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В процесі вивчення даної дисципліни студенти набувають знаннята 

вміння:здійснення пошуку виразної пластичної мови для створення художнього 

образу в живописній та  графічній композиції; оволодіння своєю виконавчою 

манерою та своїм композиційним баченням живописної та графічної композиції;зі 

створення довершеного художнього витвору на рівні виставкового варіанту. 

 

Передумовами для вивчення дисципліниє набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Академічний живопис; Академічний 

рисунок; Основи художньої композиції; Академічний рисунок.  
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Програмні результати навчання: 

 

ПРН 2. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, 

формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення. 

ПРН 4. Вміти трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення 

історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку 

суспільства. 

ПРН 6. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, 

проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу. 

ПРН 11. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних 

проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основні 

принципи розвитку сучасного візуального мистецтва. 

 

Диференційовані результати навчання: 
знати: 

– закони композиції в образотворчому мистецтві; 

– теоретичні засади методики створення авторського художнього витвору; 

– особливості використання образотворчого матеріалу; 

– закони, засоби та основи композиції у самостійній діяльності; 

– закони побудови композиційних схем майбутнього витвору; 

володіти: 

– навиками створювання самостійної композиції у різних жанрах 

образотворчого мистецтва; 

– вмінням доводити художні витвори до виставкового варіанту; 

вміти:        

– підбирати робочий наочний матеріал для створення авторської композиції; 

– знаходити виразні графічні та живописні засоби, що найбільш повно 

розкривають поставлені творчі задачі; 

– користуватися художніми  живописними та графічними техніками, 

технологіями і манерами при створенні художнього образу в композиції;  

– послідовно і методично вести роботу над серією графічних листів;  

– послідовно і методично вести роботу над тематичною станковою і 

монументальною живописною композицією;  

– проводити системний композиційний аналіз творів образотворчого мистецтва; 

– етапи, методи і прийоми організації та виконання роботи над композицією; 

– виражальні засоби передачі творчого задуму у художньому витворі. 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

№п/п Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

лекції практичні самостійні 

1 Тема 1. Художній образ в різних видах образотворчого 

мистецтва (живопис, графіка, образотворче мистецтво). 

2 6 14 



2 Тема 2. Особливості створення композиційних творів 

образотворчого мистецтва. 

2 6 14 

3 Тема 3. Особливості виконання завершеної 

композиційної роботи 

2 6 15 

4 Тема 4. Особливості виконання жанрових композицій, 

спрямованих на рішення конкретних задач при 

створенні дипломних робіт (індивідуально). 

2 6 15 

 Всього 8 24 58 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Композиція» складає 60 і 100 балів і може бути 

досягнутий наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Курсова робота 1 15 20 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (доповіді, практичні 

роботи) 
1 15 20 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань – 

перегляд робіт.  
1 30 60 

Разом  60 100 

 

Передбачено виконання курсової роботи, яка повинна стати допоміжним 

матеріалом для створення будучої дипломної роботи. Формат роботи залежить від 

змісту твору, техніки виконання. При захисті курсової роботи повинні бути 

представлені усі варіанти живописних ескізів, пошуків композиції, оформлених на 

картоні. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботипредставлені в 

методичних вказівках.[1] 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для всіх студентів у вигляді 

семестрового перегляду академічних, самостійних, курсових робіт. 

 

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Композиція»: 

1) Основні закони композиції. 

2) Закон та принцип золотого перетину в образотворчому мистецтві. 

3) Особливості композиції жанрової картини. 

4) Поняття «картина» в образотворчому мистецтві. 

5) Особливості композиційної побудови в монументальному живописі. 

6) Виразні композиційні засоби монументального живопису. 

7) Виразні композиційні засоби станкового живопису. 

8) Особливості виконання станкового живопису. 

9) Композиція, як засіб вираження сюжетного задума в тематичній композиції. 



10) Художня форма, як естетична категорія. 

11) Закон новизни, як філософської категорії. 

12) Міжпредметний зв’язок композиції.  

13) Просторова композиція та її особливості. 

14) Площинна композиція. 

15) Фронтальна композиція та іі види. 

16) Формальна композиція. 
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