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Консультації Очні консультації:  
Середа 17.30-18.30 (Дерев’янко Н.В.) 
Колесник І.Ю.: 
Очні консультації: у середу з 13.30 до 14.30  
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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Основи композиції» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація 
освіта галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом є вивчення, творче засвоєння і практичне закріплення 
основних законів, засобів та закономірностей композиції, розвиток 
абстрактного мислення, творчого потенціалу, фантазії, уяви та засвоєння 
прийомів стилізації, трансформації у створенні образно-асоціативних 
композицій.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Дисципліни, які забезпечують: Рисунок. 
Забезпечувані  дисципліни: Живопис, Робота у матеріалі, Дипломне 
проєктування 
Змістовий модуль 1. Структура композиційної форми. 
Змістовий модуль 2. Закономірності та засоби створення композиції. 
Змістовий модуль 3. Образно-асоціативна композиція. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу:  
– створення гармонійних композицій в області образотворчого і 
декоративного мистецтва на основі законів і принципів композиції; 
– засвоєння прийомів і засобів композиції; 
– засвоєння навичок і прийомів роботи різноманітними графічними 
засобами; 
– розвиток художньо-образного сприйняття реальної дійсності; 
– досягнення графічної виразності засобами графіки при втіленні 
художніх задумів у графічні ескізи.  
Завдання навчальної дисципліни:  
– творче засвоєння фундаментальних теоретичних основ композиції; 
– закріплення теоретичних знань з композиції у практичних завданнях;  
– розвиток творчої уяви та образного мислення; 
– формування тотожної специфіці професії суми знань; 
– розробка найбільш ефективних методів її перетворення у систему 
професійного світосприйняття, які являють собою єдність його знань, 

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


навичок, вмінь та здібностей; 
– виховання художньо-естетичної культури і художнього смаку; 
– формування вмінь аналізувати твори мистецтва; 
– ознайомлення з термінологічним апаратом курсу. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: 
 –графічні знакотипи; 
– принципи структурно-композиційної побудови форми; 
– закони і принципи композиції; 
– прийоми і засоби композиції; 
– прийоми стилізації і трансформації; 
– засоби графічної виразності і засоби створення образно-асоціативної 
композиції.  
вміти:  
– вміти здійснювати пошук, систематизацію, аналіз та узагальнення 
творчої інформації та практичних розробок у сфері композиції; 
– вміти створювати композицію, використовуючи виразні графічні засоби ; 
– грамотно використовувати методи і прийоми графічного зображення 
для досягнення художнього образу; 
– вміти використовувати прийоми стилізації і трансформації для 
створення декоративних композицій; 
– створювати образно-асоціативні композиції. 
компетентностей:  
- здатність засвоювати і адаптувати наукові та культурні досягнення 
світової цивілізації до традицій національної культури та розвивати 
національні традиції у практичних та самостійних завданнях з дисципліни 
«Основи композиції»; 
- здатність самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно 
поповнювати знання, підвищувати професійний рівень художника; 
- здатність планувати етапи розробки та реалізації завдань з дисципліни 
«Основи композиції»; здатність аналізувати будь-яку композицію за 
принципами гармонійної композиційної побудови; 
- здатність реалізовувати принципи композиційної побудови в процесі 
творчого пошуку; 
- здатність перетворювати авторський задум через матеріал та фізичні 
художньо-виразні засоби за допомогою композиційної побудови і 
композиційних засобів гармонізації;  
- здатність логічно обґрунтовувати все зроблене, формуючи в процесі 
виконання завдань свій світогляд і розуміння принципів композиційної 
побудови; 
- здатність виконувати отриманні знання з композиції у формотворенні 
проектів;  
- глибоке розуміння концептуальних основ сучасного мистецтва з точки 
зору їх естетичної сутності; 
- здатність до генерації інноваційних ідей в композиційному рішенні на 
основі інтеграції знань та практичних навичок з різних видів мистецтв, 
традиційних технік та новітніх технологій; 
- здатність застосовувати арсенал засобів образотворчого мистецтва у 
дизайні: рисунок, колір, пластику, техніку і технологію для розробки 
композиції; 
- здатність застосовувати знання і уявлення про основні закономірності 
й сучасні досягнення світового і національного декоративного мистецтва 
та вміння їх використовувати для розв’язання композиційних задач у 
образотворчому та декоративному мистецтві; 
- здатність застосовувати знання й уміння в галузі комп’ютерних 
технологій для вирішення композиційних завдань; 
- здатність формулювати, аргументувати, візуалізувати та реалізувати 
авторську ідею при створенні композиційних рішень різноманітної 
складності. 



У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
 володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 
 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 
 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  
 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 
технологій в освітній діяльності. 

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 – 5 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво  

 

Нормативна 
 

Спеціальність  
023 Образотворче 

мистецтво, декоративне 
мистецтво та реставрація 

ОПП Декоративне мистецтво 

Семестр 1,2 

Модулів – 4 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 68 год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 
28 год. 

Практичні,:  
40 год. Загальна кількість годин 

– 150 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 2,6 

Самостійна робота 82 год. 

