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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Історія костюму, та зачіски»  
розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн. 
Предметом вивчення курсу є історія розвитку дизайну, еволюція костюму 
і зачіски. Оволодіння знаннями про закономірності та стильові 
особливості розвитку одягу та моди, зачіски в окремих регіонах Європи та 
України упродовж Античності, Середньовіччя, Нового часу та ХХ – 
початку ХХІ століття. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Історія мистецтва, Культурологія, Основи 
живопису та кольорознавства. 
Забезпечувані дисципліни: Моделювання та художнє оформлення 
зачіски, Композиція та спецкомпозиція. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика дизайнерської діяльності 
Змістовий модуль 2. Костюм стародавнього світу. 
Змістовий модуль 3. Історія розвитку костюму Західної Європи 
Змістовий модуль 4. Розвиток сучасного костюму 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу:  формування у студентів знань, умінь та 
навичок з питань історії розвитку дизайну, костюму та зачіски. Оволодіння 
знаннями про закономірності та стильові особливості розвитку одягу та 
моди в окремих регіонах Європи та України упродовж Античності, 
Середньовіччя, Нового часу та ХХ – початку ХХІ століття.  
Завдання навчальної дисципліни: формування у студентів відчуття 
стилю, чому сприятиме вивчення основних стадій формування та 
трансформації стилю у світовій моді; розвиток у студентів аналітичного 
мислення, вміння вільно орієнтуватися в історії розвитку костюмних форм 
та зачіски у цілому, починаючи з історії виникнення матеріальної культури 
первісного суспільства до мистецтва створення сучасного костюма;  
формування широти мислення і творчого потенціалу майбутнього 
фахівця шляхом вивчення загального художньо-композиційної побудови 
історичного костюма як джерела творчості; вивчення характерних 
особливостей і загальних закономірностей розвитку модних тенденцій у 
костюмі та зачіски; вивчення характерних особливостей різних видів 
композиційного рішення костюма, його форм і пропорцій, декору, 
колористичного рішення і видів обробки; вивчення впливу на формування 
модних тенденцій соціально-політичних суб'єктивних та об'єктивних 
факторів; ознайомлення з основними течiями i напрямками творчiстю 
найвiдомiших майстрiв-дизайнерiв i змiстом їх творчих концецiй; 
розумiння перспектив i напрямкiв майбутнього розвитку дизайну; 
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орієнтація на генерування нових ідей. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: зміст поняття «стиль»; характерні особливості і загальні 
закономірності розвитку модних тенденцій у костюмі різних історичних 
періодів; конструкторсько-технологічні особливості, засоби 
формоутворення, історію розвитку історичного костюма; національну 
специфіку кожного з досліджуваних відрізків часу; характерні особливості 
різних видів композиційного рішення історичного костюма, його форм і 
пропорцій, декору, колористичного рішення і видів обробки; стильові 
особливості різних історичних костюмів, що дозволяє визначати по 
костюму історичний період і територіальну приналежність;  
спеціальну термінологію, щоб грамотно складати характеристику 
костюма, відзначаючи спільні тенденції та модельні особливості; загальні 
тенденції та відмінні риси асортименту, форм і покроїв, художньо-
декоративного оформлення, прийомів крою та функціональності 
членувань різних видів одягу комплексу національних і народних 
костюмів. основнi стилi та напрямки дизайну та хронологiчнi рамки; 
творчiсть вiдомих майстрiв дизайну та архiтектури та їх творчi концепцiї; 
функції, способи декорування, складові системи “костюм”; про 
диференціацію костюму та основні конструктивні особливості костюмів 
різних часів; типи, види, форми одягу. 
вміти: розрізняти за сукупністю стильових ознак стилі моди різних епох; 
визначати відповідність костюму комплексу головних уборів та взуття; 
визначати стильову відповідність костюму та аксесуарів; визначати типи 
основних елементів вбрання різних епох та їх назви; визначати матеріали 
з яких робився одяг у різні епохи; аналізувати варіанти використання 
різних елементів крою, декору, силуетної форми, загального стильового і 
пропорційного рішення, історичного та народного (національного) 
костюму в різні історичні періоди; самостійно, використовуючи 
ілюстративний матеріал, виконувати комплексний системний аналіз 
тенденцій моди, загальних напрямів і специфічних нюансів виробів різних 
асортиментних груп; аналізувати вплив суб'єктивних та об'єктивних 
факторів на формування модних тенденцій і стильових переваг, у тому 
числі соціально-політичних, психологічних, етнічно-традиційних і 
особистісних; використовуючи комплекс набутих знань самостійно 
розробляти ескіз костюму у стилі певної історичної доби.застосовувати 
знання отриманнi при вивченнi курсу; оперувати основними поняттями та 
термінами з дисципліни; відрізняти  по певним ознакам до якого стилю чи 
періоду відноситься костюм; аналізувати силует, крій, тканини, взуття, 
прикраси різних стилів та періодів. 
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; креативність, 
здатність до системного мислення; 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 навичками міжособистісної взаємодії; 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 

 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 

 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  

 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 
технологій в освітній діяльності. 

