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Обговорення проблем, пов’язаних із дисципліною під час занять або 
консультацій у визначений час. Консультування з викладачем в стінах 
академії відбуваються у визначені дні та години. 
За умов дистанційних занять використовується програма Zoom  (Meeting ID: 
661 147 7504, Passcode: 89TMN) якщо відбувається зміна посилання або ID 
зустрічі, нове посилання надає викладач у чаті Telegram). Інша комунікація 
(консультації) відбувається шляхом листування у Telegram (+380934484331). 
Всі студенти мають бути підписані власним прізвищем та ім’ям. Додаткова 
інформація щодо методичного наповнення представлена на сторінці 
викладача в Instagram @maryna_kisil_studio.  

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Дисципліна базується на таких дисциплінах нормативної частини ОПП як 
«Історія зарубіжного мистецтва»,  «Філософія», «Історія української культури і 
мистецтва». 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 
Основною спрямованістю дисципліни є розгляд моди як з позицій її 
теоретичного змісту, так і історичного контексту. Основною задачею курсу є 
всебічний розгляд явища моди в соціокультурному, проєктному, 
економічному середовищах суспільства . В розділі теорії моди 
розглядаються основні теоретичні засади моди та її формування, основний 
акцент зміщується на ознайомлення студентів з основними теоретичними 
підходами до вивчення моди. Розділ історії моди охоплює часовий 
проміжок від періодів, в яких були сформовані перші історичні стилі до 
сучасності з її полістилістичною художньо-проєктною культурою. Основна 
увага прикута до самого механізму зміни моди, її прояву та характерних  
рис. Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності: ЗК 4 —
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;   
ЗК 7 — Цінування та повага різноманітності та мультикультурності;  
СК 5 — Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного 
мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності. 
Програмний результат: ПРН1 — Застосовувати набуті знання і розуміння 
предметної області та сфери професійної діяльності у 
практичних ситуаціях; ПРН 13  — Знати надбання національної та всесвітньої 
культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну; 
ПРН 14 — Використовувати у професійній діяльності прояви української 
ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації і творчого 
самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні 
українські та зарубіжні художні практики. 
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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Основна спрямованість дисципліни полягає в одержанні теоретичних 
знань з історії та теорії моди, здатності застосовувати отриматі теоретичні 
знання в практиці дизайну одягу. 
 Дисципліна вивчається протягом одного семестру 3 курсу ( 4 кредити  
ECTS, 120 навчальних години, в тому числі 60 годин — аудиторні лекційні та 
60 годин — самостійні ), складається з 2 модуля (15 тем). 

Модуль 1 — Історія розвитку моди 
Тема 1. Вступ до дисципліни. Ознайомлення з термінологією та основними 
поняттями 
Тема 2. Особливості розвитку моди: періодизація, географічні особливості, 
зародження стилів 
Тема 3. Європейська мода Середньовіччя та ранній Новий час.  
Тема 4. Голландська та французька мода в ХVІІ столітті  
Тема 5. Зміна художніх стилів у моді ХVІІІ століття  
Тема 6. Нові фактори впливу на моду ХІХ століття 
Тема 7. Мода ХХ століття в контексті стрімкого розвитку індустрії моди 
Тема 8.  Концепції розвитку моди в ХХІ столітті 
Тема 9. Мода в Україні: особливості розвитку та перспективи 
Тема 10. Прогнозування в моді: теретико-практичні підходи 

Модуль 2 — Основи теорії моди. 
Тема 11. Еволюційна теорія моди 
Тема 12. Теорії моди, які засновані на подіях 
Тема 13. Теорії моди ідеологічної причинності 
Тема 14. Автократичні теорії моди 
Тема 15. Мотиваційні теорії моди 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 
Теми розкриваються під час лекційних занять. Практичні чи семінарські 
заняття не передбачені, але зріз знань виконується за рахунок виконання 
самостійної роботи творчої орієнтованості (ессе, моделювання ситуації, 
реалізація макетного пошуку тощо), дискусій  та контрольних робіт. 
Самостійна робота студентів полягає у опрацюванні теоретичного 
матеріалу та ознайомленю з додатковими інформаційними джерелами  на 
кшталт відео, кіно, літературні додаткові джеорела, статті. Додаткові 
індивідуальні завдання можуть бути пов’язані з додатковим нуковим 
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пошуком для проведення дослідження за тематикою дисципліни 
(наприклад, науково-дослідна робота). 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ: 
Презентації лекцій, список основних та додаткових джерел 

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ:  
Усі додаткові матеріали можна переглянути на умови приєднання до чату 
групи в Telegram  

