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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ  

 оза заняттями о іційним каналом комунікаці  з виклада ем є листування у Telegram 

(+380675715032) і тільки у робо і дні та робо ий  ас. 

Обговорення проблем, пов язаних із дисципліною під  ас занять або консультацій у 

визна ений  ас. Консультування з виклада ем в стінах академі  відбуваються у визна ені дні 

та години. За умов дистанційних занять використовується програма Zoom  (Meeting ID: 896 

874 1670, Passcode: yVVN2a) якщо відбувається зміна посилання або ID зустрі і, нове 

посилання надає виклада  у  аті Telegram). Акаунт студента у Telegram та  Zoom має бути 

названий справжнім ім'ям та прізвищем студента. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна базується на таких дисциплінах нормативно   астини О   як « роектування», 

«Історія укра нсько  культури і мистецтва», «Історія зарубіжного мистецтва», «Філосо ія».  

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Метою дисципліни « Історія дизайну за спеціалізацією» є отримання теорети них знань з 

історі  дизайну на прикладі розвитку дизайну одягу, модно  індустрі  та індивідуально  

практики дизайнерів одягу, брендів. Дисципліна орієнтована на  ормування проектного та 

крити ного мислення шляхом аналізу передумов виникнення напрямків і стилів в дизайні 

одягу ХХ століття, розвитку авторських твор их методів модельєрів та дизайнерів одягу, 

зародження промисловості та    впливу на дизайн-продукт, еволюцію образних рішень та 

засобів художньо  виразності. Основним завданням дисципліни є опанування основних 

етапів розвитку дизайну одягу на прикладі аналізу стильового напрямку, діяльності 

дизайнерів та брендів, що мали вплив на тенденці  та розвиток дизайну ХХ століття. 

  

Факультет Дизайн середовища 

Ка едра Дизайн тканин та одягу 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 022 Дизайн 

Рівень вищо  освіти перший (освітньо-про есійний) 

Рік нав ання 4 

Семестр 7-8 
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Дисципліна забезпе ує загальні та спеціалізовані ( ахові) компетентності: ІК - Здатність 

розв язувати складні спеціалізовані зада і та практи ні проблеми у галузі дизайну, або у 

процесі нав ання, що передба ає застосування певних теорій і методів дизайну та 

характеризується комплексністю і невизна еністю умов, ЗК04 - Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу ін ормаці  з різних джерел, ЗК07 - Цінування та повага 

різноманітності та мультикультурності, ЗК09- Здатність зберігати та примножувати 

культурно-мистецькі, екологі ні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історі  та закономірностей розвитку предметно  області,    місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та  орми рухово  активності для активного відпо инку та 

ведення здорового способу життя, СК05 - Здатність застосовувати знання історі  

укра нського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.  

 рограмний результат:  РН03 - Збирати та аналізувати ін ормацію для обґрунтування 

дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну,  ахову термінологію (за 

про есійним спрямуванням), основи наукових досліджень,  РН11 - Розробляти 

композиційне вирішення об єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах,  РН14 - 

Використовувати у про есійній діяльності прояви укра нсько  ментальності, істори но  

пам яті, національно  самоіденти ікаці  і твор ого самовираження; застосовувати 

істори ний твор ий досвід, а також успішні укра нські та зарубіжні художні практики, 

 РН15 - Розуміти укра нські етнокультурні традиці  у стильових вирішеннях об єктів 

дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Основна спрямованість дисципліни «Історія дизайну за спеціалізацією» визна ається 

одержанням теорети них знань з історі  моди 20 ст. та здатності застосовувати отримані 

теорети ні знання в практиці дизайну одягу. 

Дисципліна вив ається протягом двох семестрів на 4 курсі (5 кредитів  

ECTS, 150 нав альних години, в тому  ислі 50 годин — аудиторні лекційні та 100 годин — 

самостійні), складається з 4 модулів (25 тем).  

Семестр 1. 

Модуль 1. 

Тема 1. Визна ення моди. Основні терміни. Вклад Чарльза Ворта. Система високо  моди. 

Тема 2. Мода на рубежі епох.  еріод 1900 рр. Жак Дусе, будинок моди Кало.  

Тема 3. Відмова від корсету, новий модний етап.  оль  уаре.  

Тема 4.  еріод 1910 – 1920 рр.  ерша світова війна та зміни в костюмі. 

Тема 5. Емансипація – новий статус жінки. Коко Шанель. Жак Фат.  

Тема 6.   еріод 1930-1940 рр. Велика депресія і вплив Друго  світово  війни.    

Тема 7. Вплив Голівуду. Косий крій. Мадлен Віоне. Жанна Ланвен. 

Тема 8. Сюрреалізм в моді. Ельза Скіапараллі. 

Модуль 2. 

