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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і 

тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в темі листа обов’язково має бути зазначена 

назва дисципліни (скорочено – ОК); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається – 

анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: прізвище, 

завдання. Розширення: текст – doc, docx. Окрім роздруківок для аудиторних занять, 

роботи, що виконані самостійно або індивідуально, мають бути надіслані на пошту 

викладача. Обговорення проблем, пов’язаних із дисципліною, у коридорах академії не 

припустимі. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні 

та години.  

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Дисципліна не має обов’язкових передумов для вивчення.  

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 
Конспект, папір, олівець, гелеві ручки, лінери чорного кольору, пензли, фарби. 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Метою навчальної дисципліни “Основи композиції і проектної графіки ” є 

отримання студентами навичок з: практичної роботи з графічними матеріалами; широкого 

діапазону пошукових дій на початкових стадіях ескізування; образного уявлення форми з 

наступною візуалізацією рішень у вигляді ескізів на папері; в створенні різних типів 

композицій; в створенні абстрактних композицій з заданих елементів; в створенні 

стилізованих форм природи та предметного світу; в створенні асоціативних 

композицій. 



 

 

Завдання курсу полягає в наданні знань з теорії основ композиції та навичок з 

рисунку, методів створення, компонування, складання частин та цілого в завданнях, 

вміння професійного  застосовування їх в творчих роботах. А також використання законів, 

правил, засобів, прийомів композиції, особливостей формоутворення графічними, 

колористичними та пластичними засобами в практичній діяльності. Отриманий досвід 

стане в нагоді у роботі над завданнями в рамках професійних дисциплін, що у 

подальшому будуть вивчатися. 

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності, зокрема: ЗК 1 - 

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; ЗК 4 - 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; ЗК 6 - здатність 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт .  СК3 - здатність здійснювати 

композиційну побудову об’єктів дизайн; СК4 - здатність застосовувати навички проектної 

графіки у професійній діяльності; СК5 - здатність застосовувати знання історії 

українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності: СК6 - 

здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології 

роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями); 

ПРН 1 - застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери 

професійної діяльності у практичних ситуаціях; ПРН 6 -  усвідомлювати відповідальність 

за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому 

професійному рівні; ПРН 7 - аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати 

об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.   

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти знаннями про 

теоретичний курс з основ композиції, передбачений програмою; поняття композиції, 

основні її види, їх ознаки і роль, властивості форми (геометричний вид, розмір, маса, 

положення в просторі); основні закономірності, принципи, засоби і прийоми композиції; 

поняття метру, ритму, пропорцій, масштабу, контрасту, нюансу, симетрії, асиметрії, 

динаміки і статики; засоби та прийоми виразності; поняття стилізації та інтерпретації; 

кольорової гармонії в композиції. 

Основна спрямованість курсу – здатність володіти базовими знаннями з 

спеціальної термінології; створювати безпредметні, асоціативні композиції з заданих 

геометричних фігур; будувати композиції за характером статики та динаміки; 

користуватися вибірковими графічними засобами в досягненні виразності композиції; 

стилізувати природну форму в декоративну; володіти графічними техніками; створювати 

гармонійні кольорові рішення композиції; сприймати і аналізувати абстрактні і конкретні 

ознаки композиції, закономірності її побудови, організаційний склад, пластику, пропорції, 

взаємне розташування та взаємозв’язок частин і елементів: формувати, розвивати і 

виражати авторський задум, що відповідає поставленій задачі. 

Дисципліна вивчається протягом двох семестрів 1 курсу, 1-2 семестр 1-го року 

навчання (10 кредитів ECTS, 300 навчальних години, в тому числі 150 годин – аудиторні 

лекційні та практичні заняття та 150 годин – самостійна та індивідуальна робота). Всього 

курс має 4 змістові модулі та 2 теми. 

Осінній семестр: 90 годин: 10 –лекцій,80 – практичних робіт, 60 – самостійна 

робота. 

Весінній семестр: 60 годин: 10 – лекцій, 50 – практичних робіт, 90 – самостійна 

робота. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Завдання і зміст дисципліни «Композиція і основи проектування», її зв'язок 

з іншими дисциплінами навчального плану. Поняття: «композиція», «засоби композиції», 

«дизайн-проект», «художній образ». Необхідні матеріали та приладдя для занять з 

дисципліни. Роль дисципліни в професії дизайнера. 



 

 

Лекція. 

Тема 2. Основні елементи мови образотворення. Графічні засоби виразності. 

Крапка, штрих, лінія, пляма. Лінійні та плямові зображення. 

Лекція + практична робота. 

Тема 3. Уявлення про простір листа, характеристики геометричних форм, 

компування заданих елементів у форматі листа. Властивості і засоби вираження 

площинної композиції. Характер композиції, величина форми, геометричний вид форми, 

лінійний та тоновий. Характеристики та сприйняття. Маса, вага, характер структурної 

форми, який виклиуає ці відношення. 

Лекція+ практична робота. 

Тема 4 Поняття про хаос (антикомпозицію) та організацію простору (композиція). 

