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1. Анотація навчальної дисципліни: До визначальних складових втілення 

художнього образу належить костюм актора. Вивчення еволюції одягу, взуття, прикрас, 

розуміння акторами, режисерами ролі і місця вдало продуманих всіх складових сценічного 

костюму, його влучне поєднання з пластико-мімічною виразністю є важливим підґрунтям 

успішності театральної вистави.    

У цьому контексті навчальна дисципліна «Історія костюма» включена до навчального 

плану спеціальності «Сценічне мистецтво» і вивчається майбутніми акторами та режисерами 

на IV курсі, в VII семестрі (загальна кількість годин – 90 (3 кредити ЄКТС): 32 аудиторні 

години – (лекційних – 16, семінарських – 16, 58 годин виділено на самостійну роботу). 

Міждисциплінарні зв’язки: історія театру, історія кіномистецтва, сучасне театральне 

мистецтво, видовища та масові свята, майстерність актора, грим, сценічний рух. 

 

2. Мета дисципліни – сприяти оволодінню понятійно-категоріальним апаратом, 

зрозуміти соціальні та природні обставини розвитку костюму впродовж історії людства, дати 

можливість осягнути теоретичні узагальнення та напрями практичного впровадження знань, 

вказати шляхи культурної самореалізації та саморозвитку майбутнього фахівця в умінні 

адаптувати отримані знання у відповідності з вимогами сценічного мистецтва. 

 

3. Завдання:  

− вивчення історико-культурологічного, функціонального, образно-стилістичного, 

семантико-символічного, інформаційного та комунікативного  аспектів існування 

та розвитку костюму;  

− розуміння соціально-культурних процесів відповідних історичних епох, набуття 

практичних навичок аналізу драматургічного матеріалу, вироблення креативних 

підходів до візуалізації образів, які б вишукано поєднували класичні здобутки і 

вимоги сучасного глядача; 

− знання основних складових, елементів, аксесуарів костюму, допустимої стилізації 

та сценічної інтерпретації костюму. Народний костюм: автентичні елементи та 

художня стилізація; 

− формування необхідних компетентностей та академічної доброчесності. 

 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

У результаті опанування навчальної дисципліни здобувачі повинні набути такі 

програмні компетентності:  

інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у вивченні історії костюму та доречному його використанні під час театральних 

вистав.  

загальні: 

− ознайомлення з понятійно-категоріальним апаратом курсу «Історія костюму»; 

− розкриття багатоаспектного кола питань пов’язаних з виникненням, існуванням 

костюму у відповідну епоху та створення його відповідників для надання 

достовірності відображуваним у виставі подіям та грі акторів;  

− напрацювання практичних навичок аналізу костюму певної доби та застосування 

отриманих теоретичних знань у практичній діяльності; 

− ознайомлення з діяльністю художників по костюмах, сценографів, режисерів, 

акторів провідних театральних колективів в Україні та за кордоном; 

− набуття практичних навичок та здатності формувати оригінальне бачення  

візуалізації образів з використанням знань з історії костюму; 

- дотримання кодексу академічної доброчесності 

фахові: 

− розвиток знання і розуміння історії костюму;  

− практична здатність виявляти механізми здійснення проектної діяльності, 

сучасних технологій в соціокультурному просторі;  
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− здатність здійснювати пошукову роботу з метою виявлення костюму 

притаманного  певній добі і відповідного естетичним смакам героїв вистави;  

− аналітична здатність вибудовувати візуалізацію образів з максимальним 

використання костюму (одягу, взуття, аксесуарів);  

− практична здатність впроваджувати задум створення і використання відповідного 

костюму у конкретній виставі. 

 

4.Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання: стильових та жанрових особливостей драматичних творів, творчості відомих 

драматургів, зарубіжних і вітчизняних режисерів та акторів; 

2. Вміння: здійснювати цілісний аналіз виразних засобів та костюмів і характеризувати 

їх використання у творах різних жанрів;  

3. Володіння: прийомами пошуку необхідної інформації та її використання у 

навчальній роботі та майбутній професійній діяльності. 

