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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з лектором є електронні листи 

(тільки у робочі дні з 9-00 до 17-00). Умови листування: в темі листа обов’язково має бути 

зазначена назва дисципліни; в полі тексту листа позначити ПІБ студента, який звертається 

(анонімні листи на розглядаються); файли підписуються таким чином: прізвище_завдання. 

Розширення: текст – doc, docx, ілюстрації – ipeg, pdf. Окрім роздруківок для аудиторних 

занять, роботи для рубіжного контролю (реферати) мають бути надіслані на пошту 

викладача та кафедри. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у 

визначені дні та години. 

    

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передумовами для вивчення дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки» є: 

Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн», що затверджений та введений в дію Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.12.2018 р. № 1391. В ньому наведено: 

теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи дизайну та їх 

використання для забезпечення заданих властивостей та естетичних характеристик 

об’єктів дизайну (за спеціалізаціями) та методи, методики та технології: методики 

проєктування та виготовлення одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів 

дизайну; технології роботи у відповідних спеціальних матеріалах (за спеціалізаціями). Ряд 

компетентностей випускника (з переліку інтегральної, загальних і спеціальних – фахових, 

предметних) забезпечуються вивченням цієї дисципліни - «Основи композиції і проєктної 

графіки».  

mailto:kafedra.inob@gmail.com
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НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  

 

Базою навчального тезаурусу дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки» є 

складений за авторською методикою курс лекцій (укладач к. арх., доцент Наталія Трегуб), 

який охоплює термінологічні, історичні та сучасні дані (монографії, підручники, навчальні 

посібники, словники-довідники, каталоги, електронний ресурс мережі Інтернет зі світової 

та вітчизняної архітектурно-дизайнерської практики). Лекційний матеріал 

супроводжується відповідними наочними зразками у вигляді слайдів та відео. 

    

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ 

 

Додаткові науково-інформаційні матеріали, літературні джерела, у тому числі 

актуальні  наукові та практичні розробки з дизайну інтер’єрів та меблів і матеріально-

художньої культури, дані про дизайнерські наукові центри, школи, групи і т. ін., 

інноваційні технології в дизайні та сучасне обладнання можливо переглянути у мережі 

Інтернет. Відповідні посилання на потрібний сайт надаються лектором підчас занять або 

за проханням студента після закінчення лекції, а також в процесі електронного 

листування. 

 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 

Для ведення конспекту лекцій потрібен зошит та ручка. Необхідно також мати 

альбом для зарисовок, олівець, а також комп’ютерну техніку (ноутбук, планшет тощо) з 

можливістю виходу до мережі Інтернет. Для іноземних студентів, які недостатньо 

володіють державною мовою України, пропонується використання необхідних для 

паралельного перекладу гаджетів (смартфону, планшету, ноутбуку). Головною 

програмою, необхідною для опанування лекційного матеріалу та виконання рефератів, є 

Microsoft Word. Проведення лекцій в системі ONLINE – в програмі SKYPE, MEET. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни  «Основи композиції і проєктної графіки» 

є надання студентам науково-теоретичної основи формоутворення композицій площинних 

та об’ємно-просторових форм, а також розвинення у них композиційного мислення та 

чуття гармонії форм, яка досягається синтезом художньої інтуїції та математичних 

закономірностей.  

Завдання дисципліни: 

-    сформувати у студентів стійку мотивацію до вивчення дисципліни та потребу в 

систематизованих знаннях в цій галузі; 

- оволодіння системою теоретичних знань та алгоритмом практичних дій в процесі 

моделювання формальних композицій;  

- надбання студентами методичних та практичних знань в процесі визначення 

основних закономірностей побудови об’ємно-просторових форм і проведення 

передпроєктного аналізу прототипів та архітектурно-ландшафтних ансамблів; 

- формулювання проєктних проблем, обґрунтування авторської концепції. 

