
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Класична хореографія» 

Назва дисципліни Історія костюма 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський)  

 

Спеціальність 024 «Хореографія» 

Тип і назва 

освітньої програми 
«Класична хореографія» 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 28 год. 

Семінари – 28  год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Модуль – 8 год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік  

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

3 курс, 5 семестр  

Програмні 

компетентності 

Загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності:  

СК2. Здатність аналізувати основні етапи, виявляти закономірності 

історичного розвитку мистецтв, стильові особливості, види і 

жанри, основні принципи координації історико-стильових періодів 

світової художньої культури. 

СК9. Здатність збирати, обробляти, аналізувати, синтезувати та 

інтерпретувати художню інформацію з метою створення 

хореографічної композиції. 

СК10. Здатність застосовувати традиційні й альтернативні 

інноваційні технології (відео-, ТV-, цифрове, медіа- мистецтва і т. 

ін.) в процесі створення мистецького проекту, його реалізації та 

презентації. 



 

Програмні 

результати 

навчання 

Зміст програмних результатів: 

ПРН2. Розуміти моральні норми і принципи та вміти 

примножувати культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства в процесі діяльності. 

ПРН7. Знати і розуміти історію мистецтв на рівні, необхідному для 

застосування виражально-зображальних засобів відповідно до 

стилю, виду, жанру хореографічного проекту. 

ПРН14. Володіти принципами створення хореографічного твору, 

реалізуючи практичне втілення творчого задуму відповідно до 

особистісних якостей автора. 

ПРН15. Мати навички використання традиційних та інноваційних 

методик викладання фахових дисциплін.  

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Мета дисципліни – розкрити зміст поняття «костюм», «одяг», 

«наряд»; визначити поняття «хореографічний костюм»; 

ознайомити здобувачів з костюмами різних історичних періодів 

та народів; сформувати розуміння про балетний костюм, костюм 

для виконання сучасного та спортивно-бального танцю; 

розглянути різновиди національного костюму та його 

трансформацію в хореографічний костюм. 

 

Змістовий модуль 1. Предмет «Історія хореографічного 

костюма», його значення та завдання. Поняття «костюм», 

його функції. 

1.1. Об’єкт, предмет, мета та завдання дисципліни «Історія 

хореографічного костюма». 

1.2. Визначення понять «костюм», «наряд» та «одяг». Їх 

функції, спільні та відмінні риси. 

Модульний контроль т.1.2. 

 

Змістовий модуль 2. Етапи розвитку костюма від 

найдавніших часів до сьогодення. 

2.1. Вивчення історії виникнення костюма у Стародавньому 

Єгипті (3000-1090 рр. до н. е.) 

2.2. Період Античності: Давня Греція, Давній Рим. 

2.3. Костюм у період Середньовіччя: Візантійська імперія, 

Романське Середньовіччя, Готичне Середньовіччя. 

2.4. Специфіка костюма в Епоху Відродження (Італія, 

Іспанія, Англія, Франція, Німеччина). 

2.5. Епоха Бароко та вплив короля Людовіка XIV на 

формування моди та стилю як в чоловічому, так і в жіночому 

костюмі. 

2.6. Епоха Рококо. Епоха Класицизму. 

2.7. Стилі Ампір та Романтизм, їх специфіка та особливості. 

2.8. Розвиток стилю Модерн. 

Модульний контроль т.2.8. 

 

Змістовий модуль 3. Особливості хореографічного костюму 

для виконання класичного, спортивно-бального та сучасного 

танцю. 



 

3.1. Історія формування сучасного балетного костюма. Типи 

балетних пачок. 

3.2. Початок ХХ століття – виникнення турнірів зі 

спортивно-бального танцю: вимоги до костюма. 

3.3. Сценічний костюм для виконання сучасних стилів 

хореографії. 

Модульний контроль т.3.2. 

 

Змістовий модуль 4. Регіональні особливості 

національного костюма України. 

4.1. Костюм і танцювальна культура народу. Вплив костюма 

на стилістичні особливості народної хореографії. 

