
Бурлуцька «Дизайн одягу» 

 

 

Понеділок – вівторок І група 
 

18 Виготовлення та оздоблення костюму 

з використанням технік декоративного 

розпису та паперопластики. 

16.03 

 Екскурсія в музей костюму.  

 https://youtu.be/-hNCcQNSjzY 

 

19 Колективне оздоблення костюму. 

Стандартні та нестандартні матеріали 

для оздоблення костюму. 

17.03  

Оздоблення костюму сутажним шнуром.    

https://youtu.be/dm6mnFd7AY0 

 

20 Прийоми та способи роботи з 

природним матеріалом. 

23.03  

Оздоблення костюму сутажним шнуром. 

https://youtu.be/dm6mnFd7AY0 

 

21 Оздоблення костюму природними 

матеріалами. 

24.03  

Сукня з листя. 

  https://youtu.be/teQ0Sg-GUV4 

 

22 Оздоблення костюму природними 

матеріалами. 

30.03  Сукня з листя 

https://youtu.be/_fEhbantIKo 

 

23 Естетичний смак і культура костюму  31.03 Історія костюму: Анаїка Полісся (відео) 

 

https://youtu.be/I9ISTjtBogk 

 

https://youtu.be/-hNCcQNSjzY
https://youtu.be/dm6mnFd7AY0
https://youtu.be/dm6mnFd7AY0
https://youtu.be/teQ0Sg-GUV4
https://youtu.be/_fEhbantIKo
https://youtu.be/I9ISTjtBogk


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Середа – П’ятниця ІІ група 
 

21 Оздоблення костюму природними 

матеріалами. 

18.03  

Сукня з листя. 

https://youtu.be/teQ0Sg-GUV4 

 

22 Оздоблення костюму природними 

матеріалами. 

20.03 сукня з  листя 

https://youtu.be/_fEhbantIKo 

 

23 Естетичний смак і культура костюму  25.03  Історія костюму: Анаїка Полісся (відео) 

 

https://youtu.be/I9ISTjtBogk 

 

 

24 Формування   естетичного   жіночого  

ідеалу   у   Європі середньовіччя. Мода 

і соціальне середовище. 

27.03 Секрети виготовлення національних 

костюмів, сценічного взуття, одягу сцени, 

театральної сітки 

https://youtu.be/nlNtVIR99Zk 

 

https://youtu.be/teQ0Sg-GUV4
https://youtu.be/_fEhbantIKo
https://youtu.be/I9ISTjtBogk
https://youtu.be/nlNtVIR99Zk


25 Форми   та   засоби    демонстрації 

сценічних костюмів, модних  

ансамблів, колекцій одягу (театри 

моди, танцювально  -  костюмовані  

перформанси, подіум, театр однієї 

сукні). 

01.04  Лекторій “Історія костюма”.  

https://youtu.be/xduHsTPQkLY 

 

26 Комбінування елементів одягу для 

створення художнього образу. 

03.04 Традиційний жіночий одяг Часnbyf 1-2 

https://youtu.be/oUmETIokXDs?list=PLqSHj2ARcTg

pe1DcIdT_Rzz-hugDjpuJm 

 
 

https://youtu.be/xduHsTPQkLY
https://youtu.be/oUmETIokXDs?list=PLqSHj2ARcTgpe1DcIdT_Rzz-hugDjpuJm
https://youtu.be/oUmETIokXDs?list=PLqSHj2ARcTgpe1DcIdT_Rzz-hugDjpuJm


І група  

гурток “Дизайн одягу”  

керівник Бурлуцька Олена Іванівна 

 

№ 

п/п 

Тема  Завдання 

1 Формуваеея естетичного жіночого 

ідеалу у Європі середньовіччя. Мода і 

соціальне середовище 

06.04  

Зручне місце: як має виглядати 

доступна мода та мистецтво. 
https://youtu.be/6fJX4ECmCv8 

2 Форми   та   засоби    демонстрації 

сценічних костюмів, модних  

ансамблів, колекцій одягу (театри 

моди, танцювально  -  костюмовані  

перформанси, подіум, театр однієї 

сукні). 

