


2 

 

  



3 

 

1. Мета дисципліни 

Мета викладання Основ художньої композиції – ознайомлення студентів – 

майбутніх художників із основними поняттями, засобами, прийомами 

композиційної організації художніх творів, а також надбання студентами 

теоретичних знань у використанні цих засобів для вираження композиційного 

задуму на площині, в об’ємі та просторі. Усвідомлення закономірностей розвитку 

образотворення та вміння аналізувати твори різноманітних мистецьких практик  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на початковий рівень, 

отриманий кожним студентом індивідуально, на рівні базової середньої освіти. 

На результати вивчення цієї дисципліни безпосередньо спираються:  

Творчий практикум, Мистецькі практики у міському середовищі, Декоративне 

мистецтво, Музейна практика. Біонічна та проектна навчальна практика. 

 

3. Результати навчання 
Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН6 

Застосовувати знання 

з композиції, 

розробляти формальні 

площинні, об’ємні та 

просторові 

композиційні рішення 

і виконувати їх у 

відповідних техніках 

та матеріалах 

 

Лекція з відео 

презентаціями; 

дискусія; гра; 

особистісно-

орієнтований 

підхід; 

проектні, 

творчі, 

дизайнерські 

методи 

Поточний 

контроль: 

опитування (усне 

і письмове; 

поточні перегляди 

(візуальний, 

графічний 

контроль); 

програмований 

контроль 

(тестування); 

перегляд 

 

ПРН6.1 Знати основні засоби 

композиції для різних видів 

образотворчого мистецтва, 

розуміти зміст понять та 

термінів художньої композиції. 

ПРН6.2 Мати навички 

виконання площинної, 

фронтальної, об’ємної та 

глибинно-просторової 

композиції для передачі 

особистого задуму. 

ПРН6.3 Вміти формулювати 

цілі особистісного і 

професійного розвитку та 

умови їх досягнення, 

враховуючи тенденції розвитку 

галузі професійної діяльності, 

етапів професійного зростання 

та індивідуально-особистісних 

особливостей 

ПРН8. 

Аналізувати, 

стилізувати, 

інтерпретувати та 

трансформувати 

об’єкти (як джерела 

творчого натхнення) 

для розроблення 

композиційних 

рішень; аналізувати 

принципи морфології 

Дослідницькі, 

проектні 

методи, 

інтеграційні, 

колективної дії, 

інформаційні,  

дистанційні, 

аналітично-

креативні, 

методи 

моделювання, 

Поточний 

контроль: 

опитування (усне 

і письмове; 

поточні перегляди 

(візуальний, 

графічний 

контроль); 

програмований 

контроль 

(тестування); 

ПРН8.1. Вміти шукати, 

обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел. 

ПРН8.2. Вміти інтерпретувати 

смисли та засоби їх втілення у 

мистецькому творі.  

 

ПРН8.3. Вміти робити 

композиційний аналіз твору або 

явища образотворчого 

мистецтва. 
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об’єктів живої 

природи, культурно-

мистецької спадщини 

і застосовувати 

результати аналізу 

при формуванні 

концепції твору та 

побудові художнього 

образу.  

ескізування, 

творчої роботи 

 

захист доповіді, 

презентації; 

Підсумковий 

контроль: 

диференційовани

й залік у формі 

письмової 

контрольної 

роботи, 

тестування. 

ПРН8.4 Мати навички 

міжособистісної взаємодії, 

індивідуальної роботи та роботи 

у групі. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль. Основи художньої композиції 
 

Змістовий модуль 1 Знайомство з поняттями «композиція», «конструкція», 

«структура», «золотий перетин». Основні закони композиції. Єдність та 

супідрядність (цілісність) 

Загальні відомості про композицію; основні поняття та елементи художньої 

композиції (крапка, штрих, лінія, пляма, площина, об'єм, простір, геометричний та 

композиційний центр тощо). Засоби художньої композиції (динаміка, статика, 

метр, ритм, симетрія, тектоніка тощо). Організація площини. Розширене поняття 

метру і ритму в художній композиції. Динаміка та статика як головні 

характеристики композиції. Композиційні прийоми здвигу, дублювання; поняття 

про комбінаторику. Пропорціювання. 

