
 

 

ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗПИС 

 

Викладач: к. іст. н., доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та 

технологій, Герасименко О.А. 

 

Кількість кредитів – 3. 

Семестр – 8. 

 

Анотація дисципліни 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Декоративний 

розпис» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Декоративний розпис» є 

дидактично обґрунтована система теоретико-практичної підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання та технології до реалізації технологічного 

компонента в закладах загальної середньої та позашкільної освіти. 

Метою навчальної дисципліни є фахова підготовка майбутніх вчителів 

трудового навчання, технології і креслення до реалізації проектно-

технологічного підходу в трудовому навчанні учнів основної школи та 

профільного і професійного навчання з технологічного напрямку в старшій 

школі. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

 підготовити студентів до самостійного проведення трудового і 

профільного та професійного навчання в загальноосвітній школі й 

керівництву шкільними гуртками і позакласними заняттями з декоративно-

прикладного мистецтва; 

 підготовити майбутнього учителя трудового навчання та технології до 

реалізації проектно-технологічного підходу в освітній галузі «Технологія», 

забезпечення умов для розвитку творчих здібностей учнів, їх трудового та 

естетичного виховання; 

 сформувати в студентів знання, уміння і навички з трудового навчання, 

художньої обробки й оздоблення матеріалів; 

 розвинути творчі художньо-технічні здібності студентів шляхом залучення 

їх до проектної діяльності, формування професійних, соціально значимих 

знань та умінь, виховати загальну трудову культуру й любов до праці. 

Очікувані результати навчання 
В процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 історію декоративного розпису; 

 виникнення та застосування розпису; 

 основні етапи розпису; 

 особливості технології розпису; 



 

 

 основні елементи декоративного розпису, їх значення; виготовлення 

інструментів для розпису; 

 фарби, їх особливості, способи розведення; 

 виготовлення і застосування яєчної темпери; 

 типові елементи настінного петриківського розпису; 

 кольорова гама петриківського розпису; 

 закономірності і правила побудови композиції, види орнаментів; 

 вимоги безпеки праці, правила пожежної безпеки, виробничої санітари; 

вміти: 

 складати і виконувати композиції декоративних розписів; 

 використовувати типові елементи петриківського розпису; 

 володіти основними технічними прийомами виконання елементів 

петриківського розпису; 

 дотримуватися вимог безпечної праці, пожежної безпеки, виробничої 

санітарії та гігієни; 

 проектувати композиції декоративних розписів для оздоблення виробів. 

 

Вид контролю: екзамен. 

 

З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на 

кафедрі професійної освіти, трудового навчання та технологій. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Ср. 14.20-

15.20; Чт. 14.20-15.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Чт. 

18.00-20.00. 

E-mail викладача: oleksandr.herasymenko@rshu.edu.ua 


