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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 2 - 

Семестр 3 - 

Кількість змістових модулів з розподілом: 2 - 

Обсяг кредитів 2 - 

Обсяг годин, в тому числі 60 - 

Аудиторні 28 - 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 28 - 

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Художній розпис тканин» є 

поглиблене вивчення технік розпису на тканині, одного з найпоширеніших 

видів сучасного українського декоративно-прикладного мистецтва.           

Завданням курсу є вивчення теорії і практики традиційних технічних 

особливостей художнього розпису на тканині.  

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Студент повинен:  

Знати:  

 різноманітні прийоми, методи роботи над творчими завданнями з 

художнього розпису тканин, використанням особливостей національних 

традицій школи образотворчого мистецтва. 

 сучасні підходи до розуміння художнього розпису тканин як важливої 

складової сучасного декоративно-прикладного мистецтва; історію художнього 

розпису.  

 теорію побудови декоративного панно в техніці розпису на тканині, 

особливості тканин різного ґатунку, характеристики фарб і фарбників. 

  традиційні прийоми розпису на тканині. 

Вміти: 

 створювати композицію для декоративного панно в техніках розпису на 

тканині, передбачених програмою. 

 користуватися фарбами і фарбниками для розпису по тканині. 

 вільно володіти технічними прийомами оздоблення тканин, передбачених 

програмою.  
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 аналізувати, визначати технічні прийоми виконання завдання та 

методичні прийоми наочного пояснення завдання. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль І. Техніки художнього розпису по тканині 

Тема 1. Загальні види ручного розпису тканин.   4 4      

Тема 2. Традиційні техніки розпису по тканині 

Матеріали для батика, їх властивості. Розпис 

тканин в Україні. Виконання вправ на 

змішування синтетичних фарбників на тканині 

11   4   7 

Тема 3. Декоративна композиція в техніці 

вільного розпису по тканині 

15   8   7 

Модульний контроль 2       

Разом 32 4  12   14 

Змістовний модуль ІІ. Технологія виготовлення декоративного панно 

Тема 4. Декоративна композиція. Пано. 11   4   7 

Тема 5. Декоративна композиція за вільною 

темою 
15   

8   
7 

Модульний контроль 2       

Разом 28   12   14 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 
       

Усього 60 4  24   28 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. 

Техніки художнього розпису по тканині  

Тема 1.  Загальні види ручного розпису тканин (2 год.).  

Загальні види ручного розпису тканин. Короткі історичні відомості про ви-

никнення та розвиток батика. Місце та роль батика у сучасному декоративно-

прикладному мистецтві. Традиційні техніки розпису по тканині Матеріали для 

батика, їх властивості. Розпис тканин в Україні. Виконання вправ на 

змішування синтетичних фарбників на тканині  

Інструменти та пристосування. Правила безпечної роботи та санітарно-

гігієнічні вимоги. Організація робочого місця. Ознайомлення з технологіями руч-

ного розпису тканин. 
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Мета і завдання курсу. Зв’язок курсу з іншими фаховими дисциплінами 

художнього циклу. 

Література: [1,2,3,4, 5] 

Додаткова:  [1,2,3,4,5] 

 

Тема 2. Традиційні техніки розпису по тканині Матеріали для батика, їх 

властивості. Розпис тканин в Україні. Виконання вправ на змішування 

синтетичних фарбників на тканині (4 год.) 

Інструменти та матеріали: резерв, олівець, фарби по батику, підрамник, 

степлер, тканина. Оцет, палітра, пензлі, гумові рукавички, плівка для захисту 

стола, праска. 

Мета: ознайомити студентів з композицією у декоративно-текстильному 

просторі та  художнім розписом тканини у техніці «холодний батик». навчитися 

створювати організаційне розміщення на площині певних предметів в єдине 

композиційне ціле, підчинивши цьому додаткові деталі. 

Завдання: відтворення ідейно-образного змісту за допомогою художніх і 

технічних прийомів; виконання композиційного рішення сюжетів  на прикладах 

робіт видатних майстрів у техніці  батик. 

1етап роботи: створення ескізу на задуману тему. 

2 етап роботи: знайомство з рідкими та густими резервами; вивчення 

технології варіння резерву у домашніх умовах; нанесення рисунка на формат  з 

подальшим зображенням у відповідності до ескізу під наглядом викладача 

3 етап роботи: розпис тканини фарбою з використанням ефектів 

4 етап роботи: завершальний етап роботи. Висушування. 

Література: [1,2,3,4, 5] 

Додаткова:  [1,2,3,4,5] 

 

Тема 3. Декоративна композиція  

в техніці вільного розпису по тканині (8 год.) 

Інструменти та матеріали: резерв, олівець, фарби по батику, підрамник, 

степлер, тканина. Оцет, палітра, пензлі, гумові рукавички, плівка для захисту 

стола, праска. 