Співвідношення концепції хаоса та гармонії, раціонального та ірраціонального. 

Ознайомлення з поняттям центра ваги, рівноваги як обов’язкового фактора при 

розв’язанні проблеми розміщення, знаходження структурної, зображальної, тональної і 

пластично-смислової домінанти, подібность цілого та його частин. 

Практична робота. 

Тема 5. Засоби гармонізації художньої форми. Симетрія як універсальний принцип 

формоутворення. Основні види симетрій: дзеркальна, обертальна, трансляційна. Симетрія 

повна та частково порушена (відносна симетрія). Випадки асиметрії, ії вплив на гармонію 

форм. 

Лекція +практична робота. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 1.   Визначення поняття «ритм»; природа ритму: види ритму; метричні та 

ритмічні ряди. Приклади ритмичних побудов на основі всіяких закономірностей. 

Лекція + практична робота. 

Тема 2. Особливості побудови стрічкових орнаментальних композицій. 

Лекція + практична робота. 

Тема 3. Організація площини за допомогою подібних (тотожних) елементів. 

Пропорції та відношення. Розробка рядів подібних геометричних фігур на основі 

арифметичної та геометричної прогресій. 

Лекція + практична робота. 

Тема 4. Рух в композиції, поняття статики та динаміки. Взаємодія поняття 

динаміки з категоріями контрасту, асиметрії, складного ритму. Взаємодія поняття статики 

з категоріями нюансу, дзеркальної симетрії та простого ритму. 

Лекція + практична робота. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 

Тема 5. Принципи побудови монокомпозиції, організація композиційного центру – 

домінанти. Засоби реалізації домінанти в композиції. 

Лекція + практична робота. 

Тема 6. Фактури, як декоративний засіб асоціативних композицій, види фактур, 

поняття тотожність, нюанс, контраст. 

Лекція + практична робота. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

Тема 7. Засоби стилізації, графічна мова композиції. 

Лекція + практична робота. 

Тема 8. Поняття інтерпретації та асоціації. Створення асоціативної композиції на 

основі реалістичних предметних форм. 

Лекція + практична робота. 



 

 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми розкриваються шляхом лекційних та практичних  занять. Семінарські та 

лабораторні заняття не передбачені. Самостійна робота здобувача спрямована на 

підготовку та завершення практичних завдань та закріплення лекційних тем, а також 

виконання вправ та завершення роботи. Додаткових завдань для самостійної роботи не 

передбачено. 

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Формою контролю є модульний та екзаменаційний перегляд.  

 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Національна Бали ECTS 
Диференціація 

А (внутрішня) 
Національна Бали ECTS 

відмінно 

 

А 

А+ 98–100 
задовільно 

64–74 D 

90–100 А 95–97 60–63 Е 

 А- 90–94 незадовільно 35–59 FX 

добре 
82–89 В   незадовільно 

(повторне 

проходження) 

0–34 F 
75–81 С  

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і 

викладачу. За необхідності студент має спитати дозволу вийти з аудиторії (окрім лекції).  

В процесі проведення практичних занять вітається власна думка студента з теми заняття, 

аргументоване відстоювання авторської позиції та креативність у вирішенні тих чи інших 

завдань. 

У разі відрядження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день 

за попередньою узгодженістю з навчальним відділом та студентами. 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Студент повинен виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального 

плану. В обов’язковому порядку відвідувати всі види навчальних занять, передбачені 

навчальним планом. Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини 

пропуску мають бути підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент 

пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті 

відповісти на ключові питання. 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх 

роботах тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо 

під час рубіжного контролю помічено копіювання чужих робіт, студент втрачає право 

отримати бали за тему. Якщо це відбулось в процесі модульного або екзаменаційного 

перегляду – студент отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи 

контролю.  

Корисні посилання:  

РОЗКЛАД КУРСУ 

Дата 
Те

ма 

Вид 

занятт

я 

Зміст 

Г

од

и

н

Рубіжни

й 

контрол

ь 

Деталі 



 

 

и 

За 

розкл

адом 

1 Лекція 

Практ. 

робота 

Властивості і засоби вираження площинної 

композиції. Вправа № 1-2 Організація 

площини на основі лінії і плями. 

 

1

0 

В

иконанн

я вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

2 Лекція 

Практи

чна 

робота 

Характер композиції, величина форми, 

геометричний вид форми, лінійний та 

тоновий. Вправа№3. Організація площини 

на основі тону. 

 

1

0 

Виконан

ня 

вправ. 

конспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

3 Лекція 

Практи

чна 

робота 

Поняття про хаос (антикомпозицію) 

Вправа№4. Основні закони сприйняття 

форми. Рівновага.  Нерівновага. 

 

1

0 

Виконан

ня 

вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

4 Лекція 

Практи

чна 

робота 

Симетрія як універсальний принцип 

формоутворення. Вправа№5-6. Організація 

площини на основі центральної симетрії, 

відносної симетрії, дифузної симетрії. 

 

1

0 

Виконан

ня 

вправ. 

конспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

5 Практи

чна 

робота 

Вправа№7. Організація площини на основі 

різних видів симетрії. 