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ: 
Ноутбук або телефон, папір, кулькова ручка, блокнот для нотаток, інтернет, 
абонемент в бібліотеку 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 
Під час читання лекції викладачем необхідно зберігати тишу та вимкнути 
гучність телефонів. За необхідності студент має просити дозволу вийти з 
аудиторії. Вітається активна участь в обговоренні теми лекції, якщо вона 
аргументована та студент може довести свою точку зору. 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 
Пропуски занять без поважних причин недопустимі (причини пропуску 
мають бути підтверджені). Якщо студент пропустив певну тему, він повинен 
самостійно відпрацювати її та на наступному занятті представити виконану 
роботу. Під час дистанційної форми навчання присутність на занятті 
зараховується лише при постійно увімкненій камері. Якщо камера студента 
вимкнена , то заняття вважається пропущеним . Не допускається 
відвідування студентом занять з іншою підгрупою. 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у 
питанні реалізації цієї програми - плагіату у фінальних рішеннях, які 
презентуються як авторські). Жодні форми порушення академічної 
доброчесност і не толеруються . Корисн і посилання : h t t p s : //
з а к о н о д а в с т в о . c o m / z a k o n - u k r a j i n y / s t a t t y a - a k a d e m i c h n a -
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

Детал
і

дати 
занять 
визна
чають
ся 

розкл
адом

1 лекція Вступ до дисципліни. 
Ознайомлення з 
термінологією та основними 
поняттями

4

2 лекція Особливості розвитку моди: 
періодизація, географічні 
особливості, зародження 
стилів

4

3 лекція Європейська мода 
Середньовіччя та ранній 
Новий час

4 Аналітична карта 
моди - 1 арк.А4 

4 лекція Голландська та французька 
мода в ХVІІ столітті

4 Аналітична карта 
моди - 1 арк.А4 

5 лекція Зміна художніх стилів у моді 
ХVІІІ століття

4 Аналітична карта 
моди - 1 арк.А4 

6 лекція Нові фактори впливу на 
моду ХІХ століття

4 Аналітична карта 
моди - 1 арк.А4 

7 лекція Мода ХХ століття в контексті 
стрімкого розвитку індустрії 
моди

4 Аналітична карта 
моди - 1 арк.А4 

8 лекція Концепції розвитку моди в 
ХХІ столітті

4 дискусія

9 лекція Мода в Україні: особливості 
розвитку та перспективи

4 дискусія

10 лекція Прогнозування в моді: 
теретико-практичні підходи

4

11 лекція Еволюційна теорія моди 4 узагальнююча 
схема-аналіз теорії 
моди

12 лекція Теорії моди, які засновані на 
подіях

4 узагальнююча 
схема-аналіз теорії 
моди

13 лекція Теорії моди ідеологічної 
причинності

4 узагальнююча 
схема-аналіз теорії 
моди

14 лекція Автократичні теорії моди 4 узагальнююча 
схема-аналіз теорії 
моди
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

15 лекція Мотиваційні теорії моди 4 узагальнююча 
схема-аналіз теорії 
моди

Тема Форма звітності Бали

Вступ до дисципліни. Ознайомлення з 
термінологією та основними поняттями

Особливості розвитку моди: періодизація, 
географічні особливості, зародження стилів

Модульний 
контроль 1

Європейська мода Середньовіччя та ранній Новий 
час

Модульний 
контроль 1

8

Голландська та французька мода в ХVІІ столітті Модульний 
контроль 1

8

Зміна художніх стилів у моді ХVІІІ столітті Модульний 
контроль 1

8

Нові фактори впливу на моду ХІХ століття Модульний 
контроль 1

8

Мода ХХ століття в контексті стрімкого розвитку 
індустрії моди

Модульний 
контроль 1

8

Теми 1-7 0-40

Концепції розвитку моди в ХХІ столітті Модульний 
контроль 2

Мода в Україні: особливості розвитку та 
перспективи

Модульний 
контроль 2

Прогнозування в моді: теретико-практичні підходи Модульний 
контроль 2

Еволюційна теорія моди Модульний 
контроль 2

8

Теорії моди, які засновані на подіях Модульний 
контроль 2

8

Теорії моди ідеологічної причинності Модульний 
контроль 2

8

Автократичні теорії моди Модульний 
контроль 2

8

Мотиваційні теорії моди Модульний 
контроль 2

8

Теми  8-15 0-40

Іспит 0-20
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 
Формою семестрового контролю є іспит. Для одержання підсумкової 
оцінки необхідно пройти всі модульні контролі за семестр і здати 
теоретичний іспит. Покращити результат навчання можна за рахунок 
підготовки теми, що стосується теорії або історії моди до участі в 
конференції студентських досліджень.   

БАЛИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

0-8 0-20

А+ 8 20 Студент в повному обсязі опанував теоретичний матеріал, надав 
додаткові матеріали та приклади за темою. Відповів на додаткові 

питання. Судження цікаві та перспективні для подальної 
теоретичної роботи.