 

Змістовий модуль 2 Рівновага (симетрія, рух, протирух, вертикаль та 

горизонталь, рівновага мас, тону, кольору). Поняття про композиційні 

зв’язки. Рух (ритм простий та складний) 

Світло-тональні відносини та колір як засіб композиції. Організація 

формату колірними плямами; емоційна виразність кольору. Тектоніка в об'єктах 

архітектури та дизайну. Поняття про фронтальну, об'ємну та глибинно-

просторову композицію. Людина - міра усіх речей. Поняття про модульність; 

модулори. Біоніка та біонічні формоутворення. Розклад форми на елементи. 

Поняття про аналог та стилізацію. Композиційні звязки як відображення 

внутрішньої будови об'єкту. Композиція культових архітектурних споруд світу. 

Поняття стилю в мистецтві та архітектурі. 

 

Змістовий модуль 3 Композиційний аналіз художнього твору. Контраст 

(нюанс) - змісту, мас, кольору). Тематична та абстрактна композиція в 

образотворчому мистецтві 

Поняття «знаковості» змісту у композиції. Орнаментальна композиція як 

поєднання семантичних символів. Образність у художній композиції. Абстрактне 

і реальне. Асоціативна композиція. Тематична композиція в мистецтві. 

Систематизація понять художньої композиції відповідно фаховим особливостям. 
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ (1семестр) 120 30 30 - 60 

Змістовий модуль 1 30 10 10 - 10 

Змістовий модуль 2   30 10 10 - 10 

Змістовий модуль 3   45 10 10 - 25 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 

Знайомство з поняттями «композиція», «конструкція», «структура», 

«золотий перетин». Основні закони композиції. Єдність та супідрядність 

(цілісність) 

1.1 Загальні відомості 

про композицію 

Основні поняття та елементи художньої 

композиції (крапка, штрих, лінія, пляма, 

площина, об'єм, простір, геометричний та 

композиційний центр) 

2 

1.2 Засоби художньої 

композиції 

Нюанс, контраст, динаміка, статика, метр, 

ритм, симетрія, тектоніка тощо. 

Організація площини. Розширене поняття 

метру і ритму в художній композиції. 

Динаміка та статика як головні 

характеристики композиції 

4 

1.3 Композиційні 

прийоми здвигу, 

дублюв. поняття про 

комбінаторику 

Ряди Фібоначчі, Золотий перетин у 

математиці архітектурі, природі, 

живописі, дизайні, супідряність елементів.  

4 

Змістовий модуль 2 

Рівновага (симетрія, рух, протирух, вертикаль та горизонталь, рівновага 

мас, тону, кольору). Поняття про композиційні зв’язки. Рух (ритм 

простий та складний) 

2.1 Світло-тональні 

відносини та колір як 

засіб композиції 

Організація формату колірними 

плямами; емоційна виразність кольору. 

Тектоніка в об'єктах архітектури та 

дизайну. Поняття про фронтальну, 

об'ємну та глибинно-просторову 

композицію 

4 
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2.2 Людина - міра усіх 

речей. Поняття про 

модульність 

Модулори. Біоніка та біонічні 

формоутворення. Розклад форми на 

елементи. Поняття про аналог та 

стилізацію 

3 

2.3 Композиційні 

зв’язки як 

відображення 

внутрішньої будови 

об'єкту 

Композиція культових 

архітектурних споруд світу. Поняття 

стилю в мистецтві та архітектурі 

3 

Змістовий модуль 3 

Композиційний аналіз художнього твору. Контраст (нюанс) - змісту, мас, 

кольору). Тематична та абстрактна композиція в образотворчому 

мистецтві 

3.1 Поняття 

«знаковості» змісту у 

композиції. 

Орнаментальна композиція як 

поєднання семантичних символів 

 

2 

3.2 Образність у 

художній композиції 

Творчий задум. Абстрактне і Конкретне. 

Реалізм. Мова реальних символів. 

Асоціативна композиція.  

4 

3.3 Тематична 

композиція в мистецтві. 

Систематизація понять художньої 

композиції відповідно фаховим 

особливостям.  

4 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Знайомство з поняттями «композиція», «конструкція», «структура», 

«золотий перетин». Основні закони композиції. Єдність та супідрядність 

(цілісність). 