В результаті вивчення дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки» студенти 

повинні: 

- знати: роль пропедевтичного курсу основ композиції в системі професійних 

дизайнерських дисциплін; основні властивості (геометричний вид форми, розмірі, 

положення форми у просторі, маса, фактура, колір, світлотінь) та закономірності 

організації об’ємно-просторових форм (види відношень, супідрядність, масштабність,  
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вагові співвідношення, пропорції, метро-ритмічний порядок), види композиції 

(фронтальна, об’ємна, глибинно-просторова); 

- вміти: 

- вміти створювати композиційно цілісні, гармонійні формальні рішення та адекватні 

асоціативні тематичні образи; 

- формулювати обгрунтовану авторську концепцію проєкту, ілюструвати дизайн-

концепції засобами вербальних і графічних форм відображення; 

-  здійснювати передпроєктний аналіз всіх впливових чинників на об’єкт проєктування та 

виконувати композиції в кольоро-графічних матеріалах та в макетах;  

- здійснювати процес композиційного формоутворення з урахуванням сучасних 

технологій і конструктивних рішень, а також функціональних і естетичних вимог до 

об’єкту дизайну; 

-     розробляти проєктну документацію дизайн-продукту (ортогональні проєкції, 

креслення композиційно-пластичного, конструктивного та матеріально-технологічного 

рішення об’єкту проєктування, перспективні або аксонометричні  зображення); 

- раціонально організовувати проєктний процес; обирати оптимальні згідно 

економічним вимогам рішення. 

 

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Очна форма навчання: дисципліна вивчається протягом першого і другого 

семестру 1 курсу першого рівня вищої освіти (12 кредитів ECTS). Загальна кількість годин 

– 360 (з них аудиторних - 180 год., лекційні - 20 год., практичні - 160 год., самостійна 

робота - 180 годин).  

Заочна форма навчання: навчальна дисципліна «Основи композиції і проєктної 

графіки» містить 28 годин практичних занять, самостійна робота – 332 години. 

Рубіжна перевірка рівня і якості отриманих знань здійснюється у процесі  

виконанням практичних вправ, підсумкова – під час екзаменаційного перегляду.  

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Теми і зміст матеріалу розкриваються у процесі проведення лекційних і практичних 

занять. Самостійна робота студента спрямована на закріплення лекційних тем, розробку 

композиційних вправ. Зміст самостійної роботи включає пошук і аналіз додаткової 

інформації, розробку ескізів і пошукових макетів, передпроєктний аналіз архітектурно-

ландшафтної ситуації, комп’ютерних програм, виконання завершених завдань до 

рубіжного контролю і екзаменаційного перегляду, а також (за бажанням) написання тез 

доповідей для участі в студентських наукових конференціях. 

 

РОЗПОДІЛ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ (1 та 2 СЕМЕСТРИ) 

 

№ 

п/п 

Назва розділів, 

тем лекцій 

Кільк. 

годин 
Анонс лекційного матеріалу 

1 2 3 4 

1 СЕМЕСТР 

Розділ 1. Теоретичні основи побудови композиції об’ємно-просторових форм  
1. Тема 1. (лекція) 

«Основні властивості 

об’ємно-просторових 

форм». 

  

 

4 Розглядаються геометричні види форми (об’ємна, 

площинна, лінійна), співвідношення розмірів за 

трьома просторовими координатами, характер 

поверхонь, що обмежують форму: прямолінійні, 

криволінійні, ламані.  

Аналізується розмір форми (по відношенню до 
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людини, як співвідношення розмірів елементів 

форми або як співвідношення двох чи більше 

форм) та її положення в просторі. 

Аналізуються властивості та особливості об’ємно-

просторових форм: маса, фактура, світлотінь, колір 

(ряди ахроматичних тонів, хроматичних тонів та 

від спектральних до ахроматичних). 

2. Тема 2.  (лекція) 
«Основні 

закономірності 

побудови об’ємно-

просторових форм».  

4 Розглядаються поняття цілісності, спів-

розмірності та супідрядності всіх елементів 

композиції. Аналізуються головні закономірності 

побудови площинних та об’ємно-просторових 

форм: відношення, пропорції, ритм. Порівнюються 

методи членування форм у відповідних 

закономірних відношеннях, розроблені майстрами 

архітектури (Вітрувій, Альберті, Серліо. Палладіо, 

Віоле-ле-Дюк, Корбюз’є).  

Види відношень: прості та ірраціональні 

(відношення діагоналі квадрату та його сторони; 

відношення висоти рівностороннього трикутника 

до половини його основи; відношення «золотого 

перерізу»). 

Тотожність, нюанс, контраст. Види симетрії, 

асиметрія. Відношення та динаміка форми. 

Супідрядність. Відношення та масштабність. 

