,  що виконує і функціональне значення,  і є 
ідеальним доповненням до ансамблю одягу в романтичному стилі. 
 

Н 
 
Наметування - з’єднання двох деталей накладанням однієї на одну. 
 
Нашивка - смуга або шматок тканини, шкіри, нашитий поверх чого-небудь, 
латка. Один із знаків розрізнення військових звань, личок.  
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Негліже (фр. - neglidge) - напіводягнений. Ранковий домашній одяг. 
 
Неткані матеріали - текстильні полотна, виготовлені з текстильних тканин 
одного чи кількох видів або у поєднанні їх з нетекстильними матеріалами, 
елементи структури яких скріплені різними способами. 
Нетипова статура -  статура,  яка має відхилення від нормальних 
пропорційних розмірів. 
 
Нікітач (nikituch) - маленька хустинка, яку зав'язують на шиї. Характерна 
для молодіжної моди 50-х, а також 80-х.  
 
Нью лук стиль – «новий обрис». Стиль, запропонований Крістіаном Діором 
у 1947 р. Вишуканий жіночий одяг, стилізований під старовину: довгі 
нижні спідниці, призбирані біля плеча і звужені до зап'ястя, тонка талія і 
прилягаючий ліф. 
 

О 
 
Обгортка - вид поясного одягу, який складається з одного незшитого 
шматка тканини; навскісна або поперечна смужка тканини, яка з одного 
боку призібрана на нитку, а з іншого - підшита до основного виробу. 
 
Обметування - ниткове закріплення зрізу або прорізу для запобігання 
осипанню. 
 
Обшивання - з’єднання деталей одягу з наступним їх вивертанням. 
 
Обшивка -  деталь одягу,  якою обшивають виріз плаття,  блузки,  розріз 
кишені (облямівка,  оторочка).  
 
Оверсайз (Oversize-look) - стиль, для якого характерно носити речі, які 
більші на кілька розмірів. 
 
Окантовка - смуга, яка окантовує що-небудь. 
 
Окантовування - обробка зрізу деталі смужкою, щоб запобігти обсипанню або 
для оздоблення. 
 
Окат - верхня заокруглена частина рукава, яку вшивають у пройму. 
 
Оксфордські брюки - широкі брюки без запрасованого канту («стрілки»). У 
1920-х роках їх ввели в моду студенти Оксфорда і Кембриджа. 
 
Оп-арт (англ. - optical art - оптичне мистецтво) - напрям в мистецтві ХХ 
ст., який отримав найбільше розповсюдження в 60-х роках. Оснований на 
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використанні зорових ілюзій, особливостей сприйняття простих просторових 
фігур. 
 
Орнамент - візерунок, створений з ритмічно повторювальних елементів. 
 
Осанка - звичне положення тіла під час спокою і руху. 
 

П 
 
Пайєтки - плоскі блискучі декоративні деталі, які використовують для 
оздоблення одягу. 
 
Пальто -  верхній одяг для вулиці.  В теперішньому вигляді з'явилося в 
XVII ст. Сучасний покрій допускає різноманітність силуетів, довжин, деталей, 
оздоблення. 
 
Палантин - вид жіночої накидки, яку вільно накидають на плечі. Гарне 
доповнення до вечірнього туалету, найчастіше з дорогого хутра. 

Панталони - довгі чоловічі штани. 

 
Парео - велика хустка з яскравим малюнком, яка зав’язується навколо стегон 
або під пахвами. Використовується як  літній або пляжний одяг. 
 
Парка - куртка з капюшоном, найчастіше з плащової тканини. Назва по 
аналогії з верхнім одягом північних народів, яку носили рибалки. 
 
Парча (перська) - складно узорчата шовкова тканина, виткана шовковими, 
золотими, срібними нитками. 
 
Пати - декоративна деталь одягу у вигляді смужки різної форми і розмірів, 
якою прикрашають кишені, низ рукавів, пояси тощо. 
 
Пелерина - накидка без рукавів. Сучасна пелерина - різновидність накидки з 
отворами для рук або накидний комір на верхньому одязі. 
 
Пеньюар - домашнє жіноче вбрання з легкої тканини. 
 
Підв'язки -  частина чоловічої і жіночої нічної білизни.  3'явилась в XV  ст.,  
коли штани-панчохи почали розрізняти на штани і панчохи. 
 
Підзор - деталь кишені. Підзор необхідний для того, щоб закрити верхню 
частину мішковини над отвором кишені. 
 
Піджак - короткий однобортний або двобортний чоловічий одяг, який пізніше 
видовжився. 
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Піжама - легкий домашній костюм, який складається із брюк і вільної куртки. 
Відомий у Європі з ХІХ ст. завдяки мандрівникам, що завезли його з тропіків. 
 