Тема 9.  еріод 1950 рр. Елегантна епоха.  ьер Бальмен. 

Тема 10. Стиль New Look. Крістіан Діор.  

Тема 11. Новатор Крістобаль Баленсіага. 

Тема 12.  Історія дизайну одягу періоду 1960 рр. Футуризм в дизайні.  

Тема 13. Виникнення міні. Андре Куреж, Марі Куант. 

Тема 14. Розвиток прет-а-порте.  ьєр Карден.  

Тема 15. Нові матеріали і нові можливості модно  індустрі . Еміліо  у  і,  ако Рабанн.  

Семестр 2. 

Модуль 1. 

Тема 16.  еріод 1970 рр., Еклектика та антимода.   

Тема 17. Етні на мода. Кензо Такада. Мистецтво та мода. Ів Сен-Лоран. 
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Тема 18.  еріод 1980 рр. Химерність та надмінність, одяг для успіху, субкультури, як 

джерело натхнення. Вівєн Вествуд. 

Тема 19.  еріод 1990 рр. Мінімалізм, індивідуальність, культ тіла. Келвін Кляйн.  

Тема 20. Агресивна сексуальність в дизайні одягу. Джані Верса е, Тьєррі Мюглер. 

Модуль 2. 

Тема 21. Деконструктивізм в дизайні. Японська школа дизайну одягу: Рей Кавакубо, Іссей 

Міяке, Йодзі Ямамото.  

Тема 22. Стирання рамок, різноманіття дизайнерських концептів. Жан- оль Готьє, модний 

будинок Gucci. 

Тема 23. Вклад в моду бельгійських дизайнерів. Антверпенська шістка, Мартін Маржела. 

Тема 24. Нові естети ні ідеали в моді. Александр Маккуін. Viktor & Rolf. 

Тема 25. XXI століття. Нові закони модно  індустрі . Ностальгія та переосмислення 

минулого, новітні технологі  та діджиталізація.  

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми розкриваються шляхом проведення лекцій виклада ем, а також  виконанням 

самостійно  роботи студентами, що полягає у нав анні самостійно знаходити та аналізувати 

потрібну ін ормацію у джерелах інтернет.  

Додаткові індивідуальні завдання можуть бути пов язані з експериментальним пошуком 

більш вдалого рішення завдання. 

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Усі основні та додаткові матеріали можна переглягути у загальному  аті групи в Telegram  

 

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ 

Зошит та ру ка для ведення конспекту, ноутбук або компьютер з виходом в Інтернет.  

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

 ід  ас проведення виклада ем заняття необхідно зберігати тишу та вимкнути гу ність 

теле онів. За необхідності студент має просити дозволу вийти з аудиторі .  

Вітається авторська інтерпретація теми заняття, якщо вона аргументована та студент може 

довести свою то ку зору. 

 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Не допускається запізнення на заняття (якщо є поважна при ина – студент має попередити 

заздалегіть).  ропуски занять без поважних при ин недопустимі (при ини пропуску мають 

бути підтверджені). Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно 

відпрацювати   .  

 ід  ас дистанційно   орми нав ання присутність на занятті зараховується лише при 

постійно увімкненій камері. Якщо камера студента вимкнена, то заняття вважається 

пропущеним.  

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов язані дотримуватися правил академі но  добро есності (у питанні реалізаці  

ціє  програми - плагіату у  інальних рішеннях, які презентуються як авторські). Жодні  орми 

порушення академі но  добро есності не толеруються.  

Корисні посилання:  

https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html 

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/  
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РОЗКЛАД КУРСУ 

 

Дата Тема Вид 

заняття 

Зміст год Поточний 

контроль 
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1 лекція Визна ення моди. Основні терміни. 

Вклад Чарльза Ворта. Система високо  

моди. 

2   

2 лекція Мода на рубежі епох.  еріод 1900 рр. 

Жак Дусе, будинок моди Кало.  

2   

3 лекція Відмова від корсету, новий модний 

етап.  оль  уаре.  

2   

4 лекція  еріод 1910рр., 1920 рр.  ерша світова 

війна та зміни в костюмі. 

2   

5 лекція Емансипація – новий статус жінки. 

Коко Шанель. Жак Фат.  

2   

6 лекція  еріод 1930-1940 рр. Велика депресія і 

вплив Друго  світово  війни.    

2 Завдання: доповідь 

на тему “Ікона 

стилю ХХ 

століття”. 

7 лекція Вплив Голівуду. Косий крій. Мадлен 

Віоне. Жанна Ланвен. 

2   

8 лекція Сюрреалізм в моді. Ельза Скіапараллі. 2 Контрольні 

запитання 

 

9 лекція  еріод 1950 рр. Елегантна епоха.  ьер 

Бальмен. 