А 7 18-19 Студент в повному обсязі опанував теоретичний матеріал, надав 
додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок  

А— 6 16 Студент в повному обсязі опанував навчальний матеріал, 
відповіді без помилок, відповідно до конспекту лекцій

В 5 12-15 Студент в повному обсязі опанував теоретичний матеріал, але 
зробив декілька незначних помилок 

С 4 8-11 Студентв повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив 
значні помилки, є невеликі проблеми термінологією

D 2-3 4-7 Студент не в повному обсязі оволодів теоретичним матеріалом, 
відповіді із значними помилками, неточностями

E 1 1-3 Студент не в повному обсязі оволодів теоретичним матеріалом, 
відповіді із значними помилками, плутанина з термінами, 

періодами

0 0 Пропуск поточного контролю

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності

Оцінка 
ECTS

Оцінка за національною шкалою
Для екзаменнаційного перегляду

90-100 А відмінно

82-89 В добре

75-81 С

64-74 D задовільно

60-63 E
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СИСТЕМА БОНУСІВ  
Передбачено додаткові бали за участь у конференції за темою дослідження, 
виконаною в межах дисципліни (5–8), науково-творчі заходи (2–4), 
активність на заняттях, участь у житті групи (1–2). Максимальна кількість 
балів-бонусів — 10. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
Розширений список літератури наведено у робочій програмі та 
методичних матер іалах . Також на занят тях викладач може 
порекомендувати додаткові джерела інформації.  

1. Барт Р. Cистема Моды. Статьи по семиотике культуры. - Пер. с фр., 
вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М.: Издательство им. Сабашниковых, 
2003. - 512 с.   

2. Fashion Design 1800-1940/ Projekt by Pepin van Roojen. – Amsterdam: The 
Pepin Press, 2007. – 408 р.  

3. ЗахаржевскаяР. Б. История костюма: от античности до современности 
– 3 изд., дополн. – М.: Рипол-классик, 2005. – 287 с.: ил.  

4. Зеленг Ш. Мода. Век модельеров: 1900 – 1999. – Кönеmаnn, 2000. – 655 
с.: ил.  

5. Encyclopedia of clothing and fashion. Volume 1-3 / Valerie Steele, Editor in 
Chef. – Detoit – London: THOMSON Gale, 2005 – v.1 – 456 р., v.2 – 470 р., v.3 – 
562 р.  

6. Історія моди. Ілюстрована енциклопедія з давнини до сьогодення 
[пер. з анг.]. – Харків: Фактор, 2014. – 256 с.: іл. 

7. История моды с ХVIП по ХХ век: Коллекция института костюма Киото. –
ТАSСНЕN/АРТ-РОДНИК, 2003. – 735 с.: ил.  

8. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моди. – Прага: Артия, 
1988. – 608 с.: ил.  

9. Лагода О.М. Мода в дизайні одягу: теорія та практика: навч. посібник 
рек МОН України. Черкаси : ЧДТУ, 2010. 247 с. 

10. Лосєва М. Теорія моди. Концепції і практики [текст]. Харків: Юнісофт, 
2021 — 176 с. 

11. Мерцалова М. Н. История костюма. – М.: Искусство, 1972. – 199 с. 

12. Michael Erlhoff. Design Dictionary. Perspectives on Design Terminology. - 
Basel - Boston –Berlin: Birkhäuser, 2008. – 466 р. 

35-59 FX Незадовільно з можливістю 
повторного складання

0-34 F Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни



Силабус                                   Теорія та історія моди
13. Muller F. Art and Fashion. – London: Thames & Hudson, 2000. – 80 p. – 

(From the FASHION MEMOIR SERIES).  

14. Pieter E. Vermaas. Philosophy and Design. – Delft: Springer Science, 2008. 
– 364 р.  

15. Современная энциклопедия: Мода и стиль:  [ред. М. Аксенова, Г. 
Храмов]. – М.: Аванта +, 2002. – 479 с. 

16. Sorger R. The Fundamentals of Fashion Design. – Lousanne: An AVA Book, 
2006. – 170 р. 

17. Тканко З . Концептуалізм у сучасній моді : теорія і практика 
проектування. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 
Випуск 23. Львів: ЛНАМ, С.26-37. Режим доступу: https://lnam.edu.ua/
files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/23/6.PDF 

18. Чупріна Н.В. Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики 
та чинники функціонування (європейський та український контексти): 
Монографія. Київ :КНУТД, 2019. 475 с. 

19. Hopkins D. After Modern Art: 1945-2000. – New-York: Oxford University 
Press, 2000. – 282 p.  

https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/23/6.PDF
https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/23/6.PDF