ІНДЗ:  год. 
Вид контролю: диф.залік (1 с), 

екзамен (2 с) 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль I. структура композиційної форми 
Тема №1. Структура композиційної форми. Площинна композиція (моно- та рапортна) 
Композиційна форма – засіб вираження художнього образу. Види композиції: площинна, 

об’ємна, об’ємно-просторова. Типи композицій: закрита та відкрита композиції.  
Трикомпонентність як виразність композиції. Формат площини: прямокутник, квадрат, коло, 

трикутник. Принципи розташування елементів у форматі площини:в середині площини, вихід за межі, 
наскрізна. Членування площини: геометричне та образотворче. Внутрішні зв’язки елементів 
композиції: закон групування – просторове розташування елементів; схожість, родинність форм; 
тяжіння до замкнутих фігур. Наявність частин, пов’язаних друг з другом системою відношень. Засоби 
побудови композиційної форми: графіка (крапка, лінія, пляма, колір) та пластика (прямолінійна, 
криволінійна; поверхня форми, світло, маса).  

Принципи структурно-композиційної побудови форми: ідея; розвиток в певних межах 
(компонування в певному форматі); багато структурність, складність композиційної побудови; 
супідрядність елементів та частин композиції (головне і другорядне); виділення головного – 
композиційного центру; композиційна рівновага; композиційна цілісність.  

Основні категорії площинної композиції: статика, динаміка, простір, деформація. 
 
Тема №2. Властивості та якості композиційної форми: цілісність, супідрядність 

елементів, композиційна рівновага 
Визначення властивостей і якостей композиції. Базові принципи композиційного зв’язку 

головних елементів композиції з другорядними та усіх елементів з головною ідеєю – супідрядність. 
Композиційна рівновага. Створення цілісної композиційної структури та зв’язок усіх елементів 
композиції з основною ідеєю. Вирішення композиційної рівноваги як організації форми та визначення 
залежності між фізичною стійкістю та композиційною рівновагою. Статика та динаміка композиційної 
форми. 

 
Тема №3. Виражальні засоби композиційної форми. Лінійні, площинні та лінійно-

площинні елементи в організації композицій на площині 
Характеристика основних елементів форми: точки, лінії, плями. Точка як одномірне утворення 

і як структурний елемент. Точка в теоретичному значенні та графічній практиці. Розмір, форма та 
кольоровий тон точки. Точка як символ. 

Лінія як одномірне утворення і як структурний елемент форми. Види і функції ліній Товщина, 
довжина, структура, характер, насиченість і направленість ліній. Класифікація ліній. Психологічна 
характеристика ліній.  

Прості і складні плями. Основні якості плям простої конфігурації. Характеристика взаємного 
розміщення плям на площині. Емоційно-чуттєве сприйняття знакотипів та їх поєднання. 

 
Змістовий модуль II. Закономірності та засоби створення композиції 

Тема №4. Закономірності композиційного формоутворення. Композиційні 
взаємозв’язки елементів композиційної форми в статичній і динамічній композиції. Домінанта 

Композиційна організація форми – система взаємозалежних елементів (гармонійна єдність 
елементів форми між собою та єдність форми та змісту в композиції). 

Загальні прояви статичності та міра динамічності композиційної форми. Вивчення 
закономірностей динамічної композиції та різних аспектів сприйняття переміщень плями у форматі. 
Вивчення закономірностей взаємодії плями та формату у симетричній, статичній композиції. 

Домінанта – центр, де зав’язується основна дія, виникають основні композиційні зв’язки. Роль 
композиційного центру в організації композиції. Організація домінантних відношень елементів 
композиції: домінуюча роль великого елементу; малого елементу; простору. Основні прийоми 
виділення композиційної композиційного центру. 

 
Тема №5. Засоби візуального упорядкування площин: симетрія-асиметрія, метр-ритм, 

пропорції 
Принципи побудови симетрії. Види симетрії. Елементи симетрії. Симетрія складних форм. 

Принцип організації форми асиметричних композицій, особливості асиметрії, прояв асиметрії в 
симетричних формах. 

Основні типи ритмів. Метричний повтор. Прості та складні метричні ряди. Види ритмів: 
періодичний ритм, синкопа. Побудова ритмічних рядів. Аналіз композиційної структури площинної 
композиції та виявлення метрично-ритмічної побудови. 



Значення пропорцій в композиційній побудові форми (пропорції і пропорціювання, „золотий 
перетин”, модулор Ле Корбюз’є, системи найкращих чисел, гармонійного розчленування). 

 
Тема №6. Засоби художньої виразності: статика-динаміка, контраст-нюанс, 

масштабність 
Принципи контрастних, нюансних та нейтральних відношень. Об’єктивна контрастна основа, 

міру контрасту. Контраст плями і фону. Контраст та композиційна цілісність. Види контрастів. 
Нюансування. Нюанс як спосіб досягнення гармонії. Використання контрастних і нюансних відношень 
як спосіб підсилення виразності в композиційній організації форми. Масштабність. 

Загальні прояви статичності і динамічності композиційної форми. Ступені активності форми. 
Закономірності взаємодії плями та формату у симетричній, статичній композиції. Закономірності 
динамічної композиції та різних аспектів сприйняття переміщень плями у форматі. 

Виразність силуету елементів композиційної форми. Масштабність композиційної форми та її 
елементів. 

 
Змістовий модуль ІІІ. Образно-асоціативна композиція 

Тема №7. Матеріально-декоративний рівень композиційної форми. Колір – як елемент 
корегування композиційних відносин 

Якісна характеристика поверхні форми. Вплив фактури і текстури на організацію форми. 
Фізична характеристика різних видів фактур. Умови, що впливають на характер фактури. Вплив 
фактури на образне рішення графічної форми. Способи графічної передачі фактурних поверхонь. 
Взаємозв’язок між формою та декором. Вивчення фактури як одного з основних носіїв якісних 
характеристик поля або об’єкта. Використання можливості фактури та передачі перехідних станів. 