Вагові відношення. Тектоніка. Пропорції. 

3. Тема 3. (лекція) 
«Метричний і 

ритмічний порядок»  

 

2 Аналізуються поняття «метр і ритм» в 

композиції. Форма та інтервал. Метричні ряди 

елементів та їх сполучення. Ритмічні ряди 

елементів та їх сполучення. Математичні 

закономірності  (геометрична та арифметична 

прогресія). Сполучення властивостей у ритмічних 

рядах елементів форми. Види ритмічних 

сполучень. 

2 СЕМЕСТР 

Розділ 1. Види композиції (фронтальна, об’ємна, глибинно-просторова) 

4. Тема 4. (лекція) 

«Фронтальна 

композиція» 

4 Розглядається формалізм як художній метод 

на рубежі XIX – XX століть, що з’єднав багато 

чисельні течії і школи мистецтва (футуризм, 

кубізм, абстракціонізм, сюрреалізм, фовізм, 

ташизм, експресіонізм і т.д.), довів до абсолюту 

естетизацію форми в мистецтві, ідеалізував «гру 

чистих форм», відмовився від передачі будь-якого 

змісту (безпредметне мистецтво). 

Аналізується характер фронтальної 

композиції: побудова елементів форми в їх 

композиційному зв’язку за двома фронтальними 

координатами (вертикаль, горизонталь), глибинна 

координата має підпорядковане значення. 

Сприйняття фронтальної композиції - при 

статичному положенні глядача. Умови 

фронтальності в залежності: від співвідношень між 

висотою і шириною поверхні, від форми силуету 
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(квадрат, прямокутник, трапеція, півколо), від 

характеру основних членувань, від розміщення 

елементів по глибині, від домінування певного 

методу побудови композиції (метр, ритм), від 

урівноваженості в співвідношеннях властивостей 

елементів форми (колір, фактура, світлотінь, 

рельєф). 

Розглядаються методи побудови фронтальної 

композиції. Супідрядність членувань поверхонь. 

Вираження членувань поверхні. Види фронтальної 

композиції. Симетрія, асиметрія, дисиметрія. 

Фронтальна композиція і просторове середовище. 

5. Тема 5. (лекція) 

«Об’ємна  

композиція» 

4 Характеризується вид об’ємної композиції, 

що будується за трьома координатами з відносно 

рівними вимірами, розвиваючись у просторі, в 

залежності від факторів: 1) співвідношення вимірів 

форми за трьома координатами: 2) від виду 

поверхні: 3) від положення форми по відношенню 

до глядача; 4) від напрямку струменів освітлення; 

5) від характеру членувань її поверхні і маси; 6) від 

елементів, оточуючих головний об’єм. 

Розрахована на сприйняття при обході глядача 

навколо форми або (в залежності від оточуючого 

середовища) на сприйняття її з двох і трьох сторін. 

Методи побудови об’ємності форми та види 

об’ємної композиції. Композиційний центр. 

Об’ємна композиція та середовище. 

6. Тема 6. (лекція) 

«Глибинно-

просторова 

композиція» 

2 Характеризується глибинно-просторова 

композиція взаємовідносинами об’ємно-

просторових форм: 1) поверхонь, об’ємів, їх 

комплексів, просторів між ними, розміщених за 

трьома координатами і розрахованих на 

сприйняття при русі людини в глибину простору. 

Типова і домінуюча ознака глибинно-просторової 

композиції – простір, що утворений закономірною 

розстановкою форм. Умови глибинності простору 

в залежності: від протяжності форм за основними 

координатами (ширина, глибина); від розміру 

форми; від обмеження його за трьома 

координатами; від положення форми в просторі; 

від членувань його за двома координатами; від 

умов перспективи. 

Методи побудови глибинності простору. 

Види глибинно-просторової композиції 

(обмеження простору за трьома координатами, 

кількість основних просторових форм). Види 

композиційних центрів. 

 

 Матеріали лекцій підлягають перманентному оновленню і доповненню з 

відповідним корегуванням. 

 

 



Силабус                                                                          Основи композиції і проєктної графіки 

 

РОЗПОДІЛ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (1 та 2 СЕМЕСТРИ) 

 

№ 

п/п 

Назва розділів, 

тем практичних 

занять 

Кільк. 