2

0 

В

иконанн

я вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

6 Практи

чна 

робота 

Вправа№8. Організація площини на основі 

асиметрії. 

2

0 

м

одульни

й 

перегляд 

Зак

інчені та 

підписані 

роботи 

За 

розкл

адом 

7 Лекція 

Практи

чна 

робота 

Метричні та ритмічні ряди. Вправа№9-10. 

Організація площини на основі простого та 

складного метру та ритму. 

1

0 

Виконан

ня 

вправ. 

конспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

8 Лекція 

Практи

чна 

робота 

Особливості побудови стрічкових 

орнаментальних композицій. Вправа№11 

Побудова стрічкового орнаменту. 

1

0 

Виконан

ня 

вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

9 Лекція 

Практи

чна 

робота 

Основні види композицій: фронтальна, 

об’ємна, глибинно-просторова. Вправа 

№12 Організація площини за допомогою 

подібних (тотожних) елементів. 

1

0 

Виконан

ня 

вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

1

0 

Лекція 

Практи

чна 

робота 

Рух в композиції, поняття статики та 

динаміки. Вправа№13. Організація 

площини за принципом статики. 

1

0 

Виконан

ня 

вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

1

1 

Практи

чна 

робота 

Вправа№14. Організація площини за 

принципом зародження руху. 

1

0 

Виконан

ня 

вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

1

2 

Практи

чна 

робота 

Вправа№15. Організація площини за 

принципом динаміки; за принципом 

статики. 

2

0 

Екзамен

аційний 

перегляд 

Зак

інчені та 

підписані 

роботи 

За 1 лекція Принципи побудови монокомпозиції, 8 Виконан ко



 

 

розкл

адом 

3 організація композиційного центру – 

домінанти. Засоби реалізації домінанти в 

композиції. 

ня 

вправ. 

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

1

4 

Практи

чна 

робота 

З літератури вибрати роботу 

Конструктивізму, зробити композиційний 

аналіз, виконати копію роботи. 

8 Виконан

ня 

вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

1

5 

 Розробити композицію на основі елементів 

обраного аналогу. 

8 Виконан

ня 

вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

  Виконати композиції за принципами 

нюансу, контрасту на основі аналогу. 

1

6 

Виконан

ня 

вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

  Фактури, як декоративний засіб 

асоціативних композицій, види фактур,  

поняття тотожність, нюанс, контраст. 10 

завдань на пошуки фактурного заповнення 

площини. 

1

8 

Модуль

ний 

перегляд

. 

Зак

інчені та 

підписані 

роботи 

За 

розкл

адом 

  Засоби стилізації, графічна мова 

композиції. 

8 Виконан

ня 

вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

  Створення декоративних прийомів 

стилізації на основі рослинних форм 

різними засобами. 

Поняття інтерпретації та асоціації. 

2

4 

Виконан

ня 

вправ. 

ко

нспект, 

папір, 

гр.мат-ли. 

За 

розкл

адом 

  Створення асоціативної композиції на 

основі реалістичних предметних форм. 

Інтерпретація натюрморту методами 

пластичної інверсії реалістичного образу в 

декоративні асоціації. 

2

4 

Екзамен

аційний 

перегляд 

Зак

інчені та 

підписані 

роботи 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Тема Форма звітності Бали 

Теми 1-5 Змістовний модуль 1.1. 0–40 

Теми 1-4 Змістовний модуль 1.2. 0-40 

 Екзаменаційний перегляд 0-20 

 Всього балів 100 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Бали 
Критерії оцінювання 

 0–30 0–50 

А  26-30 44-50  Студент у повному обсязі опанував матеріали, надав додаткові 

роботи та приклади за темою. На високому професійному рівні 

виконав завдання, продемонстрував самобутню авторську 

графіку. Подача робіт охайна, професійна, без помилок 

В 21-25  39-43 Отримує студент, який добре опанував матеріал курсу, вчасно 

та якісно справився з усіма поставленими задачами, але при 

цьому зробив декілька незначних помилок. 

С 16-20  33-38 Студент у повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив 

значні помилки, є невеликі проблеми з подачею робіт. 



 

 

D 11-15  28-32  Отримує студент, який не в повному обсязі опанував матеріал 

курсу, справився з переважною більшістю поставлених задач 

на недостатньо професійному рівні, при цьому мав багато 

помилок чи невчасна здача виконаної роботи. 

Е 6-10  22-27 Отримує студент, який в недостатньому обсязі виконав прави 

практичного курсу, справився з основними з поставлених 

задач, але при цьому вправи мали багато значних недоліків, а 

також невчасна подача виконаної роботи. 

FX 5 16-21 Отримує студент, виконана робота якого має багато недоліків 

(недостатньо розкрита тема, малий обсяг, невідповідність 

завданню, невчасна здача виконаної роботи, неохайність тощо). 

F 0-4 0-15 Дана оцінка є слідством вкрай поганого відношення студента 

до занять і майже повної відсутності вправ та завдань з даної 

дисципліни. 

 0  0  Пропуск рубіжного контролю 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Розширений список літератури наведено у методичних матеріалах. Також на заняттях 

викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації. 
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