Мета: ознайомлення з основними прийомами  техніки художнього 

розпису тканини, формування системи знань та умінь, необхідних для 

художнього розпису тканини,  навичок застосування різних матеріалів і технік 

розпису при виконані практичного завдання. 

Завдання: знайти оригінальне композиційне рішення з різними 

прийомами роботи по тканині, розкрити задум твору за допомогою 

колористичної гами; 

1етап роботи: створення ескізу за задуманою  темою.   

2 етап роботи: нанесення рисунка на формат 50х60 з подальшим 

зображенням у відповідності до ескізу під наглядом викладача                                            
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3 етап роботи: розпис тканини фарбою у техніці вільного розпису 

4 етап роботи: завершальний етап роботи. Висушування. 

Література: [1,2,3,4, 5] 

Додаткова:  [1,2,3,4,5] 

 

Змістовний модуль ІІ. Технологія виготовлення декоративного панно  

Тема 4. Декоративна композиція.  Панно.  (4 год.) 

Інструменти та матеріали: резерв, олівець, фарби по батику, підрамник, 

степлер, тканина. Оцет, палітра, віск, пензлі, гумові рукавички, плівка для 

захисту стола, праска, папір для зняття воску. 

Мета: ознайомлення з основами створення панно в техніці холодного 

батику, формування естетичного смаку та культури естетичного сприйняття. 

Завдання: знайти оригінальне композиційне рішення, розкрити задум 

твору за допомогою колористичної гами; виконати композиційне рішення 

сюжету  на прикладах робіт видатних майстрів в техніці холодний батик. 

1етап роботи: створення ескізу на задуману тему                                        

2 етап роботи: нанесення рисунка на формат розміром 80х80 з 

подальшим зображенням у відповідності до ескізу під наглядом викладача                 

3 етап роботи: розпис тканини фарбою з використанням ефектів                  

4 етап роботи: завершальний етап роботи. Висушування.                          

Література: [1,2,3,4, 5] 

Додаткова:  [1,2,3,4,5] 

 

Тема 5. Декоративна композиція за вільною темою (8 год.) 

Інструменти та матеріали: резерв, олівець, фарби по батику, підрамник, 

степлер, тканина. Оцет,віск, палітра, пензлі, піпетки, гумові рукавички, плівка 

для захисту стола, праска, папір для зняття воску. 

Мета: формування системи знань та умінь, необхідних для художнього 

розпису тканини,  навичок застосування різних матеріалів і технік розпису при 

виконані практичного завдання. 

Завдання: виконати декоративну композицію за вільною темою з 

рішенням сюжетів  на прикладах робіт видатних майстрів у техніці батику. 

1етап роботи: : створення ескізу на задуману тему                                    

2 етап роботи: нанесення резерву і просушити за допомогою фена              

3 етап роботи: розпис композиції фарбами                                                   

4 етап роботи: детальний розпис композиції                                                    

5 етап роботи: нанесення контурів в залежності від кольорової гами. 

Завершення роботи.                                                                                  

Література: [1,2,3,4, 5] 

Додаткова:  [1,2,3,4,5] 
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6. Контроль навчальних досягнень студентів 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д
и

н
и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д
и

н
и
ц

ь 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д
и

н
и
ц

ь 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 2 2 - - 

Відвідування семінарських занять 1 Не передбачено навчальним планом 

Відвідування практичних занять 1 6 6 6 6 

Відвідування лабораторних занять 1 Не передбачено навчальним планом 

Робота на семінарському занятті 10 Не передбачено навчальним планом 

Робота на практичному занятті 10 6 60 6 60 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 

виконання, захист) 
10 Не передбачено навчальним планом 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 2 10 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 103 - 101 

Максимальна кількість балів:   204 

Розрахунок коефіцієнта:  204 : 100 = 2,04 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

Змістовний модуль І.  Техніки художнього розпису по тканині  
1. Виконати 5 вправ – етюдів з робіт майстрів на змішування і створення 

кольорів у різних технічних прийомах (7 год.) ................................................  5 б. 

2. Виконати декоративну композицію на асоціації у розмірі 45х45. Вільна 

тема.  Техніка вільний розпис (7 год.)  .............................................................. 5 б. 

 

Змістовий модуль ІІ. Технологія виготовлення декоративного панно 

1. Виконати платок у техніці холодний батик методом пошарового розпису 

(7 год.)  .................................................................................................................. 5 б. 

2. Виконати шарф у техніці холодний батик (7 год.)  ............................... 5 б. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

5 балів – робота виконана з дотриманням прийомів та технік роботи з 

застосуванням творчого підходу.  

4 бали – робота виконана з незначними технічними або композиційними 

недоліками.  

3 бали – робота виконана з технічними недоліками, неохайно.  

2 балів – робота виконана на низькому художньому рівні, неохайна, на 

низькому рівні дотримано композиційні і колористичні вимоги до відповідного 

завдання.  
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1 бал – робота виконана технічно не вірно, неохайно, без дотримання 

композиційних і колористичних вимог до відповідного завдання.  

