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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська  

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 3 

Семестр 5 6 - - 

Кількість змістових модулів з розподілом: 2 2 - - 

Обсяг кредитів 2 2 - - 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 - - 

  Аудиторні 28 28 - - 

  Модульний контроль 4 4 - - 

  Семестровий контроль - - - - 

  Самостійна робота 28 28 - - 

Форма семестрового контролю Залік Залік - - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Історія і символіка боді-арту та татуювань народів 

світу» – надати студентам комплексне уявлення про історію мистецтва 

татуювання від давнини до сучасності: від доби заліза (скіфські поховання) й 

аборигенів Океанії, до татуювань Якудзи (Японія) і молодіжних субкультур 

Європи та США; ознайомити з особливостями художньої мови і символіки 

зображень. Курс спрямований на формування у студентів естетичного 

художнього смаку  мистецтва татуювання як багатофункціонального декору тіла. 

Завдання курсу: 

 засвоєння історії розвитку мистецтва татуювання народів світу; 

 виявлення особливостей художньої мови татуювань (колорит, композиція) 

та інтерпретації символіки зображень; 

 розвиток навичок самостійного аналізу художніх особливостей і якості 

мистецького рівня татуювання; 

 формування розуміння адекватного естетичного аспекту прикрашання 

тіла. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Студент повинен знати:  

 історичний та культурологічний аспекти формування боді-арту; 

 художні особливості та відмнності татуювань народів світу; 

 основні критерії естетичної цінності художнього оздоблення тіла: 

принципи композиції, колористичного рішення; 

вміти: 
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 орієнтуватися в історії та сучасних тенденціях боді-арту; 

 фахово аналізувати твори боді-арту, критично оцінювати діяльність 

зарубіжних та вітчизняних митців. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль І.  Татуювання в культурі стародавніх цивілізацій і середньовіччя 

Тема 1. Вступ до дисципліни. Боді-арт: 

термінологія, функції, різновиди, головні 

художні принципи.  

8 2 2 

   

4 

Тема 2. Витоки боді-арту. Народи 

африканського континенту, аборигени 

Австралії. 

8 2 2 

   

4 

Тема 3. Татуювання у Стародавньому Єгипті,  

античній Греції. Скіфські мумії. 
8 2 2 

   
4 

Тема 4. Татуювання в культурі середньовічної 

Європи. 
6 2 2 

   
2 

Модульний контроль 2       

Разом 32 8 8    14 

Змістовий модуль ІІ.  Татуювання в культурі народів Азії та Америки. 

Тема 5. Татуювання народів Полінезії та Індії. 8 2 2    4 

Тема 6. Особливості татуювання Китаю та 

Японії.  
10 2 2 

   
6 

Тема 7. Татуювання народів Америки: індіанці, 

майя, ацтеки.  
8 2 2 

   
4 

Модульний контроль 2       

Разом 28 6 6    14 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 
       

Усього 60 14 14    28 

Змістовий модуль ІІІ.  Мистецтво татуювання в культурі Європи  

нового і новітнього часу 

Тема 8. Ттуювання в Європі ХVІІІ-ХІХ століть.  8 2 2    4 

Тема 9. Татуювання професійних спільнот і 

неформальних об'єднань у ХХ ст. 
12 4 4 

   
4 

Тема 10. Сучасний стан мистецтва татуювання. 

Стилі татуювань 
8 2 2 

   
4 

Модульний контроль 2       
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Разом 30 8 8    12 

Змістовий модуль ІV. Тіло в культурі ХХ – початку ХХІ століття. 

Тема 11. Культура і мистецтво ХХ століття: 

пошуки нових засобів виразності. 
10 2 2 

   
6 

Тема 12. Тіло як матеріал і об'єкт творчості. 8 2 2    4 

Тема 13. Мистецтво боді-арту в сучасній поп-

культурі і рекламі.  
10 2 2 

   
6 

Модульний контроль 2       

Разом 30 6 6    16 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 
       

Усього 60 14 14    28 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.  

Татуювання в культурі стародавніх цивілізацій і середньовіччя 

Тема 1. Вступ до дисципліни. Боді-арт: термінологія, різновиди, функції, 

головні художні принципи. (2 год.) 

Боді-арт («мистецтво тіла») як течія в межах концептуального мистецтва 

60-70-х рр. ХХ ст., і як різновид перформансу (англ. performens – вистава, 

дійство, дія). Трактування людського тіла як «матеріалу» і «об’єкта» художньої 

творчості. Місце сучасного розпису тіла на межі графіки, декоративно-

прикладного мистецтва, макіяжу та дизайну. 

Функції боді-арту: ритуальна, релігійна, військова, оберегова, соціальна.  