Колір як засіб організації композиційної форми. Просторові властивості кольорів.  
Фізіологічний та психологічний вплив кольору на людину. Вивчення можливостей посилення й 
послаблення композиційних відносин завдяки використання кольору. Використання властивостей 
кольору для створення композиційної рівноваги на площині. Кольорова домінанта. Асоціативне 
сприйняття кольору. Кольоровий символізм в історії та світовій культурі. Створення виразних 
абстрактних композицій за принципами посилення й 
послаблення композиційних відносин засобами взаємного розташування, характерних фактур та 
кольору. 

 
Тема №8. Стилізація та формалізація 
Природні форми, їх декоративна переробка. Основні принципи методу стилізації. Структурний 

аналіз: елементи, зв’язки елементів, якості, признаки, функції. Етапи узагальнення при переробці 
мотивів. Вибір художньо-композиційних засобів для візуалізації образного рішення. Стиль та 
стилізація. Вивчення графічних прийомів формалізації як засобів досягнення виразності. Оперування 
різноманітними графічними прийомами та стилістикою для досягнення найбільшої виразності 
художньої форми.  

 
Тема №9. Структурні, графічні, колористичні особливості орнаментальної композиції 
Компонування площини стилізованими елементами (мотивами). Особливості композиційної 

структури орнаментів. Симетрія та ритмічний рух в орнаментальних композиціях. Лінії в 
орнаментальній композиції. Традиційні композиційні схеми, традиційні кольорові поєднання в 
народній орнаментиці. Способи організації орнаментів: стрічковий (фризовий), сітчастий, 
композиційно-замкнений (квадрат, трикутник, коло). 

 
Тема №10.Рельєфні та об’ємно-просторові композиції 
Особливості рельєфної композиції. Трансформація площини в рельєф. Прийоми роботи з 

папером. Види надрізів та розрізів. Пластичне перетворення форми. Пошук комбінаторного 
декоративного елемента. Послідовність виконання рельєфних композицій. Характеристика об’ємної 
композиції та об’ємно-просторової композиції. Створення простих геометричних об’ємів. Принципи 
створення об’ємної композиції на основі осьової рівноваги. Послідовність виконання об’ємних та 
об’ємно-просторових композицій. 

 
Тема №11. Асоціативність. Художній образ 
Визначення терміну «асоціативність». Принципи асоціативного мислення. Асоціативні шляхи 

пошуку форми. Види асоціацій, їх характеристика. Асоціативні властивості форми, кольору і фактури. 
Посилення художнього образу засобами асоціативності. Мова символів. Знак. Метафора. Алегорія. 

Емблема.



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.СТРУКТУРА КОМПОЗИЦІЙНОЇ ФОРМИ 

І курс 1-й семестр 

Тема №1. Структура композиційної форми. 
Площинна композиція(моно- та рапортна) 

12 2 2   8 

Тема №2. Властивості та якості композиційної 
форми: цілісність, супідрядність елементів, 
композиційна рівновага 

14 2 4   8 

Тема №3. Виражальні засоби композиційної форми. 
Лінійні, площинні та лінійно-площинні елементи в 
організації композицій на площині 

12 2 2   8 

Рубіжний контроль 2  2    

Разом за змістовим модулем 1: 40 6 10   24 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЗАСОБИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ФОРМИ 

Тема №4. Закономірності композиційного 
формоутворення. Композиційні взаємозв’язки 
елементів форми в статичній і динамічній композиції. 
Домінанта 

12 2 2   8 

Тема №5. Засоби візуального упорядкування 
площин: симетрія-асиметрія, метр-ритм, пропорції 

16 4 4   8 

Тема №6. Засоби художньої виразності: статика-
динаміка,контраст-нюанс, масштабність 

16 2 2   12 

Модульний контроль 6  2   4 

Разом за змістовим модулем 2: 50 8 10   32 

Разом за 1 семестр: 90 14 20   56 

І курс 2-й семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ОБРАЗНО-АСОЦІАТИВНА КОМПОЗИЦІЯ 

Тема №7. Матеріально-декоративний рівень 
композиційної форми. Колір – як елемент 
корегування композиційних відносин 

11 2 4   5 

Тема № 8. Стилізація та формалізація 11 2 4   5 

Тема №9. Структурні, графічні, колористичні 
особливості орнаментальної композиції 

11 2 4   5 

Тема №10. Рельєфні та об’ємно-просторові 
композиції 

11 2 4   5 

Тема №11. Асоціативність. Художній образ 11 2 4   5 

Модульний контроль 5 2    3 

Разом за змістовим модулем 3: 60 12 20   26 

УСЬОГО: 150 26 40   82 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
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1 2 3 4 

 
1 

 
1 

Структура композиційної форми. Площинна композиція 
Практичне завдання №1. Створити композиції на основі 

геометричного та образотворчого членування площини. Членування 
площини різними засобами на частини, до кожної ділянки необхідно 
відноситися як до самостійної робочої площини, не гублячи цілісності 
загальної композиції 

 
1 

 
2 

 
2 

Властивості та якості композиційної форми: цілісність, 
супідрядність елементів, композиційна рівновага 

Практичне завдання №2. Створити композиції на основі 
членування площини лінією. Членування площини різними засобами на 
частини, які повинні бути врівноважені., утворюючи цілісну загальну 
композицію. 

