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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Композиція та проєктування» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми Декоративне 
мистецтво першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі 
знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є головні принципи, правила, закони 
композиції та методологія композиційної побудови образотворчого або 
декоративного твору. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Рисунок, живопис, кольорознавство, пластична 
анатомія, пленерна практика. 
Забезпечувані дисципліни: всі образотворчі дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Композиція натюрморту та інтер’єра. Панно та 
техніки колажу і трафарету: їх можливості у композиції станкового твору. 
Композиційна розробка станкового твору з зображенням натюрморту та 
інтер’єра. 
Змістовий модуль 2. Виконання стилізованих творчих композицій в різних 
декоративних техніках. 
Змістовий модуль 3. Закономірності та засоби створення композиції, 
пов’язаної з зображенням людини. Складні творчі композиції з 
використанням різних технік виконання Портретна та одно фігурна 
композиція. 
Змістовий модуль 4. Витинанка. Батик. Op art (оптичні ілюзії). Overleping. 
Змістовий модуль 5. Підготовка до бакалаврської роботи. Складна 
авторська композиція. 
Змістовий модуль 6. Бакалаврська робота. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: 
– творче засвоєння і практичне закріплення основних законів, засобів та 
закономірностей композиції, розвиток абстрактного мислення, творчого 
потенціалу, фантазії, уяви та засвоєння технічних засобів для 
формування системного підходу для вирішення творчих завдань 
декоративного мистецтва. 
Завдання навчального курсу: 

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


– творче засвоєння фундаментальних теоретичних основ композиції; 
– закріплення теоретичних знань з композиції в практичних завданнях;  
– розвиток творчої уяви та образного мислення; 
– формування строго визначених сторін, аспектів, компонентів творчого 
потенціалу художника; 
– формування тотожної специфіці професії суми знань; 
– розробка найбільш ефективних методів її перетворення в систему 
професійного світосприйняття, які являють собою єдність його знань, 
навичок, вмінь та здібностей; 
– виховання художньо-естетичної культури і художнього смаку; 
– формування вмінь аналізувати твори мистецтва; 
– ознайомлення з термінологічним апаратом курсу. 
В результаті вивчення навчального курсу студент повинен знати: 
– принципи композиційної побудови; 
– методи досягнення цілісності в композиції; 
– засоби гармонізації художньої форми; 
– основні властивості, якості, принципи та засоби композиції. 
В результаті вивчення навчального курсу студент повинен вміти: 
– реалізовувати принципи композиційної побудови в процесі творчого 
пошуку; 
– перетворювати авторський задум через матеріал та фізичні художньо-
виразні засоби за допомогою композиційної побудови і композиційних 
засобів гармонізації;  
– логічно обґрунтовувати все зроблене, формуючи в процесі виконання 
завдань свій світогляд і розуміння принципів композиційної побудови. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми запланованими 
результатами навчання є оволодіння: 
Соціально-особистісними компетенціями: 
- здатність наполегливо учитися та досягати мети; 
- здатність до критики й самокритики; 
- креативність, здатність до системного мислення; 
- адаптивність і комунікабельність; 
- турбота про якість виконуваної роботи; 
- толерантність; 
- екологічна грамотність. 
Загально-науковими компетенціями: 
- базові знання соціально-гуманітарних та природничо-наукових наук, в 
обсязі, необхідному для використовування у процесі професійного 
навчання художників з дисципліни «Композиція та проектування»; 
- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 
технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в 
комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати 
Інтернет-ресурси. 
Інструментальними компетенціями: 
- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 
- знання іншої мови (мов); 
- навички роботи з комп’ютером; 
- навички управління інформацією; 
- дослідницькі навички. 
Професійними компетенціями: 
загально-професійними: 
- здатність застосовувати арсенал засобів образотворчого мистецтва: 
рисунок, колір, пластику, композицію, техніку і технологію для художнього 
перетворення оточуючого середовища; 
- здатність самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно 
поповнювати знання, підвищувати професійний рівень; 
- здатність застосовувати основні методи аналізу, опису, порівняння, 
класифікації, оцінювання творів мистецтва; 
- здатність організувати практичну та самостійну роботу з дисципліни 
«Композиція та проектування» відповідно до вимог безпеки 



життєдіяльності й охорони праці; 
- здатність використовувати інформаційні технології для розв’язання 
експериментальних і практичних завдань з навчальної дисципліни 
«Композиція та проектування»; 
- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, володіння 
основами ділового спілкування, навичками роботи в команді; 
- здатність вільно спілкуватися на професійні теми з використанням 
професійної термінології та графічних засобів; 
- здатність засвоювати і адаптувати наукові та культурні досягнення 
світової цивілізації до власної творчої діяльності; 
- розуміння суті закономірностей процесу відображення оточуючого 
середовища через призму власного світогляду; 
спеціалізовано-професійними: 
- здатність засвоювати і адаптувати наукові та культурні досягнення 
світової цивілізації до традицій національної культури та розвивати 
національні традиції в практичних та самостійних завданнях з дисципліни 
«Композиція та проектування»; 
- здатність самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно 
поповнювати знання, підвищувати професійний рівень художника; 
- здатність планувати етапи розробки та реалізації завдань з дисципліни 
«Композиція та проектування»; 
- глибоке розуміння концептуальних основ сучасного образотворчого та 
декоративного 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: 
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; 
- здатність застосовувати знання й уміння в галузі комп’ютерних 
технологій для вирішення композиційних завдань; 
- уміти здійснювати пошук, систематизацію, аналіз та узагальнення 
творчої інформації та практичних розробок у сфері композиції; 
- здатність формулювати, аргументувати, візуалізувати та реалізувати 
авторську ідею при створенні композиційних рішень різноманітної 
складності. 