Різновиди боді-арту: бодипейнтінг, татуювання, скарифікація 

(шрамування, скартинг), пірсінг, імплантація, модифікація тіла, 

самодемонстрація художника. Етимологія слова «татуювання»: від 

полінезійського «та» - картина, «ату» - дух. «Та ату», «тату» - картина-дух., 

Термін «татуювання» вперше потрапив у наукове видання у 1856 році – в 

«Словник медицини», підготовлений бельгійцем П'єро Ністеном. Види 

татуювань: ритуальне, оберегове, татуювання на пам'ять, кланове. Основні 

техніки татуювання. Татуювання очного яблука. 

Матеріали для боді-арту. Техніка розпису тіла пастою зі спеціальної хни – 

менді. Аквагрим – ґрим на водній основі, який застосовується для нанесення 

малюнків різної кольорової гами, не розтріскується і швидко висихає. Гуаш, 

олівець і фломастер для розпису шкіри, акрилова флюоресцентна фарба. 

Головні художні принципистворення боді арту: композиція, колорит. 

Основні поняття теми: боді-арт, бодипейнтінг, татуювання, 

скарифікація, пірсінг, імплантація, бредінг (клеймування), модифікація тіла, 

самодемонстрація художника, композиція, колорит.  

Семінар 1. Аналіз художніх особливостей мистецтва боді-арту (за 

вибором студента). 

Література основна: 2,3 
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Література додаткова: 2,6,8 

Додаткові ресурси: 1, 2,3,5,6 

 

Тема 2. Витоки боді-арту. Народи африканського континенту,  

аборигени Австралії. (2 год.) 

Мистецтво підшкірних зображень, що не змиваються, нараховує від 

чотирьох до шести тисяч років. Найдавніше татуювання – «хрест» на тілі 

«льодяної людини Отці» (Otzi), знайденої у 1991 р. у Тирольских Альпах. Вік 

мумії складає близько 5300 років. 

Найдавніші у світі печатки для татуювання тіла з ромбічним климовим 

орнаментом та статуетки, вкриті таким візерунком, датуються добою неоліту і 

відтворюють природний візерунок дентину мамонтова бивня. Такий орнамент 

та статуетки, ним покриті, а також штампи печатки (пінтандери), придатні для 

татуювання, були знайдені на території проживання праслов'янських племен і 

датуються часом енеоліту. 

Плем'я Каро (Ефіопія), шрамування; пірсінг чоловіків племені Хамар 

(Ефіопія). Танцюристи племені Симбу (Папуа Нова Гвінея), малюнки на тілі.  

Основні поняття теми: модерн, авангард, модернізм, постмодернізм, 

раціоналізм, фовізм, кубізм, експресіонізм.  

Семінар 2. Ритуали народів африканського континенту і сиволіка в 

мистецтві прикрашання тіла. 

Література основна: 1,3 

Література додаткова: 1,5,6 

Додаткові ресурси: 1, 2,3,5,6 

 

Тема 3. Татуювання у Стародавньому Єгипті,   

античній Греції, Скіфії. (2 год.) 

Єгипетські татуйовані мумії датуються приблизно II тисячоліттям до н. е. 

Зображення богині Нейт на муміях з Лівії. На руках і стегнах Амуни, жриці бога 

Хета, муміфіковане тіло якої відносять до періоду правління XXI династії 

(2160 - 1994 рр. до н.е.), чітко видно витончені паралельні лінії, а трохи нижче 

пупка розташовано орнамент з концентричних кіл. 

Геродот про фракійців: «Порізи на шкірі означали благородне 

походження; хто не має їх, не благородний». Греки відмічали татуюваннями 

ворожих шпигунів, римляни використовували спеціальні татуювання для 

«таврування» бандитів і рабів (цей звичай римляни називали «deformare 

stigmatum notis»). 

Біблія, книга Левіт (19:28), заповідано євреям: «Заради померлого не 

робіть надрізів на тілі вашому та не наколюйте на собі письмена». 

Татуювання на муміях скіфських вождів у Пазирикських курганах (Алтай) 

Основні поняття теми: муміфікація і ритуал, скіфська міфологія.  

Семінар 3. Скіфський курган Товста Могила: ритуал поховання, 
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артефакти. Символіка скіфських татуювань. 

Література основна: 1,3,5 

Література додаткова: 1,5,8,9 

Додаткові ресурси: 1, 2,3,5,6 

 

Тема 4. Татуювання в культурі середньовічної Європи. (2 год.) 

Єдине повідомлення про натільні малюнки на Русі знайдено у «Записках 

мандрівника на Волгу» у арабського письменника Ібн Фадлана у 920-921 рр: «Я 

бачив русів, коли вони прибули у торгових справах та розташувалися біля річки 

Атил. І від краю нігтів будь-кого з них до його шиї – це все зелене: дерева, 

зображення і таке інше». 