 

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання    

ЗК 1. Здатність застосовувати 

методологію наукових 

досліджень на теоретичному 

і практичному рівнях з 

урахуванням аспектів 

мистецтвознавчої сфери. 

 

Форми: аудиторні, 

поза аудиторні, 

самостійна робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та письмове 

опитування, 

тести, 

диференційовані 

заліки 

10 % 

ЗК 5. Досягнення необхідних 

знань у розумінні ролі 

мистецтва, у тому числі 

сценічного, в суспільстві з 

метою адекватної роботи за 

майбутніми професіями у 

закладах культури і 

мистецтва. 

Форми: лекції, 

практичні заняття, 

консультації,  

самостійна робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та письмове 

опитування, 

тести, 

диференційовані 

заліки  

 

10 % 

ЗК 7. Здатність володіти 

методикою аналізу 

драматургії сценічних творів, 

застосовувати у практиці 

Форми: лекції, 

практичні заняття, 

консультації,  

самостійна робота. 

усне та письмове 

опитування, 

тести, 

диференційовані 

10 % 
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сценічної діяльності 

можливості мистецьких 

засобів (вербальних, 

візуальних, аудіовізуальних, 

образотворчих, пластичних) 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

заліки   

 

ЗК 11. Здатність вибудовувати і 

реалізовувати стратегію 

свого інтелектуального, 

культурного, професійного 

саморозвитку та 

самовдосконалення. 

Форми: лекції, 

практичні заняття, 

консультації,  

самостійна робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та письмове 

опитування, 

тести, 

диференційовані 

заліки 

 

5 % 

ЗК 14. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність) 

 

Форми: практичні 

заняття, 

консультації,  

самостійна робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та письмове 

опитування, 

тести, 

диференційовані 

заліки 

 

5 % 

ФК 1. Здійснення аналізу сучасних 

проблем мистецтва в 

сценічній творчості, 

розуміння філософської та 

соціальної природи 

мистецтва. Розуміння 

сутності методології 

наукового пізнання, змісту 

мистецької освіти та 

управління освітньою 

діяльністю. 

Форми: лекції, 

практичні заняття, 

консультації,  

самостійна робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та письмове 

опитування, 

тести, 

диференційовані 

заліки, іспити. 

 

5 % 

ФК 2.  Здатність визначення 

культурно-мистецьких явищ 

та виявлення 

закономірностей розвитку 

жанрів у сценічному 

видовищному мистецтві. 

Форми: лекції, 

практичні заняття, 

консультації,  

самостійна робота. 

Методи: 

інтегровані 

усне та письмове 

опитування, 

тести, 

диференційовані 

заліки, іспити. 

 

5 % 
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методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

ФК 4. Здатність до прогнозування 

розвитку інформаційних 

технологій у сценічному 

мистецтві; вільне володіння 

технологіями щодо 

створення сценічного 

простору мистецьких 

заходів. 

Форми: практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та письмове 

опитування, 

тести, 

диференційовані 

заліки, іспити 

 

5 % 

ФК 6. Здатність до творчої 

реалізації набутих знань у 

професійній діяльності як 

актора, режисера на 

високому інтелектуальному 

та мистецькому рівні. 

Форми: практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та письмове 

опитування, 

тести, 

диференційовані 

заліки, іспити.   

 

5 % 

ФК 9. Здатність до застосування 

знань для творчої та 

виробничої сценічної 

діяльності 

 

Форми:  практичні 

заняття, самостійна 

робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та 

письмове 

опитування, 

тести, 

диференційо

вані заліки 

5 % 

ФК 10. Вміння на особистісному 

високому професійному 

рівні створювати, 

реалізовувати і 

висловлювати свої власні 

художні концепції сценічної 

постановки з метою 

яскравого втілення 

художнього образу. 