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 4 

Модулів – 4 

ОПП Перукарське 
мистецтво та 

декоративна косметика 
 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 32 год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 
26 год. 

Практичні, 
семінарські:  

6 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

год 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 32 
самостійної роботи студента – 58 

Самостійна робота  
58 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: залiк 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика дизайнерської діяльності 
Тема 1. Головна мета дизайн-проекту 
Етимологія, визначення та сенс поняття «дизайн». Види та функції дизайну. Історичні 

передумови виникнення дизайну. Становлення дизайну і організаційних форм в Європі. 
Стиль та мода. Унікальність та масовість у дизайні. Стилі в світовій матеріальній культурі. 
 
Тема 2. Середовища та прикладний характер дизайнерського процесу 
Дизайн як особлива форма художньо-проектної і наукової діяльності людини. Дизайн як 

матеріальна культура, як мистецтво, як цілісне предметно-просторове середовище 
 
Тема 3. Форми кінцевих продуктів дизайнерської діяльності 
Предмети побуту, їх властивості. Вироби мистецтва, їх естетичне значення. Вироби 

промислового виробництва як продукт дизайну. 
Тема 4. Основні етапи розвитку дизайну в країнах Європи, США, Японії. Становлення 

дизайн-освіти в Україні та Росії 
Промислові виставки у 19 століть, Уільям Моріс та громадський рух «за зв'язок мистецтв та 

ремесла». Петер Беренс та німецький функціоналізм початку 20 століття. Веркбунд. Баухауз. 
Чиказька архітектурна школа. Японська школа дизайну. Традиції дизайн-освіти у Великобританії. 
Феномен дизайн-освіти в Італії. Строгановське училище та художньо-промислова освіта. ВХУТЕМАС 
– ВХУТЕІН. Харківський художньо-промисловий інститут. 

 
Змістовий модуль 2. Костюм стародавнього свiту  
Тема 5. Загальні відомості про костюм та його складові. Костюм первісного суспільства 
Функції одягу. Типи, види форми одягу. Костюм. Складові костюму: натільний одяг, головні 

убори, взуття, прикраси, доповнення до костюму. Способи декорування одягу.  
 
Тема 6. Костюм та зачіска Єгипту, стародавньої Греції та стародавнього Риму 
Загальна характеристика чоловічого та жіночого костюму та зачіски Єгипту, стародавньої 

Греції, стародавнього Риму. 
 
Змістовий модуль 3. Нацiональний костюм та зачiски рiзних країн та регiонiв 

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


Тема 7. Нацiональний костюм та зачiска країн та регiонiв України 
Чоловічiй та жіночiй костюм регiонiв України. 
 
Тема 8. Нацiональний костюм та зачiска країн Китаю та Японії 
Загальна характеристика чоловічого та жіночого костюму Китаю, Японії. 
 
Тема 9. Нацiональний костюм та зачiска країн Арабського Сходу та Індії 
Загальна характеристика чоловічого та жіночого костюму Арабського Сходу VІІ – ХVІ ст., 

Індійського костюму – ХVІ ст. 
 
Змістовий модуль 3. Iсторiя розвитку костюму Західної Європи 
Тема 10. Костюм Європейського Середньовіччя 
Загальна характеристика раннього середньовіччя,чоловічого та жіночого костюмів. 
 
Тема 11. Костюм та зачiска епохи Відродження  
Загальна характеристика костюму епохи Відродження. Іспанія, Франція, Англія. 
 

Тема 12. Костюм та зачiска Західної Європи XVII ст. 

Загальна характеристика чоловічого та жіночого костюму Західної Європи XVII ст. 
 
Змістовий модуль 4. Розвиток сучасного костюму та зачiски  
Тема 13. Європейський та вітчизняний костюм та зачiска ХХ ст. 
Загальна характеристика європейського та вітчизняного чоловічого та жіночого костюму XXст. 
 
Тема 14. Основні тенденції розвитку костюму та зачiски на початку ХХІ ст. 
Основні тенденції розвитку чоловічого та жіночого  костюму на початку ХХІ ст . 
 
Тема 15. Сучасні майстри міжнародної та вітчизняної моди 

Сучасні майстри міжнародної та вітчизняної моди. Дома моди .Зарисовки ескізів моделей 
зачiски та одягу майстрів. 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика дизайнерської діяльності 

1. Головна мета дизайн-проекту 2 2     

2. Середовища та прикладний характер дизайнерського 
процесу 

2 2     

3. Форми кінцевих продуктів дизайнерської діяльності 4 2    2 

4. Основні етапи розвитку дизайну в країнах Європи, США, 
Японії. Становлення дизайн-освіти в Україні та Росії 

8 2    6 

Разом за змістовим модулем 1 16 8    8 

Змістовий модуль 2. Костюм стародавнього свiту 

5. Загальні відомості про костюм та його складові. Костюм 
первісного суспільства 