Розвитку татуювання допомогло християнство і мусульманство, не 

зважаючи на негативне ставлення до розпису тіла. Паломник, повернувшись 

додому, повинен був показати татуювання, зроблене коптськими 

священиками – єдиний беззастережний доказ того, що він відвідав святу Землю. 

Більшість татуювань представляли собою просто хрести, але були і малюнки у 

вигляді Ісуса і Святого Петра. 

Нове призначення татуювання в епоху хрестових походів. Лицарі 

робили татуювання у вигляді Хреста на лобі або на руці, через що не могли 

поміняти віру. Після цього інквізиція оголосила татуювання знущанням і 

заборонила. Втім, до середини XVII ст. інквізиція за допомогою тату 

маркувала кримінальних злочинців.  

Татуювання як знак цехових майстрів у Франції та Німеччині (дві сокири і 

бичача голову зверху у м 'ясників на руці). 

Основні поняття теми: романіка, готика, вітраж, ритмічний орнамент, 

хрестоцвіт.  

Семінар 4. Готичний орнамент та його вплив на мистецтво розпису тіла і 

татуювання. 

Література основна: 2,3 

Література додаткова: 4,5,8 

Додаткові ресурси: 1, 4 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  

Татуювання в культурі народів Азії та Америки 

Тема 5. Татуювання народів Полінезії та Індії. (2 год.) 

Географічні координати Полінезії – трикутник, вершинами якого є 

Гавайські острови на півночі, острів Пасхи на південному сході і Нова Зеландія 

на південному заході.  

Перші татуювання в історії Полінезії виконувалися сажею, яку за 

допомогою спеціального молоточка та гострої палички з акулячими зубами 

вбивали під шкіру. Також використовувалася техніка надрізів, коли в рани 

втиралася сажа. Головне призначення малюнків – маскування, належність до 
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певного племені, статус, захист від духів. Племена маорі (Нова Зеландія) розпис 

тіла «хака» для традиційного танцю воїнів, маскоподібне татуювання «моко». 

Індія: «менді» - техніка розпису тіла пастою зі спеціальної хни. Магічно-

лікувальний, декоративний і релігійний характер татуювань. Розписи на тілі 

храмових служниць басіві (basivis). Релігійні знаки на тілі двох груп вішнуітів –

шрі (sri) та мадхва (madhva). 

Основні поняття теми: хака, моко, менді.  

Семінар 5. Художні особливості та символіка розпису тіла племен маорі. 

Література основна: 2,3 

Література додаткова: 3,4,5 

Додаткові ресурси: 1, 4. 

 

Тема 6. Особливості татуювання Китаю та Японії. (2 год.) 

Мистецтво китайського татуювання «Ci Shen» («Wen Shen») – прокол 

тіла. У Стародавньому Китаї татуювання зʹявились приблизно у II тис. до н. е. 

Форма покарання «Ci Pei» (татуювання вигнанця). Сучасне татуювання Китаю – 

зв'язок із кримінальним світом. Давні традиції татуювання: жіночі татуювання 

племені Дулонг, жіночі татуювання «Li» з острова Хайнань. 

Різновиди японського прикрашання тіла. Традиційне татуювання теборі. 

Татуювання жінок японських аборигенів айну. Татуювання гейш, різновид – 

какусі-боро («схована»). Татуювання як покарання: в період Едо (1603-1867) за 

перший злочин розбійникам наносили горизонтальну лінію через лоб, за друге – 

дугоподібну, а за третє – ще одну. У результаті виходив ієрогліф «іну» – собака. 

Татуювання як атрибут якудза. 

Сучасні майстри японського татуювання: Хоріоши III – найкращий 

фахівець тату різновиду «костюм»; Шиге – один з найкращих молодих майстрів 

тату; Міязо – впливовий японський татуювальник сьогодення. 

Основні поняття теми: аваре, вабі, сабі, юген, теборі, какусі боро, 

кланова емблема (камон, монсьо).  

Семінар 6. Культура тіла і символіка японського татуювання. 

Література основна: 2,3 

Література додаткова: 6,7,8,11,13 

Додаткові ресурси: 1, 4, 5 

 

Тема 7. Прикрашання тіла народів Америки: індіанці, майя, ацтеки (2 год.) 

Ритуальне значення розмальовки тіла в індіанців Північної Америки: 

перед виступом у похід, перед відправленням на полювання, при деяких 

обрядових іграх і танцях. Татуювання з метою психологічного тиску на ворогів. 

