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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 7 

Галузь знань 

 

02 – Культура і 

мистецтво 

Нормативна 

Модулів – 2 
 (кількість семестрів) 

Спеціальність  

022 

Графічний дизайн та 

реклама 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 7 1-й, 2-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – РГ, КР 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –210  

2-й, 3-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6,5 

самостійної роботи 

студента – 7 

Ступінь вищої освіти 

 

бакалавр 

22 год. — 

Практичні 

80 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

108 год. — 

Іспит 

3 — 

Вид контролю:  

залік, іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 6,5:7 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

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. 

 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Площинна композиція. 

Тема 1. Композиція образотворчого мистецтва як наука. 

Основні поняття композиції. Композиція і психологія зорового сприйняття. 

Основні закони композиції. Правила композиції. Прийоми композиції.  

Тема 2. Правила композиції.  

Правила композиції. Прийоми композиції. 

 

Змістовий модуль 2. Формальні засоби композиції.  

Тема 3. Формальні засоби композиції. 
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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 3. Площинна композиція. 

Тема 4  Площинна композиція. Прийоми, закони і засоби побудови 

гармонійної композиціі (повторення і узагальнення). 

- геометрична формалізація засобів композиції, знаки та символи, 

комбінаторика, стилізація 

Тема 5  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 4. Фронтальна композиція. 
Тема 6  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 5. Об`ємна композиція. 
Тема 7 Об`ємна (тривимірна) композиція.  

- особливості побудови тривимірної композиції 

- особливості сприйняття тривимірної композиції в різних типах 

простору 

Тема 8 Образна та функціональна об’ємна композиція. 

- можливості застосування засобів композиції при побудові об`ємної 

композиції заданого образного вирішення та функціонального призначення 

Змістовий модуль 6. Глибинно-просторова композиція. 

 Тема 9 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 10 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 11. Глибинно-просторова композиція в обмеженому просторі. 
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- можливості застосування принципів та засобів композиції 

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

в обмеженому просторі. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Площинна композиція. 

Тема 1. Основні 

поняття 

композиції. 

30 4 10 — 16 — — — — — 

Тема 2. Правила 

композиції. 
29 3 10 — 16 — — — — — 

Разом за змістовим 

модулем 1 
59 7 27 — 32 — — — — — 

Змістовий модуль 2. Формальні засоби композиції. 

Тема 3. Формальні 

засоби композиції. 
31 5 10 — 16 — — — — — 

Разом за змістовим 

модулем 2 
31 5 10 — 16 — — — — — 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. Площинна композиція. 

Тема 4  Площинна 

композиція. 
19 2 8  9      

Тема 5. 

Асоціативна 

композиція. 

17 1 7  9      

Разом за змістовим 

модулем 3 
35 3 14  18      

Змістовий модуль 4. Фронтальна композиція. 

Тема 6 Фронтальна 

композиція. 
17 2 7  8      

Разом за змістовим 

модулем 4 
17 2 7  8      

Змістовий модуль 5. Об`ємна композиція. 

Тема 7 Об`ємна 

(тривимірна) 

композиція. 

16 1 7  8      

Тема 8 Образна та 16 1 7  8      
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функціональна 

об’ємна 

композиція. 

Разом за змістовим 

модулем 5 
32 2 14  16      

Змістовий модуль 6. Глибинно-просторова композиція. 

Тема 9 Глибинно-

просторова 

композиція у 

відкритому, 

частково 

обмеженому та 

обмеженому 

просторі. 

12 1 5  6      

Тема 10 Глибинно-

просторова 

композиція у, 

частково 

обмеженому 

просторі. 

12 1 5  6      

Тема 11. 

Глибинно-

просторова 

композиція в 

обмеженому 

просторі. 

12 1 5  6      

Разом за змістовим 

модулем 6 
36 3 15  18      

Усього годин  210 22 80 — 108 — — — — — 

                                                                                                              

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Виявлення домінанти.  4 — 

2 Метричний ряд. 4 — 

3 Ритмічний ряд. 4 — 

4 Повторюванний орнамент. Чергующийся орнамент. 6 — 

5 Симетрія. Асиметрія. 6 — 

6 Контраст. Нюанс. 6 — 

7 Площинна композиція: однонаправленний, доцентровий, 

хаотичний рух. 

7 — 

8 Асоціативна композиція «Візуалізація внутрішнього 

стану людини» (виразити композиційно та колористично  

7 — 
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наступні емоції: страх, печаль, радість, ніжність). 

9 Площинна композиція з геометричних фігур (в кольорі) 

з трансформацією симетрії  в асиметрію. 

7 — 

10 Стилізація природних мотивів. Декоративна композиція 

на основі природного аналогу. 

7 — 

11 Задані фігури на площині та види їх взаємодії 

(прилягання, врізання). 

7 — 

12 Тривимірні фігури у необмеженому просторі (в кольорі) 7 — 

13 Композиція (об`ємна або глибинно-просторова) за 

темами: місто, аеропорт, вокзал, естакада тощо. 

8 — 

 Усього  80 — 

                                                                                                              

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1. Статика і динаміка. 6 — 

2. Складний метричний ряд. 6 — 

3. Ритмічний рослинний ряд. 6 — 

4. Чергующийся орнамент. 6  

5. Асиметрія. 6 — 

6. Нюанс. 6 — 

7. Стилізація рослинної форми. 6 — 

8. Стилізація анімалістичної форми. 6 — 

9 Площинна композиція: однонаправленний, доцентровий, 

хаотичний рух. 