2   

10 лекція Стиль New Look. Крістіан Діор.  2   

11 лекція  Новатор Крістобаль Баленсіага. 2   

12 лекція  Історія дизайну одягу періоду 1960 рр. 

Футуризм в дизайні.  

2   

13 лекція Виникнення міні. Андре Куреж, Марі 

Куант. 

2 Завдання: стилізація 

образу у стилі 

епохи. 

14 лекція Розвиток прет-а-порте.  ьєр Карден.  2   

15 лекція Нові матеріали і нові можливості 

модно  індустрі . Еміліо  у  і,  ако 

Рабанн.  

2  

Контрольні 

запитання 

 

16 лекція  еріод 1970 рр., Еклектика та антимода.   2   

17 лекція Етні на мода. Кензо Такада. Мистецтво 

та мода. Ів Сен-Лоран. 

2   

18 лекція  еріод 1980 рр. Химерність та 

надмінність, одяг для успіху, 

субкультури, як джерело натхнення. 

Вівєн Вествуд. 

2 Завдання: доповідь на 

тему “Історі ний 

період як джерело 

натхнення су асних 

дизайнерів одягу”. 

19 лекція  еріод 1990 рр. Мінімалізм, 

індивідуальність, культ тіла. Келвін 

Кляйн.  

2   

20 лекція Агресивна сексуальність в дизайні 

одягу. Джані Верса е, Тьєррі Мюглер. 

2 Контрольні 

питання 

 

21 лекція Деконструктивізм в дизайні. Японська 

школа дизайну одягу: Рей Кавакубо, 

Іссей Міяке, Йодзі Ямамото.  

2   
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22 лекція Стирання рамок, різноманіття 

дизайнерських концептів. Жан- оль 

Готьє, модний будинок Gucci. 

2   

23 лекція Вклад в моду бельгійських дизайнерів. 

Антверпенська шістка, Мартін 

Маржела. 

2 Завдання: стилізація 

образу у стилі 

епохи. 

24 лекція Нові естети ні ідеали в моді. Александр 

Маккуін. Viktor & Rolf. 

2   

25 лекція XXI століття. Нові закони модно  

індустрі . Ностальгія та переосмислення 

минулого, новітні технологі  та 

діджиталізація.  

2 Контрольні 

питання 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

 

Тема Форма звітності Бали 

Доповідь Семестр 1, модульний контроль 1 12-20 

Контрольні питання  Семестр 1, модульний контроль 1 12-20 

Стилізація образу в стилі епохи Семестр 1, модульний контроль 2 24-40 

Контрольні питання Семестр 1, модульний контроль 2 12-20 

Доповідь Семестр 2, модульний контроль 1 12-20 

Контрольні питання Семестр 2, модульний контроль 1 12-20 

Стилізація образу в стилі епохи Семестр 2, модульний контроль 2 24-40 

Контрольні питання Семестр 2, модульний контроль 2 12-20 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

БАЛИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 20 40  

А 19-20 38-40 Студент в повному обсязі опанував теорети ний матеріал, надав 

додаткові матеріали та приклади за темою. Активно проявляв 

себе на заняттях. Відповів на додаткові питання. Судження 

цікаві та перспективні для подально  теорети но  роботи. 

В 17-18 35-37 Студент в повному обсязі опанував теорети ний матеріал, але 

зробив декілька незна них помилок  

С 15-16 31-34 Студентв повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив 

зна ні помилки, є невеликі проблеми термінологією  

D 13-14 27-30 Студент не в повному обсязі оволодів теорети ним матеріалом, 

відповіді із зна ними помилками, нето ностями  

E 12 24-26 Студент не в повному обсязі оволодів теорети ним матеріалом, 

відповіді із зна ними помилками, плутанина з термінами, 

періодами  

 0 0  ропуск пото ного контролю 



Силабус  Історія дизайну за спеціалізацією 

 

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Формою семестрового контролю є проведення заліку. Для одержання підсумково  оцінки 

необхідно пройти всі модульні контролі за семестр.  окращити результат нав ання можна за 

рахунок підготовки теми, що стосується історі  дизайну до у асті в кон еренці  

студентських досліджень.  

 

Сума балів за всі види 

нав ально  діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В добре 

75-81 С 

64-74 D задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F Незадовільно з обов язковим повторним 

вив енням дисципліни 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ  

 ередба ено додаткові бали за активність студента під  ас аудиторно  роботи та у житті 

академі  (1-3), за виступ на кон еренці  або публікацію статті (тез) за однією з опрацьованих 

тем, за виконання в межах дисципліни колективних /твор их  и науково-дослідних/ завдань 

(5–7). Максимальна кількість балів: 10. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Розширений список літератури наведено у робо ій програмі та методи них матеріалах. 

Також на заняттях виклада  може порекомендувати додаткові джерела ін ормаці . 
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