годин 
Анонс практичних занять 

1 2 3 4 

1 СЕМЕСТР 

Розділ 1. Прийоми проєктної графіки  

1. Тема 1. 

Вправа № 1 

«Лінійне 

членування 

площини» 

12 На основі розробленого модульного графічного 

елементу  площею 10х10 мм створити площинну 

композицію, в якій за допомогою належних 

комбінацій рядів модулів сформувати різні стани 

поверхні: статичний, динамічний, деформаційний. 

Формат – А-3 (30х40 см). Матеріали та інструменти: 

планшет 40х60 см, ватман, олівець, рапідографи.   

 

2. Тема 2. 

Вправа № 2. 

«Техніка 

акварельної 

відмивки» 

12 На основі скомпонованих  на ватмані геометричних 

фігур (прямокутники, кола) засобами акварельної 

відмивки (техніка гризайль) створити світло-тональні 

рішення форм (циліндрів, сфер, прямокутних 

поверхонь). Формат – А-3 (30х40 см). Матеріали та 

інструменти: планшет 40х60 см, ватман, олівець, 

акварель, рапідограф.  

3. Тема 3. 

Вправа № 3. 

«Рапорт» 

12 На основі розробленого графічного модуля площею 

20х20 мм створити комбінаторні варіанти 

розміщення згрупованих модулів в площинах на 

форматах 200х200 мм. Кількість варіантів – (4 - 10). 

Виконані за допомогою комп’ютерних програм 

композиції скласти в розкладну стрічку-книжку. 

Матеріали та інструменти: ватман, комп’ютерна 

графіка.    

Розділ 2. Формування площинних кольоро-графічних композицій 

4. Тема 4. 

Вправа № 4. 

«Аналіз роботи 

майстра авангарду» 

12 На основі обраної роботи майстра авангарду 

(площинної супрематичної конструкції чи об’ємно-

просторового архітектону) виконати графічний 

аналіз побудови композиції: пропорції, 

співвідношення частин і цілого, модульні сітки, осі. 

Формат – А-3 (30х40 см). Матеріали та інструменти: 

планшет 40х60 см, ватман, клей, олівець, гуаш, 

рапідограф, гелієві ручки.  

5. Тема 5. 

Вправа № 5. 

«Композиція з 

заданих елементів» 

  

16 Розробити і виконати площинну формальну 

композицію з геометричних фігур і букв в 

гармонічній кольоровій гамі. Виконати 

графоаналітичну схему пропорціювання композиції. 

Формат – А-3 (30х40 см). Матеріали та інструменти: 

планшет 40х60 см, клей, ватман, олівець, гуаш, 

рапідограф, гелієві ручки. 

6. Тема 6. 

Вправа № 6. 

«Композиція на 

основі метру та 

16 Розробити і виконати формальну площинну 

композицію з геометричних фігур і букв в 

гармонічній кольоровій гамі, в якій використати різні 

прийоми метро-ритмічних перетворень (зміни 
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№ 

п/п 

Назва розділів, 

тем практичних 

занять 

Кільк. 

годин 
Анонс практичних занять 

ритму» розмірів і силуетів фігур, кольорові розтяжки тощо). 

Формат – А-3 (30х40 см). Матеріали та інструменти: 

планшет 40х60 см, клей, ватман, олівець, гуаш, 

рапідограф.  

2 СЕМЕСТР 

Розділ 1. Моделювання видів композиції 

1. Тема 1. 

Вправа № 1. 

«Фронтальна 

композиція»  

12 Розробити макет фронтальної композиції на основі 

трансформації формальної композиції майстра 

авангарду із застосуванням прийомів виявлення 

фронтальності поверхні: рельєфність площини і 

супідрядність членувань, співставлення гладких і 

фактурних кольорових форм. Викреслити 

графоаналітичну схему побудови фронтальної 

композиції. Фронтальна композиція може 

асоціюватися з фасадом будівлі, з інформаційним 

стендом, з вбудованою шафою тощо. Макет і схема 

розміщується на форматі А-3 (30х40 см). Висота 

макету – 0,5-2 см. Матеріали та інструменти: ватман, 

кольоровий папір чи кольорові зразки гуашшю, 

лінійка, трикутник, макетний ніж, клей, рапідограф. 

2. Тема 2.  

Вправа № 2. 

