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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Дизайн сценічного костюму» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
«Дизайн одягу» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 022 Дизайн. 
Предметом вивчення курсу є сценічний костюм як виразний засіб 
культурно-масових заходів і театралізованих вистав. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Композиція, Художнє конструювання та 
моделювання, Проєктування одягу, Основи живопису та кольорознавства, 
Формоутворення та робота в матеріалі. 
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Сценічний костюм. 
Змістовий модуль 2. Iсторичний костюм. 
Змістовий модуль 3. Сучасний костюм. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування  знань, вмінь та навичок з дизайн-
проектування сценічного костюму, який використовується як виразний 
засіб культурно-масових заходів та театралізованих заходів. 
Завдання навчальної дисципліни:  
− вивчення теоретичних основ проектування сценічного костюму; 
− вивчення етапів проектування сценічного костюму 
− розвиток навичок розробки сценічного образу;  
− розвиток у студентів креативних здібностей 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: предмет та завдання дизайн сценічного костюму; види сценічного 
костюму; етапи створення сценічного костюму; методи створення 
сценічного костюму (стилізація, реконструкція); виразні засоби сценічного 
костюму; стилістичні особливості костюмів різних історичних епох; 
художні та смислові особливості національних костюмів; 
вміти: зчитувати з костюма інформацію - особисте послання публіці; 
визначати смислове і художнє навантаження костюма в сценографічному 
рішенні театралізованих вистав і культурно-масових заходів; 
застосовувати виразні засоби костюма для створення сценічного образу; 
застосовувати метод стилізації для створення сценічного костюму; 
створювати ескіз костюму;  
компетенцій: здатність організовувати власну діяльність, визначати 
методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх 
ефективність і якість; використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології для вдосконалення професійної діяльності; орієнтуватися в 
умовах частої зміни технологій у професійній діяльності; використовувати 
сценографічнi виразні засоби; розробляти сценічний образ персонажа 
театралізованої вистави, використовуючи виражальні засоби костюма; 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, 
виявляти до неї стійкий інтерес. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
− володіти інформацією, необхідною для постановки та рішення 
професійних задач з проектування сценічного костюму; 
− володіти сценографічними виразними засобами у постановочній роботі 
з проектування сценічного костюму; 
−  володіти технікою сцени та використовувати різноманітні технології 
художнього оформлення. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво  Нормативна 

Спеціальність 
022 Дизайн  Семестр 7 

Модулів – 3 

Освітній рівень: 
Перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 34 год. 

Змістових модулів – 3 Лекції: 
4 год. 

Практичні, 
семінарські:  

30 год. 

Загальна кількість годин – 90 Лабораторні: 
год 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 34 
самостійної роботи студента – 56 

Самостійна робота  
56 год. 

Модульний контроль 
Вид контролю: залiк 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Сценічний костюм 
 
Тема 1. Костюм як знакова система. 
Складові елементи «картини світу»: знак, символ, образ. 
Види інформації, зчитувальні з одягу: соціально-демографічна, утілітарна, естетична, 

психологічна, моральні-етична. 
 

Тема 2. Роль сценічного костюма в сценографічному вирішенні театралізованої 
вистави і культурно-масового заходу 

Сценічний костюм як складова сценічного образу. 
Види сценічного костюма: персонажний, ігровий і одяг дійової особи. 
Етапи створення костюма.  

 
Тема 3. Виразні засоби сценічного костюма 
Форма і силует в костюмі. 
Композиція костюма. 
Колір в костюмі. 
Характеристики тканини: походження, фактура, малюнок. 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


Декоративні елементи костюма. 
Аксесуари. 
 

Змістовий модуль 2. Iсторичний костюм 
 
Тема 4. Iсторичний костюм 
Принципи створення історичного театрального костюма – стилізація. 
Виразні особливості костюмів різних епох і стилів. 

 
Тема 5. Особливості національного сценічного костюма 
Традиційний костюм як складова частина національної культури країни. 
Історична, соціокультурна, природно кліматична обумовленість формування національного 

костюма. 
Характерні риси костюма – функціональність, конструктивність, комплексність, декоративність. 

 
Тема 6. Український народний костюм 
Основні елементи українського традиційного костюма. 
Семантика декоративних елементів українського костюма. 
Український костюм у традиційних звичаях та обрядах. 