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. 

 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 23 

Галузь знань 
02 Культура і 

мистецтво 
Нормативна 

Спеціальність 
023 Образотворче 

мистецтво, 
декоративне 

мистецтво, реставрація 

Семестр 
3,4-й 
5,6-й 
7-й 

Модулів – 4 

Освітній рівень: 
перший 

(бакалаврський) 
 

Аудиторні години: 340 год. 

Змістових модулів – 6 
Лекції: 
38 год. 

Практичні, 
семінарські:  

302 год. 

Загальна кількість годин – 690 
Лабораторні: 

год 
Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи студента – 6 

Самостійна робота  
350 год. 

Модульний контроль 
Вид контролю: диф. залік (3-7 й) 

 
  



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Композиція натюрморту та інтер’єра. Панно та техніки колажу і 

трафарету: їх можливості у композиції станкового твору. Композиційна розробка станкового 
твору з зображенням натюрморту та інтер’єра. 

 
Практична робота №1. Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 

створити станковий твір (натюрморт) на вільну тему. 
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 

створенні жанрового станкового твору. 
Завдання: На основі спостережень, замальовок і начерків створити композицію натюрморту. 

Використовуючи закони, правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в творчій 
роботі. На основі розроблених ескізів написати натюрморт з урахуванням композиційних знахідок та 
застосуванням знань і навичок з композиції. При виконанні роботи в матеріалі врахувати і передати 
особливості лінійної та повітряної перспективи, освітлення, колористичного та тонального 
моделювання натури виходячи зі змісту та ідеї натюрморту. Створити цілісний та емоційно виразний 
твір. 

Експозиція: Робота в матеріалі, „картон”, зкомпонований ескізний матеріал. 
Кількість робіт: 1 арк. 
Матеріали: папір, картон, гуаш, темпера, пензлі; менша сторона не менш 50 см 
 
Практична робота №2. Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 

створити станковий твір (натюрморт в інтер’єрі) на вільну тему. 
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 

створенні жанрового станкового твору. 
Завдання: На основі спостережень, замальовок і начерків створити композицію натюрморту в 

інтер’єрі. Використовуючи закони, правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в 
творчій роботі. На основі розроблених ескізів написати натюрморт в інтер’єрі з урахуванням 
композиційних знахідок та застосуванням знань і навичок з композиції. При виконанні роботи в 
матеріалі врахувати і передати особливості лінійної та повітряної перспективи, освітлення, 
колористичного та тонального моделювання натури виходячи зі змісту та ідеї натюрморту. Створити 
цілісний та емоційно виразний твір 

Експозиція: Робота в матеріалі, „картон”, зкомпонований ескізний матеріал. 
Кількість робіт: 1 арк. 
Матеріали: папір, картон, гуаш, темпера, пензлі; менша сторона не менш 50 см 
 
Практична робота №3. Розробка ескізу композиції інтер’єру за своїми власними 

спостереженнями з використанням натурних замальовок, начерків, етюдів.  
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 

створенні жанрового станкового твору. 
Завдання: Спираючись на начерки та ескізи розробити композицію з сюжетним початком. В 

процесі виконання завдання, набирається різноманітний матеріал з практичної роботи, а також 
відбувається процес поглиблення знань в галузі теорії композиції. 

Рішення завдання починається з вибору інтер’єрного мотиву, що органічно пов’язувався б 
обраною темою композиції. Завдання композиції інтер’єру полягає, насамперед, у створені емоційно 
насиченого твору, який відображував би задум виконавця. При виконанні роботи в матеріалі 
врахувати і передати особливості лінійної та повітряної перспективи, освітлення, колористичного та 
тонального моделювання натури виходячи зі змісту та ідеї натюрморту. Цього можна досягнути, 
використовуючи теоретичні знання в межах обумовленої теми.  

Експозиція: Робота в матеріалі, „картон”, зкомпонований ескізний матеріал. 
Кількість робіт: 1 полотно 
Матеріали: полотно, картон, олія, пензлі; менша сторона не менш 50 см 
 
Змістовий модуль 2. Виконання стилізованих творчих композицій в різних декоративних 

техніках 
 
Практична робота № 4. Виконання складної композиції на вільну тему на основі 

стилізації біонічної форми.  



Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 
створенні жанрового станкового твору (стилізації). 

Завдання: На основі спостережень, замальовок і начерків створити композицію з 
використанням стилізованої біонічної форми за вибором. Використовуючи закони, правила, прийоми 
композиції, побудувати композиційний ряд в творчій роботі. На основі розроблених ескізів створити 
композицію панно з урахуванням композиційних знахідок та застосуванням знань і навичок з 
композиції. При виконанні роботи в матеріалі врахувати і передати особливості лінійної та повітряної 
перспективи, освітлення, колористичного та тонального моделювання натури виходячи зі змісту та 
ідеї композиції. Створити цілісний та емоційно виразний твір 

Експозиція: розробка ескізів, остаточний варіант А3, оформлення на А1 всіх етапів 
Кількість робіт: ескізи під розміри роботи: 40х60 см, 50х50 см, 50х70 см 
Матеріали: полотно, картон, акрил, пензлі 
 
Практична робота № 5. Створення панно із використанням графічних технік та 

авторських трафаретів (сучасна субкультура)  
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 

створенні жанрового станкового твору. 
Завдання: На основі спостережень, замальовок і начерків створити композицію складної 

творчої композиції з використанням графічних технік та авторського трафарету. Використовуючи 
закони, правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в творчій роботі на основі 
вивченого та проаналізованого матеріалу. Розробити ескізний ряд з урахуванням композиційних 
знахідок та застосуванням знань і навичок з композиції. При виконанні роботи в матеріалі врахувати і 
передати особливості колористичного та тонального моделювання зображення виходячи зі змісту та 
ідеї композиції, створивши цілісний та емоційно виразний твір. 