«Об’ємна 

композиція» 

12 Розробити макет об’ємної композиції на основі 

трансформації формальної композиції майстра 

авангарду із застосуванням прийомів співвідношення і 

пропорцій сторін (кубу, паралелепіпеду, циліндру, 

конусу) за трьома координатами, зорове 

урівноваженого взаємного розміщення об’ємів між 

собою, врізання площинних форм у головний об’єм, 

включення рельєфної пластики навколо об’ємної 

композиції. Об’ємна композиція може асоціюватися з 

виставковим стендом, знаком міста, з скульптурою, з 

стелою, з рекламною установкою тощо. Формат – А-3 

(30х40 см). Висота макету – 15-25 см. Матеріали та 

інструменти: ватман, кольоровий папір чи кольорові 

зразки гуашшю, лінійка, трикутник, макетний ніж, 

клей, рапідограф. 

3. Тема 3. 

Вправа № 3. 

«Глибинно-

просторова 

композиція» 

14 Розробити макет глибинно-просторової композиції на 

основі трансформації формальної композиції майстра 

авангарду із застосуванням прийомів гармонійного 

відношення висоти, ширини та глибини, метро-

ритмічного членування простору, контрастного 

співставлення просторів (за формою і протяжністю за 

трьома координатами, за масою та іншим 

властивостям). Елементи простору можуть викликати 

асоціації з будівлями, рельєфом місцевості, естакадами 

і перехідними містками, з дитячим майданчиком тощо. 

Формат – А-3 (30х40 см). Висота елементів макету – 1-

8 см. Матеріали та інструменти: ватман, кольоровий 

папір чи кольорові зразки гуашшю, лінійка, трикутник, 

макетний ніж, клей, рапідограф. 
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№ 

п/п 

Назва розділів, 

тем практичних 

занять 

Кільк. 

годин 
Анонс практичних занять 

Розділ 2. Композиційне рішення вхідної зони до рекреаційного простору 

4. Тема 4. 

Вправа № 1. 

«Композиційне 

рішення входу до 

парку» 

42 Розробити композиційне рішення зони входу до 

рекреаційного простору в міському середовищі 

(парк, сквер, гральна площадка, зоосад). 

Склад проєкту: ситуаційний план з знаком сторін 

світу (М=1:1000, 1:500), генеральний план з показом 

місця входу (М=1:200), макет входу (М=1:20, 1:25), 

ортогональні проєкції з розмірами (головний вид, вид 

збоку або розріз, вид зверху, М=1:20, 1:25), 

перспективне зображення входу в ландшафтному 

оточенні, підпис назви проєкту, концепція. Формат 

планшету 40х60 см. Матеріали та інструменти: 

ватман, кольоровий цупкий папір, лінійка, 

трикутник, макетний ніж, клей, рапідограф.      

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Рубіжний контроль знань здійснюється шляхом проведення контрольних практичних 

робіт. Підсумковою формою контролю опанування і закріплення знань з дисципліни є 

екзаменаційний перегляд, що проводиться по закінченню семестру. Загальна оцінка 

виставляється за результатом перегляду, а також з урахуванням рівня участі студента в 

обговоренні проблемних питань з теорії композиції, оцінки контрольних практичних 

завдань та регулярності відвідування аудиторних занять. На оцінку може позитивно 

вплинути написання тез, в яких віддзеркалюється науково-теоретичний підхід студента до 

аналізу певних положень, що витікають з матеріалів даної дисципліни. Підготовка тез 

доповіді на студентській конференції оцінюється додатковими балами (в межах 1 – 5). 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

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 B 

Добре 
75-81 C 

64-74 D 

Задовільно 
60-63 E 

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 
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ПРАВИЛА ЛЕКТОРА (ВИКЛАДАЧА) 

 

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. На проведення занять з 

дисципліни розповсюджуються загальноприйняті норми і правила поведінки у закладі 

вищої освіти. Під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають 

навчальному процесу, будь то занадто гучне спілкування, вільне пересування аудиторією 

чи користування мобільними телефонами. З боку викладача вітається активна участь 

студента і його власна думка в обговоренні актуальних питань, що розглядаються. В разі 

необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі 

інноваційних досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, про що повинен 

попередити студентів. Викладач повинен створити безпечні та комфортні умови для 

реалізації процесу навчання особам з особливими потребами здоров’я (в межах означеної 

аудиторії).  