Схожість візерунків з орнаментами, що покривають глиняний посуд, циновки, 

та інші предмети побуту. Народ тімукуа в рисунках в рисунках Жака Ле Муана, 

який відвідав Флориду в 1564–1565 роках. Татуювання племені сіу, омаха, 

хайда: «той, хо ловить сни», тотемні тварини. Зібрання корінних американців 
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«пау-вау». 

Складність композицій і різноманітність тем татуювань племен ацтеків. 

Татуювання чоловічі –  релігійні і військові (зображення ягуара, сонця); 

жіночі – декоративні (візерунки на обличчі у вигляді ліній та ромбів). 

Татуювання на останках у некрополі в Анке, Перу (близько 1100 р до 

н.е.): лінії, крапки й символи у вигляді сонячних променів. Татуювання інків-

воїнів. Плем'я кайа (Амазонка) розмальовка тіл фарбами з фруктів. 

Основні поняття теми: індіанці Великих рівнин, тотем, пейотизм, 

Мнзоамерика, Кецалькоатль.  

Семінар 7. Художні особливості і символіка татуювань ацтеків. 

Література основна: 2,3 

Література додаткова: 7,8,11,13 

Додаткові ресурси: 5 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.   

Мистецтво татуювання в культурі Європи нового і новітнього часу 

Тема 8. Татуювання в Європі ХVІІІ-ХІХ століть. (2 год.) 

Татуювання як знак паломництва до Святої землі в Ієрусалім протягом 

ХVІІ-ХІХ ст. Поширення культури татуювання у Європі з XVIII століття 

завдяки Джеймсу Куку та його подорожі на Таїті. Татуювання-політичні 

лозунги під час Великої Французької революції 1789 р. 

Оновні мотиви татуювання у ХVІІІ ст.: знаки ідентифікації, релігійні 

знаки, знаки про походження з Південних морів.  

Татуювання на теренах Європи у XIX ст.: Англія, Німеччина, США, 

Російська імперія. Європейці, татуйовані аборигенами Океанії: француз Джозеф 

Карбі, англієць Джон Разерфорд, «капітан Джорджи Тсавелл», Ірена Вудворт як 

експонати «ярмарок чудес». Популярність тату серед представників аристоії та 

переформатування тематики – зацікавлення японськими мотивами. «Рафаель 

татуювання» ХІХ ст. – Уільям Сазерленд Макдональд. 

Поширення татуювання на теренах Російській імперії у XlX ст. після 

навколосвітньої подорожі корабля «Надія» з капітаном І. Крузенштерном. 

Гвардійський поручик граф Федір Толстой на стоянці біля острова Нукагіва 

привів місцевого майстра і «забив» собі все тіло. Інструмети татуювання: 

осколки мушлів і заливання їдких фарбувальних пігментів. До кінця ХІХ ст. 

татуювання у Росії – символ аристократії. У  з'явився  Перший легальний 

татуювальник в Росії – у 1906 р. – петербурзький дворянин Євген Вахрушев. 

Основні поняття теми: знаки ідентифкації, японізми, художнє 

татуювання.  

Семінар 8. Європейське татуювання ХІХ ст. як віддзеркалення 

культурно-мистецьких тенденцій. 

Література основна: 2,3 

Література додаткова: 8,13 
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Додаткові ресурси: 1, 4, 5 

Тема 9. Татуювання професійних спільнот і неформальних об'єднань  

у ХХ ст. ( 4 год.) 

Англійський художник-татуювальник Джордж Баршет (1872-1953). 

«Епідемія» татуювань під час першої світової війни. 

Татуювання морські, байкерські, футбольні, армійські. 

Кримінальне татуювання: каторжники з острова Сахалін з ХІХ ст. 

запустили тривалий процес переходу татуювання з моди в тюремний побут, так 

звані «Сахалінські картинки». Поширення татуювань у радянських тюрмах і 

таборах. Негласна регламентація символіки та зображень з 1950-х років. 

Натільні символи арештантів: «паспорт», «досьє», «грамоти» і «орденські 

книжки», тематика і символіка. Африканські (ЮАР) та латиноамериканські 

кримінальні татуювання. 

Татуювання за часів другої світової війни. 

Середина ХХ століття: революційно налаштована молодь і нова 

актуальність тату. Поява і формування неформальних об'єднань. Нова ера в 

мистецтві татуювання: хіпі, панки. Образи культур далекого Сходу, Полінезії, 

американських індіанців в поєднанні з амбіціями експериментаторів-

татуювальників породили нові стилі, школи і напрямки, значно розширивши 

можливості техніки. З 1960-х років клієнти салонів тату – рок-музиканти і 

представники творчої богеми. Розвиток індустрії тату. Видавництво 

спеціалізованих журналів, відкриття шкіл. 