Плаття-смокінг - невідрізне плаття (сукня) прямого покрою, найчастіше - 
чорного кольору з двобортною застібкою з лацканами, покритими шовком або 
атласні. Вперше з'явились у 1970 р. в колекції Сен-Лорана. 
 
Плаття-сорочка - плаття (сукня) прямого покрою, невідрізне, без фіксованої 
лініі талії, з відкладним коміром. 3'явилось у другій половині 50-х років. 
 
Плахта - жіночий одяг типу спідниці, зроблений з двох зшитих до половини 
полотнищ. 
 
Плісе (фр. - plisse) - робити складки. Дрібні не строчені складки на тканині, 
що загладжуються спеціальною машиною. 
 
Повздовжник - деталь кишені. Необхідна для того, щоб кишеня не 
розтягувалася. 
 
Подіум (лат. - podjum) - поміст. Підвищення для натури: у художників або 
підвищення для натурщиць під час показу моделей одягу. 
 
Пончо - плед з прямокутного шматка тканини або двох зшитих полотнищ з 
отвором для голови. Традиційний одяг індійців Центральної та Південної 
Америки. 
 
Постава - звичне положення тіла під час спокою і руху. 
 
Пред-а-порте (фр. prкt-а-porter) - готовий одяг, промисловий дизайн. Це мода 
одночасно високопрофесійна і промислова. 
 
Пройма - виріз для руки на деталях одягу: пілочці та спинці. 
 
Пропорції (лат. - співрозмірність) - закономірне співвідношення частин 
предметів одягу між собою і в цілому. 
 
Пурбой (англ. - poor boy) - короткий вузький пуловер з вирізом-човником і 
рукавами до ліктя. 
 
Пурпур (лат.) - дорога антична фарба червоно-фіолетового кольору, яку 
добувають з пурпурного равлика; тканина, яка пофарбована цією фарбою. 
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Р 

 
Реглан (англ. raglan) - фасон верхнього одягу, в якому рукав з плечем 
становлять одне ціле. 
 
Редингот - довгий сюртук широкого крою, який одягався для верхньої їзди. 
 
Рейтузи - вузькі штани, які щільно облягають ноги (переважно для верхової 
їзди). 
 
Розкеп - місце з'єднання коміра і лацканів у верхньому одязі. 
 
Розметування - ниткове закріплення розгорнутих або відгорнутих в один бік 
зрізів швів, припусків на складки. 
 
Розмір - номер, що вказує на величину якого-небудь одягу, взуття. 
Розлітайка, верхній одяг у вигляді накидки, плаща з незастібнутими полами. 
 
Розпірка - розпорене місце в одязі. Розріз в одязі, зроблений відповідно до 
його крою, фасону. 
 
Розпрасування - розкладання припусків на шов або складки на протилежні 
боки і закріплення їх в такому положенні прасуванням. 
 
Романтичний стиль - поєднання великих і малих об'ємів (прилягаючий ліф і 
широка спідниця). Романтичний стиль дозволяє відкрити тіло, 
використовувати мереживо, підрізи, волани. 
 
Рококо (фр. - раковина) - стиль у мистецтві Західної Європи XVIII ст., який 
виник у перехідний період між бароко і класицизмом. 
 
Рукави - відомі в Європі з бронзового віку, але спочатку тільки в жіночому 
одязі. Вшивний рукав з'явився в Європі в середні віки і мав різноманітні 
варіанти. В ХХ ст. рукави повернулись до своєї натуральної лінії і дещо 
втратили в декоративному значенні. 
 
Рулик - зшитий шнур, викроєний по косій з основної або оздоблювальної 
тканини. 
 
Рустикальний стиль - одяг в народному стилі, достатньо простий, з тканин, 
які мають шершаву поверхню і чітке переплетення ниток. 
 
Рюш - оздоблювальна смужка тканини, підшита з країв і призібрана 
посередині. 
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С 

 
Салоп - верхній жіночий одяг, накидка з довгою пелериною, широкими 
рукавами або без них, утеплена, була модною в ХІХ ст. 

Сарі - індійський жіночий одяг у вигляді полотнища тканини, один край 
якого прикріплюють до тугого пояса, обвиваючи ним стегна і ноги, другий - 
накидають на плече або на голову. 
 
Світлотінь - властивість, яка характеризується розприділенням освітлених і 
тінявих ділянок на поверхні форми, використовується при професійному 
моделюванні. 
 
Символ - елемент орнаменту з легко розпізнаною ізоморфною графікою. 
 
Смокінг - двобортний або однобортний чоловічий вихідний костюм чорного 
кольору з шовковими вилогами та вузькими лампасами на штанах. 
 
Сорочка - короткий або довгий натільний одяг, виготовлений з полотна, 
прикрашений вишивкою. 
 
Спандекс - щільна, але еластична тканина з бархатистою лицевою стороною і 
гладкою виворітною стороною. 
 