 
1 

 
3 

 
2 

Властивості та якості композиційної форми: цілісність, 
супідрядність елементів, композиційна рівновага 

Практичне завдання №3. Створити абстрактну композицію з 
контрастних за формою, розміром і конфігурацією елементів, 
розташувати (згрупувати) елементи таким чином, щоб вони 
врівноважували друг друга. Зробити 4 варіанти композиційної 
рівноваги. 

 
2 

4  Рубіжний контроль 2 

 
5 

 
3 

Виражальні засоби композиційної форми. Лінійні, площинні 
та лінійно-площинні елементи в організації композицій на площині 

Практичне завдання №4. Виконати замальовки природних 
мотивів (квіти, гілля, листя), використовуючи крапкові та лінійні 
елементи (прямі, криві, ламані, плавні), змінюючи їх характер, 
спрямованість, перехрещення, розмір, розташування, товщину. Фон 
може вирішуватися тоном або кольором. 

 

 
2 

 
6 

 
3 

Виражальні засоби композиційної форми. Лінійні, площинні 
та лінійно-площинні елементи в організації композицій на площині 

Практичне завдання №5. Виконати замальовки предметів 
побуту (посуд, вази, інструменти), використовуючи негативні та 
позитивні силуети плям, що мають контури різної кривизни, накладання 
плям друг на друга (оверлеппінг). 

 
2 

 
7 

 
4 

Закономірності композиційного формоутворення. 
Композиційні взаємозв’язки елементів композиційної форми в 
статичній і динамічній композиції. Домінанта 

Практичне завдання №6. Використовуючи абстрактні форми, 
створити врівноважені статичну та динамічну композиції і виділити 
композиційний центр різними способами (розміром, кольором, 
розташуванням елементів). 

 
2 

 
8 

 
5 

Засоби візуального упорядкування площин: симетрія-
асиметрія, метр-ритм, пропорції 

Практичне завдання №7. З пропонованого набору абстрактних 
фігур створити симетричну композицію, використовуючи різні види 
симетрії: дзеркальну, осьову, симетрію переносу. Кількість і пропорції 
фігур змінювати не можна, але можна розташовувати їх у різних 
положеннях, поворотах. 

 
2 



 
9 

 
5 

Засоби візуального упорядкування площин: симетрія-
асиметрія, метр-ритм, пропорції 

Практичне завдання №8. Використовуючи український орнамент 
як універсальну мову культури, на основі абстрактних елементів, 
створити оригінальні виразні метричні (простий метричний ряд, 
складний метричний ряд) та ритмічний лінійні ряди. Адаптувати 
фрагмент українського орнаменту для формування декоративної 
площинноїкомпозиції, побудованої на простому ритмі 

 
2 

 
10 

 
6 

Засоби художньої виразності: контраст-нюанс, статика-
динаміка, масштабність 

Практичне завдання №9. Створити абстрактну композицію і 
передати:  

а) контраст за формою, нюанс у кольорі; 
б) нюанс за формою, контраст за кольором. 

 
2 

 
11 

 
6 

Засоби художньої виразності: контраст-нюанс, статика-
динаміка, масштабність 

Практичне завдання №10. Використовуючи однакові задані 
геометричні елементи (коло, прямокутники, трикутники), створити 
статичну та динамічну композиції. 

 
2 

 
12 

 
7 

Матеріально-декоративний рівень композиційної форми. 
Колір – як елемент корегування композиційних відносин 

Практичне завдання №11. Використовуючи різні графічні 
техніки: заливка, розтяжка, відмивка, розбризкування «по вологому», 
протирка, фарбування, напилювання, «мармурування», 
розбризкування «по сухому», друк (відбиток), тампування, растр 
лінійний та точковий, розтирка розбризкування, аплікація, колаж, 
передати різні види поверхонь. Створити графічну інтерпретацію 
фактур – глянцеву, блискучу, матову, зернисту, пористу, ворсисту, 
плетену. Знайти форму, яка б відповідала цим фактурам.  

 
2 

 
13 

 
7 

Матеріально-декоративний рівень композиційної форми. 
Колір – як елемент корегування композиційних відносин 

Практичне завдання №12. Використовуючи задані однакові 
схеми побудови площини, передати різний емоційний стан (настрій) 
пропонованих контрастних явищ; зробити відмінності за колоритом. 

 
2 

 

 
14 

 
8 

Стилізація та формалізація 
Практичне завдання №13. Приведення рослинної форми в 

стилізоване зображення. 

 
2 

 
15 

 
8 

Стилізація та формалізація 
Практичне завдання №14. Приведення анімалістичної форми в 

стилізоване зображення. 

 
2 

 
16 
 

 
9 

Структурні, графічні, колористичні особливості 
орнаментальної композиції 

Практичне завдання №15.На основі стилізованих мотивів 
створити рапортний (сітчастий) орнаменти, використовуючи різні види 
симетрії: дзеркальну, осьову, симетрію переносу. Кількість і пропорції 
елементіворнаменту при повторі змінювати не можна, але можна 
розташовувати їх у різних положеннях, поворотах. повторюючи мотиви 
по горизонталі і вертикалі. 