Майстер і засновник музею тату Лайл Таттл як перша людина з 

татуюванням, що потрапила на обкладинку журналу «Rolling Stones» (1970). З 

кінця 1970-х років організація Конвенцій – фестивалів татуювання. Перша 

Конвенція, Нью-Йорк, 1976 рік. 

Видатні майстри художнього татуювання: Кліф Равен (нар. 1932), 

Слайдер Уебб (нар. 1944), Боб Робертс (нар. 1946). Тематика татуювань: 

фантастика, комікси. 

Основні поняття теми: кримінальне татуювання, якісні зміни в 

розвитку татуювання, «рух поновлення», комікси.  

Семінар 9. Культура неформальних спільнот і мистецтво татуювання: 

хіпі та панки. 

Література основна: 1,3 

Література додаткова: 2,4,7,8 

         Додаткові ресурси: 1, 2,4, 5 

 

Тема 10. Сучасний стан мистецтва татуювання. Стилі татуювань (2 год.) 

У 2006 році в Книгу рекордів Гіннесса був занесений Лакі Даймонд Річ, 

як найбільш татуйована людина в світі. Відомі татуйовані особистості: Том 

Леопард, Рік Генест (Зомбі Бой), Джулія Гнусе. 

Стилі татуювань: американський традиційний (old scool), японський 
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традиційний (ірезумі), полінезія, кельтский, реалізм, ньюскул, біомеханіка 

(біоорганіка як підвид), трайбл (традиційні татуювання народів світу), хоррор, 

треш (треш-полька), геометричний, дотворк (dotwork), леттерінг, скетч,  

стімпанк, хендпоук (стік-енд-поук (stick & poke), «паличка та рука»), чікано 

(chikano), блек ворк (blackwork), нью скул (new school), акварель. 

Основні поняття теми: живопис, акварель, гравюра, фольклор.  

Семінар 10. Аналіз художніх особливостей провідних стилів татуювань 

(за вибором студента). 

Література основна: 3 

Література додаткова: 5,11,13 

          Додаткові ресурси: 1, 4, 5 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. Тіло в культурі ХХ – початку ХХІ століття 

Тема 11.  Культура і мистецтво ХХ століття:  

пошуки нових засобів виразності (2 год.) 

Мистецтво початку ХХ ст.: нова картина світу. Виникнення 

авангардистських течій і спроби їх представників відобразити в художніх 

формах суб’єктивне сприйняття дійсності. 

Футуристичний грим в авангардній культурі Європи1910-х – початку 1920-х 

років. Михайло Ларіонов: «Розфарбування обличчя – початок вторгнення» і 

футуристична прогулянка ромальованих художників 14 вересня 1913 р. 

Сюрреалізм і фотосесії Сальвадора Далі. 

Нові мистецькі практики другої половини ХХ ст.: хеппенінг, перформанс. 

Ексцентричні акції Ів Кляйна (1918-1962). Йозеф Бойс (нар. 1921). Поп-арт: 

Європа, США. Спроби поєднання різних форм видовищного та образотворчого 

мистецтва з метою активізації уваги та залучення глядачів до співучасті в 

творенні образу. 

Основні поняття теми: модернізм, авангард, супрематизм, фовізм, 

футуризм, сюрреалізм, перформанс, хепенінг.  

Семінар 11. Супрематизм Казиміра Малевича та його вплив на 

мистецтво прикрашання тіла. 

Література основна: 1,3 

Література додаткова: 9,10 

         Додаткові ресурси: 1, 2,3,4, 5 

 

Тема 12. Тіло як матеріал і об'єкт творчості (2 год.) 

Починаючи з 1960-х років боді-арт почав інтенсивно розвиватися в 

Європі, як частина естетичної революції авангардизму, спрямованої проти 

духовної відсталості суспільства, як протиставлення себе колишнім і особливо 

загальноприйнятим традиціям творчості, так само як і всім оточуючим 

соціальним стереотипам у цілому.  

Віденська група «Актіонісмус» (Aktionismus, 1964) та експерименти боді-
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арта 1960—1970-х років. Перша маніфестація Віденського акціонізму у 1964 

році – акції  Гюнтера Брюса та експерименти Рудольфа Шварцкоглера, повязані 

з можливостями мови тіла. Взаємозвязок поетичної та тілесної мови у США 

(Віто Аккончі), такі ракурси тілесності, як гримаса (Брюс Науман), подряпина 

(Денніс Оппенгейм), порізи (Л. Сміт). Тіло як обєкт і засіб мистецтва 

французьких теоретиків і практиків боді-арта: М. Журніак («Меса по тілу», 

«Договір про тіло»), У. Луті, Ф. Плюшара. 