Експозиція: розробка ескізів, остаточний варіант А3, оформлення на А1 всіх етапів 
Кількість робіт: ескізи під розміри роботи: 40х60 см, 50х50 см, 50х70 см 
Матеріали: полотно, картон, акрил, пензлі 
 
Практична робота №6. Розробка стилізації натюрморту (існуючого натюрморту) з 

використанням техніки колажу 
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 

створенні жанрового станкового твору. 
Завдання: На основі спостережень, замальовок і начерків створити композицію стилізованого  

натюрморту, беручи за основу будь-який відомий натюрморт за вибором. Використовуючи закони, 
правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в творчій роботі. На основі розроблених 
ескізів створити стилізацію, розробити авторське бачення натюрморту-аналога з урахуванням 
композиційних знахідок та застосуванням знань і навичок з композиції. При виконанні роботи в 
матеріалі, а саме в техніці колажу, врахувати і передати особливості лінійної та повітряної 
перспективи, освітлення, колористичного та тонального моделювання, виразності підібраних 
матеріалів для колажу, виходячи зі змісту та ідеї натюрморту. Створити цілісний та емоційно 
виразний твір 

Експозиція: розробка ескізів, остаточний варіант А3, оформлення на А1 всіх етапів 
Кількість робіт: ескізи під розміри роботи: 40х60 см, 50х50 см, 50х70 см 
Матеріали: полотно, картон, акрил, пензлі 
 
Змістовий модуль 3. Закономірності та засоби створення композиції, пов’язаної з 

зображенням людини. Складні творчі композиції з використанням різних технік виконання 
Портретна та одно фігурна композиція 

  
Практична робота № 7. На основі натурних замальовок, начерків, етюді в створити 

композицію пейзажу в умовах майстерні.  
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 

створенні жанрового станкового твору. 
Завдання: спираючись на накоплений пленерний матеріал, створити в умовах майстерні 

композицію пейзажу з яскраво висловленим сюжетом. При виконанні роботи в матеріалі врахувати і 
передати особливості лінійної та повітряної перспективи, освітлення, колористичного та тонального 
моделювання натури виходячи зі змісту та ідеї пейзажу. 

Експозиція: Робота в матеріалі, „картон”, зкомпонований ескізний матеріал. 
Кількість робіт: 1 полотно 
Матеріали: полотно, картон, олія, пензлі; менша сторона не менш 50 см 



 
Практична робота № 8. Розробка ескізу композиції портрету за своїми власними 

спостереженнями з використанням натурних замальовок, начерків, етюдів. 
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 

створенні жанрового станкового твору. 
Завдання: спираючись на накоплений пленерний матеріал, створити в умовах майстерні 

композицію портрету з яскраво висловленим сюжетом. При виконанні роботи в матеріалі врахувати і 
передати особливості лінійної та повітряної перспективи, освітлення, колористичного та тонального 
моделювання натури виходячи зі змісту та ідеї портрету. 

Експозиція: Робота в матеріалі, „картон”, зкомпонований ескізний матеріал. 
Кількість робіт: 1 полотно 
Матеріали: полотно, картон, олія, пензлі; менша сторона не менш 50 см 
 
Практична робота № 9. Розробка ескізу композиції одно фігурної композиції за своїми 

власними спостереженнями з використанням натурних замальовок, начерків, етюдів. 
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 

створенні жанрового станкового твору. 
Завдання: спираючись на накоплений пленерний матеріал, створити в умовах майстерні одно 

фігурну композицію з яскраво висловленим сюжетом. При виконанні роботи в матеріалі врахувати і 
передати особливості лінійної та повітряної перспективи, освітлення, колористичного та тонального 
моделювання натури виходячи зі змісту та ідеї композиції. 

Експозиція: Робота в матеріалі, „картон”, зкомпонований ескізний матеріал. 
Кількість робіт: 1 полотно 
Матеріали: полотно, картон, олія, пензлі; менша сторона не менш 50 см 

 
Змістовий модуль 4. Витинанка. Батик. Op art (оптичні ілюзії). Overleping 
 
Практична робота № 10. Виконання в матеріалі авторської багатошарової витинанки на 

задані теми («Соціальні проблеми сучасного суспільства», «Майбутнє людства» і т. інше) 
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 

створенні станкового твору. 
Завдання: На основі розроблених ескізів виконати композицію в матеріалі авторської 

багатошарової витинанки з урахуванням композиційних знахідок та застосуванням знань і навичок з 
композиції. При виконанні роботи в матеріалі врахувати і передати особливості лінійної та повітряної 
перспективи, освітлення, колористичного та тонального моделювання виходячи зі змісту та ідеї 
композиційної розробки, створити цілісний та емоційно виразний твір з урахуванням особливостей 
паперу. 

Експозиція: розробка ескізів, остаточний варіант А3, оформлення на А1 всіх етапів 
Кількість робіт: ескізи під розміри роботи: 40х60 см, 50х50 см, 50х70 см 
Матеріали: полотно, картон, акрил, пензлі 
 
Практична робота № 11. Виконання тематичної композиції на вільну тему в техніці батик 
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 

створенні станкового твору. 
Завдання: На основі спостережень, замальовок і начерків створити композицію на вільну тему, 

використовуючи закони, правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в творчій 
роботі. На основі розроблених ескізів виконати роботу в матеріалі (техніка батик) з урахуванням 
композиційних знахідок та застосуванням знань і навичок з композиції. При виконанні роботи в 
матеріалі врахувати і передати особливості лінійної та повітряної перспективи, освітлення, 
колористичного та тонального моделювання натури виходячи зі змісту та ідеї композиції, створивши 
цілісний та емоційно виразний твір, базуючись на технічних особливостях батику. 