 
2 

 

 
17 

 
9 

Структурні, графічні, колористичні особливості 
орнаментальної композиції. 

Практичне завдання №16.На основі стилізованих мотивів з двох 
контрастних за своїми природними якостями природних рослинних 
форм,застосовуючи різноманітні композиційні прийоми, створити 
композиційно-замкнені орнаменти в квадраті, трикутнику, колі. 

 
2 

 
18 

 
10 

Рельєфні та об’ємно-просторові композиції 
Практичне завдання №17. Трансформувати площину в рельєф 

на основі різних прийомів роботи з папером: надрізів, прорізів, згинів, 
вирізів, наклейок, плетіння. На основі комбінаторного елементу 
створити рельєфну композицію з паперу. 

 
1 



 
19 

 
10 

Рельєфні та об’ємно-просторові композиції 
Практичне завдання №18. Створити об’ємну композицію та 

збагатити її графічним орнаментом. 

 
1 

 
20 

 
11 

Асоціативність. Художній образ 
Практичне завдання №19. Виконання асоціативної тематичної 

композиції. Створити три стани взаємодії, використовуючи пляму і 
лінію: ворожнеча, байдужість, дружба 

 
2 

 
21 

 
11 

Асоціативність. Художній образ 
Практичне завдання №20. Виконати образну композицію з 

використанням фактур на тему «Біоніка», використовуючи різноманітну 
художню мови і засоби. Передати образ запропонованого явища, 
власне ставлення, бачення, почуття до нього. Рекомендується 
проаналізувати, які асоціації, настрій викликає тема, через які 
елементи, форми, колір можна було б це виявити. 

 
2 

Усього годин за дисципліну: 40 
 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 

К
іл

ь
кі

с
т

ь
 го

д
и
н
 

1 2 3 4 

 
1 

 
1 

Структура композиційної форми. Площинна композиція 
Самостійна робота №1: продовження виконання практичної 

роботи №1. збір й аналіз матеріалів за темою для вивчення 
структурного рівня композиційної форми  

 
5 

 
2 

 
2 

Властивості та якості композиційної форми: цілісність, 
супідрядність елементів, композиційна рівновага 

Самостійна робота №2: продовження виконання практичної 
роботи №2. збір й аналіз матеріалів за темою вивчення лінійного 
членування площин різної композиційної форми. 

 
5 

 
3 

 
2 

Властивості та якості композиційної форми: цілісність, 
супідрядність елементів, композиційна рівновага 

Самостійна робота №3: продовження виконання практичної 
роботи №3, збір й аналіз матеріалів за темою для вивчення 
закономірностей побудови форми. 

 
4 

 
4 

 
3 

Виражальні засоби композиційної форми. Лінійні, площинні 
та лінійно-площинні елементи в організації композицій на 
площині 

Самостійна робота №4: продовження виконання практичної 
роботи №4, збір й аналіз матеріалів за темою для вивчення основних 
елементів форми – точки, лінії, плями. 

 
4 

 
5 

 
3 

Виражальні засоби композиційної форми. Лінійні, площинні 
та лінійно-площинні елементи в організації композицій на 
площині 

Самостійна робота №5: продовження виконання практичної 
роботи №5, збір й аналіз матеріалів за темою для вивчення основних 
елементів форми – точки, лінії, плями. 

 
4 

 
6 

 
4 

Закономірності композиційного формоутворення. 
Композиційні взаємозв’язки елементів композиційної форми в 
статичній і динамічній композиції. Домінанта 

Самостійна робота №6: продовження виконання практичної 
роботи №6, збір й аналіз матеріалів за темою для організації 
композиційного центру в статичній та динамічній композиції.  

 
5 



 
7 

 
5 

Засоби візуального упорядкування площин: симетрія-
асиметрія, метр-ритм, пропорції 

Самостійна робота №7: продовження виконання практичної 
роботи №7, збір й аналіз матеріалів за темою для застосування 
симетрії та ритму як засобів зовнішньої організації та як принципу 
морфологічної будови форми.  

 
5 

 
8 

 
5 

Засоби візуального упорядкування площин: симетрія-
асиметрія, метр-ритм, пропорції 

Самостійна робота №8: продовження виконання практичної 
роботи №8, збір й аналіз матеріалів за темою для застосування 
симетрії та ритму як засобів зовнішньої організації та як принципу 
морфологічної будови форми.  

 
5 

 
9 

 
6 

Засоби художньої виразності: контраст-нюанс, статика-
динаміка, масштабність 

Самостійна робота №9: продовження виконання практичної 
роботи №9, збір й аналіз матеріалів за темою для вивчення принципів 
взаємозв’язку елементів форми: контрасту-нюансу, статики-динаміки 
та їх реалізації при створенні форм. 

 
5 

 
10 

 
6 

Засоби художньої виразності: контраст-нюанс, статика-
динаміка, масштабність 

Самостійна робота №10: продовження виконання практичної 
роботи №10, збір й аналіз матеріалів за темою для вивчення 
принципів взаємозв’язку елементів форми: контрасту-нюансу, 
статики-динаміки та їх реалізації при створенні форм. 

 
5 

 
11 

 
7 

Матеріально-декоративний рівень композиційної форми. 
Колір – як елемент корегування композиційних відносин 

Самостійна робота №11: продовження виконання практичної 
роботи №11, збір й аналіз матеріалів за темою для вивчення  
колірного рішення як засобу організації композиційної форми. 