Спенсер - коротка куртка або жакет довжиною до талії. 
 
Спортивний стиль - характерний найоптимальнішими силуетними формами, 
які забезпечують динаміку руху. Це завжди простота і зручність, якість і 
функціональність. 
 
Спрасування - зменшення лінійних розмірів деталей за допомогою волого-
теплової обробки з метою надання бажаної форми. 
 
Статура - фізіолого-анатомічна характеристика тіла людини, яка 
стосується всієї будови, форми і міри розвитку м'яких тканин. 
 
Стиль - характерна манера одягатися.. 
 
Стрази - штучне каміння, яке імітує справжнє.  Використовують для 
декорування одягу.  
 
Супат - потайна застібка, тобто застібка, яка  закрита планкою або клапаном. 
 
Сутана (італ. - sottana) - спідниця. Верхній довгий одяг католицького 
духівництва, який носять не в час богослужіння. 
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Сюртук - щільна, але еластична тканина з бархатистою лицевою стороною і 
гладкою виворітною стороною. 

Т 
Талія - частина сукні, одягу, що облягає місце, де носять пояс, стан. 
 
Тасьма - орнаментальна текстильна стрічка, яка використовується для 
прикрашення одягу. 
 
Тафта (фр. taffetas - тканина) - тонка щільна блискуча шовкова або бавовняна 
тканина. 
 
Технологія (rp. technn, logos) - мистецтво, майстерність; наука, поняття. 
Сукупність методів обробки в процесі виробництва та їхній науковий опис. 
 
Тканина - просторова сітка, утворена двома взаємно перпендикулярними 
системами ниток - основи та піткання. 

Тога - чоловічий верхній одяг у стародавньому Римі. 
 
Топ (Тор) - всі варіанти коротких майок і футболок з рукавами або на 
бретелях. 
 
Трикотаж - в'язане полотно з однієї або кількох ниток. 
 
Трикотаж «Рековелла» (фр. - tricotage) - легке щільне полотно з бархатистою 
поверхнею і ледь помітним жакардовим малюнком. 
 
Туалет (фр. - toilette) - вбрання, одяг. Приведення в порядок свого 
зовнішнього вигляду. 
 
Туніка - вид чоловічого або жіночого одягу античного Риму, який нагадує 
грецький хітон. 
 
Турнюр - модна в кінці ХІХ ст. частина жіночого туалету у вигляді 
подушечки,  яка підкладається під сукню нижче лінії талії для надання 
фігурі пишності. 
 
Тюль (фр. - tulle) - прозора тонка тканина з бавовни, шовку або льону, 
призначена для декоративних прикрас в одязі. 
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У 
 
Уставка - плечова вставка в народних сорочках. 
 

Ф 
 
Фактура - зовнішня структура тканини. 
 
Фасон -  крій,  модель,  зразок за яким шиють одяг.  Поєднання 
конструктивно-художніх ліній.  
 
Фальцювання - згинання і закріплення країв деталей за допомогою 
металевих шаблонів та фальц преса. 
 
Фасонні лінії - лінії, за допомогою яких здійснюється моделювання частин 
деталей одягу. 
 
Фата - весільний головний убір нареченої. 
 
Фестони (фр.)  -  кайма із зубчиками різної форми.  Використовується для 
оздоблення краю комірів, манжет, кишень та ін. 
 
Флізелін - прокладковий нетканий матеріал. Ширина від 60 до 90 см. 
3астосовується для дублювання всіх видів тканин (в залежності від 
артикула). Параметри дублювання: температура 105-126°, час 10-13 сек. 
 
Фольклорний стиль - одяг зручного покрою, простий, з впливом 
національного колориту. Для одягу у фольклорному стилі підходять 
натуральні тканини, а для оздоблення використовують вишивки, мереживо, 
аплікації. 
 
Фурнітура (фр. - tournmture - доставляти, постачати) - допоміжний 
матеріал, що застосовується в деяких видах виробництва (ґудзики, пряжки ma 
ін.). 
 

Х 
 
Хакі - коричневий із зеленим колір; тканина такого кольору використовується 
для захисту одягу, армійського обмундирування. 
 
Хіп (hip-skirt) - спідниця з пониженою лінією талії (по стегнах), часто пояс на 
резинці. 
 
Хітон - чоловічий і жіночий лляний одяг у стародавніх греків, що 
нагадував сорочку, підперезану поясом з напуском. 
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Хламида - чоловічий верхній одяг стародавніх греків та римлян у 
вигляді короткого плаща із застібкою на правому плечі або на грудях. 
 
Хлястик - декоративна деталь одягу різної форми, яку використовують 
замість пояса ззаду виробу. 
 
Хомутик (петля) - дрібна деталь, розміщена на поясі штанів, спідниць. 
Служить для тримання ременя. 
 

