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Вступ
Художній розпис тканин – один з найпоширеніших видів декоративноприкладного мистецтва України. Програма курсу «Декоративний розпис» для
cпеціалістів розроблена відповідно до навчального плану і спеціальності
«Образотворче мистецтво». В ході вивчення курсу студенти поглиблюють
знання, вміння оздоблювати тканину в сучасних техніках на тканинах різного
ґатунку, знайомляться з творчою манерою професійних майстрів,
особливостями сучасних матеріалів. В процесі виконання лабораторних
робіт набувають практичні навики в художньому оздобленні тканин.
1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1

Найменування
показників

Кількість кредитів 5
Модулів 6
Змістових модулів 2
ІНДЗ: нема
Загальна кількість годин
120

Галузь знань,
спеціальність,
освітньокваліфікаційний
рівень

Характеристика
навчальної дисципліни
заочна

0202 Мистецтво

6.020205
Образотворче
мистецтво

нормативна
Рік підготовки 2
Семестр 4
Лекціїї 2 год.
Лабораторні 18 год.

Бакалавр

Самостійна робота 86 год.
Форма контролю: залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни “Художній розпис тканин” є
поглиблене вивчення розпису на тканині, як одного з найпоширеніших видів
сучасного декоративно-прикладного мистецтва.
Завданням курсу є засвоєння сучасних технічних особливостей
художнього розпису на тканині і сучасного його трактування в роботах
професійних майстрів.
Курс спрямований на вивчення творчості українських професійних
майстрів і популяризацію художнього розпису як техніки, яка має великі
можливості для творчого самовиразу студента, майбутнього митця.
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
 сучасні підходи до розуміння художнього розпису тканин як
важливої складової сучасного декоративно-прикладного мистецтва;
історію художнього розпису;
 особливості тканин різного ґатунку, характеристики сучасних фарб і
фарбників;
 сучасні техніки і прийоми розпису на тканині;
 творчість майстрів-професіоналів в техніці художнього розпису
тканин.
вміти:
 використовувати можливості сучасних фарб в оздобленні тканин;
 створювати композицію в техніці розпису на тканині для
утилітарного твору і декоративного панно
 оздоблювати різні види тканинвикористовуючи сучасні техніки і
прийоми розпису
Вивчення курсу «Художній розпис тканин» проходить в тісному зв’язку з
курсами «Декоративно-прикладне мистецтво», «Композиція», «Українська і
зарубіжна культура».
Змістовий модуль 1. Сучасні техніки художнього розпису тканин.
Тема 1. Сучасні матеріали у розписі тканин.
Особливості бавовняних, шовкових, сучасних синтетичних тканин. Робота
з фактурними тканинами. Сучасні акрилові фарби та їх можливості.
Тема 2.Особливості сучасних технік оздоблення тканин.
Техніка сухого мазка. Сучасні матеріали і технічні прийоми в художньому
розписі тканин.
Змістовий модуль 2. Творчість сучасних професійних художниківбатікістів.
Тема 3.Творча манера дизайнерів одягу
в оздобленні текстильних
утилітарних виробів.
Оздоблення різних видів одягу та аксесуарів в техніці розпису на тканині.
Сучасні прийоми декорування і композиційна структура декору. Синтез
матеріалів в декоруванні утилітарних виробів. Творчість сучасних
дизайнерів.
Тема 4.Декоративне панно у творчості професійних майстрів-батікістів.
Тенденції сучасного декоративного мистецтва в Україні. Художній розпис
тканин у творчості сучасних майстрів. Батики Ірини Тернавської і
Т.Мисковець.
3. Структура навчальноїдисципліни.
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Кількість годин
Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек

1

2

3

у тому числі
Лаб.
Сам.
4

Конс.

5

6

Змістовий модуль 1. Сучасні техніки художнього розпису тканин
Тема 1.Сучасні матеріали у
7
2
1
2
2
розписі тканин.
Тема 2.Творча манера
38
6
28
4
дизайнерів одягу в оздобленні
текстильних утилітарних
виробів.
Змістовий модуль 2. Творчість сучасних професійних
художників-батікістів.
Тема 3.Особливості сучасних 11
1
8
2
технік оздоблення тканин та їх
поєднання.
Тема 4. Декоративне панно у
64
10
48
6
творчості професійних
майстрів-батікістів.
120
2
18
86
14
Усього годин
4. Теми лабораторних занять
№
з/п
1.
2.

3.

4.

Тема
Тема 1.Сучасні матеріали у розписі тканин.
Вправи на виконання розпису з використанням сучасних матеріалів.
Тема 2.Творча манера дизайнерів одягу
в оздобленні
текстильних утилітарних виробів.
Виконання ескізу до оздоблення шарфа в техніці розпису на
тканині з використання сучасних матеріалів.
Тема 3.Особливості сучасних технік оздоблення тканин та їх
поєднання.
Вправи на поєднання оздоблювальних технік розпису на тканині
з використанням сучасних матеріалів.
Тема 4. Декоративне панно у творчості професійних
майстрів-батікістів.
Виконання ескізу до декоративного панно в техніці розпису на
тканині (поєднання декількох технік і прийомів, сучасні
матеріали)
Разом

Кількість
годин
1
6

1

10

18

5. Самостійна робота
№
з/п

Тема

Кількість
годин

6
1.