07.04  

Top model: Модный показ 

“Весна.Цветы!” 

https://youtu.be/lVBmnl1aspE 

 

https://youtu.be/AXOfw9x-hVw 

3 Комбінування елементів одягу для 

створення художнього образу. 

13.04 

https://youtu.be/HsMtwBKcv0w 

https://youtu.be/tuvSWRGdoNk 

https://youtu.be/U3f4V86TnEw 

 

4 Комбінування елементів одягу для 

створення художнього образу. 

14.04  
https://youtu.be/qUGnp4rq7sQ 

https://youtu.be/OMTTFYN3ylU 

https://youtu.be/D4olBzxUtuo 

https://youtu.be/6fJX4ECmCv8
https://youtu.be/lVBmnl1aspE
https://youtu.be/AXOfw9x-hVw
https://youtu.be/HsMtwBKcv0w
https://youtu.be/tuvSWRGdoNk
https://youtu.be/U3f4V86TnEw
https://youtu.be/qUGnp4rq7sQ
https://youtu.be/OMTTFYN3ylU
https://youtu.be/D4olBzxUtuo


 

5 Танцювальні - костюмовані  

перформанси, етюди: «До нас  

приїхала на бал...», «Квітка та 

метелики», «Матусина шафа». 

20.04 

https://youtu.be/3QcATukdygE 

 

6 Танцювальні - костюмовані  

перформанси, етюди: «До нас  

приїхала на бал...», «Квітка та 

метелики», «Матусина шафа». 

21.04 

https://youtu.be/WXNmJ26m5Uc 

https://youtu.be/WqyQ1pCQ9Xo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3QcATukdygE
https://youtu.be/WXNmJ26m5Uc
https://youtu.be/WqyQ1pCQ9Xo


ІІ група  

гурток “Дизайн одягу”  

керівник Бурлуцька Олена Іванівна 

 

№ п/п Тема Завдвння 
1 Комбінування елементів одягу 

для створення художнього 

образу. 

08/04  

https://youtu.be/qUGnp4rq7sQ 

https://youtu.be/OMTTFYN3ylU 

https://youtu.be/D4olBzxUtuo 

 
2 Танцювальні - костюмовані  

перформанси, етюди: «До нас  

приїхала на бал...», «Квітка та 

метелики», «Матусина шафа». 

 

10/04  
https://youtu.be/3QcATukdygE 

 

3 Танцювальні - костюмовані  

перформанси, етюди: «До нас  

приїхала на бал...», «Квітка та 

метелики», «Матусина шафа». 

15/04  
https://youtu.be/WXNmJ26m5Uc 

https://youtu.be/WqyQ1pCQ9Xo 

4 Танцювальні - костюмовані  

перформанси, етюди: «До нас  

приїхала на бал...», «Квітка та 

метелики», «Матусина шафа». 

17/04 
https://youtu.be/M3lGoycXQsE 

https://youtu.be/3BHiHEZvasw 

 
5 Створення  ансамблю для 

святкового вбрання «Театр 
22/04 
https://youtu.be/-o1TfYSv_XM 

 

https://youtu.be/qUGnp4rq7sQ
https://youtu.be/OMTTFYN3ylU
https://youtu.be/D4olBzxUtuo
https://youtu.be/3QcATukdygE
https://youtu.be/WXNmJ26m5Uc
https://youtu.be/WqyQ1pCQ9Xo
https://youtu.be/M3lGoycXQsE
https://youtu.be/3BHiHEZvasw
https://youtu.be/-o1TfYSv_XM


одної сукні». 
6 Створення  ансамблю для 

святкового вбрання «Театр 

одної сукні». 

24/04 

https://youtu.be/Z1G6XpfXib8 

https://youtu.be/ijcUM71KqUo 

 

 
 

https://youtu.be/Z1G6XpfXib8
https://youtu.be/ijcUM71KqUo


І група  

гурток “Дизайн одягу”  

керівник Бурлуцька Олена Іванівна 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Завдання 

1 Танцювальні - 

костюмовані  

перформанси, етюди: «До 

нас  

приїхала на бал...», «Квітка 

та метелики», «Матусина 

шафа». 

