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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 
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dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

 

Giáo trình “Lịch sử thời trang” là tài liệu được biên soạn để giảng dạy sinh 

viên hệ Cao đẳng Thiết Kế Thời trang- Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. 

Giáo trình đề cập đến quá trình phát triển của trang phục, thời trang trên thế giới và 

Việt Nam.  

Giáo trình được biên soạn thành 2 chương.  

Chương 1. Giới thiệu về lịch sử thời trang thế giới.  

Chương 2. Tìm hiểu về lịch sử thời trang Việt Nam 

Người học cần tham dự đầy đủ các giờ học trên lớp, nắm chắc kiến thức, biết kết 

hợp kiến thức các học phần khác để tạo ra những bộ trang phục đẹp, phù hợp với xu 

thế phát triển của thời trang và mốt. 

Giáo trình là tài liệu lưu hành nội bộ được biên soạn dựa trên cơ sở chương 

trình khung đào tạo Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế thời trang đã được hiệu chỉnh và 

ban hành. Mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót 

và hạn chế. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng từ phía bạn đọc để 

tác giả cập nhật sửa đổi và bổ xung trong lần tái bản sau. 

Xin chân thành cảm ơn! 

                                         Nam Định, ngày…..........tháng…........... năm 2017                                                                                      
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên môn học Lịch sử thời trang 

Mã mô đun: C615023111 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun  

Vị trí, tính chất của môn học 

- Vị trí: Lịch sử thời trang là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo 

ngành Thiết kế thời trang, thuộc nhóm các môn học/module bắt buộc, được bố trí 

giảng dạy song song với các môn học/mô đun cơ sở ngành trong chương trình đào tạo 

Thiết kế thời trang 

 - Tính chất: Lịch sử thời trang giúp cho sinh viên hiểu được các kiến thức cơ 

bản về lịch sử thời trang thế giới và thời trang Việt Nam qua các thời kỳ. 
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CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ THỜI TRANG THẾ GIỚI 

Mục tiêu: 

- Nắm được các khái niệm cơ bản về trang phục, nguồn gốc trang phục, phân 

biệt được thời trang và mốt 

- Năm được sự phát triển của thời trang thế giới qua các thời kỳ. 

Nội dung: 

1.1. Khái quát về trang phục 

1.1.1. Các khái niệm cơ bản về trang phục 

a. Trang phục: là tập hợp tất cả các vật phẩm mà con người mang, khoác, đắp, đậy 

trên cơ thể nhằm mục đích che đậy và làm đẹp( quần áo, nón mũ, găng tay, bít tất, 

kính, đồ trang sức, giày dép,..) Quần áo chiếm tỷ lệ lớn nhất và quan trọng 

b. Mặc: Là khi con người mang, khoác, đắp, đậy, quấn, phủ, che…lên cơ thể những 

tấm vải, mảnh da, lông thú hoặc sản phẩm may. Để tự vệ, để hòa mình với mô trường 

tự nhiên và hòa hợp với môi trường xã hội. 

c. Áo: Là sản phẩm để che phần trên của cơ thể, kể từ vai trở xuống. Tuỳ theo thời 

trang áo có thể che phần diện tích rất nhỏ trên cơ thể và cũng có những chiếc áo đặc 

biệt dài tới tận mắt cá chân. Song chủ yếu độ dài của áo thường từ chân cổ đến ngang 

eo (áo lửng), đến ngang hông (áo lỡ), đến ngang hông (là độ dài trung bình), dài trùm 

ngang mông (áo thụng). 

d. Quần: Là những sản phẩm để che phần dưới cơ thể, kể từ bụng trở xuống, có hai 

ống che chi dưới. 

e. Váy: Là những sản phẩm che phần dưới cơ thể kể từ bụng trở xuống, may quay liền, 

không chia thành hai ống như quần. 

f. Quần áo: Không chỉ là khi một chiếc quần mặc kết hợp với một chiếc áo. Quần áo 

là thuật ngữ để chỉ chung các sản phẩm dệt, được cắt và may thành những gì mà con 

người dùng để đắp lên phần chính cơ thể người, đó là các loại sản phẩm may kể cả 

quần, áo, váy (đầm), soóc… (tương tự như từ clother trong tiếng Anh vừa có nghĩa là 

vải vóc vừa có nghĩa là quần áo). 

1.1.2. Thời trang và mốt 

a. Khái niệm: 

- Thời trang: là trang phục đương thời, là tập hợp những thói quen và thị hiếu 

phổ biến trong cách ăn mặc, thịnh hành trong một môi trường xã hội nhất định, vào 

một khoảng thời gian, không gian nhất định. 