1.1 Загальні відомості 

про композицію; 

основні поняття та 

елементи художньої 

композиції 

1. Ознайомлення з поняттями, 

креслення на чорновому форматі А4; 

2. Компоновка планшету, виконання 

роботи у тонких лініях; 

3. Виконання начисто тушшю. 

3 

1.2 Засоби художньої 

композиції 

1. Ознайомлення з поняттями, 

креслення на чорновому форматі А4; 

2. Компоновка планшету, виконання 

роботи у тонких лініях; 

3. Виконання начисто тушшю.  

3 

1.3 Композиційні 

прийоми 

Пропорціювання 

1. Пошукові ескізи перетину фігур; 

2. Вправи на чорновому папері зі 

згинання та побудови викрійки; 

4 
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3. Компоновка планшету та 

виконання роботи начисто. 

Змістовий модуль 2 

Рівновага (симетрія, рух, протирух, вертикаль та горизонталь, рівновага 

мас, тону, кольору). Поняття про композиційні зв’язки. Рух (ритм 

простий та складний) 

2.1 Світло-тональні 

відносини та колір як 

засіб композиції. 

1. Пошукові експерименти з 

фарбами; відбір технік виконання; 

2. Компоновка планшету та 

виконання роботи начисто 

3 

2.2 Людина - міра усіх 

речей. 

1. Ознайомлення з поняттями, 

начерки на чорновому форматі А4; 

2. Компоновка аркуша, виконання у 

тонких лініях;затвердження; 

3. Виконання начисто в кольорі 

4 

2.3 Композиційні 

звязки як 

відображення 

внутрішньої будови 

об'єкту. 

1. Пошуки об’єкту для 

композиційного аналізу; виявлення 

внутрішніх зв’язків; 

2. Компоновка та виконання на 

планшеті 

3 

Змістовий модуль 3 

Композиційний аналіз художнього твору. Контраст (нюанс) - змісту, мас, 

кольору). Тематична та абстрактна композиція в образотворчому 

мистецтві. 

3.1 Поняття 

"знаковості" змісту у 

композиції 

1. Ознайомлення з поняттями, 

начерки на чорновому форматі А4; 

2. Компоновка аркуша, виконання у 

тонких лініях; затвердження; 

3. Виконання начисто в кольорі 

3 

3.2 Образність у 

художній композиції. 

1. Пошуки теми, начерки на 

чорновому форматі А4; затверд.; 

2. Компоновка аркуша, виконання 

плану та макетування; 

3. Виконання начисто в об’ємі 

5 

3.3 Тематична 

композиція в 

образотворчому 

мистецтві. 

1. Ознайомлення з поняттями, 

начерки на чорновому форматі А4; 

2. Компоновка аркуша, виконання у 

тонких лініях;затвердження; 

3. Виконання начисто в кольорі 

2 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

не передбачено 
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9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: 

- опитування (усне і письмове); 

- поточні перегляди (візуальний, графічний контроль); 

- програмований контроль (тестування); 

- захист доповіді, презентації. 

Підсумковий контроль: диференційований залік у формі письмової 

контрольної роботи, тестування. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (1 семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 10  10 

Змістовий модуль 2   25 12  13 

Змістовий модуль 3   25 12  13 

Підсумковий контроль 30    
 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання №1 Вправа на виконання штриховки, шрифту та 

растрового зображення (ручна графіка, планшет 50х50). Перегляд. 

3 

Практичне завдання №2 Вправа на вираження динаміки та статики як 

головних характеристик композиції - рельєф (планшет 50х50).  

Перегляд. 

3 

Практичне завдання №3 Макет елементів, що перетинаються. (Об’єм, 

планшет 50х50х30). Перегляд. 

4 

Завдання до самостійної роботи: Самостійне ескізування, закінчення 

виконання завдань, оформлення робіт. Перегляд. 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 5 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне завдання №4 Колірна площинна композиція на емоційну 

виразність (планшет 50 х 50). Перегляд 

4 

Практичне завдання №5 Біонічні перетворення (стилізація на 

планшеті 50х50). Перегляд 

4 

Практичне завдання №6 Фронтальна композиція архітектурної 

споруди з відображенням композиційного аналізу (планшет 50х50). 