 
Змістовий модуль 3. Сучасний костюм 

 
Тема 7. Сучасний сценічний костюм 
Сценічний костюм і мода. 
Сучасні стилі одягу. 
Характеристика сучасних матеріалів і способів їх обробки. 
Трансформація костюма на сцені. 
 
Тема 8. Костюм для молодіжних шоу-програм  
Особливості молодіжної субкультури. 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 
денна форма 

усього у тому числі 
л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Сценічний костюм  
1.Костюм як знакова система 5 1 - – – 4 
2.Роль сценічного костюма в сценографічному 
вирішенні театралізованої вистави і 
культурно-масового заходу 

6 2 - – – 4 

3.Виразні засоби сценічного костюма  13 1 8 – – 4 
Разом за змістовим модулем 1 24 4 8 – – 12 
Змістовий модуль 2. Iсторичний костюм 
4.Iсторичний костюм 16 - 5 - - 11 
5.Особливості національного сценічного 
костюма  - – – – 11 

6.Український народний костюм 17 – 5 – – 12 
Разом за змістовим модулем 2 44 - 10 – – 34 
Змістовий модуль 3. 
7.Сучасний сценічний костюм  10 – 5 – – 5 
8.Костюм для молодіжних шоу-програм   12 - 7 – – 5 
Разом за змістовим модулем 3 22 - 12 – – 10 
Разом 86 - 30 – – 56 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 



1 3 Аналіз засобів вираження сценічних костюмів різних видів 3 
2 3 Підбір виразних засобів костюма для конкретного сценічного образу 5 
3 4 Розробка стилізованого історичного костюма 5 
4 6 Створення макета українського костюма 5 

5 7 Розробка костюма для публіцистичної програми. Сценічний костюм і мода 
Сучасні стилі одягу 5 

6 8 Особливості молодіжної субкультури 7 
Разом 30 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми Кількість 

годин 
1 1 Костюм як знакова система 4 

2 2 Роль сценічного костюма в сценографічному вирішенні театралізованої 
вистави і культурно-масового заходу. Аналіз сценічного костюма 4 

3 3 Виразні засоби сценічного костюма. Аналіз костюма 4 
4 4 Iсторичний костюм. Написання реферату 11 

5 5 Особливості національного сценічного костюма. Написання реферату або 
підготовка презентації з історії костюма (епоха за вибором) 11 

6 6 Український народний костюм. Аналіз костюма 12 
7 7 Сучасний сценічний костюм. Розробка ескізу костюма 5 
8 8 Костюм для молодіжних шоу-програм. Розробка ескізу костюма 5 

Разом  56 
 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Дизайн сценічного костюму» 
застосовуються такі методи: 

1) поточний контроль практичних робіт: перегляд практичних робіт, їх обговорення, 
консультування); 

2) поточний контроль теоретичних знань: опитування; 
3) спілкування під час консультацій, коли можливо перевірити характер й рівень 

сприйняття матеріалу й швидко відкоригувати робочу програму; 
4) семестровий контроль: залік. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 
Загальні критерії: 

90-100 балів (відмінно): 
– студент глибоко володіє теоретичними знаннями з дисципліни, виявляє особливі творчі 

здібності, вміє використовувати набуті знання, вміння і здібності у практичних роботах; 
– креативність виконання роботи; 
– без допомоги викладача розробляти сценічний образ персонажа театралізованої 

вистави, використовуючи виражальні засоби костюма; 
– грамотний підбір виразних засобів костюма характеристикам персонажа; 
– грамотний підбір виразних засобів костюма характеристикам персонажа; 
– вміє мислити асоціативно; 
– самостійно шукає нові творчі концепції та образні якості в рішенні творчого завдання; 
– виконує роботи на бездоганному технічному рівні; 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Практичні заняття (23 б)    1-4 1-4 1-5 1-5 1-5 
Самостійна робота (32 б) 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 
Поточний модульний 
контроль (25 б) 

10 10 5 

Підсумковий контроль ( залiк) 
(20 б) До 20 балiв 



– приємне загальне враження від роботи, яке засвідчує високі творчі здібності студента 
та його гарний смак. 

 
82-89 балів (дуже добре): 
– студент вільно володіє теоретичними знаннями з дисципліни, вміло використовує 

набуті знання і здібності у практичних роботах; 
– без допомоги викладача розробляє сценічний образ персонажа театралізованої 

вистави, використовуючи виражальні засоби костюма; 
– креативність виконання роботи; 
– грамотний підбір виразних засобів костюма характеристикам персонажа; 
– вміє мислити асоціативно; 
– самостійно шукає нові творчі концепції та образні якості в рішенні творчого завдання; 
– робота виконана в повному обсязі, але має деякі недоліки, складає позитивне загальне 

враження, яке засвідчує про здібності студента та його добрий смак. 
 