Експозиція: розробка ескізів, остаточний варіант А3, оформлення на А1 всіх етапів 
Кількість робіт: ескізи під розміри роботи: 40х60 см, 50х50 см, 50х70 см 
Матеріали: полотно, картон, акрил, пензлі 
 
Практична робота № 12. Виконання панно у стильових особливостях op art 
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та застосування їх при 

створенні станкового твору. 



Завдання: Розробити композицію декоративного панно на вільну тему з використанням 
стильових особливостей мистецької течії op art. Виконати в обраному матеріалі панно, створивши 
цілісний та завершений образ 

Експозиція: розробка ескізів, остаточний варіант А3, оформлення на А1 всіх етапів 
Кількість робіт: ескізи під розміри роботи: 40х60 см, 50х50 см, 50х70 см 
Матеріали: полотно, картон, акрил, пензлі 
 
Змістовий модуль 5. Підготовка до бакалаврської роботи. Складна авторська композиція 
 
Практична робота №13. Створення авторської роботи у техніці декоративного живопису 
Мета завдання: створення авторської роботи у техніці декоративного живопису, засвоєння 

трансформації форми і їх підпорядкування певному задуму, створення проекту авторського 
декоративного живопису 

Завдання: опрацювання спеціальної літератури, яка розкриває основні закономірності та 
методи створення декоративного живопису; відпрацювання навичок роботи із інструментами та 
приладдям для декоративного живопису; виконання проекту авторської декоративної роботи у техніці 
декоративного живопису 

Експозиція: розробка ескізів, остаточний варіант А3, оформлення на А1 всіх етапів 
Кількість робіт: ескізи під розміри роботи: 40х60 см, 50х50 см, 50х70 см 
Матеріали: полотно, картон, акрил, пензлі 
Етапи роботи: створення концепту, ескізів; побудова конструкції; стилізація форми; 

композиційне рішення; добір прийомів декоративного живопису для реалізації задуму; кольорове 
рішення найвдалішого ескізу (декілька варіантів); створення картону та перенесення малюнку на 
планшет; створення проекту картини в техніці декоративного живопису 

 
Змістовий модуль 6. Бакалаврська робота 
 
Практична робота №14. Бакалаврська робота 
Мета завдання: створення проекту бакалаврської роботи 
Завдання: опрацювання спеціальної літератури, яка розкриває основні закономірності та 

методи створення декоративного живопису; відпрацювання навичок роботи із інструментами та 
приладдям для декоративного живопису; створення проекту бакалаврської роботи 

Експозиція: розробка ескізів, остаточний варіант А3, оформлення на А1 всіх етапів 
Кількість робіт: ескізи під розміри роботи: 40х60 см, 50х50 см, 50х70 см 
Матеріали: полотно, картон, акрил, пензлі 
Етапи роботи: створення концепту, ескізів; побудова конструкції; стилізація форми; 

композиційне рішення; добір прийомів декоративного живопису для реалізації задуму; кольорове 
рішення найвдалішого ескізу (декілька варіантів); створення картону та перенесення малюнку на 
планшет; створення проекту бакалаврської роботи 

 
 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 
денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
 

Модуль 1. Композиція натюрморту та інтер’єра. Панно та техніки колажу і трафарету: їх 
можливості у композиції станкового твору 

 
Змістовий модуль 1. Композиційна розробка станкового твору з зображенням натюрморту та 

інтер’єра 
 

1. Використовуючи навички і теоретичні 
знання з композиції, створити станковий твір 
(натюрморт) на вільну тему. 

54 2 20 - - 22 



2. Використовуючи навички і теоретичні 
знання з композиції, створити станковий твір 
(натюрморт в інтер’єрі) на вільну тему 

10 2 20 - - 22 

3. Розробка ескізу композиції інтер’єру за 
своїми власними спостереженнями з 
використанням натурних замальовок, 
начерків, етюдів 

14 4 20 - - 23 

Разом за змістовим модулем 1 135 8 60 – – 67 
 

Змістовий модуль 2. Виконання стилізованих творчих композицій в різних декоративних 
техніках 

 
4. Виконання складної композиції на вільну 
тему на основі стилізації біонічної форми.  

42 2 18 - - 22 

5. Створення панно із використанням 
графічних технік та авторських трафаретів 
(сучасна субкультура)  

46 2 20 - - 24 

6. Розробка стилізації натюрморту (існуючого 
натюрморту) з використанням техніки колажу 

47 2 20 - - 25 

Разом за змістовим модулем 2 135 6 58 - - 71 
 

Модуль 3. Закономірності та засоби створення композиції, пов’язаної з зображенням 
людини. Складні творчі композиції з використанням різних технік виконання 

 
Змістовий модуль 3. Портретна та одно фігурна композиція 

 
7. Розробка ескізу композиції пейзажу за 
своїми власними спостереженнями з 
використанням натурних замальовок, 
начерків, етюдів 

54 2 20 - - 22 

8. Розробка ескізу композиції портрету за 
своїми власними спостереженнями з 
використанням натурних замальовок, 
начерків, етюдів 

10 2 20 - - 22 

9. Розробка ескізу композиції одно фігурної 
композиції за своїми власними 
спостереженнями з використанням натурних 
замальовок, начерків, етюдів 

14 4 20 - - 23 

Разом за змістовим модулем 3 135 8 60 – – 67 
 

Змістовний модуль 4. Витинанка. Батик. Op art (оптичні ілюзії). Overleping 
 

10. Виконання в матеріалі авторської 
багатошарової витинанки на задані теми 
(«Соціальні проблеми сучасного суспільства», 
«Майбутнє людства» і т. інше) 