 
5 

12  Підготовка до модульної контрольної 4 

 
13 

 
7 

Матеріально-декоративний рівень композиційної форми. 
Колір – як елемент корегування композиційних відносин 

Самостійна робота №12: продовження виконання практичної 
роботи №12, збір й аналіз матеріалів за темою для вивчення  
колірного рішення як засобу організації композиційної форми. 

 
2 

 

 
14 

 
8 

Стилізація та формалізація 
Самостійна робота №13: продовження виконання практичної 

роботи №13, збір й аналіз матеріалів за темою для досягнення 
найбільшої виразності художньої форми. 

 
2 

 
15 

 
8 

Стилізація та формалізація 
Самостійна робота №14: продовження виконання практичної 

роботи №14, збір й аналіз матеріалів за темою для досягнення 
найбільшої виразності художньої форми  

 
2 

 
16 
 

 
9 

Структурні, графічні, колористичні особливості 
орнаментальної композиції 

Самостійна робота №15: продовження виконання практичної 
роботи №15, збір й аналіз матеріалів за темою для створення 
орнаментальних композицій.  

 
2 

 

 
17 

 
9 

Структурні, графічні, колористичні особливості 
орнаментальної композиції. 

Самостійна робота №16: продовження виконання практичної 
роботи №16, збір й аналіз матеріалів за темою стилізації рослинних 
форм.  

 
2 

 
18 

 
10 

Рельєфні та об’ємно-просторові композиції 
Самостійна робота №17: продовження виконання практичної 

роботи №17: трансформування площини у рельєф на основі різних 
прийомів роботи з папером: надрізів, прорізів, згинів, вирізів, 
наклейок, плетіння. Збір матеріалів про композиції з паперу на основі 
комбінаторного елемента.  

 
3 



 
19 

 
10 

Рельєфні та об’ємно-просторові композиції 
Самостійна робота №18: аналіз матеріалів за темою для 

використання графічної розробки форми в процесі викопродовження 
виконання практичної роботи №18, збір й анання рельєфів та 
об’ємно-просторових композицій.  

 
3 

 
20 

 
11 

Асоціативність. Художній образ 
Самостійна робота №19: продовження виконання практичної 

роботи №19, збір й аналіз матеріалів за темою для застосування 
асоціативних властивостей форми, кольору і фактури в процесі 
виконання практичних робіт зі створення художнього образу.  

 
3 

 
21 

 
11 

Асоціативність. Художній образ 
Самостійна робота №20: продовження виконання практичної 

роботи №20, збір й аналіз матеріалів за темою для застосування 
асоціативних властивостей форми, кольору і фактури в процесі 

виконання практичних робіт зі створення художнього образу. 

 
3 
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Усього годин за дисципліну: 82 
 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Перевірка ступеня засвоєння знань здійснюється за такими формами: 

– поточний контроль практичних робіт (перегляд практичних робіт, їх обговорення, 
консультування); 

– поточний контроль теоретичних знань (опитування); 
– спілкування під час консультацій, коли можливо перевірити характер й рівень сприйняття 

матеріалу; 
– рубіжний контроль виконаних практичних завдань за певний період навчання; 
– модульний контроль (підсумковий контроль теоретичних знань); 
–семестровий контроль (диф.залік, екзамен). 

 

 

 

Кількість балів 
ЗМ 3 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Практичні завдання 
(поточна практична робота, 
виконана аудиторно) 

№11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 

5 5 6 6 6 6 6 6 6  

Самостійна робота 
(продовження практичних 
робіт і збір прикладів за 
темою лекцій) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Підсумкова сумарна оцінка 
за кожну практичну і 
самостійну роботу 

4-7 4-7 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8  

Рубіжний(модульний) 
контроль (сума балів)  

18-30 25-40 

Модульна контрольна Теоретична екзаменаційна робота (6-10 балів) 

Підсумковий контроль 
(екзамен) 

Практична екзаменаційна робота №20 (до теми 11) до 20 балів 
12 – достатньо 
14 – задовільно 

16 – добре 
17 – дуже добре 
18-20 – відмінно 



СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ НА 1 СЕМЕСТР 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Практичні завдання 
(поточна практична робота, 
виконана аудиторно) 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

3 6 6 6 6 6 8 8 8  

Самостійна робота 
(продовження практичних 
робіт і збір прикладів за 
темою лекцій) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Підсумкова сумарна оцінка 
за кожну практичну і 
самостійну роботу 

3-5 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 6-10 6-10 6-10  

Рубіжний (модульний) 
контроль ( сума балів) 

23-37 23-38 

Модульна контрольна  3-5 

Підсумковий контроль 
(диф.залік) 

до 20 
Практична робота №10 (до теми 6) до 20 балів 

12 – достатньо 
12 – задовільно 
16 – добре 
17 – дуже добре 
18-20 – відмінно 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ НА 2 СЕМЕСТР 

Практична екзаменаційна робота оцінюється за сумою балів згідно з виконанням кожної 
з наступних позицій: 
1. Відповідність виконаної композиції змістовності виданого завдання – 1 бал. 
2. Ступінь композиційної складності виконаного завдання: складна – 2 бал, не складна – 1 бал. 
3. Оригінальність та новизна композиційного прийому – 2 бал; банальність – 1 бал. 
4. Грамотне вирішення загальної композиції: підпорядкованість частин загальному рішенню 
(цілісність) – 4 бал; наявність композиційного центру – 4 балу; загальна врівноваженість складових – 
4 бал. 5. Відповідність загального композиційного задуму техніці його втілення; графічна культура 
виконання: висока – 3 бал; посередня – 1 бал.  