 - Mốt: là cái mới đang được số đông hưởng ứng trong mọi lĩnh vực hoạt động 

của con người. 

 Theo nghĩa rộng, mốt là thị hiếu thẩm mỹ mới nhất đang được đa số người ưa 

chuộng. Theo nghĩa hẹp, mốt là sự thay đổi thường xuyên các hình thức, các kiểu 

cách, lối sống, trong đó có trang phục. 

b. Sự khác nhau giữa Mốt và Thời trang: 

 Thời trang và Mốt là hai khái niệm rất gần nhau nhưng không phải lúc nào cũng 

đồng nhất với nhau. Giữa chúng có sự khác biệt 

Mốt:  

 - Ưa chuộng trong thời gian ngắn 
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 - Mốt mang tính quốc tế 

 - Tồn tại trong tất cả các lĩnh vực ( thiết kế nội thất, nhà cửa, xe cộ,…) 

 Thời trang: 

 - Gắn liền với một thời kỳ lịch sử dài 

 - Giới hạn trong một không gian nhất định 

 - Chỉ liên quan đến lĩnh vực may mặc thời trang ( quần áo, túi, giày dép, nón 

mũ,…) 

1.1.3. Nguồn gốc trang phục 

Con người từ khi sinh ra trên cơ thể chỉ có một tấm da mỏng, nó không đủ sức 

bảo vệ con người chống chọi lại với điều kiện khắc nhiệt của tự nhiên. Mọi loài động 

vật đều có một thứ gì đó để che thân: lông mao, lông vũ, vảy, sừng hoặc một lớp da 

dày. Hằng triệu năm trước đây khi mà trái đất chúng ta bắt đầu có sự phân chia thành 

các lục địa (trái đất đầu tiên chỉ có một khối duy nhất là đất liền và biển) nhờ sự hoạt 

động mạnh của các núi lửa trên khắp trái đất. Do đó lúc này trên trái đất rất nóng, kèm 

theo vào thời điểm này con người đã đứng thẳng bằng hai chân và hoạt động sinh hoạt 

theo cộng đồng. Tất cả các yếu tố này bắt buộc con người phải thay đổi cơ thể (rụng 

lông) để thích nghi và tồn tại.  

Như vậy con người đã có thời kỳ sống trên trái đất mà chẳng có gì che thân cả, 

nhưng điều kiện thời tiết thay đổi liên tục và ngày càng khắc nhiệt hơn khiến cho làn 

da mỏng của con người không thể đủ để bảo vệ con người được nữa. Xuất phát từ nhu 

cầu bảo vệ cơ thể, chống lại tác động của thiên nhiên với sự thông minh của mình thì 

người xưa đã biết tìm kiếm những mảnh da, mảnh vỏ cây để che cơ thể. Ngay từ thời 

kỳ đồ đá, người xưa đã biết đập bẹt, và nạo những tấm da thú để dung che thân như là 

quần áo. Những kiểu trang phục ban đầu là các mảnh da thú, các tấm lá…..Các mảnh 

che vai, che ngực sau này phát triển thành các kiểu áo; các mảnh che mông, che đùi 

sau này thành các kiểu váy quần. Vật liệu dùng che cơ thể ở các vùng giàu thực vật là 

vỏ, lá, sợi cây; ở vùng nghèo thực vật giàu động vật là lông chim, da cá, da thú… 

Quá trình tiến hóa của con người, sự xuất hiện của quần áo là một trong những 

sự phát triển quan trọng: Vừa là công cụ cùng với sự phát minh ra lửa, đồ đá, đồng, 

gốm..., vừa là yếu tố cấu thành xã hội cùng với sự ra đời của tôn giáo, chữ viết và 

lòng tôn thờ. Sự phát triển của quần áo chính là giai đoạn mang tính chất quyết định 

trong quá trình tiến hóa về văn hóa, sinh lý của con người. 

Ban đầu, động lực phát triển quần áo là điều kiện tự nhiên. Bằng chứng là quần 

áo phát triển nhanh ở các vùng có khí hậu khắc nghiệt (thường là các xứ lạnh) và phát 

triển chậm ở các vùng có khí hậu ôn hòa. Về sau khi kỹ thuật phát triển, xã hội văn 

minh đến một trình độ nhất định khi nhu cầu vật chất tức thời đã được đáp ứng con 

người có thể sáng tạo ra nhiều chủng loại quần áo thỏa mãn các nhu cầu mặc khác 

nhau của mình. 