42 2 18 - - 22 

11. Виконання тематичної композиції на вільну 
тему в техніці батик 

46 2 20 - - 24 

12. Виконання панно у стильових 
особливостях ор art 

47 2 20 - - 25 

Разом за змістовим модулем 4 135 6 58 - - 71 
 

Модуль 3. Підготовка до бакалаврської роботи 
 

Змістовий модуль 5. Складна авторська композиція 
 

13. Створення авторської роботи у техніці 
декоративного живопису 

70 5 30 - - 35 

Разом за змістовим модулем 5 70 5 30 - - 35 



 
Змістовий модуль 6. Бакалаврська робота 

 
14. Бакалаврська робота 80 5 36 - - 39 
Разом за змістовим модулем 6 80 5 36 - - 39 
Разом  690 38 302 - - 350 

 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 1 Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 
створити станковий твір (натюрморт) на вільну тему. 

Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 
застосування їх при створенні жанрового станкового твору. 

Практичне завдання №1. На основі спостережень, замальовок і 
начерків створити композицію натюрморту. Використовуючи закони, 
правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в творчій 
роботі. На основі розроблених ескізів написати натюрморт з урахуванням 
композиційних знахідок та застосуванням знань і навичок з композиції. При 
виконанні роботи в матеріалі врахувати і передати особливості лінійної та 
повітряної перспективи, освітлення, колористичного та тонального 
моделювання натури виходячи зі змісту та ідеї натюрморту. Створити 
цілісний та емоційно виразний твір.   

Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі (кольорові 
схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, конструктивний 
та тональний розбір натюрморту в натуральну величину). Виконання 
роботи в матеріалі. 
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2 2 Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 
створити станковий твір (натюрморт в інтер’єрі) на вільну тему. 

Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 
застосування їх при створенні жанрового станкового твору. 

Практичне завдання №2. На основі спостережень, замальовок і 
начерків створити композицію натюрморту в інтер’єрі. Використовуючи 
закони, правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в 
творчій роботі. На основі розроблених ескізів написати натюрморт в 
інтер’єрі з урахуванням композиційних знахідок та застосуванням знань і 
навичок з композиції. При виконанні роботи в матеріалі врахувати і 
передати особливості лінійної та повітряної перспективи, освітлення, 
колористичного та тонального моделювання натури виходячи зі змісту та 
ідеї натюрморту. Створити цілісний та емоційно виразний твір.   

Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі (кольорові 
схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, конструктивний 
та тональний розбір натюрморту в натуральну величину). Виконання 
роботи в матеріалі. 
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3 3 Розробка ескізу композиції інтер’єру за своїми власними 
спостереженнями з використанням натурних замальовок, начерків, 

етюдів.  
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 

застосування їх при створенні жанрового станкового твору. 
Практичне завдання №3: Спираючись на начерки та ескізи 

розробити композицію з сюжетним початком. В процесі виконання 
завдання, набирається різноманітний матеріал з практичної роботи, а 
також відбувається процес поглиблення знань в галузі теорії композиції. 

Рішення завдання починається з вибору інтер’єрного мотиву, що 
органічно пов’язувався б обраною темою композиції. Завдання композиції 
інтер’єру полягає, насамперед, у створені емоційно насиченого твору, який 
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відображував би задум виконавця. При виконанні роботи в матеріалі 
врахувати і передати особливості лінійної та повітряної перспективи, 
освітлення, колористичного та тонального моделювання натури виходячи 
зі змісту та ідеї натюрморту. Цього можна досягнути, використовуючи 
теоретичні знання в межах обумовленої теми. 

Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі (кольорові 
схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, конструктивний 
та тональний розбір в натуральну величину). Виконання роботи в 
матеріалі. 

4 4 Виконання складної композиції на вільну тему на основі 
стилізації біонічної форми. 

Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 
застосування їх при створенні жанрового станкового твору (стилізації). 

Практичне завдання №4: На основі спостережень, замальовок і 
начерків створити композицію з використанням стилізованої біонічної 
форми за вибором. Використовуючи закони, правила, прийоми композиції, 
побудувати композиційний ряд в творчій роботі. На основі розроблених 
ескізів створити композицію панно з урахуванням композиційних знахідок 
та застосуванням знань і навичок з композиції. При виконанні роботи в 
матеріалі врахувати і передати особливості лінійної та повітряної 
перспективи, освітлення, колористичного та тонального моделювання 
натури виходячи зі змісту та ідеї композиції. Створити цілісний та емоційно 
виразний твір. 

Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі (кольорові 
схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, конструктивний 
та тональний розбір в натуральну величину). Виконання роботи в 
матеріалі. 
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5 5 Створення панно із використанням графічних технік та 
авторських трафаретів (сучасна субкультура) 

Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 
застосування їх при створенні жанрового станкового твору. 

Практичне завдання №5: На основі спостережень, замальовок і 
начерків створити композицію складної творчої композиції з використанням 
графічних технік та авторського трафарету. Використовуючи закони, 
правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в творчій 
роботі на основі вивченого та проаналізованого матеріалу. Розробити
ескізний ряд з урахуванням композиційних знахідок та застосуванням 
знань і навичок з композиції. При виконанні роботи в матеріалі врахувати і 
передати особливості колористичного та тонального моделювання 
зображення виходячи зі змісту та ідеї композиції, створивши цілісний та 
емоційно виразний твір. 

Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі (кольорові 
схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, конструктивний 
та тональний розбір в натуральну величину). Виконання роботи в 
матеріалі. 
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6 6 Розробка стилізації натюрморту (існуючого натюрморту) з 
використанням техніки колажу 

Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 
застосування їх при створенні жанрового станкового твору. 