Міжособистісна  відповідальність. У разі відрядження, хвороби або іншої 

важливої причини лектор має право перенести заняття на інший день за умови 

узгодженості з навчальною частиною та існуючим розкладом занять. Про дату, час та 

місце проведення занять лектор інформує студентів через старосту групи.   

 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Не припустимі пропуски лекцій студентами без поважних причин. Причини 

пропуску занять мають бути підтверджені деканатом факультету ДС. У разі пропуску 

занять студент має самостійно опрацювати матеріали теми лекцій і зробити відповідні 

записи в конспекті. Відсутність студента на контрольних заняттях (на модульному тижні) 

і невиконання відповідей на тести безпосередньо впливає на зниження підсумкової оцінки 

(мінус 5 балів за пропуск).  

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Під час написання рефератів і статей, текстів доповідей для участі в конференціях 

студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (не допускається 

плагіат – суттєве запозичення або копіювання в статті/рефераті чужих матеріалів без 

посилання на автора чи оригінал об’єкту середовища (предмету дизайну). Корисні 

посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-

325783.html   

РОЗПОДІЛ БАЛІВ у 1-му семестрі 

Розділи, теми Форма звітності Бали 

Розділ 1, теми 1-3 Поточний контроль 0 – 10 

Розділ 1, теми 1-3 Виконання практичних 

завдань № 1, № 2, № 3 

Поточний контроль 

0 – 30 

 

0 – 10 

Розділ 2, теми 4-6 Виконання практичних 

завдань № 4, № 5, № 6 

Поточний контроль 

0 – 30 

 

0 – 10 

 Екзаменаційний перегляд 10 

 Всього балів 100 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ у 2-му семестрі 

Розділи, теми Форма звітності Бали 

Розділ 1, теми 4-6 Поточний контроль 0 – 10 

Розділ 1, теми 1-3 Виконання практичних 

завдань № 1, № 2, № 3 

Поточний контроль 

0 – 30 

 

0 – 10 



Силабус                                                                          Основи композиції і проєктної графіки 

Розділ 2, тема 4 Виконання практичного 

завдання № 4 

Поточний контроль 

0 – 30 

 

0 – 10 

 Екзаменаційний перегляд 10 

 Всього балів 100 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Бали 
Критерії оцінювання 

 0–20 0–40 

А+ 20 40 Студент у повному обсязі опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, проявив креативне мислення при виконанні практичних 

завдань, відповідей на питання рубіжного контролю, додатково 

підготував тези доповіді для наукової конференції, виступив з 

доповіддю на студентській конференції.  

А 17–19 37–39 Студент у повному обсязі опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, проявив креативне мислення при виконанні практичних 

завдань, відповідей на питання рубіжного контролю.  

А- 16 36 Студент у повному обсязі опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, проявив креативне мислення при виконанні практичних 

завдань, відповідей на питання рубіжного контролю.  

В 12–15 32–35 Студент добре опанував обсяг матеріалу самостійного курсу.  

С 8–11 22–31 Студент в цілому добре опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, творчо та якісно виконав більшість поставлених завдань, але 

виконана робота має суттєві недоліки. 

D 4–7 10–21 Студент у недостатньому обсязі опанував матеріал самостійного 

курсу.  

Е 1–3 1–9 Студент у недостатньому  обсязі опанував матеріал самостійного 

курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана 

робота має багато значних недоліків (неякісне виконання кольоро-

графічних вправ і макетів, помилки у проєктній документації, 

несвоєчасна подача виконаної роботи на екзаменаційний перегляд 

без поважної причини тощо).    

 0 0 Пропуск рубіжного контролю 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ 

Передбачено додаткові бали за активність студента під час лекцій при обговоренні 

проблемних питань композиційного формоутворення (1-3), виступу на конференції та 

публікацію статті у збірнику матеріалів студентської конференції, або у фаховому виданні 

(1-5). 

 

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ СФОРМОВАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ 

ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Заплановані результати освоєння 

дисципліни (компетенції) 
Програмні результати навчання  

Інтегральна компетентність (ІК) 

▪ Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі дизайну, або у процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій і 

методів дизайну та характеризується 

▪ Збирати та аналізувати інформацію для 

обґрунтування дизайнерського проєкту, 

застосовувати теорію і методику 

дизайну, фахову термінологію (за 

професійним спрямуванням), основи 

наукових досліджень. 
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комплексністю та невизначеністю умов. ▪ Визначати функціональну та естетичну 

специфіку формотворчих засобів 

дизайну у комунікативному просторі. 