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Для закріплення вивченого матеріалу першого модуля передбачена 

практична модульна контрольна робота у вигляді ескізу на форматі А-3, який 

виконується студентами за 2 години на основі засвоєного матеріалу із технічних 

вправ першого модуля і має тему «Осінній пейзаж» в техніці вільного розпису 

по тканині. 

Для другого модуля передбачена практична контрольна робота у вигляді 

ескізу на форматі А-3, який виконується студентами за 2 години на основі 

засвоєного матеріалу із технічних вправ другого модуля і має тему «Створення 

декоративного панно для інтер’єра» в техніці холодного батика. 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
Кількість 

балів 

Робота відповідає  завданню, оригінальна за композицією, охайна.  21 – 25 

Робота відповідає  завданню, відчувається творчий підхід до виконання, але є 

несуттєві недоліки в композиційній побудові. 
17 – 20 

Достатній рівень виконання композиції, проте є суттєві недоліки, невдалий вибір 

прийомів. 
13 – 16 

Робота частково відповідає завданню, невдалий вибір прийомів, значні технічні 

помилки. 
9 – 12 

Низький рівень виконання роботи. Невиразність композиції, відсутність цілісність 

мотиву, неохайність виконання. 
5 – 8  

Робота не відповідає завданню, неохайна, значні композиційні та технічні, 

технологічні помилки, не завершена. 
1 – 4  

 

6.4.    Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль передбачений у вигляді заліку, який виставляються, 

як сума балів за всі форми роботи протягом півріччя. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

Семестровий контроль передбачений у вигляді заліку, який 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 
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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 

 

 



7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ХУДОЖНІЙ РОЗПИС ТКАНИН»  
Разом: 60 год., лекції – 4год., практичні заняття – 24 год., самостійна робота – 28 год., модульний контроль – 4 год.  

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва модуля Техніки художнього розпису тканин Технологія виготовлення 

декоративного панно 

Кількість балів за 

модуль 

103 бала 101 бал 

Теми  лекцій Тема 1. Загальні 

види ручного 

розпису тканин 

- - - - 

2 бала     

Теми практичних 

занять 

- Тема 2. Традиційні 

техніки розпису по 

тканині Матеріали 

для батика, їх 

властивості. Розпис 

тканин в Україні. 

Виконання вправ на 

змішування 

синтетичних 

фарбників на 

тканині 

Тема 3. 

Декоративна 

композиція в 

техніці вільного 

розпису по тканині 

Тема 4. 

Декоративна 

композиція. Пано. 

Тема 5. 

Декоративна 

композиція за 

вільною темою 

 2 + 20 балів 4 + 40 балів 2 + 20 балів 4 + 40 балів 

Самостійна робота - 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

25 балів 

Модульна контрольна робота 2 

25 балів 

Підсумковий 

рейтинговий бал 

204 бали (коефіцієнт: 204 : 100 = 2,04) 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна: 

1. Абишева С. И. Цветоведение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ С. И. Абишева – Павлоград, 2009. – 116 с.: цв. ил. (наявний в електронному 

репозиторії: http://elib.kubg.edu.ua/2586/) 

2. Даглдиян К. Т. Декоративная композиция: учебн. пособие /  

К. Т. Даглдиян. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 312, [1] 

с., ил., [32] л. ил. – (Высшее образование) (Наявний в електронному репозиторії 

Університету: http://elib.kubg.edu.ua/4125/). 

3. Логвиненко Г. М.  Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство» /  

Г. М.Логвиненко. – М.: Гуманитар изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с.: ил. 

(Изобразительное искусство) (Наявний в електронному репозиторії 

Університету: http://elib.kubg.edu.ua/2831/) 

4. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство:  учебное пособие / 

В.Н.Молотова. – 2-е изд. испр. и доп.- М.: ФОРУМ, 2013. – 288 с. – 

(Профессиональное образование) (Наявний в бібліотеці Університету в 3-х 

примірниках). 

5. Синеглазова М. О. Батик / М. О. Синеглазова. –М.: Издательский Дом 

МСП, 2004. – 104 с.   (Наявний в електронному репозиторії Університету: 

http://elib.kubg.edu.ua/2819/) 

Додаткова: 

1. Алферов Л. Технологии росписи ткани /Л. Алферов - Ростов – на – Дону: 

«Феникс», 2000. – 165 с. 

2. Дворкина И. А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый./ И. А. Дворкина – 

М.: ОАО Издательство «Радуга», 2002. – 160с. 

3. Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис; Навч. 

Посіб. – / М. А. Кириченко – К.:  Знання – Прес, 2006. – 228 с. 

4. Кугай К. Б. Англо-український термінологічний тлумачний словник з 

дизайну та текстилю / К. Б. Кугай – К.: КНУТД, 2012. – 312 с. 

5. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Н. Миронова – 

Мн.: Беларусь, 2002.- 151 с. 
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