Разом: 12 балів – мінімальна оцінка; 20 балів – максимальна оцінка. За відсутність на 
заняттях допускаються штрафні санкції – мінус 1 бали за одну пару.  

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС 

 
За шкалою 

ЄКТС 

За шкалою 
100-бальною  

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 84 
(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 
35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 
повторного складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 



ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ: 
90-100 балів (відмінно): 
– студент глибоко володіє теоретичними знаннями з дисципліни, виявляє особливі творчі 
здібності, вміє використовувати набуті знання, вміння і здібності у практичних роботах; 
– без допомоги викладача знаходить оригінальні композиційні рішення; 
– організує композиційні форми на площині та в об’ємі відповідно характеру навчального 
завдання; вміє мислити асоціативно; 
– вміє гармонійно вирішувати композицію в кольорі, витриманої в єдиному колориті; 
– самостійно шукає нові творчі концепції та образні якості в рішенні композиційного завдання; 
– виконує роботи на бездоганному технічному рівні; 
– приємне загальне враження від роботи, яке засвідчує високі творчі здібності студента та його 
гарний смак. 
82-89 балів (дуже добре): 
– студент вільно володіє законами композиційного формоутворення, вміло використовує набуті 
знання і здібності у практичних роботах; 
– свідомо відтворена основна ідея, візуальні образи; 
– композиційне рішення відповідає навчальному завданню; 
– образно виражена сутність завдання; 
– використані прийоми гармонізації композиції кольором та тоном; 
– застосовані різні композиційні прийоми; 
– достатня графічна культура виконання; 
– робота виконана в повному обсязі, але має деякі недоліки, складає позитивне загальне 
враження, яке засвідчує про здібності студента та його добрий смак. 
74-81 бал (добре): 
– в цілому на достатньому теоретичному рівні засвоєні закони композиційного формоутворення, 
вміло використовуються набуті знання і здібності у практичних роботах; 
– самостійно відтворена основна ідея, візуальні образи; 
– композиційне рішення відповідає навчальному завданню; 
– образно виражена сутність завдання; 
– використані прийоми гармонізації композиції кольором та тоном; 
– застосовані різні композиційні прийоми; 
– достатня графічна культура виконання; 
– робота виконана в повному обсязі, але має деякі недоліки, серед яких є суттєві, складає 
позитивне загальне враження, яке засвідчує про здібності студента та його добрий смак. 
64-73 бали (задовільно): 
– теоретичні знання використані мало, в практичних роботах навичками та уміннями володіє на 
посередньому рівні; 
– не достатня самостійність у задумі; 
– не завжди знайдене цікаве рішення теми; 
– не завжди відбувається відповідність компоновки навчальному завданню; 
– невдало вирішена композиція в кольорі; 
– вирішення композиції на стандартному рівні, у загальних рисах; 
– на технічному рівні композиція виконана неохайно або невдало застосовані техніки та прийоми; 
робота невиразна. 
60-63 бали (достатньо): 
– теоретичні знання використані мало, в практичних роботах навичками та уміннями володіє на 
рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні; 
– не самостійність у задумі; 
– не цікаве рішення теми; 
– не завжди відбувається відповідність компоновки навчальному завданню; 
– невдало вирішена композиція в кольорі; 
– вирішення композиції на стандартному рівні, у загальних рисах; 
– на технічному рівні композиція виконана неохайно або невдало застосовані техніки та прийоми; 
робота невиразна. 
35-59 балів (незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю): 
– студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 
навчального матеріалу; практичні навички не розвинені; 
– не достатня самостійність у задумі; 
– відтворення законів композиції, компоновка відповідно навчального завдання на 
елементарному рівні; 



– слабке володіння засобами образно-художнього вирішення композиції; 
– відсутня гармонія в кольоровому вирішенні композиції; 
– примітивне рішення тем; 
– графічна культура художнього зображення на низькому технічному рівні; 
– робота виконана не в повному обсязі, неохайна, примітивна, засвідчує слабкі здібності 
студента. 
1-34 бали (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту): 
– студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, 
елементів, об’єктів, практичні навички не розвинені; 
– не самостійність у задумі; 
– не знання законів композиції, компоновка відповідно навчального завдання на елементарному 
рівні; 
– елементарне володіння засобами образно-художнього вирішення композиції; 
– відсутня гармонія в кольоровому вирішенні композиції; 
– примітивне рішення тем; 
– графічна культура художнього зображення на низькому технічному рівні; 
– робота виконана не в повному обсязі, неохайна, примітивна, засвідчує слабкі здібності 
студента. 