Загальні компетентності (ЗК)  

▪ Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

▪ Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

▪ Застосовувати набуті знання і 

розуміння предметної області та сфери 

професійної діяльності у практичних 

ситуаціях. 

▪ Визначати мету, завдання та етапи 

проектування. 

▪ Оцінювати об’єкт проєктування, 

технологічні процеси в контексті 

проєктного завдання, формувати 

художньо-проєктну концепцію.  

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності   (СК) 

▪ Здатність застосовувати сучасні методики 

проєктування одиничних, комплексних, 

багатофункціональних об’єктів дизайну. 

▪ Здатність використовувати сучасне 

програмне забезпечення для створення 

об’єктів дизайну. 

▪ Здатність здійснювати колористичне 

вирішення майбутнього дизайн-об’єкта. 

▪ Здатність застосовувати  у проєктно-

художній діяльності спеціальні техніки та 

технології роботи у відповідних матеріалах 

(за спеціалізаціями). 

 

▪ Аналізувати, стилізувати, 

інтерпретувати та трансформувати 

об’єкти для розроблення художньо-

проєктних вирішень. 

▪ Створювати об’єкти дизайну засобами 

проєктно-графічного моделювання. 

▪ Враховувати властивості матеріалів та 

конструктивних побудов, застосовувати 

новітні технології у професійній 

діяльності. 

▪ Відображати морфологічні, стильові та 

кольоро-фактурні властивості об’єктів 

дизайну.  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Архитектурный дизайн: словарь-справочник / под общ. ред. Е.С. Агранович-

Пономарѐвой. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 342, [3] с. – (Строительство и дизайн). 

2. Базилевский А.А., Барышева В.Е. Дизайн. Технология. Форма.: Учеб. пособие по 

спец. «Дизайн архитектурной среды». – М.: Архитектура-С, 2010. – 248 с., ил. 

3. Божко Ю.Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования: Учебник. – К.: 

Вища школа, 1991. – 245 с.: ил. 

4. Волкотруб И.П. Основы комбінаторики в художественном конструировании: Учеб 

пособие для учащихся техникумов. – К.: Вища школа. Головное узд-во, 1986. – 159 

с.:ил. 

5. Губаль Б. Композиція в дизайні. Одно-, дво- і тривимірний простір: навчальний 

посыбник / Богдан Губаль; за ред.. Э.А. Антоновича. – Івано-Франківськ - 

Тернопіль: ПЦ Матвей, 2011. – 240 с.; іл.. 

6. Голобородько В.М. Ергономіка для дизайнерів: підручник. – Харків: ХДАДМ, 

2012. – 378 с.: іл. 

7. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 92 с. 

8. Даниленко В.Я. Дизайн. – Харків: Видавництво ХДАДМ, 2003. – 320 с. 



Силабус                                                                          Основи композиції і проєктної графіки 

9. Костенко Т.В. Основи композиції та тривимірного формоутворення: навчально-

методичний посібник / Т.В. Костенко. – Харків6 ХДАДМ, 2003. – 256 с. 

10. Котович Т.В. Энциклопедия русского авангарда / Т.В. Котович. – Мн.: 

Экономпресс. 2003. – 416 с., [8] л. ил.: ил. 

11. Кравец В.И. Колористическое формообразование в архитектуре. Монография. – 

Харьков: Вища школа, Изд-во при Харьк. ун-те, 1987. – 132 с. 

12. Кринский В.Ф., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-

пространственной композиции. – М.: Стройиздт, 1968. – 168 с. 

13. Методические указания по дисциплине «Основы композиции и проектной 

графики» для студентов 1-2 курсов специализации «Проектирование интерьеров, 

выставок и реклам» / Сост. З.Д. Юдкевич. – Харьков: ХХПИ, Харьк. филиал 

Межвузовского полиграфического предприятия, 1984. – 40 с.  