Форми:  практичні 

заняття, самостійна 

робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

усне та 

письмове 

опитування, 

тести, 

диференційо

вані заліки, 

іспити 

5 % 
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діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

ФК 11. Здатність усвідомлювати 

процеси стильового і 

жанрового розвитку сучасної 

музики  в сценічному 

мистецтві у поєднанні з 

естетичними ідеями 

конкретного історичного 

періоду. 

Форми:  практичні 

заняття, самостійна 

робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та 

письмове 

опитування, 

тести, 

диференційо

вані заліки, 

іспити 

5 % 

ФК 12. Здатність до глибокого 

розуміння взаємозв’язку між 

теоретичними знаннями 

даної дисципліни і 

практичним використанням 

цих знань для зміцнення 

власного художнього 

розвитку.  

Форми:  практичні 

заняття, самостійна 

робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та 

письмове 

опитування, 

тести, 

диференційо

вані заліки 

5 % 

ФК 13. Здатність оперувати 

професійною термінологією 

в сфері фахової діяльності 

актора та режисера. 

Форми:  практичні 

заняття, самостійна 

робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та 

письмове 

опитування, 

тести, 

диференційо

вані заліки 

10 % 

ФК 14. Здатність на професійному 

рівні практично 

реалізовувати творчі проекти 

по створенню видовищного 

заходу. Вміння вибудовувати 

музичну концепцію  

Форми: практичні 

заняття,  самостійна 

робота. 

Методи: 

інтегровані 

методи, методи 

проблемного, 

проблемно-

пошукового, 

діалогічного, 

інтерактивного 

навчання 

усне та 

письмове 

опитування, 

тести, 

диференційо

вані заліки, 

державна 

атестація  

10 % 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)  

Результати навчання 

дисципліни  (код) 

 

Програмні результати 

 навчання (назва) 

З
К

 1
 

З
К

 5
 

З
К

 7
 

З
К

 1
1
 

З
К

 1
4
 

Ф
К

  
1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 4
  
 

Ф
К

 6
  
  

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0
 

Ф
К

 1
1
  
 

Ф
К

 1
2
 

Ф
К

 1
3
 

Ф
К

 1
4
 

1. Володіння 

концептуальними знаннями з 

історії костюму, включаючи 

певні знання сучасних 

досягнень в сценічному 

мистецтві та виробництві. 

+ + + + + + + + + + + + + + +      

2. Володіння культурою 

сценічного мислення, 

знаннями до узагальнення, 

аналізу і синтезу в 

професійній діяльності. 

+ + + + + + + + + + + + + + +   

3. Демонструвати знання для 

здійснення аналізу творів та 

використовувати їх під час 

постановочної діяльності.   

+ + +  + + + + + + + + + + +   

4. Уміти використовувати 

набуті знання і навички під 

час професійної мистецької 

сценічної діяльності в якості 

актора та режисера. 

+ + + + + + + + + + + + + + +   

5. Володіти методами 

науково-дослідницької 

роботи в сфері сценічного 

мистецтва. 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

6. Демонструвати здатність 

самостійно  визначати та 

оцінювати твори різних стилів 

та  жанрів. 

+ + + + + + + + + + + + + + +   

7.  Розуміти значення 

сучасної театральної 

культури як форми 

людського існування, 

цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу і 

керуватися у своїй діяльності 

сучасними принципами 

толерантності, діалогу і 

співробітництва. 

+ + + + + + + + + + + + + + +       

8. Демонструвати здатність 

визначати роль і місце класичної 

спадщини в динаміці розвитку 

стильових процесів театральної 

культури сучасності.  

+ + + + + + + + + + + + + + +       

9. Демонструвати достатній 

рівень знань  творів 

сучасного  мистецтва та 

+ + + + + + + + + + + + + + +       



7 

вміння  визначати  їх 

жанрову й стилістичну 

своєрідність. 

10. Інтегрування здобутих 

теоретичних знань і 

практичного, досвіду у 

різноманітних видах 

акторської та режисерської 

діяльності. 

+ + + + + + + + + + + + + + +       

 

 7. Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього 

процесу в НАКККіМ» (від 31 жовтня 2018 р. наказ №187-0). 