27/04 

https://youtu.be/WXNmJ26m5Uc 

https://youtu.be/WqyQ1pCQ9Xo 

 

 

2 Створення  ансамблю для 

святкового вбрання «Театр 

одної сукні». 

28/04 

https://youtu.be/-o1TfYSv_XM 

3 Створення  ансамблю для 

святкового вбрання «Театр 

одної сукні». 

04/05 

https://youtu.be/Xe_CZwgVtHo 

 

 

4 Створення  ансамблю для 

святкового вбрання «Театр 

одної сукні». 

05/05  
https://youtu.be/-8UXBUjg604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WXNmJ26m5Uc
https://youtu.be/WqyQ1pCQ9Xo
https://youtu.be/-o1TfYSv_XM
https://youtu.be/Xe_CZwgVtHo
https://youtu.be/-8UXBUjg604


 

ІІ група  

гурток “Дизайн одягу”  

керівник Бурлуцька Олена Іванівна 

 

№ п/п Тема Завдвння 
1 Уявлення про вербальну 

і невербальну 

комунікації.  

Знайомство з поняттями 

«Поза», «Жест», «Рух», 

«Вільний танець», 

«Дефіле».  

29/04  

 

https://youtu.be/VBcdYCTeGXY 
 

2 Виконання вправ на 

формування тілесної 

конгруентності, осанки 

та постанови корпусу. 

06/05  
https://youtu.be/aIm3nuMd6t8 
 

3 Вивчення найпростіших  

елементів дефіле на 

подіумі.  

08/05 

https://youtu.be/4THxa7I2OvY 

 

 
 

https://youtu.be/VBcdYCTeGXY
https://youtu.be/aIm3nuMd6t8
https://youtu.be/4THxa7I2OvY


І група  

гурток “Дизайн одягу”  

керівник Бурлуцька Олена Іванівна 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Завдання 

1 Виконання вправ на 

формування тілесної 

конгруентності, осанки та 

постанови корпусу. 

12/05 

https://youtu.be/fEicn-L337s 

https://youtu.be/ruSSdAmFDe0 

 

2 Вивчення найпростіших  

елементів дефіле на 

подіумі.  

18/05 

https://youtu.be/4THxa7I2OvY 

 

3 Елементи вільного танцю. 

Виконання вправ на  

координацію руху. 

Знайомство з 

гримувальними і 

косметичними засобами. 

19/05 

https://youtu.be/7ZBdC97mJig 

https://youtu.be/q4X3Hc-6kOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fEicn-L337s
https://youtu.be/ruSSdAmFDe0
https://youtu.be/4THxa7I2OvY
https://youtu.be/7ZBdC97mJig
https://youtu.be/q4X3Hc-6kOU


ІІ група  

гурток “Дизайн одягу”  

керівник Бурлуцька Олена Іванівна 

 

№ п/п Тема Завдвння 
1 Вивчення найпростіших  

елементів дефіле на 

подіумі. 

13/05 
https://youtu.be/4THxa7I2OvY 

 
2 Елементи вільного 

танцю. Виконання вправ 

на  координацію руху. 

Знайомство з 

гримувальними і 

косметичними засобами. 

15/05 

https://youtu.be/7ZBdC97mJig 

https://youtu.be/q4X3Hc-6kOU 

 

3 Елементи вільного 

танцю. Виконання вправ 

на  координацію руху. 

Знайомство з 

гримувальними і 

косметичними засобами. 

20/05 

https://youtu.be/Cc9r-zsJXKI 

 

4 Розробка ескізу гриму 

для обраного художньо-

сценічного образу на 

папері та живій моделі. 

22/05 

https://youtu.be/Tf6mupN-jCo 

 

 
 

 

https://youtu.be/4THxa7I2OvY
https://youtu.be/7ZBdC97mJig
https://youtu.be/q4X3Hc-6kOU
https://youtu.be/Cc9r-zsJXKI
https://youtu.be/Tf6mupN-jCo