Перегляд 

4 

Завдання до самостійної роботи: Самостійне ескізування, закінчення 

виконання завдань, оформлення робіт. Перегляд. 

8 
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Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 5 

Змістовий модуль 3 25 

Практичне завдання №7 Орнаментальна композиція на основі 

обраних символів (українські руни). (планшет 50х50). Перегляд. 

3 

Практичне завдання №8 Асоціативна глибинно-просторова 

композиція на тему арт-об’єкту на основі біонічної форми (планшет 

50х50). - перегляд 

6 

Практичне завдання №9 Розробка спільного арт-обєкту (плакату, 

коміксу (наприклад, для рекламного ролику). Перегляд. 

3 

Завдання до самостійної роботи: Самостійне ескізування, закінчення 

виконання завдань, оформлення робіт. 

8 

Презентація за індивід. вибором за ЗМ3 5 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного перегляду аудиторних та самостійних робіт. 

30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 
 

1. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни 

«Основи художньої композиції» для студентів 1 курсу спеціальності 023 ОМ / 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О.В. Підлісна, Ю.О. 

Сосницький – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 24 с. URL: 

https://eprints.kname.edu.ua/57875/1/2020%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%2071

%D0%9C%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7

%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%9C-20.pdf  

2. Конспект лекцій з основ художньої композиції для спеціальності Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. URL: 

https://docs.google.com/document/d/1PZkYkDjbwRHBWOy_hCG5Xj6tl2vfWY-

5/edit?usp=sharing&ouid=103620747641395929914&rtpof=true&sd=true.  

 

https://eprints.kname.edu.ua/57875/1/2020%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%2071%D0%9C%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%9C-20.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/57875/1/2020%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%2071%D0%9C%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%9C-20.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/57875/1/2020%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%2071%D0%9C%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%9C-20.pdf
https://docs.google.com/document/d/1PZkYkDjbwRHBWOy_hCG5Xj6tl2vfWY-5/edit?usp=sharing&ouid=103620747641395929914&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PZkYkDjbwRHBWOy_hCG5Xj6tl2vfWY-5/edit?usp=sharing&ouid=103620747641395929914&rtpof=true&sd=true
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Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Абдалова О. И. Использование технологий электронного обучения в учебном 

процес се. Technologies in the Educational Process), O. I. Abdalova, O. Yu. Isakova, 

Distantsionnoe i virtualnoe obuchenie, 2014, No. 12, pp. 50–55. 

2. Боднар О.Я. Золотий переріз і неевклідова геометрія в науці та мистецтві. / О.Я. 

Боднар – Львів: Українські технології, 2006 – 197 с. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/node/259  

3. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция = Geometry of design [Теxt] / К. 

Элам  Publication: СПб. : Питер, 2014 - 112 с. : ил. URL: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=118803  

4. Золотое сечение: три взгляда на природу гармонии / И. Ш. Шевелев ; М. А. 

Марутаев ; И. П. Шмелев Publication: М. : Стройиздат, 1990 – 343 с. : ил. URL: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76840 

5. Iнженерна та комп'ютерна графіка : підручник / В. Є. Михайленко; В. В. Ванін; 

С.М. Ковальов; за ред. В. Є. Михайленка Publication: К. : Каравела, 2004 - 344 с.    

6. Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспект художнього 

формотворення): [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / В. Е. 

Михайленко, М. І. Яковлєв – К.: Каравела, 2004 – 304с. ISBN 966-8019-23-7 

7. Объемно-пространственная композиция (Серия: Специальность  

"Архитектура") / А.В. Степанов, В .И. Малыгин, Г. И. Иванова М.: 

Архитектура-С, 2007 – 256с. URL: http://books.totalarch.com/node/1303  

8. Тиц А.А. Основы архитектурной композиции и проектирования 

 / [Ю. Г. Божко, Г. И. Иванова, Н. А. Киреева и др.] под. общ. ред. А. А. Тица -- 

М.: Высш. школа, 1976 – 256с. URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=24391  
 
 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

Кафедральні лабораторії ПХМ та ММД з комп’ютерним обладнанням, 

монітором для показу презентацій. Макетна майстерня для роботи з папером, 

деревом, пластиком тощо. 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/node/259
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=119945
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=118803
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=77654
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76840
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1183
http://books.totalarch.com/node/1303
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24391
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24391

