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1. Мета дисципліни – навчити студенів розрізняти костюми згідно із історично-

етнічними, стилістичними та соціальними ознаками; ознайомити з особливостями побуту 
різних часів у різних частинах світу для використовування цих знань в роботі 
телевізійного ведучого і режисерській майстерності, кінотелеоператорства і сценарній 
майстерності. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності): 
1. Знати: умови виникнення різноманітних форм одягу та зв’язок із особливостями 

побуту, природно-кліматичних умов, рівня культури. умови виникнення різноманітних 
форм одягу та зв’язок із особливостями побуту, природно-кліматичних умов, рівня 
культури. 

2. Вміти: визначити місце та час за запропонованим костюмом. описати костюм 
для запропонованої епохи; правильно підібрати відповідні аксесуари; описати антураж та 
реквізит відповідно до запропонованого місця та часу подій. На аматорському рівні 
використовувати відповідний макіяж.  

3. Володіти: результатами аналізу стилістичних особливостей, формообразуючих 
та композиційних прийомів історичного та народного костюмів в  професійній  діяльності.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни:   
Навчальна дисципліна «Історія костюму і побуту» є обов’язковою та формує у 

студентів уявлення про стилістичну різноманітність костюму і побуту, його історичну 
зміну і комунікативний потенціал. Знання цієї дисципліни дає можливість наглядно 
уявити ретроспективу стилістичного розвитку костюму і побуту зі стародавніх часів до 
сьогодення. 

 
4. Завдання (навчальні цілі):  
Завданнями вивчення дисципліни «Історія костюму та побуту» є сформувати у 

студентів знання про характерні особливості костюму та побуту різних часів і стилів, що 
відображають риси естетичного ідеалу людства на різних історичних етапах його розвитку 
для подальшого застосування їх у професійній діяльності.  

 
Дисципліна спрямована на формування таких навчальних програмних 

компетентностей: 
 
ЗК-3. Базові загальні знання. 
ЗК-4. Засвоєння основ базових знань з професії. 
ЗК-6. Знання другої мови. 
ЗК 11. Міжособистісні навички та вміння. 
ЗК 15. Розуміння культури та звичаїв інших країн. 
ФК-4. Знання основ драматургії як першооснови екранної образності. 
ФК-5. Здатність до специфічного (покадрового, звуко-зображального) мислення. 
ФК-7. Спроможність спостерігати, відбирати, розрізняти, типологічно доцільно 

компонувати, цілеспрямовано формувати і використовувати змістовні рівні 
аудіовізуального твору: інформаційний, виразний, образний.  

ФК 08. Вміння пошуку та відбору фактів, подій, явищ, які становитимуть 
тематичну основу екранного продукту, використовуючи різні джерела та методики 
одержання інформації. 

ФК-16. Базові знання методів і прийомів сучасного менеджменту в галузі 
аудіовізуальному мистецтва, базові навички фінансового та адміністративного 
забезпечення кіно-, телевиробництва. 



ФК-17. Розуміння ролі цільової аудиторії в процесі виробництва і споживання 
масової інформації, знання специфіки аудиторії сучасних українських ЗМІ та основних 
методів її вивчення. 
 

 5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и Код Результат навчання 

1./1 Знати:; умови виникнення 
різноманітних форм одягу та зв’язок із 
особливостями побуту, природно-
кліматичних умов, рівня культури. 
  

Лекції Іспит 20 

1/2 Знати: умови виникнення 
різноманітних форм одягу та зв’язок із 
особливостями побуту, природно-
кліматичних умов, рівня культури. 
 

Лекції, 
семінарські заняття,  
самостійна робота 
 

Підсумкова 
КР 

10 

2/1. .Вміти: визначити місце та час за 
запропонованим костюмом. описати 
костюм для запропонованої епохи; 
правильно підібрати відповідні 
аксесуари; 
   

Семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

Підсумкова 
КР 

20 

2/2 Вміти: описати антураж та реквізит 
відповідно до запропонованого місця 
та часу подій. На аматорському рівні 
використовувати відповідний макіяж.  
 

Семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

Презентації на 
тему розвитку  
костюму і 
побуту різних 
епох і народів.  

10 

3/1 Володіти результатами аналізу 
стилістичних особливостей, 
формообразуючих та композиційних 
прийомів історичного та народного 
костюмів в  професійній  діяльності.  

Самостійна робота Підсумкова КР 
Екзамен. 

20 

3/2 Обговорювати з іншими учасниками 
основні характеристики й окремі 
частини костюмів різних епох та 
визначати їх характерні риси. 

Семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

Самостійна 
робота 

10 

4/1 Самостійно виконувати поставлені 
завдання у вигляді аналізу поданих 
зразків костюмів різних епох. 

Семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

Презентації на 
тему розвитку  
костюму і 
побуту різних 
епох і народів.  

10 

 Разом  80/20 100% 
 



 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни (РН) з програмними результатами 

навчання (ПРН) 
 

Результати навчання 
дисципліни (код) 

Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 

ПРН 03. Дає об’єктивну оцінку 
різним соціальним явищам, які 
відбуваються у суспільстві. 

 + + + +  + + + 

ПРН 05. Вільно користується 
двома формами ділового 
мовлення – усною і письмовою. 
Володіє культурою 
висловлювання, основними 
правилами оформлення 
документації рідною мовою 

 + + + +  + + + 

ПРН 10. Тлумачить культуру 
поведінки як одну із основних 
умов ефективного 
функціонування творчо-
виробничої групи, усвідомлює 
необхідність узгодження 
особистої поведінки з інтересами 
суспільства, колективу. 
Дотримується професійного 
етикету, вміє доцільно 
вибудовувати поведінку у 
професійних і міжособистісних 
стосунках. 

