
На факультеті технологій та дизайну вже 20 років діє студентський 

театр мод. До його складу входять більше 40 дівчат та юнаків, які 

демонструють колекції одягу. Моделі для нових колекцій розробляють та 

виготовляють студентки факультету технологій та дизайну. За роки 

існування студентського театру мод вже було пошито близько 15 колекцій 

одягу, серед них колекції створені за ескізами студентів спеціальностей 

015 Професійна освіта (Дизайн) та 015.17 Професійна освіта (Технологія 

виробів легкої промисловості): 

– «Вишиванка – краса і духовність українського народу» – колекція 

сучасних українських вишиванок (2008 р.); 

–  «Квіткові фантазії» – колекція молодіжного одягу, оздобленого 

вишитими атласними стрічками квітами (2009 р.); 

– «Чорне і біле» – колекція вечірніх суконь, оздоблених мереживом 

та аксесуарами (парасольки, кладці, сумочки) ручної в’язки (2010 р.); 

– «Денім» – колекція стильного молодіжного одягу, виготовленого з  

джинсової та котонової тканин (2011 р.); 

– «Юнги» – колекція дитячого одягу у морському стилі (2012 р.); 

–  «Весняний подих» – колекція вечірнього жіночого одягу, 

оздоблена штучними квітами, виготовленими у техніці «канзаші» (2013 р.); 

– «Полтавська Писанка» – колекція стилізованого жіночого одягу за 

мотивами розпису полтавських писанок (2018 р.); 

– «Поезія моди в стилі Ампір» – колекція жіночого одягу, 

відтвореного за зразками панського одягу кінця XVIII – початку ХІХ століть, 

колекція присвячена відзначенню 250-ї річниці від дня народження 

видатного українського письменника, поета, драматурга, засновника нової 

української літератури та громадського діяча І. П. Котляревського (2019 р.). 

Більш оригінальними та ексклюзивними стали роботи студентського 

театру мод за ескізами студента магістрантф Юрія Матвеєва. Результатом 

співпраці стали колекції: 

–  «Полтавська битва: 300 років потому» – стилізованого джинсового 

одягу за мотивами військової форми ХVIII століття, оздобленого 

геральдикою та символікою того часу; 

– «Феєрія льону» – оберег українського шитва, де кожна квітка 

символізує силу і мудрість рідного народу – колекція, яка була створена до 

100 річного ювілею Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. Твори Т. Г. Шевченка надихнули студента Юрія 

Матвеєва до створення ескізів моделей жіночого одягу, які базуються на 

традиційних елементах українського строю, особливостях оздоблення 

ручною вишивкою деталей одягу. Основним матеріалом для виготовлення 



моделей став натуральний льон.  Для декорування моделей було використано 

домоткане мереживо, шнур, аксесуари з кераміки та деревини. Більшість 

моделей колекції «Феєрія льону» оздоблено ручною вишивкою техніками, 

характерними для Полтавщини (2014 р.); 

– «Весняний променад» – колекція вишуканих вечірніх жіночих 

суконь з парчі (2015 р.); 

– «Мне снился сад в подвенечном уборе» колекцію жіночого одягу із 

застосуванням мотивів історичного костюма стилю модерн. Колекція 

присвячена відомій полтавчанці, актрисі німого кіно Вірі Холодній (2016 р.). 

 

Студентський театр мод є активним постійним учасником 

всеукраїнських, обласних, загальноуніверситетських та факультетських 

мистецьких заходів та конкурсів. 

Студентський театр мод факультету технологій та дизайну став: 

– дипломатом Всеукраїнського конкурсу моделей «TOP POINT 

2013» у номінації pret-a-porter,  

– дипломатом fashion show «Модний квартал - 2013» у номінації 

«Найкраща дизайнерська робота»,  

– дипломатом Всеукраїнського фестивалю творчості та краси 

«Осінній калейдоскоп-2014» у номінації «Гордість нації»,  

– лауреатом V Всеукраїнського конкурсу «Битва модельєрів – 

2015», 

– неодноразовим дипломатом І ступеня обласного міжвузівського 

мистецького фестивалю-конкурсу «Студентська весна – 2012, 2014, 2016, 

2018», 

– дипломатом Міжнародний конкурс дизайнерів Fаshion Show 

«Мода без кордонів – 2019» (м. Кропивницький), у номінації «Folk» 

колекція «Феєрія льону» відзначена дипломом І ступеню, дизайнерська 

робота «Полтавська писанка» нагороджена дипломом ІІІ ступеню. 

 

Керівник студентського театру мод – доцент кафедри основ 

виробництва та дизайну Борисова Тетяна Миколаївна. 