Практичне завдання №6: На основі спостережень, замальовок і 
начерків створити композицію стилізованого  натюрморту, беручи за 
основу будь-який відомий натюрморт за вибором. Використовуючи закони, 
правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в творчій 
роботі. На основі розроблених ескізів створити стилізацію, розробити 
авторське бачення натюрморту-аналога з урахуванням композиційних 
знахідок та застосуванням знань і навичок з композиції. При виконанні 
роботи в матеріалі, а саме в техніці колажу, врахувати і передати 
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особливості лінійної та повітряної перспективи, освітлення, колористичного 
та тонального моделювання, виразності підібраних матеріалів для колажу, 
виходячи зі змісту та ідеї натюрморту. Створити цілісний та емоційно 
виразний твір. 

Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі (кольорові 
схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, конструктивний 
та тональний розбір натюрморту в натуральну величину). Виконання 
роботи в матеріалі. 

7 7 Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 
створити станковий твір (пейзаж) на вільну тему. 

Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 
застосування їх при створенні жанрового станкового твору. 

Практичне завдання №7. На основі спостережень, замальовок і 
начерків створити композицію натюрморту. Використовуючи закони, 
правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в творчій 
роботі. На основі розроблених ескізів написати натюрморт з урахуванням 
композиційних знахідок та застосуванням знань і навичок з композиції. При 
виконанні роботи в матеріалі врахувати і передати особливості лінійної та 
повітряної перспективи, освітлення, колористичного та тонального 
моделювання натури виходячи зі змісту та ідеї натюрморту. Створити 
цілісний та емоційно виразний твір.   

Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі (кольорові 
схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, конструктивний 
та тональний розбір в натуральну величину). Виконання роботи в 
матеріалі. 
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8 8 Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 
створити станковий твір (портрет) на вільну тему. 

Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 
застосування їх при створенні жанрового станкового твору. 

Практичне завдання №8. На основі спостережень, замальовок і 
начерків створити композицію портрету. Використовуючи закони, правила, 
прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в творчій роботі. На 
основі розроблених ескізів написати портрет з урахуванням композиційних 
знахідок та застосуванням знань і навичок з композиції. При виконанні 
роботи в матеріалі врахувати і передати особливості будови обличчя, 
характерності рис, лінійної та повітряної перспективи, освітлення, 
колористичного та тонального моделювання натури виходячи зі змісту та 
ідеї натюрморту. Створити цілісний та емоційно виразний твір. 

Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі (кольорові 
схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, конструктивний 
та тональний розбір в натуральну величину). Виконання роботи в 
матеріалі. 
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9 9 Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 
створити станковий твір (одно фігурна композиція) на вільну 
тему. 

Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 
застосування їх при створенні жанрового станкового твору. 

Практичне завдання №9. На основі спостережень, замальовок і 
начерків створити одно фігурну композицію. Використовуючи закони, 
правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в творчій 
роботі. На основі розроблених ескізів написати одно фігурну композицію з 
урахуванням композиційних знахідок та застосуванням знань і навичок з 
композиції. При виконанні роботи в матеріалі врахувати і передати 
особливості будови фігури людини, емоційність жестів та положень тіла, 
лінійної та повітряної перспективи, освітлення, колористичного та
тонального моделювання натури виходячи зі змісту та ідеї натюрморту. 
Створити цілісний та емоційно виразний твір.   
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Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі (кольорові 
схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, конструктивний 
та тональний розбір в натуральну величину). Виконання роботи в 
матеріалі. 

10 10 Виконання в матеріалі авторської багатошарової витинанки 
на задані теми («Соціальні проблеми сучасного суспільства», 

«Майбутнє людства» і т. інше) 
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 

застосування їх при створенні станкового твору. 
Практичне завдання №10: На основі розроблених ескізів виконати 

композицію в матеріалі авторської багатошарової витинанки з урахуванням 
композиційних знахідок та застосуванням знань і навичок з композиції. При 
виконанні роботи в матеріалі врахувати і передати особливості лінійної та 
повітряної перспективи, освітлення, колористичного та тонального 
моделювання виходячи зі змісту та ідеї композиційної розробки, створити 
цілісний та емоційно виразний твір з урахуванням особливостей паперу. 

Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Форескізи в кольорі (кольорові схеми). „Картон” (пошук 
розміру формату, конструктивний та тональний розбір в натуральну 
величину). Виконання роботи в матеріалі. 

 
18 

11 11 Виконання тематичної композиції на вільну тему в техніці 
батик 

Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 
застосування їх при створенні станкового твору. 

Практичне завдання №11: На основі спостережень, замальовок і 
начерків створити композицію на вільну тему, використовуючи закони, 
правила, прийоми композиції, побудувати композиційний ряд в творчій 
роботі. На основі розроблених ескізів виконати роботу в матеріалі (техніка 
батик) з урахуванням композиційних знахідок та застосуванням знань і 
навичок з композиції. При виконанні роботи в матеріалі врахувати і 
передати особливості лінійної та повітряної перспективи, освітлення, 
колористичного та тонального моделювання натури виходячи зі змісту та 
ідеї композиції, створивши цілісний та емоційно виразний твір, базуючись 
на технічних особливостях батику. 

Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі (кольорові 
схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, конструктивний 
та тональний розбір в натуральну величину). Виконання роботи в 
матеріалі. 

 
20 

12 12 Виконання панно у стильових особливостях op art 
Мета завдання: Актуалізація сформованих композиційних умінь та 

застосування їх при створенні станкового твору. 
Практичне завдання №12: Розробити композицію декоративного 

панно на вільну тему з використанням стильових особливостей мистецької 
течії op art. Виконати в обраному матеріалі панно, створивши цілісний та 
завершений образ 

Хід роботи: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний пошук. 
Тонові ескізи. Форескізи в кольорі (кольорові схеми). „Картон” (пошук 
розміру формату, конструктивний та тональний розбір в натуральну 
величину). Виконання роботи в матеріалі. 