 + + + +  + + + 

ПРН 15. Вільно орієнтується у 
сучасному інформаційному 
просторі. Вміє віднаходити та 
багатоаспектно вивчати 
актуальну тему, пояснювати й 
інтерпретувати факти, розрізняти 
головне і другорядне. Володіє 
знаннями принципів роботи з 
джерелами інформації. Вміє  
цілеспрямовано працювати з 
людиною, документом, 
фактологічним наповненням 
оточуючої дійсності. 

 + + + +  + + + 

 



7. Схема формування оцінки. 
 7.1 Форми оцінювання студентів:  
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема: оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1), що становить 20% від загальної оцінки й оцінювання 
практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); комунікація (3.1), 
(автономність та відповідальність 4.1), що становить 80% загальної оцінки. 

 Семестрове оцінювання:  
Змістовий модуль 1: Виникнення костюму і його еволюція. Одяг як невід’ємна 

складова побуту.  
 Змістовий модуль 2: .  Побут та історичний костюм Західної Європи. Український 

костюм та побут в історично-еволюційному контексті.  
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою протягом одного 

семестру. 
 - максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 40 балів 

максимум та 24 бали мінімум за 100-бальною шкалою; 

 - для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не 
може бути меншою 24 балів 

- рекомендований мінімум для допуску до іспиту 36 балів мінімум та 60 максимум. 
- іспит складається з 2 теоретичних запитань.  
Критерії оцінювання: 
Критеріями оцінювання є відповідність знань, умінь та навичок студентів 

очікуваним результатам навчання, володіння професійною термінологією, вміння логічно 
висловлювати свою думку. 

36 – 40 балів заслуговує студент, який відповів на 2 теоретичні запитання  в 
повному обсязі. 

34 – 30 балів заслуговує студент, який відповів на 2 теоретичні запитання в не 
повному обсязі (але зробив декілька помилок). 

28 – 24 балів заслуговує студент який відповів на 2 теоретичні запитання не 
повному обсязі. Нижчою за 24 бали оцінка бути не може, тому що якщо студент отримує 
нижчу оцінку, іспит не вважається складеним. 

Критерії оцінювання результатів модульної контрольної роботи  
За модульну контрольну роботу студент може отримати мінімальну кількість балів 

36, максимальну 60. Якщо студент отримав менше 36 балів до іспиту не допускається. 
Основа для визначення оцінки – рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого 
освітньо-професійною програмою. Модульна контрольна робота проводиться в учбовій 
аудиторії. Студенти презентують практичні завдання які отримували протягом семестру, а 
саме: 

 
 Завдання, які виносяться на модульну 

контрольну роботу 
Мінімальна кількість 
балів, яку може 
отримати студент 

Максимальна 
кількість балів, яку 
може отримати 
студент 

1. Теоретичне питання №1:Вплив 
соціального та економічного розвитку 
суспільства на еволюцію  костюму й 
побуту. 
 
 

12 20 

2. Теоретичне питання №2:Закладення 
основ специфіки українського 

12 20 



костюму й побуту.  
 

3. Практичне питання:  
Тестовий блок 

12 20 

4.    
5.   

 
 

 
 Разом 36 балів 60 балів 
 

 Критерії оцінювання: 
58 – 60 балів заслуговує студент, який виконав  практичне завдання в повному обсязі 

та відповів на теоретичне питання і дав змістовну відповідь. 
56 – 40 заслуговує студент, який виконав  практичне завдання не в повному обсязі та 

відповів на одне теоретичне питання і дав змістовну відповідь. 
38 – 36 який виконав  практичне завдання не в повному обсязі та не відповів на 

теоретичне питання. 
 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Студент, який набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 
мінімум  до складання іспиту не допускається. Рекомендований мінімум для допуску до 
іспиту 36 балів. 

Максимальна кількість балів яку може отримати студент за іспит – 40 балів, мінімальна 
кількість балів – 24 бали за 100 бальною шкалою.   

Перескладання комісії (друге перескладання). Для забезпечення об’єктивності 
оцінювання в комісії не повинно бути викладача, який приймав іспит та перше 
перескладання. На перескладаннях мають бути представлені відеозаписи з завданнями 
модульної контрольної роботи та перелік питань які виносяться на іспит. 
 
 

7.2. Організація оцінювання:  
Впродовж першого і другого змістовних модулів студенти мають заняття в аудиторіях 
дають усні відповіді на запитання.  Пишуть реферати і готують презентації по 
запропонованим темам. Перша модульна робота має бути здана до початку березня,  друга 
–– до середини травня 2020 р.  
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семіна
рські С/Р 

Змістовий модуль 1. Виникнення костюму та його еволюція. Одяг як невід’ємна 
складова побуту. 

1 
Тема 1, 2. ВИНИКНЕННЯ КОСТЮМУ ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ. 
Історичний костюм та побут Стародавнього Єгипту. 3 3 8 

2 
Тема 3, 4. Історичний костюм та побут Стародавньої Греції. 

3 3 8 

   3 
Тема 5, 6. Побут і історичний костюм Стародавнього Риму.  

3 3 8 

   4 
Тема 7, 8. Побут та історичний костюм Візантії. Побут й 
історичний костюм скіфських племен. 3 3 8 

5 Модульна контрольна робота 1 2 
Змістовий модуль 2.  Побут та історичний костюм Західної Європи.  
Український костюм та побут в історично-еволюційному контексті. 

6 
Тема 9, 10. Побут та історичний костюм Західної Європи 
періоду Середньовіччя.  3 3 8 

7 
Тема 11, 12. Західноєвропейський побут і костюм епохи 
Відродження. Італія, Іспанія, Франція, Англія, Німеччина. 3 4 8 

8 

Тема 13, 14. ДОХРИСТИЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
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