Ч 
Чадра (перська) - легка накидка, що закриває жінку-мусульманку з голови до 
ніг, залишаючи відкритими лише очі, коли вона виходить з дому.  
 
Чалма - чоловічий головний убір у мусульман. 
 

Ш 
 
Шаблон (нім. - schablone) - зразок, форма для виготовлення яких-небудь 
однаковик предметів. Зразок для наслідування, штамп.  
 
Шанжан (з фран. мінливий) - тканина, для виготовлення якої 
використовують різнокольорові нитки . B результаті утворюється « 
шанжанан» . 
 
Шаровари (перс.) - традиційний чоловічий і жіночий одяг у народів 
сходу; штани, дуже широкі в стегнах, збираються на талії, звужуються 
до литок. Частина національного чоловічого українського одягу. 
 
Шейк - брюки без внутрішнього і зовнішнього бокових швів. Шви 
проходять no передній і задній половинках стрілками. 
 
Шемізетт (фр. сорочка) - у XII ст. так називалася чоловіча куртка, в 
XVIII CT. - ранкова жіноча легка блузка, a потім святкова вставка на 
ліфі плаття. 
 
Шинель - верхній воєнний одяг . З’явився у російській армії у 1802 р, 
зберігся до наших часів. 
 
Шлейка - деталь одягу у вигляді вузької смужки, яку використовують 
для закріплення пояса, хлястика, погонів тощо. 
 
Шлейф (нім. - schleife) - заднє полотнище жіночого плаття, що волочиться 
пo землі. B сучасній моді використовується у вечірніх сукнях і весільних 
убраннях. 
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Шлиця - відлітна складка, утворена з двох полотнищ, додатковий припуск 
no краю розріза.  
 
Шкіра-гіпюр - тонка шкіра, на яку наклеєно гіпюрове полотно. 
 
Шовк кошібо - щільна матова тканина, злегка шершава. 

Ю 
 
«Юпка» - довгий нагрудний одяг, на спині підрізний або призібраний у 
глибокі складки 3 обшитими краями рукавів. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

Властивості тканин 
Proof - означае захист (від вітру, води, ультрафіолетових променів). 
 
Resist (resistant) - відштовхуюче, стійке. Означає наявність у матеріалі 
захисних властивостей (від вітру, води і т.д.). 
 
Repellent - наявність у матеріалі водовідштовхуючих властивостей. 
 
Cordura (100% поліестер) - має підвищену цінність і довговічність, високу 
стійкість до різних видів механічних навантажень. 
 
Elide (100% нейлон) - матеріал з ультра тонкою мембраною, завдяки якій 
тканина добре пропускає повітря і не пропускає воду, відрізняється м'якістю і 
легкістю при підвищеній міцності; підходить для виробів, що 
використовують в екстремальних умовах. 
 
Finetex (100% нейлон) - матеріал з високою зносостійкістю і опором до 
розривів; мікропориста структура тканини забезпечує вільний вихід 
надмірного тепла і Bonoru; ідеально підходить для виготовлення 
спортивного одягу. 
 
Levity (100% поліестер) - матеріал, що забезпечує вітро-, водонепроникність, 
при цьому пропускає надмірне тепло і вологість. 
 
Nyton Finetex (100% поліестер) - синтетичний матеріал з особливою 
обробкою, що забезпечує добру повітропроникність, володіє водовідштов-
хуючими властивостями і перешкоджає дії ультрафіолетових променів (колір 
тканини надзвичайно стійкий). 
 
Nyton Taslan - нейлон, який стійкий до тертя і багаторазових згинів. Надійно 
захищає від дощу і вітру. Широке застосування знайшло при виготовленні 
верхнього одягу. 
 
Polartec - трикотажні матеріали з поліестера з густим ворсом. Дуже тепла, 
легка «дихаюча» тканина. Використовується для виробництва від 
верхнього одягу до нижньої білизни. 
 
Polycat - поліамідно-бавовняний матеріал (70% нейлон, 30% бавовна), який 
прекрасно підходить для виробів із пуку; спеціальне гідрофобне покриття 
волокон, яке забезпечуе вітро- і водонепроникність виробу при збереженні 
дихаючих властивостей матеріалу. 
 
Steal - (100% поліестер) - водонепроникний «дихаючий» матеріал з 
теплозахисними властивостями; вироби з такої тканини максимально 
комфортні та зручні. 
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Taslan Offoman (100% нейлон) - матеріал з відмінними властивостями 
повітрообміну, a також водобрудовідштовхуючими властивостями. 
 
Thinsulate - теплоізолюючий матеріал, створений спеціально для верхнього одягу. 
Складається з 13 мікроволокон, які  в 50-70 разів тонші за  людську волосину, a 
тому тепліший від пуху. Прекрасно дихає, не сиріє і легко переться в домашніх 
умовах. 
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