14. Методические указания к выполнению композиционных упражнений с 

использованием цвета для студентов 1 курса  специальности 05.22 

«Проектирование интерьеров, выставок и реклам» / Составители: Трегуб Н.Е., 

Алексеенко А.М. – Х.: ХХПИ, Харьк. межвузовское полиграфическое предприятие, 

1989. – 30 с. 

15. Методические указания по выполнению упражнения «Раппорт» по дисциплине 

«Основы композиции и проектной графики» для студентов 1 курса  специальности 

05.22 «Проектирование интерьеров, выставок и реклам» / Составители: Трегуб 

Н.Е., Комиссарук Б.М. – Х.: ХХПИ, Харьк. межвузовское арендное 

полиграфическое предприятие, 1990. – 28 с. 

16. Мігаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища: навч. посібник 

/ С.П. Мігаль,  І.А. Дида, Т.Є. Казанцева – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2014. – 228 с., іл. 

17. Михайленко В.Є., Кащенко О.В. Основи біодизайну: Навч. посібник. – К.: 

Каравела, 2011. – 224 с. 

18. Основы архитектурной композиции и проектирования / Под общ. ред. Тица А.А. - 

К.: Издательское объединение «Вища школа», 1976. - 256 с. 

19. Основи дизайну архітектурного середовища: підручник / Тімохін В.О., Шебек 

Н.М., Малік Т.В. та ін.. – Київ: КНУБА, 2010. – 400 с. 

20. Рижова І.С., Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Резанова Н.О. Дизайн середовища: 

Словник-довідник / За ред. д. філос. н. проф. І.С. Рижової. – Львів: Простір-М., 

2017. – 360 с. 

21. Сычѐва А.В., Титова Н.П. Ландшафтный дизайн. Эстетика деталей городской 

среды. – Мн.: Вышейшая школа, 1984. – 126 с. 

22. Трегуб Н.Е. Цвет и форма: комбінаторній експеримент. Техническая євтетика. – 

1988, № 11, С. – 25-26. 

23. Трегуб Н.Є. Кількісна оцінка формоутворюючої дії кольору в об’єктах архітектури 

і дизайну. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. 

праць вищих навчальних закладів художньо-будівельного профілю України і Росії / 

Під заг. ред. Н.Є. Трегуб. – Х.: ХДАДМ. – 2003, вип. № 3-4 – 2004, вип. № 1-2. – С. 

211-214. 

24. Трегуб Н.Е. Интерпретация художественного языка мастеров авангарда и 

конструктивизма в творчестве архитекторов и дизайнеров XX – начала XXI века. 

Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. праць в.н.з. 



Силабус                                                                          Основи композиції і проєктної графіки 

художньо-будівельного профілю України і Росії / під заг. ред. Н.Є. Трегуб. – Х.: 

ХДАДМ, 2005, вип. № 6. – С. 119-126. 

25. Трегуб Н.Є. Результати експериментів з кількісної оцінки формоутворюючої дії 

кольору в об’єктах архітектури і дизайну в контексті візуальної комфортності 

міського середовища. Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. 

Вип. 69, серія: Технічні науки та архітектура. – К.: «Техніка», 2006. – С. 363-368. 

26. Трегуб Н.Є. Інтерпретація форм античності в об’єктах дизайну (методика 

ХДАДМ). Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung 

wissenschaftlicher Arbeiten «ЛÒГО∑» zu den Materialien der internationalen 

wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B.4), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: 

Europäische Wissenschaftsplattform. 148 s. – S. 117-122. 

27. Трегуб Н.Є. Формування композиційного мислення в рамках освітньо-професійної 

програми «Архітектурно-ландшафтне середовище» (ХДАДМ). Theoretical and 

empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers 

«ЛÒГО∑» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 

(Vol. 4), July 24, 2020. Oxford, United Kingdom:  Oxford Sciences Ltd. & European 

Scientific Platform. – P.131-134. 

28. Tregub N. Korrigierende Funktion der Farbe in Wahrnehmungsprozeß. Farbe und Raum. 

- 1989, № 5. – s. 2, 136-137.  

29. Український авангард 1910-1930 років: Альбом / Авт. - упоряд. Д.О. Горбачов. – К.: 

Мистецтво, 1996. – 400 с.: іл.. – укр. та англ. 

30. Яковлев М.І. Композиція + геометрія: Навчальний посібник для студ. вищих навч. 

закладів. – К.: Каравела, 2007. – 240 с.    