 
20 
 

13 13 Створення авторської роботи у техніці декоративного 
живопису 

Мета завдання: Створення авторської роботи у техніці 
декоративного живопису, засвоєння трансформації форми і їх 
підпорядкування певному задуму, створення проекту авторського 
декоративного живопису 

Практичне завдання №13: Опрацювання спеціальної літератури,
яка розкриває основні закономірності та методи створення декоративного 
живопису; відпрацювання навичок роботи із інструментами та приладдям 

 
30 



для декоративного живопису; виконання проекту авторської декоративної 
роботи у техніці декоративного живопису 

Хід роботи: створення концепту, ескізів; побудова конструкції; 
стилізація форми; композиційне рішення; добір прийомів декоративного 
живопису для реалізації задуму; кольорове рішення найвдалішого ескізу 
(декілька варіантів); створення картону та перенесення малюнку на
планшет; створення проекту картини в техніці декоративного живопису 

14 14 Бакалаврська робота 
Мета завдання: створення проекту бакалаврської роботи 
Практичне завдання №14: опрацювання спеціальної літератури, яка 

розкриває основні закономірності та методи створення декоративного 
живопису; відпрацювання навичок роботи із інструментами та приладдям 
для декоративного живопису; створення проекту бакалаврської роботи 

Експозиція: розробка ескізів, остаточний варіант А3, оформлення на 
А1 

Хід роботи: створення концепту, ескізів; побудова конструкції; 
стилізація форми; композиційне рішення; добір прийомів декоративного 
живопису для реалізації задуму; кольорове рішення найвдалішого ескізу 
(декілька варіантів); створення картону та перенесення малюнку на
планшет; створення проекту бакалаврської роботи 

 
36 

Разом 302 
 
 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 
 
1 

 
1 

Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 
створити станковий твір (натюрморт) на вільну тему 

 
Самостійна робота №1: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. 

Формальний пошук. Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в 
кольорі (кольорові схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру 
формату, конструктивний та тональний розбір натюрморту в натуральну 
величину). Виконання роботи в матеріалі. 

 
22 

 
2 

 
2 

Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 
створити станковий твір (натюрморт в інтер’єрі) на вільну тему 

 
Самостійна робота №2: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. 

Формальний пошук. Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в 
кольорі (кольорові схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру 
формату, конструктивний та тональний розбір натюрморту в натуральну 
величину). Виконання роботи в матеріалі. 

 
22 

 
3 

 
3 

Розробка ескізу композиції інтер’єру за своїми власними 
спостереженнями з використанням натурних замальовок, начерків, 
етюдів  
 

Самостійна робота №3: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний 
пошук. Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі 
(кольорові схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, 
конструктивний та тональний розбір в натуральну величину). Виконання 
роботи в матеріалі. 

 
23 

4 4 Виконання складної композиції на вільну тему на основі 
стилізації біонічної форми 

 
Самостійна робота №4: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний 

пошук. Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі 
(кольорові схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, 
конструктивний та тональний розбір в натуральну величину). Виконання 

 
22 



роботи в матеріалі. 
5 5 Створення панно із використанням графічних технік та 

авторських трафаретів (сучасна субкультура) 
 
Самостійна робота №5: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний 

пошук. Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі 
(кольорові схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, 
конструктивний та тональний розбір в натуральну величину). Виконання 
роботи в матеріалі. 

 
24 

6 6 Розробка стилізації натюрморту (існуючого натюрморту) з 
використанням техніки колажу 

 
Самостійна робота №6: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний 

пошук. Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі 
(кольорові схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, 
конструктивний та тональний розбір натюрморту в натуральну величину). 
Виконання роботи в матеріалі. 

 
25 

 
7 

 
7 

Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 
створити станковий твір (пейзаж) на вільну тему 

 
Самостійна робота №7: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. 

Формальний пошук. Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в 
кольорі (кольорові схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру 
формату, конструктивний та тональний розбір в натуральну величину). 
Виконання роботи в матеріалі. 

 
22 

 
8 

 
8 

Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 
створити станковий твір (портрет) на вільну тему 

 
Самостійна робота №8: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. 

Формальний пошук. Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в 
кольорі (кольорові схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру 
формату, конструктивний та тональний розбір в натуральну величину). 
Виконання роботи в матеріалі. 

 
22 

9 9 Використовуючи навички і теоретичні знання з композиції, 
створити станковий твір (одно фігурна композиція) на вільну тему 

 
Самостійна робота №9: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. 

Формальний пошук. Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в 
кольорі (кольорові схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру 
формату, конструктивний та тональний розбір в натуральну величину). 
Виконання роботи в матеріалі. 

 
23 

10 10 Виконання в матеріалі авторської багатошарової витинанки на 
задані теми («Соціальні проблеми сучасного суспільства», «Майбутнє 
людства» і т. інше) 

 
Самостійна робота №10: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний 

пошук. Тонові ескізи. Форескізи в кольорі (кольорові схеми). „Картон” (пошук 
розміру формату, конструктивний та тональний розбір в натуральну 
величину). Виконання роботи в матеріалі. 

 
22 

11 11 Виконання тематичної композиції на вільну тему в техніці батик 
 
Самостійна робота №11: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний 

пошук. Тонові ескізи. Збір натурного матеріалу. Форескізи в кольорі 
(кольорові схеми). Етюди в кольорі. „Картон” (пошук розміру формату, 
конструктивний та тональний розбір в натуральну величину). Виконання 
роботи в матеріалі. 

