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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Композиція» складена                    

відповідно до освітньо - професійної програми підготовки 022 - «Дизайн» напряму 

«Графічний дизайн та реклама». 

Предметом вивчення дисципліни є: теоретичні основи мистецтва композиції та 

гармонізації художніх форм; засоби графічної формалізації й стилізації; набуття вмінь 

та навичок у матеріалізації інформації та створенні художніх образів засобами 

композиції; розвиток просторового та  професійного мислення майбутніх фахівців 

графічного дизайну. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язана з такими дисциплінами як: «Історія 

мистецтв», «Рисунок», «Проектна графіка», «Кольорознавство», «Шрифти та 

каліграфія», «Нарисна геометрія та перспектива». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою програми є забезпечення студентів знаннями категорій та засобів  

побудови композицій різних видів для подальшого їх застосування у фаховій 

діяльності,  а також розвиток їх образного та композиційного мислення, креативності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Композиція» є:  

– правильно визначати структурні принципи побудови площинної композиції; 

– вміти аналізувати композицію як тип структури і як метод художньо-образного 

формоутворення; 

– вміти застосовувати засоби гармонізації форми: симетрія, ритм, пропорції; та 

засоби художньої виразності: контраст, динаміку, масштабність; 

– володіти термінологією, методично вірно викладати матеріал в процесі 

майбутньої професійної  діяльності. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– теоретичні основи композиції (закони, засоби і категорій композиції); 

– об’єктивні та символічні значення кольору; 

– основи побудови форми; 

– основні композиційно-пластичні прийоми; 

– види композиції та сфери їх застосування. 

уміти:  

– аналізувати об’ємно-просторові форми і композицію об’ємів; 

– свідомо моделювати, коригувати та змінювати форму, використовуючи різні 

композиційні прийоми, засоби гармонізації форми (симетрія, ритм, пропорції) та 

засоби художньої виразності (контраст, динаміку, масштабність); 

– втілювати композиційні рішення графічними засобами та макетуванням 

площинних та об’ємно- просторових об’єктів; 

– створювати заданий образ засобами композиції та передбачати результат 

застосування певних композиційних прийомів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться а 90  години /а  3  кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Площинна композиція. 

 

Тема 1. Композиція образотворчого мистецтва як наука. 

Основні поняття композиції. Найпростіші зображувальні засоби та матеріали. 

Основні елементи композиції: лінія-пляма-фактура. Принципи зорового сприйняття. 

Види композиції. Основні закони композиції.  

Тема 2. Формальні засоби композиції. 

Прийоми, закони і засоби побудови гармонійної композиціі (повторення і 

узагальнення). Основні засоби композиції: симетрія та асиметрія, контраст та нюанс, 

динаміка та статика, ритм, метр, пропорції, масштаб. 

Змістовий модуль 2. Площинна композиція. 

Тема 3  Площинна композиція. Прийоми, закони і засоби побудови гармонійної 

композиціі (повторення і узагальнення). 

- геометрична формалізація засобів композиції, знаки та символи, 

комбінаторика, стилізація 

Тема 2  Психологічні основи сприйняття композиції. Асоціативна композиція. 

-психо-емоційний вплив кольору залежно від вікових особливостей 

-культурні та світоглядні відмінності у сприйнятті кольору 

-психо-емоційний вплив форми 

 

Змістовий модуль 3. Фронтальна композиція. 

Тема 3  Фронтальна композиція 

- особливості побудови фронтальної композиції 

- види фронтальної композиції 

- можливості застосування симетрії та асиметрії, контрасту чи нюансу, 

динаміки та статики, ритму і метру, пропорцій і масштабу при побудові фронтальної 

композиції 

- домінування певних засобів побудови композиції (ритм, контраст тощо) 

 

Змістовий модуль 4. Об`ємна композиція. 

Тема 4 Об`ємна (тривимірна) композиція.  

- особливості побудови тривимірної композиції 

- особливості сприйняття тривимірної композиції в різних типах простору 

Тема 5 Образна та функціональна об’ємна композиція. 

- можливості застосування засобів композиції при побудові об`ємної 

композиції заданого образного вирішення та функціонального призначення 
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Змістовий модуль 5. Глибинно-просторова композиція. 

 Тема 6  Глибинно-просторова композиція у відкритому, частково обмеженому   

та обмеженому просторі. 

- основні типи глибинно-просторових композицій 

- можливості застосування принципів та засобів композиції 

(симетрія/асиметрія, контраст/нюанс, статика/динаміка, ритм/метр, масштабність) у 

відкритому, частково обмеженому  та обмеженому просторі. 

Тема 7 Глибинно-просторова композиція у, частково обмеженому просторі. 

- можливості застосування принципів та засобів композиції 

(симетрія/асиметрія, контраст/нюанс, статика/динаміка, ритм/метр, масштабність) у 

частково обмеженому  просторі. 

Тема 8. Глибинно-просторова композиція в обмеженому просторі. 

- можливості застосування принципів та засобів композиції 

(симетрія/асиметрія, контраст/нюанс, статика/динаміка, ритм/метр, масштабність) в 

обмеженому просторі. 
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