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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Декоративний розпис» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, галузі знань 02 
Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є підготовка до вивчення традиційних 
технологій і технік художнього декоративного розпису, студента як 
суб’єкта навчально-професійної діяльності та специфіки діяльності, а 
також особливості розвитку у професійному спілкуванні. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Рисунок, Композиція, Основи кольорознавства. 
Забезпечувані дисципліни: всі дисципліни з профмайстерності. 
Змістовий модуль 1. Коротка історія розвитку художнього розпису на 
Україні. Основні елементи. Техніки розпису. 
Змістовий модуль 2. Розпис на дерев’яній поверхні скриньки. Технологія 
підготовки дерев’яної форми під розпис. Матеріали та обладнання. 
Техніка безпеки. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: 
 надання студентам знань з основних видів декоративного художнього 
розпису знань з кольорознавства гармонії кольору; 
 прищеплення любові до народного мистецтва; 
 виховання у студентів художнього смаку. 
Завдання навчальної дисципліни:  
 ознайомлення студентів з загальними принципами розпису;  
 вивчення традицій петриківського розпису;  
 освоєння основних технік розпису;  
 вивчення основних технологій декоративного розпису. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: кольорова гамма притаманна петриківському розпису; стилізація 
тварин та рослин для декоративного розпису; вимоги до фарб для 
розпису; особливості технік та технологій у виконання розпису. 
вміти: композиційна організація в площині аркуша або об’єкта; грамотно 
використовувати стилізації форм; володіти і правильно використовувати 
прийоми і техніки розпису; вміти правильно використовувати пройдений 

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


матеріал для створення нових ідей; грамотна передача тонових та 
кольорових відношень; культура виконання роботи та загальне враження 
від неї. 
компетенцій: здатність наполегливо учитись та досягати мети; здатність 
до критики і самокритики; креативність та здатність до системного 
мислення; адаптивність і комунікабельність, толерантність; екологічна 
грамотність. 
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких 
соціальних навичок  
 володіти навичками застосування основних методів аналізу, опису, 
порівняння класифікації, оцінювання творів мистецтва; 
 організувати практичну самостійну творчу роботу відповідно до вимог 
безпеки життєдіяльності та охорони праці; 
 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 
 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  
 здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, володіння 
основами ділового спілкування, навичками роботи у команді. 

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 
Вибіркова 

Спеціальність 
023 Образотворче 

мистецтво, 
декоративне мистецтво 

Семестр 7 

Модулів – 4 

Освітній рівень: 
Перший 

(бакалаврський) 

Аудиторні години: 32 год. 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 
6 год. 

Практичні, 
семінарські:  

28 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

год 
Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи студента – 8 

Самостійна робота  
56 год. 

Модульний контроль 
Вид контролю: залік 

 
  

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


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Коротка історія розвитку художнього розпису на Україні. Основні 

елементи. Техніки розпису 
Тема 1. Коротка історія розвитку художнього розпису на Україні 
Коротка історія розвитку художнього розпису на Україні. Основні осередки художнього розпису. 

Традиційний розпис. Використання традиційного розпису у сучасному мистецтві. Відмінні риси 
петриківського розпису. Форми, засоби, механізми засвоєння культурного надбання. Єдність змісту і 
форми. Культурне надбання, художні традиції. Основні види технічного виконання художнього 
розпису. Технологія петриківського розпису. Фарби, обладнання та матеріали. 

 
Тема 2. Основні елементи петриківського розпису. Техніка розпису пальцем. 

Виготовлення ескізу 
Основні види технічного виконання художнього розпису (петриківського). Основні види прийомів 

розпису пальцем. Основні елементи. Техніка розпису пальцем. Відпрацювання рослинних елементів 
пальцем. Виготовлення ескізу у техніці пальцем. 

 
Тема 3. Основні елементи петриківського розпису. Техніка розпису котячим пензлем. 

Виготовлення ескізу 
Технологія петриківського розпису. Обладнання та інструменти. Виготовлення пензлів з 

котячого хутра. Техніка розпису котячим пензлем. Відпрацювання основних елементів. Виготовлення 
ескізу у теніці котячим пензлем. 

 
Тема 4. Поєднання техніки розпису пальцем з технікою розпису котячим пензлем. 

Виготовлення ескізу 
Поєднання елементів у техніці розпису пальцем з елементами у техніці котячим пензлем. 

Виготовлення ескізу. 
 
Тема 5. Основні елементи петриківського розпису. Техніка розпису пензлем з білки. 

Виготовлення ескізу 
Техніка розпису пензлем з білки. Техніка мазка. Основні рухи з використання пензля для 

отримання індивідуальності мазка. Відпрацювання мазка. Виготовлення ескізу. 
 
Тема 6. Поєднання техніки розпису пальцем, техніки розпису котячим пензлем, техніки 

розпису пензлем з білки. Виготовлення ескізу 
Рівновага композиції. Особливості вивчених технік, основних елементів. Стилізація рослинних 

та тваринних елементів. 
 
Змістовий модуль 2. Розпис на дерев’яній поверхні скриньки. Технологія підготовки 

дерев’яної форми під розпис. Матеріали та обладнання. Техніка безпеки.  
Тема 7. Виготовлення ескізу для об’ємної форми. 
Виготовлення ескізу з урахуванням форми скрині. Обрання техніки, кольорової гамми, 

елементів.  
 
Тема 8. Технологія підготовки дерев’яної форми під розпис. Матеріали та обладнання 
Технологічні особливості підготовки та обробки деревини під розпис. Використання необхідних 

матеріалів та обладнання. Техніка безпеки. 
 