 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (ТЕОРЕТИЧНІ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ): 

1. Пояснити значення композиції в художній діяльності художника. 
2. Дати визначення терміну «форма». 
3. Пояснити особливості закономірностей створення форми: композиційне членування і пропорції, 
масштабність форми або її частин. 
4. Як силует, пропорції, масштаб впливають на характер композиційної форми? 
5. Визначити основні якості композиційної організації форми: виразність, співпідпорядкованість 
елементів, гармонійну цілісність, композиційну рівновагу.  
6. Охарактеризувати види і типи композиції. 
7. За якими принципами розрізняти види композиції? 
8. Дати характеристику відкритій та замкненій композиціям. 
9. Як відрізняти різновиди просторової композиції: фронтальну, об’ємну, глибинно-просторову? 
10. Як досягти цілісності, художньої єдності формального рішення фронтальної, об’ємної та 
глибинно-просторової композиції. 
11. Проаналізувати загальні принципи рівноваги композиційної форми. 
12. Яким чином збалансувати елементи композиції між собою, щоб урівноважити композицію? 
13. Визначити роль композиційного центру в процесі урівноваження композиції. 
14. Якими засобами можливо досягти композиційної рівноваги та виділення композиційного 
центру? 
15. Якими способами акцентується головне в композиції? 
16. В чому різниця між акцентом та домінантою? 
17. Чому всі елементи і частини композиції повинні підпорядковуватися загальній композиційній 
структурі? 
18. Назвати базові принципи композиційного зв’язку головних елементів композиції з 
другорядними. 
19. Як впливає характер, розмір та взаємне розташування елементів на зміст їх дій та 
взаємовідносин в заданому форматі? 
20. Якими засобами досягається цілісність в композиції? 
21. Пояснити особливості створення багатоелементної композиції. 
22. Дати характеристику знакотипам графічної мови: точці, лінії, плямі. Охарактеризувати точку як 
одномірне утворення і як структурний елемент. 
23. Що таке лінія? Проаналізувати її основні функції.  
24. Пояснити психологічне сприйняття лінії по горизонталі, по вертикалі, по діагоналі. 
25. Назвати основні якості плям простої конфігурації. 
26. Дати характеристику взаємному розташуванню плям на площині. 
27. Як оперувати виразними можливостями деформації найпростіших геометричних форм – плями 
(крапки), лінії? 
28. Визначити емоційно-чуттєве сприйняття знакотипів та їх поєднання. 
29. Дати характеристику статичній композиції. 
30. Пояснити, на яких засадах будується динамічна композиція. 
31. За якими принципами будується рівновага в статичній і динамічній композиціях? 



32. Назвати основні типи та можливості ритмічної композиції. 
33. Пояснити роль ритмічної організації в створенні композиції. 
34. Пояснити, як ритм активізує художню форму. 
35. Назвати відмінні риси метричного і ритмічного повторів. 
36. Як організувати метричні ряди? 
37. Для чого необхідно аналізувати композиційну структуру площинної композиції та виявляти 
метрично-ритмічну побудову? 
38. Розкрити значення термінів «контраст», «нюанс», «тотожність». 
39. Дати визначення та проаналізувати основні види контрасту. 
40. Для чого необхідно володіти прийомами створення контрастних станів? 
41. Охарактеризувати контраст та нюанс як засоби виразності художньої форми. 
42. Обґрунтувати роль симетрії в гармонізації композиції. 
43. Що таке елементи симетрії: вісь симетрії, площина симетрії, вісь переносу?  
44. Назвати і охарактеризувати основні види симетрії.  
45. Як використовувати можливості фактури при організації поверхні? 
46. Як можна посилити або послабити композиційні відносини засобами фактур та кольору? 
47. Як завдяки виразності матеріалу підкреслювати особливості форми? 
48. Як впливає фактура на образне рішення форми?  
49. Яку роль відіграє колір в створенні художнього образу?  
50. Пояснити асоціативне сприйняття кольору. 
51. Що таке стилізація форми і для чого вона робиться? 
52. Як стилізація і трансформація являються способами відображення в мистецтві? 
53. Для чого необхідно проводити структурний аналіз рослинних елементів при стилізації? 
54. Проаналізувати послідовність стилізації природної форми. 
55. Назвати та охарактеризувати основні етапи методу стилізації. 
56. Пояснити, за якими принципами відбувається трансформація елементу в декоративний образ. 
57. Як можливо перетворити анімалістичні об’єкти в декоративні зображення? 
58. Яким чином можна узагальнювати природні якості тварин при декоративному зображенні? 
59. Які шляхи стилізації зооморфних форм можливі? 
60. З чого необхідно починати роботу над стилізацією анімалістичних мотивів? 
61. Приведіть з історії мистецтв приклади стилізації в натюрморті. 
62. З чого необхідно починати роботу над стилізацією предметів побуту? 
63. Для чого застосовувати напрями композиційного пошуку образу та образності? 
64. Для чого необхідно володіти прийомами створення образно-метафоричної композиції? 
65. Що означають поняття асоціативність, метафора? Як вони впливають на творче відображення 
заданої теми. 
66. Охарактеризувати, яким чином символічне зображення та семантичні засоби створюють 
художній образ. 
67. Дати характеристику рельєфної поверхні. 
68. Для чого виявляють можливості паперових фактур? 
69. Якими способами можливо трансформувати площину в рельєф? 
70. Для чого необхідно володіти первинними навичками макетування у техніці паперової пластики? 
71. Назвати прийоми та методи роботи з папером для виконання макету рельєфу. 
72. Пояснити художньо-композиційні закономірності створення об’ємно-просторової композиції. 
73. Охарактеризувати відкриту та закриту композиційну об’ємну форму. 
74. Яка конструктивна послідовність об’єднання елементів об’ємно-просторової композиції? 
75. Назвати принципи асоціативного мислення. 
76. Пояснити, як використовують символіку кольорів в сучасному мистецтві. 
77. Дати визначення художнього образу. 
78. За якими принципами створюється художній образ?  
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