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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

Навчальна дисципліна «Основи композицiї» передбачає здатність застосовувати 

закони композиції, принципи композиції та гармонійного поєднання кольорів, основних 

кольорових закономірностей декоративної композиції; застосовувати засоби художньої 

виразності декоративної композиції й основні закономірності композиційної організації 

структури форми в дизайні. О знайомлення студентів з сучасними образотворчими 

засобами, носить практико-орієнтований характер і спрямована на задоволення освітніх 

потреб студентів в області образотворчого і декоративно прикладного мистецтва та 

дизайну. 

Новизна даної програми полягає в тому, що за основу взято творчі сучасні пошуки в 

різних видах художнього малювання. Сприйняття художньої та практичної цінності 

створюваних виробів, відбувається на основі зразків, репродукцій, виробів створених 

народними умільцями, художниками дизайнерами. 

В межах навчальної дисципліни студент отримає загальні поняття з рисунку та 

живопису; здобуде практичні навики; вміння на базі існуючих. 



Мета та завдання навчальної дисциплiни 

Мета викладання навчальної дисципліни – засвоєння практичних засад учбового 

рисунку починаючи від формування поняття конструктивної логіки, побудови об’ємної 

форми і методичної послідовності поетапного ведення роботи над зображенням до 

визначеного рівня завершеності за допомогою перспективної побудови об’єму в просторі, 

тону, світлотіньового моделювання форми. 

Завдання курсу: 

- навчити студентів володіти засобами кольору, передавати на площині 

трьохвимірність об’єктів предметно-просторового середовища в залежності від 

освітлення,оточення, повітряної та колірної перспективи; 

- сформувати вміння трансформувати зображені реальні об’єкти в двовимірні 

декоративні рішення; 

- дати базові знання з основ рисунку, живопису та кольорознавства; 

- познайомити студентів з технікою та технологією акварелі, гуаші. 

У результатi вивчення дисциплiни здобувачi освiти повиннi знати: 

- закони композиції, основні композиційні схеми та закономірності декоративної 

композиції; 

- засоби художньої виразності та основні кольорові закономірності декоративної 

композиції; 

- принципи гармонійного поєднання кольорів; 

- принципи поєднання компонентів композиції в цілісну гармонійну форму; 

- орнаменти. 

Уміти: 

- використовувати основні композиційні прийоми; 

- основні види композиції; 

- закони кольорознавства; 

- виконувати художній аналіз різних видів композицій та форм у дизайні, практично 

втілювати композиційні сутності в життєдіяльність людей; 

- використовувати теоретичні знання й практичні навички для вільного, всебічно 

осмисленого рішення конструктивних і художніх завдань; 

- здатен продемонструвати: навички вибору колірних рішень при створенні 

художніх і декоративно-прикладних виробів; 

- вміння змішувати кольори різними способами; 

- складати гармонійні колірні композиції; 

- володіння прийомами розробки ескізів художніх та декоративно-прикладних 

виробів і технікою живопису; 

- грамотність у використанні кольорів; 

- свідомий підхід до дизайнерської творчості. 
 

Система оцінювання та вимоги  

Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Зміст дисципліни: Тема 1. Основні поняття теорії мистецтва композиції у 

дизайні. Правила, прийоми та засоби композиції. Тема 2. Правила відтворення 

пропорцій, конструкцій і об’ємів предметів. Композиційні засоби виразності. 



Закономірності виділення композиційного центру. Пропорції і масштаб. Тема 3. Фізика 

кольору. Кольорове конструювання (замкнене кольорове коло). Теорія колористики і 

гармонійні поєднання кольорів. Тема 4. Значення кольорів і емоційно-психологічні 

характеристики кольору. Теорія кольорових вражень та кольорової виразності. Форма і 

колір. Фактура, як властивість матеріалу Тема 5. Національно-культурна інтерпретація 

кольору. Значення кольору в різних світових культурах. Тема 6. Поняття дизайн, 

класифікація та види дизайну. Тема 7. Аналіз художніх властивостей матеріалу. Тема 8. 

Композиція орнаментів та класифікація орнаментів. Тема 9. Джерела та особливості 

творчості дизайнера. Роль образного уявлення в творчості дизайнера. 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

5 відмінно 

4 добре 

3 задовільно 

2 незадовільно 

Здобувачі освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної дисципліни 

на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з 

поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 3 балів. 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної роботи, яка 

містить відповіді на 2 запитання, які обираються рандомним способом що надсилаються 

здобувачу з використанням технології arhi-tektura.blogspot.com. 

Практична робота фіксується етапами опрацювання кожної частини (1 бал) 

Практична частина (кожна частина завдання оцінюється окремо)  

Критерії оцінювання підсумкової роботи 

Опитування за тестом проводиться з використанням технології arhi-

tektura.blogspot.com. Вирішена на папері задача сканується (фотографується) та 

відсилається на електронну пошту викладача впродовж часу, відведеного на здачу 

теоретичної частини. Несвоєчасно вислана відповідь враховується такою, що не здана. 

Політика курсу 

Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). 

У разі порушення здобувачем освіти академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Комунікаційна політика 

Здобувачі освіти повинні мати активовану пошту. Усі письмові запитання до 

викладачів стосовно курсу мають надсилатися на університетську електронну пошту. 

Політика щодо перескладання 



Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

Відвідування занять 

Для здобувачів освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 5 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач освіти має повідомити викладача 

або особисто, або через старосту. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна 

мобільність) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником 

курсу. 
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