74-81 бал (добре): 
– в цілому на достатньому теоретичному рівні засвоєні матеріали, вміло 

використовуються набуті знання і здібності у практичних роботах; 
– образно виражена сутність завдання; 
– використані прийоми виражальні засоби костюма для створення сценічного образу; 
– застосовані різні композиційні прийоми; 
– робота виконана в повному обсязі, але має деякі недоліки, серед яких є суттєві, 

складає позитивне загальне враження, яке засвідчує про здібності студента та його добрий смак. 
 
64-73 бали (задовільно): 
– теоретичні знання використані мало, в практичних роботах навичками та уміннями 

володіє на посередньому рівні; 
– не достатня самостійність у задумі; 
– не завжди знайдене цікаве рішення теми; 
– вирішення композиції на стандартному рівні, у загальних рисах; 
– на технічному рівні практичні завдання виконана неохайно або застосовувати виразні 

засоби костюма для створення сценічного образу; 
 
60-63 бали (достатньо): 
– теоретичні знання використані мало, в практичних роботах навичками та уміннями 

володіє на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні; 
– не самостійність у задумі; 
– не цікаве рішення теми; 
– робота невиразна. 
 
35-59 балів (незадовільно): 
– студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу; практичні навички не розвинені; 
– не достатня самостійність у задумі; 
– відтворення законів композиції, компоновка відповідно навчального завдання на 

елементарному рівні; 
– слабке володіння засобами образно-художнього вирішення композиції; 
– відсутня гармонія в кольоровому вирішенні композиції; 
– примітивне рішення тем; 
– графічна культура художнього зображення на низькому технічному рівні; 
– робота виконана не в повному обсязі, неохайна, примітивна, засвідчує слабкі здібності 

студента. 
 
1-34 бали (незадовільно): 
– студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об’єктів, практичні навички не розвинені; 
– не самостійність у задумі; 
– не знання законів композиції, компоновка відповідно навчального завдання на 

елементарному рівні; 
– елементарне володіння засобами образно-художнього вирішення композиції; 



– відсутня гармонія в кольоровому вирішенні композиції; 
– примітивне рішення тем; 
– графічна культура художнього зображення на низькому технічному рівні; 
– робота виконана не в повному обсязі, неохайна, примітивна, засвідчує слабкі здібності 

студента. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90–100 
(відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

B 82–89 
(дуже добре) 4 (добре) 

C 75–81 
(добре) 

D 64–74 
(задовільно)  3 (задовільно) 

E 60–63 
(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 
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1. Плаксина-Флеринская Е.Б. История костюма: стили и направления. Москва, 2013. 240 
с. 

2. Романовская М.Б. История костюма и гендерные сюжеты моды. Санкт-Петербург, 
Алтея, 2010. 442 с. 

3. Ніколаєва Т. Історія українського костюму. Київ, Либідь, 1996. 
4. Чалтикьян Д. История костюма. Москва, Мир энциклопедий, 2011.184 с. 
 
Додаткова 
1. Блейз А. История в костюмах от фараона до денди. Москва, Олма-Пресс, 2001. 
2. Блохина И. История костюма: учебное пособие. Москва, Харвест, 2009. 192 с. 
3. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история стиля и моди с древнейших времен. Москва, 

ЭКСМО, 2009. 256 с. 
4. Градова К., Гутина Е. Театральный костюм. Кн.1: Женский костюм. Москва, ВТО, 1986. 

312 с. 
5. Градова К. В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. Москва, Союз театральних 

деятелей, 1987. 351 с.  
6. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. Москва, Легкая и пищевая 
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Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 

1. URL: http://fashion.artyx.ru/ 
2. URL: http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/ 
3. URL: http://www.moda-history.ru/ 
4. URL: http://www.ocostume.ru/taxonomy/term/114/0  
5. URL: http://archcostume.narod.ru/link1.htm 
6. URL: http://handwork.mybb.ru/viewtopic.php?id=11  
7. URL: http://dances.nsk.su/links/costumes_19.html 
8. URL: http://www.apropospage.ru/history/szen_kost/dress7.html 
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