Розвиток другого напрямку боді-арту, у якому тіло художника ставало 

обєктом гримувального та костюмованого дійства: перші експерименти такого 

характеру зпочалися в середині 1930-х років, в 1960-1970-х роках акції  

продовжили англійці Гілберт і Джордж, а також Л. Онтані, Р. Хорст, Х. Вілке, 

Л. Кастеллі. Акції українського митця, філософа Федіра Тетянича (1942-2007). 

Основні поняття теми: віденський акціонізм, концептуалізм, 

біотехносфери Тетянича.  

Семінар 12. Аналіз перформансів, де тіло є головним обєктом (Ів Кляйн, 

Йоко Оно, Марина Абрамович). 

Література основна: 1,3 

Література додаткова: 4,11,13 

Додаткові ресурси: 1, 4, 5 

 

Тема 13. Мистецтво боді-арту в сучасній поп-культурі і рекламі. (2 год.) 

Розвиток боді-арту з відкриттями початку ХХІ століття (3D боді-арт, 

флуоресцентний, віртуальний). Боді-арт використовують у візуальних видах 

мистецтва, на показах мод, у фотографії, на вечірках, релігійних та спіритичних 

подіях. Боді-арт як елемент маркетингу під час проведення виставок і 

презентацій. 

Бод-арт американця Крейга Трейсі (Craig Tracy), колекція «The Nature 

Series» (Природна серія). Методика розфарбовування тіла Гвідо Даніеле. 

Провідні світові майстри боді-арту: Лю Болин (Liu Bolin), Китай – 

людина-невидимка; Тріна Мерри (Trina Merry), США; Йоханнес Стоттер 

(Johannes Stötter), Енді Голуб (Andy Golub), США; Ема Фей (Emma Fay), Англія; 

Ема Хак (Emma Hack), Австралія; Наталі Флетчер (Natalie Fletcher), США; 

Джесін Марведел (Gesine Marwedel), Німеччина. 

Основні поняття теми: поп-культура, медіа-простір, фешн-індустрія, 

оптичні ілюзії.  

Семінар 13. Актуальність боді-арту у сучасному культурному просторі з 

прикладами відомих майстрів (за вибором студента). 

Література основна: 1,3,5 

Література додаткова: 7,13 

Додаткові ресурси: 1, 2,4, 5,6 

 

 



13 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 4 4 3 3 

Відвідування практичних занять 1 Не передбачено навчальним планом 

Відвідування лабораторних занять 1 Не передбачено навчальним планом 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 3 30 

Робота на практичному занятті 10 Не передбачено навчальним планом 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 

виконання, захист) 
10 Не передбачено навчальним планом 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 4 20 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 93 - 76 

Максимальна кількість балів:   169 

Розрахунок коефіцієнта:  169 : 100 = 1,69 
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Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 4 4 3 3 

Відвідування практичних занять 1 Не передбачено навчальним планом 

Відвідування лабораторних занять 1 Не передбачено навчальним планом 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 3 30 

Робота на практичному занятті 10 Не передбачено навчальним планом 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 

виконання, захист) 
10 Не передбачено навчальним планом 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 4 20 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 93 - 76 

Максимальна кількість балів:   169 

Розрахунок коефіцієнта:  169 : 100 = 1,69 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

З метою грунтовного вивчення дисципліни завдання самостійної роботи 

складають замальовки у форматі А5. 
№ 

зп 

Тема Модуль І. 

Зміст завдання 

1 Вступ до дисципліни. Боді-

арт: термінологія, 

систематизація, функція, 

техніка, матеріали. 

Замалювати: 

- естетичне татуювання (за вибором студента) 

- пояснити особливості колориту і композиції 

2 Витоки татуювання. 

Народи африканського 

континенту, аборигени 

Австралії 

Замалювати  татуювання племен з Папуа Нової Гвінеї 

 

3 Татуювання у 

Стародавньому Єгипті,  

античній Греції. Скіфські 

мумії. 

Замалювати скіфські татуювання  

 

4 Татуювання в культурі 

середньовічної Європи. 

Замалювати татуювання середньовічних професійних 

спільнот (цехів) 

№ 

зп 

Тема Модуль ІІ. 

Зміст завдання 

5 Татуювання народів 

Полінезії та Індії. 

Замалювати мотиви полінезійського татуювання. 

6 Особливості татуювання 

Китаю та Японії. 

Замалювати мотиви японського татуювання 

7 Прикрашання тіла народів 

Америки: індіанці, майя, 

ацтеки.  

Замалювати мотиви татуювань ацтеків 

№ 

зп 

Тема Модуль ІІІ. 

Зміст завдання 

8. Татуювання в Європі ХVІІІ-

ХІХ століть. 

Замалювати мотиви татуювань моряків 

9. Татуювання професійних 

спільнот і неформальних 

об'єднань у ХХ ст. 