 
24 

12 12 Виконання панно у стильових особливостях op art 
 
Самостійна робота №12: Пошук ідеї. Лінійні замальовки. Формальний 

пошук. Тонові ескізи. Форескізи в кольорі (кольорові схеми). „Картон” (пошук 

 
25 



розміру формату, конструктивний та тональний розбір в натуральну 
величину). Виконання роботи в матеріалі. 

13 13 Створення авторської роботи у техніці декоративного живопису 
 
Самостійна робота № 13: Створення концепту, ескізів; побудова 

конструкції; стилізація форми; композиційне рішення; добір прийомів 
декоративного живопису для реалізації задуму; кольорове рішення 
найвдалішого ескізу (декілька варіантів); створення картону та перенесення 
малюнку на планшет; створення проекту бакалаврської роботи 

 
35 

14 14 Бакалаврська робота 
 
Самостійна робота № 14: Створення концепту, ескізів; побудова 

конструкції; стилізація форми; композиційне рішення; добір прийомів 
декоративного живопису для реалізації задуму; кольорове рішення 
найвдалішого ескізу (декілька варіантів); створення картону та перенесення 
малюнку на планшет; створення проекту бакалаврської роботи 

 
39 

Разом  350 
 
 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Перевірка ступеня засвоєння знань здійснюється за такими формами: 
1) поточний контроль практичних робіт (перегляд практичних робіт, їх обговорення, 

консультування); 
2) поточний контроль теоретичних знань (опитування); 
3) спілкування під час консультацій та проведення заліку; 

4) модульний контроль (підсумковий контроль теоретичних знань); 
5) семестровий контроль (залік) 

 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
Практичні заняття (30 б) 10 10 10 10 10 10 

Самостійна робота (30 б) 10 10 10 10 10 10 

Поточний модульний 
контроль (20 б) 

20 20 

Підсумковий контроль 
(перегляд) (20 б) 

20 20 

 

Кількість балів 
ЗМ 3 ЗМ 4 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
Практичні заняття (30 б) 10 10 10 10 10 10 

Самостійна робота (30 б) 10 10 10 10 10 10 

Поточний модульний 
контроль (20 б) 

20 20 

Підсумковий контроль 
(перегляд)(20 б) 

20 20 

 

Кількість балів 
ЗМ 5 ЗМ 6 
Т13 Т14 

Практичні заняття (30 б) 30 30 

Самостійна робота (30 б) 30 30 

Поточний модульний 
контроль (20 б) 

20 20 

Підсумковий контроль 
(перегляд)(20 б) 

20 20 

 



 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКTС 

 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
 

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ 
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. Що таке рапорт? Типи рапортів. Як застосовують види симетрії при створенні рапортних 
композицій? 
46. Як використовувати можливості фактури при організації поверхні? 
47. Як можна посилити або послабити композиційні відносини засобами фактур та кольору? 
48. Як завдяки виразності матеріалу підкреслювати особливості форми? 
49. Як впливає фактура на образне рішення форми?  
50. Яку роль відіграє колір в створенні художнього образу?  
51. Охарактеризувати принципи асоціативного мислення. 
52. Пояснити асоціативне сприйняття кольору. 
53. Що таке стилізація форми і для чого вона робиться? 
54. Для чого творчо використовувати засоби та прийом стилізації? 
55. Як стилізація і трансформація являються способами відображення в мистецтві? 
56. Для чого необхідно проводити структурний аналіз рослинних елементів при стилізації? 
57. Проаналізувати послідовність стилізації природної форми. 
58. Назвати та охарактеризувати основні етапи методу стилізації. 
59. Пояснити, за якими принципами відбувається трансформація елементу в декоративний 
образ. 
60. Як можливо перетворити анімалістичні об’єкти в декоративні зображення? 
61. Яким чином можна узагальнювати природні якості тварин при декоративному зображенні? 
62. Які шляхи стилізації зооморфних форм можливі? 
63. З чого необхідно починати роботу над стилізацією анімалістичних мотивів? 
64. Приведіть з історії мистецтв приклади стилізації в натюрморті. 
65. З чого необхідно починати роботу над стилізацією предметів побуту? 
66. За рахунок використання яких прийомів предмети побуту стають стилізованими? 
67. В чому полягає вибір художньо-композиційних засобів для візуалізації образного рішення? 
68. Для чого застосовувати напрями композиційного пошуку образу та образності? 
69. Для чого необхідно володіти прийомами створення образно-метафоричної композиції? 
70. Для чого аналізувати та формалізувати характер образу композиції. 
71. Що означають поняття асоціативність, метафора? Як вони впливають на творче 
відображення заданої теми. 
72. Як виражається художній образ через форму, колір, фактуру? 
73. Охарактеризувати, яким чином символічне зображення та семантичні засоби створюють 
художній образ. 
74. Дати характеристику рельєфної поверхні. 
75. Для чого виявляють можливості паперових фактур? 
76. Якими способами можливо трансформувати площину в рельєф? 
77. Для чого необхідно володіти первинними навичками макетування у техніці паперової 
пластики? 
78. Назвати прийоми та методи роботи з папером для виконання макету рельєфу. 



79. Дати загальну характеристику об’ємно-просторової форми. 
80. Пояснити художньо-композиційні закономірності створення об’ємно-просторової композиції. 
81. Охарактеризувати відкриту та закриту композиційну об’ємну форму. 
82. Яка конструктивна послідовність об’єднання елементів об’ємно-просторової композиції? 
83. Назвати принципи асоціативного мислення. 
84. Охарактеризувати види асоціацій. 
85. Пояснити, як використовують символіку кольорів в сучасному мистецтві. 
86. Дати визначення художнього образу. 
87. За якими принципами створюється художній образ? 
Чи можливе одночасне застосування в одному й тому самому художньому об’єкті симетрії і 
асиметрії, динамічності та статичності форми? 
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