2.

3.

4.

Тема 1.Сучасні матеріали у розписі тканин.
Акрилові фарби для тканин. Хімічні і фізичні властивості.
Тема 2.Творча манера дизайнерів одягу в оздобленні
текстильних утилітарних виробів.
Творчість зарубіжних дизайнерів в оздобленні одягу та
текстильних аксесуарів в техніці художнього розпису
Тема 3.Особливості сучасних технік оздоблення тканин та їх
поєднання.
Сучасні оздоблювальні техніки в творах самодіяльних майстрів.
Тема 4. Декоративне панно у творчості професійних
майстрів-батікістів.
Декоративне панно з текстилю у творчості сучасних
європейських художників
Разом

2
28

8

48

86

6. Індивідуальні завдання
Для індивідуальної роботи студентам пропонується підготувати
виступ-презентацію за темами змістових модулів і темами для самостійного
опрацювання.
7. Форма підсумкового контролю успішностінавчання
Для закріплення вивченого матеріалу у кожному заліковому кредиті
передбачена
практична модульна контрольна робота у вигляді
декоративного панно, яка виконується студентами на основі розробленого
ескізу на лабораторних заняттях.
У першому заліковому кредиті студенти виконують панно на тему
«Декоративний натюрморт» в техніці розпису на грунтованійтканині (розмір
700Х700).
У другому заліковому кредиті студенти виконують панно на тему за
вибором: «Козак Мамай», «Колискова», «Моє місто», або на тему
запропоновану студентами та узгоджену з викладачем з викорисанням
декількох (двох і більше) технік розпису на тканині сучасними матеріалами.
Розмір роботи 700Х700.
Результати роботи дають змогу виявити рівень знань і умінь студентів у
компонуванні, технічному виконанні практичної роботи в техніці розпису на
тканині.
Вимоги до завдання: глибоке володіння основами орнаментальної
композиції. Професійне засвоєння закономірностей виконання декоративного
панно в техніках з використанням сучасних матеріалів. Гармонійне колірне
поєднання у декоративному рішенні композиції роботи. Професійне
володіння техніками і прийомами розпису на тканині.
8. Методи та засобидіагностики успішності навчання
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Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на
основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового
контролю знань.
Методи оцінювання: оцінка за лабораторні роботи, оцінка матеріалу
запланованого на самостійне опрацювання, оцінка за індивідуальні завдання,
оцінку за модульні контрольні роботи, або підсумкову оцінку за екзамен.
9. Розподіл балів які отримують студенти
Поточний контроль здійснюється у формі перевірки лабораторних
робіт, опитування результатів виконання індивідуальних навчальнодослідних завдань, модульного контролю у виконанні практичної роботи.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння
певного матеріалу, уміння самостійно складати композицію до тематичної
роботи в відповідній техніці, вироблення навичок досконалого володіння
технічними прийомами в художньому оздобленні тканин.
Критерії оцінювання за практичні роботи
Практичні роботи оцінюються в залежності від складності завдання,
обсягу роботи і часу відведеного на виконання завдання. За перше завдання
першого залікового кредиту студент може отримати максимально 5 балів.
До уваги береться вміння застосовувати прийоми декорування згідно їх
орнаментальних, колористичних, типологічних і технічних характеристик
щодо традиційних та сучасних підходів в українському декоративноприкладному мистецтві згідно вивчених тем змістових модулів.
5 баліввиставляється за практичне завдання з глибоким володінням
практичних знань і навичок, прийомів та технік роботи з застосуванням
творчого підходу в роботі.
4 баливиставляється за практичну роботу з володінням практичних
знань та навичок, з незначними технічними або композиційними недоліками.
3 бали виставляється за практичну роботу, виконану на достатньому
художньому рівні, з технічними недоліками, неохайну, з володінням
основних практичних знань та навичок.
2 бали виставляється за практичну роботу виконану на низькому
художньому рівні, неохайну, в низькій мірі дотримуючись композиційних і
колористичних вимог до відповідного завдання.
1 бал виставляється за практичну роботу виконану технічно не вірно,
неохайну, без дотримання композиційних і колористичних вимог до
відповідного завдання.
Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу
При оцінюванні модульної практичної роботи до уваги береться
відповідність роботи поставленому завданню, художня виразність роботи з
точки зору змісту, виставкових вимог, володіння технічними навиками
відповідно вимог, поставлених у завданні, акуратність виконання.
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Оцінка за 5 бальною
шкалою
5

4

3

2

«Відмінно»виставляється за практичне завдання з глибоким
володінням практичних знань і навичок, прийомів та технік
роботи при виконанні поставленого завдання, застосування
творчого підходу в роботі.
«Добре»виставляється за практичну роботу з володінням
практичних знань та навичок, без застосування творчого
підходу у роботі, з незначними технічними або
композиційними недоліками.
«Задовільно»виставляється за практичну роботу, виконану
на достатньому художньому рівні, з технічними
недоліками, неохайну, з володінням основних практичних
знань та навичок
та частковим дотриманням
композиційних і колористичних вимог до відповідного
завдання.
«Незадовільно» виставляється
за практичну роботу
виконану на низькому художньому рівні, неохайну, в
низькій мірі дотримуючись композиційних і колористичних
вимог до відповідного завдання.
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