Замалювати мотиви татуювання хіппі і панків 

 

10. Сучасний стан мистецтва 

татуювання. Стилі 

татуювань. 

Замалювати мотиви 5 стилів татуювань (за вибором 

студента)  

№ 

зп 

Тема Модуль ІV. 

Зміст завдання 

11. Культура і мистецтво ХХ 

століття: пошуки нових 

засобів виразності. 

Замалювати приклад супрематичної композиції 

12 Тіло як матеріал і об'єкт 

творчості 

Написати есе: пояснити поняття перформансу 

13. Мистецтво боді-арту в 

сучасній поп-культурі і 

рекламі.  

Скопіювати роботу одного з відомих сучасних 

майстрів боді-арту 
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Критерії оцінювання: головними критеріями оцінювання визначено 

наступні позиції: точне відтворення пропорцій – 2 бали, виконання в кольорі – 2 

бали, охайність подачі – 1 бал. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль проводиться у вигляді бліц-тесту: студентам 

демонструється 25 зображень згідно програми курсу. Необхідно записати 

приналежність зображення тому чи іншому регіону. Кількість балів визначається 

за кількістю правильних відповідей. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль передбачений в 5 та 6 семестрах у вигляді заліків, які 

виставляються, як сума балів за всі форми роботи протягом півріччя. 

                      

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

Семестровий контроль передбачений в 5 та 6 семестрах у вигляді заліків, які 

виставляються, як сума балів за всі форми роботи протягом півріччя. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Рейтингова 

оцінка  

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками. 

В 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок. 

С 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності. 

E 60-68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 
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7. Навчально-методична картка дисципліни «Історія і символіка боді-арту та татуювань народів світу» 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва модуля Татуювання в культурі стародавніх цивілізацій і середньовіччя Татуювання в культурі народів Азії та Америки 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекцій Вступ до 

дисципліни. 

Боді-арт: 

термінологія, 

функції, 

різновиди, 

техніка і 

матеріали, 

головні художні 

принципи. 

Витоки 

татуювання. 

Народи 

африканського 

континенту, 

аборигени 

Австралії. 

Татуювання у 

Стародавньому 

Єгипті,  античній 

Греції. Скіфські 

мумії 

Татуювання в 

культурі 

середньовічної 

Європи. 

Татуювання 

народів Полінезії 

та Індії. 

Особливості 

татуювання Китаю 

та Японії. 

Татуювання 

народів 

Америки: 

індіанці, майя, 

ацтеки. 

1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 

Теми 

семінарських 

занять 

Аналіз художніх 

особливостей 

мистецтва боді-

арту (за вибором 

студента). 

Міфи і ритуали 

народів 

африканського 

континенту і 

сиволіка в 

мистецтві 

прикрашання 

тіла. 

Скіфський курган 

Товста Могила: 

ритуал поховання, 

артефакти. 

Символіка 

скіфських 

татуювань. 

Готичний 

орнамент та його 

вплив на 

мистецтво розпису 

тіла і татуювання. 

Художні 

особливості та 

символіка 

розпису тіла 

племен маорі. 

Культура тіла і 

символіка 

японського 

татуювання. 

Художні 

особливості і 

символіка 

татуювань 

ацтеків. 

1 + 10 бал 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал 

Сам. робота 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

25 балів 

Модульна контрольна робота 2 

25 балів 

Бали за модуль 93 бали 76 балів 

Підсумковий 

рейтинговий 

бал 

169 балів 

(коефіцієнт успішності: 169 : 100 = 1,69) 

Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV 

Назва модуля Мистецтво татуювання в культурі Європи нового і новітнього часу Тіло в культурі ХХ – початку ХХІ століття 

Лекції 8 9 10 11 12 13 

Теми лекцій Татуювання в 

Європі ХVІІІ-ХІХ 

століть. 

Татуювання 

професійних спільнот 

і неформальних 

об'єднань у ХХ ст. 

Сучасний стан 

мистецтва 

татуювання. Стилі 

татуювань 

Культура і 

мистецтво ХХ 

століття: пошуки 

нових засобів 

виразності. 

Тіло як матеріал і 

об'єкт творчості 

Мистецтво боді-

арту в сучасній 

поп-культурі і 

рекламі 

1 бал 2 бали 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 
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Теми 

семінарських 

занять 

Військові татуювання: 

Історія та художні 

особливості 

Культура 

неформальних 

спільнот і мистецтво 

татуювання: хіпі та 

панки. 

Аналіз художніх 

особливостей 

провідних стилів 

татуювань (за 

вибором студента). 

Супрематизм 

Казиміра Малевича 

та його вплив на 

мистецтво 

прикрашання тіла. 

Аналіз перформансів, 

де тіло є головним 

обєктом (Ів Кляйн, 

Йоко Оно, Марина 

Абрамович). 