8 — 

10 Асоціативна композиція «Візуалізація внутрішнього 

стану людини» 

8 — 

11 Площинна композиція з геометричних фігур (в кольорі) 

з трансформацією симетрії  в асиметрію. 

9 — 

12 Стилізація природних мотивів. Декоративна композиція 

на основі природного аналогу. 

9 — 

13 Задані фігури на площині та види їх взаємодії 

(прилягання, врізання). 

9 — 

14 Тривимірні фігури у необмеженому просторі (в кольорі) 8 — 

15 Композиція (об`ємна або глибинно-просторова) 9 — 

 Усього  108 — 

 

7. Методи навчання 

Для організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів 

застосовуються наступні методи: 

в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-демонстраційні 

методи: словесні (лекція, розповідь, бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація), 

практичні (опрацювання та засвоєння теми); 
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в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

проблемного викладу, індуктивні, дедуктивні, частково-пошукові, дослідницькі; 

в аспекті керування навчанням – навчальна робота під керівництвом 

викладача, самостійна робота; 

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації 

обов’язку і відповідальності в навчанні (роз’яснення мети предмета, вимоги до 

вивчення предмета); навчальна дискусія, аналіз конкретних зразків продукції 

графічного дизайну; метод активного програмного навчання, мозкова атака; 

в аспекті самостійної діяльності – навчальний модуль (структурно-логічні 

схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту. Завдання та запитання для 

самоконтролю). 

 

8. Методи контролю 

Система перевірки знань і умінь студентів – органічна складова навчального 

процесу. Систематичний контроль впорядковує процес навчання. Стимулює 

мотивацію, дає можливість отримати достатню кількість балів, за якими можна 

об'єктивно оцінити якість навчання. Залежно від дидактичної мети 

використовують наступні види контролю: 

Попередній – має діагностичний характер. Дозволяє отримати відомості про 

вихідний рівень знань студентів і проводиться перед вивченням окремих тем 

дисципліни (письмові роботи, тести); 

Поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь студентів 

(усне опитування, диспут-спілкування, письмові роботи різного характеру, 

тести); 

Побіжний – перевірка якості засвоєння знань у процесі вивчення окремих 

тем (опитування, тести, письмові індивідуальні завдання); 

Повторний – спрямований на створення умов для формування умінь і 

навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам'яті 

(опитування, дискусії, тести, письмові роботи); 

Тематичний – перевірка рівня знань і умінь у межах певного розділу; 

Модульний – перевірка рівня знань і умінь у межах змістовного модуля 

(модульна контрольна робота); 

Підсумковий (семестровий) –для підведення підсумків та визначення якості 

сформованих умінь та набутих знань (іспит). 

Основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів – усна перевірка, 

письмова перевірка, тестова перевірка. 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Залік 
Вид занять Змістовий модуль  

№1 

Змістовий модуль 

№2 

Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 

Лекції 4 3 3 

— 

10 

Практ.зан. 23 23 23 69 

ін.види поточн. 7 7 7 21 
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контр.  

(сам. роб.) 

Усього 34 33 33 — 100 

Т1, Т2 ... Т4 – теми змістових модулів.  

 

Іспит 
Вид 

занять 

Змістовий 

модуль №3 

Змістовий 

модуль №4 

Змістовий 

модуль №5 

Змістовий  

модуль №6 

Підсумко

вий тест 

(іспит) 

Сума 

Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Лекції 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

— 

10 

Практ.зан. 6 6 6 6 6 6 6 6 48 

ін.види 

поточн. 

контр.  

(сам. роб.) 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 61,5 1,56 12 

Усього 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 30 100 

Т5, Т6 ... Т8 – теми змістових модулів.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча програма. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1.  Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: 

Прогресс, 1974. – 392 с.  

2.   Грегори Р. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия / Р. Грегори. 

– М.: Прогресс, 1970. – 192 с.  
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3.  Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього 

формотворення): навч. посіб. / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлев. – К.: Каравела, 

2004. – 304 с.  

4.  Жукова А. С. Что такое композиция?/ А.С. Жукова. - М.: Художник, № 

11, 1964.  

5. Кибрик Е. А. Объективные законы композиции в изобразительном 

искусстве/ Е.А. Кибрик.  – М.: Вопросы философии, № 10.  1966. 

6.  Ростовцев Н. Н. и др. Рисунок. Живопись. Композиция; Хрестоматия/ 

Н.Н. Ростовцев – М.: Изд-во ,,Просвещение‖, 1989. 

7.   Шорохов Є. В. Композиция/ Є.В. Шорохов. – М.: Изд-во ,,Просвещение‖, 

1986. 

8.    Барышников А. П., Лямин И, В., Основы композиции. - М., 1951. – 123 с.  

9. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. 

Композиция. – 2–е изд., М.: Просвещение, 1981. — 240 с. 

10.  Гика М. Эстетика пропорции в природе и в искусстве. – М., 1936. – 88 с. 

11. Готт В. С., Перетурин А. Ф. Симметрия, инвариантность, структура- 

М.,1967. – 168 с. 

12.  Даги И.А. Средства реализации декоративной фронтальной композиции. 

Кишинев, 1987. – 104 с. 

13.  Иконников А. В.,   Степанов Г. П. Основы архитектурной композиции. 

М., 1972. – 196 с. 

14.   Сомов Е. С. Композиция в технике. –  М., 1972. – 270 с. 

15. Урсу Н.О. Золотий перетин у композиції // Зб.наук.праць КПДПУ.  

Кам’янець-Подільський,  1997.- Вип. 3.- С. 61 – 63.  

16.  Хоггарт В. Анализ красоты. – М., 1958. – 189 с. 

 


