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Лекції – 16 год.
Практичні – 16 год.
Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – 80 год.
Залік
І курс, 2 семестр
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.
СК 1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати
свої власні художні концепції.
СК 2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в
історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями
конкретного історичного періоду.
СК 4. Здатність інтерпретувати художні образи у виконавській
та педагогічній діяльності.
СК 5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню
інформацію та застосовувати її для виконавської та
педагогічної інтерпретації.
ПРН 4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних
стилів та напрямів.
ПРН 7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його
понятійно-категоріальним апаратом.

Анотація (зміст)
дисципліни

Система
оцінювання

Дисципліна вивчає сутність та закономірності розвитку
костюму та його роль у створенні художнього образу співакомвиконавцем.
Об’єктом вивчення є розвиток світової та вітчизняної культури
костюму та його роль у виконавській діяльності.
Мета дисципліни – надати здобувачам вищої освіти фаховоорієнтовані знання про розвиток костюму і, зокрема, сценічного
як важливої складової візуалізації художнього образу співакомвиконавцем.
Завдання дисципліни: оволодіння здобувачем вищої освіти
історичними, теоретичними знаннями еволюції костюма,
розумінням взаємозв’язку форми і символічного змісту одягу та
прикладними навичками використання костюму.
Структура навчального курсу складається з чотирьох
змістовних модулів. Кожен змістовний модуль включає лекції,
практичні, самостійну роботу здобувачів, які завершуються
контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу
відповідної частини курсу.
Змістовний модуль № 1. «Специфічні риси сценічного
костюма. Костюм в культурі країн Сходу, Греції та Риму»
1.1. Еволюція костюму та його функції. Роль костюму у
візуалізації художнього образу (4 год.).
1.2. Костюм країн Сходу, Греції та Риму (4 год.).
Змістовний модуль № 2. «Історія європейського костюму
від Середньовіччя до ХVІІІ ст.»
2.1. Костюм доби Середньовіччя та Відродження (4 год.).
2.2. Костюм ХVІІ – ХVІІІ ст. (4 год.).
Змістовний модуль № 3. «Історія європейського костюму
ХІХ–ХХІ ст.»
3.1. Костюм ХІХ – початку ХХ ст. (4 год.).
3.2. Костюм ХХ – початку ХХІ ст. Провідні дизайнери світу
(4 год.).
Змістовний
модуль
№ 4.
«Особливості
сучасного
українського сценічного костюма»
4.1. Український костюм. Сучасні українські дизайнери
(4 год.).
4.2. Проблеми втілення художнього образу засобами
сценічного костюму у творчості українських митців (4 год.).
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів (від
0 до 5 балів за кожне практичне заняття).
2. Самостійна робота – 40 балів (від 0 до 5 балів за кожну тему).
3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожен
модуль).
4. Залік – 12 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,

Якість
освітнього процесу

FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.

Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom

https://classroom.google.com/c/MzAzODMzMjkwOTE0
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