Актуальність боді-

арту у сучасному 

культурному 

просторі з 

прикладами відомих 

майстрів (за вибором 

студента). 

1 + 10 бал 2+ 20 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал 

Сам. робота 5 балів 10 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

25 балів 

Модульна контрольна робота 2 

25 балів 

Бали за модуль 93 бали 76 балів 

Підсумковий 

рейтинговий бал 

169 балів 

(коефіцієнт успішності: 169 : 100 = 1,69) 
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8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

Основна (базова): 

1. Бурлака В. Історія образу. Мистецтво 2000 / Вікторія Бурлака. – К.: Фонд 

підтримки візуальних досліджень, 2011. – 206 с. (Наявний в бібліотеці 

Університету в кількості 1 примірника). 

2. Мифология. Большой энциклопедический словарь / гл. ред.  

Е.М. Мелетинский. – 4-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 

735 с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірника). 

3. Хамбли У. История татуировки. Знаки на теле. Ритуалы, верования, табу / 

Уилфрид Хамбли. М. – 2014 (Код доступу: https://www.e-

reading.club/book.php?book=1027725) 

 

Додаткова: 

1. Баркова Л.Л., Панкова С.В.   Татуировки на мумиях из Пазырыкских 

курганов в инфракрасных лучах // Л.Л. Баркова, С.В. Панкова.  – Вестник 

истории, литературы, искусства. Т. 3. М.: 2006. С. 31-42.  

2. Бобринская Е.А. Футуристический грим // Вестник истории, литературы, 

искусства / Отд-ние историко-философских наук РАН. – М.: Собрание; Наука, 

2005, с. 88-99. 

3. Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, 

религия / Г. М. Бонград-Левин. – М.: Наука. Издательская фирма «Восточная 

литература», 1993. – 320 с. 

4. Гальперина Г. А. Язык татуировок. Как читать рисунки на теле / Галина 

Гальперина. – М., 2007.                     

5. Ельски Анджей. Татуировка. Пер. с польск. Д. А. Подберезского / Анджей 

Ельски. – Минск: «МЕТ», 1997. – 232 с. 

6. Конрад Н. И. Очерк истории культуры средневековой Японии / Н. И. 

Конрад. – М. : Искусство, 1980. – 143 с. 

7. Лиходед В. Татуировка – тайна, история, жизнь / Виталий Лиходед. – М., 

2005.  

8. Медникова М.Б. Неизгладимые знаки. Татуировка как исторический 

источник  / М. Б. Медникова. – М., 2007. 

9. Мещеряков А. М. Словник образотворчого мистецтва / Мещеряков. Книга 

японских символов. М., 2003. – 290 с. 

10. Ничкало С. А. Короткий тлумачний словник. – К. «Мистецтвознавство», 

1999. – 68 с. 

11. Раш Дж. История культуры татуировок, пирсинга, скарификации, 

клеймения и вживления имплантатов / Джон Раш. – М., 2011. 

12. Семенов В. Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век / В. 

Семенов. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 340 с. 

13. Татуировка, пирсинг, боди-арт. – Москва,  АСТ Арсель. – 2001. 

 

https://www.e-reading.club/book.php?book=1027725
https://www.e-reading.club/book.php?book=1027725
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9. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. http://www.bugaga.ru/interesting/1146704284-festival-bodi-arta-v-

avstrii.html#ixzz2rgXAvNC4 Фестиваль боді-арта в Австрії. 

2.  http://www.bodi-art.ru/statyi-o-bodyarte/55-istoriya-bodyarta Історія 

виникнення боді-арта 

3. http://www.iskunstvo.info/materials.htm - Основні етапи розвитку 

образотворчого мистецтва 

4. http://www.inmoment.ru/beauty/fashion/body-art.html Боді-арт: поняття та 

історія 

5. http://art4you.mybb.ru/viewtopic.php?id=4  Боді-арт, мистецтво, різновиди 

6. https://www.indiansworld.org/tombpal.html#.WnS5RlRl-zs  Царське 

поховання Паленке: легенди і факти  

http://www.bugaga.ru/interesting/1146704284-festival-bodi-arta-v-avstrii.html#ixzz2rgXAvNC4
http://www.bugaga.ru/interesting/1146704284-festival-bodi-arta-v-avstrii.html#ixzz2rgXAvNC4
http://www.bodi-art.ru/statyi-o-bodyarte/55-istoriya-bodyarta
http://www.iskunstvo.info/materials.htm
http://www.inmoment.ru/beauty/fashion/body-art.html
http://art4you.mybb.ru/viewtopic.php?id=4
https://www.indiansworld.org/tombpal.html#.WnS5RlRl-zs