 

            Система оцінювання охоплює вхідний, поточний, модульний і підсумковий контролі. 

Результати навчання здобувачів вищої освіти в Академії оцінюють за шкалою Академії, 

чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), шкалою ЄКТС 

(«А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»). 

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

семестрове оцінювання (максимальна кількість балів / мінімальна кількість балів  

для отримання позитивної оцінки): 

1) семінарські заняття – 48; 

2) самостійна робота – 32; 

3) підсумковий модульний контроль – 20. 

 підсумкове оцінювання – диференційований залік. 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем 3-х 

змістових розділів (бали, отримані за роботу на практичних заняттях; отримані за виконання 

самостійних завдань), а також бали, які отримані на заліковому занятті. 

Перелік самостійних завдань є складовою Робочої програми навчальної дисципліни  

«Історія костюма» 

Зміст курсу поділений на три змістовні розділи. Кожний змістовий розділ включає в 

себе лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються контролем 

рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.  

 

Розподіл балів (максимум) 

 

Поточний контроль Підсумк

овий 

модульн

ий 

контрол

ь  

Змістовний розділ 1 

20 балів 

Змістовний розділ 2 

30 балів 

Змістовний розділ 3 

30 балів 

Семінарські 

18 балів 

Самостій

на 

12 балів 

Семінарські 

12 балів 

Самостій

на 

8 балів 

Семінарські 

18 балів 

Самостійна 

12 балів 

20 балів Т1 – 6 Т1 – 4 Т4 – 6 Т4 – 4 Т7 – 6 Т7 – 4 

Т2 – 6 Т2 – 4 Т5 – 6 Т5 – 4 Т8 – 6 Т8 – 4 

Т3 – 6 Т3 – 4 Т6 – 6 Т6 – 4   
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Т1–Т8 – номери теми 

Студент допускається до складання диференційованого заліку, якщо він виконав усі 

види робіт, передбачених робочою навчальною програмою навчальної дисципліни.  

Диференційований залік проводиться на окремому занятті відповідно до розкладу 

після останнього заняття.  

Присутність усіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку обов’язкова.  

 Під час диференційного заліку викладач оголошує загальну кількість накопичених 

здобувачем вищої освіти за результатами проміжного контролю балів. Якщо здобувач вищої 

освіти набрав 60 і більше балів, то диференційований залік може бути виставлений за цими 

результатами на момент проведення заліку. У разі, якщо здобувач вищої освіти бажає 

поліпшити свою оцінку, він складає залік з усієї програми навчальної дисципліни.  

При цьому в підсумковій оцінці не враховуються накопичені бали. У разі неявки 

набрані бали за результатами підсумкового модульного контролю не виставляються. У 

відомості підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти викладач робить запис «не 

з'явився». Результати диференційованого заліку оцінюють за 100-бальною шкалою, яка 

переводиться в національну чотирибальну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») і шкалу ЄКТС. 

 

7.1 Шкала відповідності оцінок 

Оцінка 100-бальною  

шкалою (бали) 

Оцінка за шкалою  

ЄКТС  

 

Оцінка за  

чотирибальною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Добре  

74-81 С  

64-73 D Задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX Незадовільно  

1-34 F  

88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  

Тематичний  план 32 год.  (16 лекційних та 16 семінарських занять) 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

 

Усього Лекції 
Семіна

рські  

Самості
йна 

робота 
 І семестр 

 
Змістовий розділ:  Історія костюму 

1. 

Завдання курсу. Еволюція костюму та його функції. 

Роль костюму у візуалізації художнього образу: 

розкриття характеру, створення відповідного часу, 

епохи, стилю, місця дії. Стилізація, колористика. 

 

10 
2 2 6 

2. Костюм  країн Сходу, Греції та Риму. 10 2 2 6 

3. Костюм доби Середньовіччя. 10 2 2 6 

4. Костюм епохи Відродження. 10 2 2 6 

5. Костюм ХVІІ - ХVІІІ ст. 12 2 2 8 

6. Костюм ХІХ ст. 12 2 2 8 

7. Костюм ХХ – початку ХХІ ст. Провідні дизайнери. 12 2 2 8 

8. Український костюм. Сучасні українські дизайнери. 14 2 2 10 
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Проблеми втілення художнього образу засобами 

сценічного костюму у творчості українських митців. 