2 2     

6. Костюм та зачiска Єгипту, стародавньої Греції та 
стародавнього Риму 

4 2    2 

7. Нацiональний костюм та зачiска країн та регiонiв України 8 2    6 

8. Нацiональний костюм та зачiска країн  Китаю та Японії 4 2    2 

9. Нацiональний костюм та зачiска рiзних країн Арабського 
Сходу та Індії 

4 2    2 

Разом за змістовим модулем 2 22 10    12 



Змістовий модуль 3. Нацiональний костюм та зачiска рiзних країн та регiонiв 

10. Костюм та зачiска Європейського Середньовіччя 8 2    6 

11. Костюм та зачiска епохи Відродження 8 2    6 

12. Костюм та зачiска Західної Європи XVII ст. 8 2    6 

Разом за змістовим модулем 3. 24 6    18 

Змістовий модуль 4. Розвиток сучасного костюму 

13. Європейський та вітчизняний костюм та зачiска ХХ ст. 6 2    4 

14. Основні тенденції розвитку костюму на початку ХХІ ст. 8  2   6 

15. Сучасні майстри міжнародної та вітчизняної моди 14  4   10 

Разом за змістовим модулем 4. 28 2 6   20 

Разом 90 26 6   58 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 14 Основні тенденції розвитку костюму на початку ХХІ ст. 
Практичне завдання: зарисовки ескізів загального виду моделей майстрів одягу  
на початку ХХІ ст. 

2 

2 15 Сучасні майстри міжнародної та вітчизняної моди 
Практичне завдання: зарисовки ескізів моделей одягу сучасних майстрів 
міжнародної та вітчизняної моди 

4 

Разом 6 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 3 
Форми кінцевих продуктів дизайнерської діяльності 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

2 

2 4 
Основні етапи розвитку дизайну в країнах Європи, США, Японії. Становлення 
дизайн-освіти в Україні та Росії 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

6 

3 6 
Костюм та зачiска Єгипту, стародавньої Греції та стародавнього Риму 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

2 

4 7 
Нацiональний костюм та зачiска рiзних країн та регiонiв України 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

6 

5 8 
Нацiональний костюм та зачiска рiзних країн  Китаю та Японії 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

2 

6 9 
Нацiональний костюм та зачiска рiзних країн  Арабського Сходу та  Індії 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

2 

7 10 
Костюм та зачiска Європейського Середньовіччя 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

6 

8 11 
Костюм та зачiска епохи Відродження 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

6 

9 12 
Костюм та зачiска епохи Відродження 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

6 

10 13 
Європейський та вітчизняний костюм та зачiска ХХ ст. 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

4 

11 14 
Основні тенденції розвитку костюму на початку ХХІ ст. 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

6 

12 15 
Сучасні майстри міжнародної та вітчизняної моди 
Збір та аналіз матеріалів за темою 

10 

Разом  58 

 
 
 
 
 
 

 



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Історія костюму, та зачiски» 

застосовуються такі методи: 
– методи контролю: поточний контроль практичних робіт (перегляд практичних робіт, їх 

обговорення, консультування); 
– методи усного контролю: семестровий контроль (залік); 
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

Практичні заняття 
(14 б) 

- - - - - - - - - - - -  7 7 

Самостійна робота 
(59 б) 

1 1 3 5 1 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 

Поточний 
модульний 
контроль (12 б) 

3 3 3 3 

Підсумковий 
контроль (20 б) 
залік 

20 

 
 
 

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) 

 
 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛIКУ 
1. Дайте визначення понять: «дизайн». 
2. Охарактеризуйте період становлення дизайну як професійного виду проектно-художньої 

діяльності. 
3. В якій країні дизайн вперше сформулювався як професійна індустрія? 
4. Види дизайну.  
5. Назвіть основоположників дизайну. Дайте коротку характеристику їх діяльності. 
6. Що таке промислове мистецтво і дизайн? 
7. Яка основна мета дизайну в процесі перетворення оточуючого середовища? 
8. Охарактеризуйте поняття стилю і моди. 
9. Охарактеризуйте поняття фірмового стилю. 



10. Перелiчить етапи розвитку дизайну. 
11. Охарактеризуйте костюм та зачiску Єгипту 
12. Охарактеризуйте костюм та зачiску Греції.  
13. Охарактеризуйте костюм та зачiску стародавнього Риму.  
14. Охарактеризуйте костюм та зачiску України  
15. Охарактеризуйте костюм та зачiску Китаю  
16. Охарактеризуйте костюм та зачiску Японії  
17. Охарактеризуйте костюм та зачiску  Індії 
18. Охарактеризуйте костюм та зачiску Арабського Сходу 
19. Охарактеризуйте костюм та зачiску Середньовіччя 
20. Охарактеризуйте костюм та зачiску епохи Відродження в Іспанії 
21. Охарактеризуйте костюм та зачiску епохи Відродження у Франції 
22. Охарактеризуйте костюм та зачiску епохи Відродження в Англії 
23. Охарактеризуйте костюм та зачiску Західної Європи XVII ст. 
24. Охарактеризуйте костюм тенденції розвитку костюму на початку ХХІ ст. 
25. Сучасні майстри міжнародної та вітчизняної моди. 
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