Тема 9. Виконання розпису на дерев’яній поверхні обраної скриньки. Лакування. 
Повторення і закріплення вивченого матеріалу у підсумковій роботі. Поєднання різноманітних 

технік та елементів у художньому розписі на дерев’яній поверхні. Досягнення технічної досконалості. 
Різноманітні технічні прийоми художнього розпису в одній роботі, індивідуальний художній стиль і 
свобода у поєднання елементів та різних технік виконання. Лакування виробу з урахуванням 
особливості матеріалу. Техніка безпеки. 

 
 
 
 
 
 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 
денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
Змістовий модуль 1. Коротка історія розвитку художнього розпису на Україні. Основні 

елементи. Техніки розпису 
1. Коротка історія розвитку художнього 
розпису на Україні 

2 2     

2. Основні елементи петриківського розпису. 
Техніка розпису пальцем. Виготовлення ескізу 

4 2 2   4 

3. Основні елементи петриківського розпису. 
Техніка розпису котячим пензлем. 
Виготовлення ескізу 

4 2 2   4 

4. Поєднання техніки розпису пальцем з 
технікою розпису котячим пензлем. 
Виготовлення ескізу 

12  4   8 

5. Основні елементи петриківського розпису. 
Техніка розпису пензлем з білки. 
Виготовлення ескізу 

8  4   4 

6. Поєднання техніки розпису пальцем, техніки 
розпису котячим пензлем, техніки розпису 
пензлем з білки. Виготовлення ескізу 

12  4   8 

Разом за змістовим модулем 1 50 6 16   28 
Змістовий модуль 2. Розпис на дерев’яній поверхні скриньки. Технологія підготовки 

дерев’яної форми під розпис. Матеріали та обладнання. Техніка безпеки. 
7. Виготовлення ескізу для об’ємної форми. 12  4   8 

8. Технологія підготовки дерев’яної форми під 
розпис. Матеріали та обладнання 

12  4   8 

9. Виконання розпису на дерев’яній поверхні 
обраної скриньки. Лакування. 

16  4   12 

Разом за змістовим модулем 2 40  12   28 
Разом 90 6 28   56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 2 Техніка розпису пальцем. Виготовлення ескізу 2 
2 3 Техніка розпису котячим пензлем. Виготовлення ескізу 2 
3 4 Поєднання техніки розпису пальцем з технікою розпису котячим пензлем. 

Виготовлення ескізу 
4 

4 5 Техніка розпису пензлем з білки. Виготовлення ескізу 4 
5 6 Поєднання техніки розпису пальцем, техніки розпису котячим пензлем, 

техніки розпису пензлем з білки. Виготовлення ескізу 
4 

6 7 Виготовлення ескізу для об’ємної форми. 4 
7 8 Технологія підготовки дерев’яної форми під розпис 4 
8 9 Виконання розпису на дерев’яній поверхні обраної скриньки. Лакування. 4 

Разом 28 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількіст

ь 
годин 

1 2 Виготовлення ескізу у техніці розпису пальцем. 4 
2 3 Виготовлення ескізу у техніці розпису котячим пензлем. 4 

3 4 
Виготовлення ескізу у техніці розпису пальцем з поєднанням техніки розпису 
пальцем. 

8 

4 5 Виготовлення ескізу у техніці розпису пензлем з білки. 4 

5 6 
Виготовлення ескізу у техніці розпису пальцем у поєднанні з розписом 
пензлями з білки та котячим пензлем. 

8 

6 7 Виготовлення ескізу з урахуванням форми майбутнього виробу. 8 
7 8 Підготовка обраного виробу під розпис, перенесення ескізу на площину. 8 

8 9 
Виконання розпису на поверхні обраного дерев’яного виробу. Завершення 
роботи. Лакування. 

12 

Разом  56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість балів 

 
ЗМ 1 

 
ЗМ 2 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
Практичні заняття (10) 1 2 2 2 2 1 2 2 
Самостійна робота (50) 2 4 4 10 10 10 6 4 
Поточний модульний 
контроль (20 б) 

10 10 

Підсумковий контроль 
(залік) (20) 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕОРЕТИЧНІ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Назвіть функції народного мистецтва. У чому їх особливість? 
2. Чим художня традиція відрізняється від спадщини? 
3. Що містять у собі художні традиції? 
4. Поясніть термін «художня комунікація». 
5. Поясніть значення терміну «інтерпретація». 
6. Що ви розумієте під сучасним народним мистецтвом? 
7. Які особливості розвитку петриківського розпису? 
8. Якими інструментами користувалися для розпису масових виробів? З чим це пов’язано? 
9. Яка продукція була наймасовіша? 
10. Коли почалося відродження петриківського розпису? 
11. Який асортимент петриківського промислу на кінець ХХ ст.? 
12. Яка кольорова гама притаманна петриківському розпису? 
13. Стилізація яких рослин та тварин притаманна петриківському розпису? 
14. Які види фарб підходять для виконання петриківського розпису? 
15. Які вимоги висуваються до фарб, що використовуються для виробництва посуду? 
16. Які особливості сидіння художника під час розпису? 
17. Які особливості техніки безпеки при виконанні роботи? 
18. У чому зв'язок між прикладним мистецтвом та духовністю? 
19. Поясніть термін «культурна спадщина». 
20. Поясніть значення терміну «традиція». 
21. В чому особливість розпису українських хат? 
22. Що розписували на Україні в середині хати? Які композиції переважали? 
23. Що сприяло формуванню цілісного стилю петриківського розпису? 
24. Якою була техніка домового розпису і яка кольорова гама переважала? 
25. Які етапи відродження проходять художні промисли України? 
26. У чому роль зображень на виробах народного мистецтва? 
27. Назвіть недоліки яких може припускатися художник. 
28. Як обробляють пензлики після роботи? 
29. Особливості композиційної структури петриківського розпису. 
30. Санітарно-гігієнічні норми під час занять розписом. 
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