       Разом за семестр 90 16 16 58 

Форма контролю 
 Диференційований 

залік 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій –  16 год. 

Семінарських занять – 16 год. 

Самостійна робота – 58 год. 

 

9.  Рекомендовані джерела: 

 

Основна:  

1. Андрушко Л. В. Український національний костюм та інформація: філософський і 

культурологічний вимір: моногр. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2016. 212 с.  

2. Джексон Ш. Костюм для сцены : пособие по изготовлению театрального 

костюма. – пер. с англ. – Москва : Искусство, 1984. 143 с. 

3. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности.  4-е изд., 

перераб. и доп.  Москва: Рипол классик, 2009. 432 с. : ил. 

4. Камінська Н.М., Нікуленко С.І. Костюм в Україні від епохи Київської Русі до ХХІ 

століття. Харків: Золоті сторінки, 2004. 207 с., 16 арк. іл. 

5. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. 

Прага: Артия, 1986. 608 с. 

6. Легенький Ю.Г., Ткаченко Л.П. Система моды: культурология, эстетика, дизайн. 

Киев, 1998.  

7. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. Київ : Либідь, 1996. 176 с. : іл. 

8. Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів. У двох частинах. Київ: Мистецтво, 1978. 

9. Шевнюк О. Історія костюма: навч. посіб.  Київ : Знання, 2008.  375 с. 

 

 Додаткова: 

 

1. Андреева А. Ю., Богомолов Г. И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода: от 

Древнего Египта до модерна.  СПб. : Паритет, 2001. 120 с. 

2. Баранова Т.М., Гардаш І.В. Дослідження розвитку моди в сценічному костюмі. 

Режим доступу // http:nauka. zinet.іnfo/34/baranova.php.  

3. Градова К.В., Гутина Е.А. Театральный костюм. Кн. 1. Женский костюм. Москва, 

1976. 316 с.  

4. Костельна М. Творчий пошук Г. Забашти та М. Біласа у контексті розвитку українського 

моделювання костюму останньої третини ХХ ст. // Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Культурологія». Вип. 15. Част. 2. Острог, 2014. С.258-266. 

5. Рудик Л. Необароко у творчості сучасних дизайнерів. Вісник Львівської 

національної академії мистецтв. Вип.21. С. 100-109. 

6. Ткаченко М.О. До проблеми втілення художнього образу вокального твору 

засобами сценічної виразності (у контексті виконавської підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва) Зб. наук. праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні 

науки. Вип. LXXV. Т. 2. 2017. С. 192-195.   Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__40. 

7. Хэрольд Р. Костюмы народов мира : иллюстрированная энциклопедия. Москва : 

ЭКСМО-Пресс, 2002. 240 с. 

 

 

10. Додаткові інформаційні ресурси: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__40
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Інтернет ресурси 

 

1. http://library.nakkkim.edu.ua/ – електронний каталог Національної академії керівних    

кадрів культури і мистецтв; 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; 

3. http://store.yahoo.com/doverpublications/048623150x.htm – книги з історії костюму;  

4. http://www.siue.edu/COSTUMES/history.html – книга по історії костюму Брауна і 

Шнайдера, 1861 – 1881 рр.;  

5. http://www.geocities.com/rosecottagemerc/ – Ренесанс – ХХ ст., елементи реконструкції 

в матеріалі; 

6. http://www.costumes.org/pages/costhistpage.htm – історія костюму, крій;          

7. http://www.mauritia.de/de/brautpaare/braut.html – костюм від середньовіччя до ХХ ст.; 

8. http://www.marquise.de/en/ethno/index.shtml – етнографічний костюм; 

9. http://www.bardseyeview.com/ – реконструкція взуття і головних уборів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

http://library.nakkkim.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://store.yahoo.com/doverpublications/048623150x.htm