4.2. Створення танцювального костюма на основі 

національного. 

Модульний контроль т.4.1. 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 48 балів  

(один змістовий модуль-12 балів). 

2. Самостійна робота – 28 балів (кожний змістовий модуль 7 балів) 

3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 за кожний модуль) 

4. Залік– 16 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, FХ 

35-59, F 1-34. 

Якість  

освітнього процесу 

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/NTQ1Mjg2Mjc4ODk2?cjc=tlr6kac 

 

 

Література 

Література 

1. Войченко Л.П. Історія костюма в тезах та ілюстраціях, 

Ужгородське вище комерційне училище Київського національного 

торговельно-економічного університету. – Ужгород, 2011 р. – 120 

с. 

2. Косміна О. Українське народне вбрання, Балтія-Друк. – 

2017. – 64 с. 

3. Легка С. А. Українська народна хореографічна культура ХХ 

століття : дис. … канд. істор. наук: 17.00.01 / Київський 

національний університет культури і мистецтв, 2003. 173 с. 

4. Литвиненко В. А. Зразки народної хореографії : підручник. 

Київ : Альтерпрпес, 2007. 468 с. 

5. Матейко К. Український народний одяг: етнографічний 

словник / К. Матейко. – К. – 1996. –224с. 

https://classroom.google.com/c/NTQ1Mjg2Mjc4ODk2?cjc=tlr6kac


 

6. Ніколаєва Т. Н. Історія українського костюма / Т.Н. 

Ніколаєва. – К. – 1996. – 176с. 

7. Стельмащук Г. Українське народне вбрання. Апріорі. 2013. 

255 с. 

8. Стемеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч.І. – К.: 

Мистецтво, 1978. 

9. Стемеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч.ІІ. – К.: 

Мистецтво, 1978. 

10.  Теорія і методика сучасного бального танці: навч.-метод. 

посіб. / уклад.: В.А. Сизоненко. – Умань: АЛМІ, 2017. – 200 с. 

11.  Шевнюк О. Л. Історія костюма: навч. посібник / О. Л. 

Шевнюк. – К.: Знання. – 2008. – 375с. 

Інформаційні ресурси:  

1. Електронний каталог Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв [сайт]. URL: http://library.nakkkim.edu.ua/ 

1. Міністерство культури та інформаційної політики України 

[сайт]. URL: https://mkip.gov.ua/ 

2. Музей костюма та стилю «Victoria» [сайт]. URL: 

https://victoriamuseum.com.ua/  

3. Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого 

[сайт]. URL: http://www.nplu.org/ 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

[сайт]. URL: http://www.nbuv.gov.ua 

5. Національний заслужений академічний ансамбль танцю 

України імені Павла Вірського [сайт]. URL: http://virskv.kiev.ua/ 

6. Національний заслужений академічний український 

народний хор імені Григорія Верьовки [сайт]. URL: 

http://vervovka.com/ 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни 

«Історія костюма» забезпечується матеріально- 

технічною базою (базова аудиторія – 115, корп. № 7 НАКККіМ), 

навчально-методичною документацією та матеріалами. 

 

Кафедра 

Кафедра хореографії (корпус № 7, ауд. 103). 

Телефон кафедри: +380442804557 

Сторінка кафедри на сайті Академії: 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-

mistetstva/kafedra-khoreografiji 

Емейл кафедри: horeograph@nakkkim.edu.ua 

http://library.nakkkim.edu.ua/
https://mkip.gov.ua/
https://victoriamuseum.com.ua/
http://www.nplu.org/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://virskv.kiev.ua/
http://vervovka.com/
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-khoreografiji
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-khoreografiji


 

Викладач 

 

 

Климчук Ірина Сергіївна  

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат 

мистецтвознавства 

Тел.:+38 096-001-08-07 

E-mail:iklymchuk@dakkkim.edu.ua 

Робоче місце: кафедра хореографії 

(корпус № 7, ауд. 103). 

 

mailto:iklymchuk@dakkkim.edu.ua

