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Циклова комісія образотворчого мистецтва і дизайну 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Композиція» 
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Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Форма проведення: 

Практична робота 

Тривалість проведення: 

4 години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів: 

30 балів – практична робота 

10 балів – письмова робота 

Критерії оцінювання: 

Критерії оцінювання практичного завдання 30 та 10 відповідно за перше та 

друге завдання  30+10=40 балів, розподіл балів подано у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

№ 

з/п 

Вимоги до роботи Оцінка за шкалою 

Університету (коледжу) 

1. Робота виконана в повному обсязі, якісно 

та охайно, дотримано всі композиційні 

вимоги: зображення укомпоноване на 

форматі паперу, виявлено композиційний 

центр, кольорові співвідношення тощо. 

Робота містить незначні помилки 

технологічного характеру – неякісний 

матеріал тощо.  

Описова частина роботи чітка та 

лаконічна. 

31 – 40 балів 

2. Робота виконана в повному обсязі, проте 

містить композиційні помилки: 

зображення не гармонійно укомпоноване 

на форматі паперу, не в повній мірі 

виявлено особливість практичного 

завдання. Робота містить незначні 

помилки технологічного характеру – 

неякісний матеріал тощо.  

21 – 30 балів 



Описова частина роботи не є досить 

чіткою. 

3. Робота виконана на достатньому рівні, 

містить композиційні помилки: 

зображення не гармонійно укомпоноване 

на форматі паперу, частково виявлено 

особливість практичного завдання, не 

вдало обрані засоби та методи  композиції. 

В описовій частині роботи не розкрито 

поставлене завдання.  

11 – 20 балів  

4. Робота виконана на низькому рівні, 

частково відповідає завданню, містить 

грубі композиційні помилки: зображення 

не укомпоноване на форматі паперу, не 

виявлено особливість практичного 

завдання, не вдало обрані засоби та 

методи  композиції. Робота виконана не 

охайно. 

Описова частина відсутня або не 

відповідає поставленому завданню. 

6 – 10 балів  

5. Робота виконана на низькому рівні, не 

відповідає завданню, містить грубі 

композиційні помилки: зображення не 

укомпоноване на форматі паперу, відсутня 

цілісність та гармонія в композиції, не 

вдало обрані засоби та методи  композиції. 

Робота виконана не охайно, містить грубі 

технічні помилки. 

Описова частина відсутня або не 

відповідає поставленому завданню. 

0 – 5 балів 

 

Назва модулів та теми за якими складено завдання:  

Модуль 1. Композиція, її види,  засоби та закономірності. 

Тема 1. Поняття про композицію та її закономірності. 

Тема 2. Види композиції. 

Тема 3. Прийоми композиції. 

Тема 4. Правила композиції. 

Тема 5. Основні засоби композиції. 

Модуль2. Засоби виразності композиції та їх застосування в практичній 

діяльності 

Тема 1. Колір в композиції. 

Тема 2. Особливості роботи над створенням абстрактної композиції. 

Тема 3. Замкнена і відкрита композиція. 



Тема 4. Оптична ілюзія в композиції. 

Тема 5. Метафора, гротеск та гіпербола в композиції. 

Тема 6.Особливості композиції листівки. 

Тема 7. Композиція плакату. 

Тема 8. Етапи роботи над композицією картини.  
 

Умови виконання практичної роботи: 

При проведенні іспиту з «Основ композиції» студент повинен виконати 

абстрактну композицію відповідно до умов білету. Робота виконується на 

форматі А3 та має складатися з: 

1. ескізних рішень (3-5 шт) 

2. кінцевого рішення у кольорі  

3. обґрунтування  (3-4 пункти) 

Необхідні матеріали: папір формату А-3, прості олівці, гумка, лінійка, 

кольорові олівці, лайнери, гуаш, акрил, туш, перо, пензлі, ручки. 
 

Завдання для практичної роботи: 

1. Виконати абстрактну графічну композицію з простих геометричних з 

виявленням динаміки. Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, 

принцип побудови та доцільність використання динаміки, як засобу 

виразності композиції 

2. Виконати абстрактну графічну композицію з простих геометричних 

фігур з виявленням симетрії. Обґрунтувати, на прикладі виконаної 

роботи, доцільність використання композиційного принципу симетрії 

3. Виконати абстрактну графічну композицію з простих геометричних 

фігур з виявленням асиметрії. Обґрунтувати, на прикладі виконаної 

роботи, доцільність використання композиційного принципу асиметрії 

4. Виконати графічну композицію з виявленням контрастної взаємодії 

геометричних форм. Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, 

принцип побудови композиції на виявлення контрастної взаємодії 

геометричних форм 

5. Виконати графічну композицію з виявленням нюансної взаємодії 

геометричних форм. Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, 

принцип побудови композиції на виявлення нюансної взаємодії 

геометричних форм 

6. Створити ритмічну абстрактну композицію з простих геометричних 

фігур. Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, принцип побудови 

ритмічної композиції  

7. Створити абстрактну графічну композицію з виявленням фактури. 

Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, принцип побудови 

композиції на виявлення фактури 

8. Створити абстрактну графічну композицію з виявленням текстури. 

Обґрунтувати на прикладі виконаної роботи, принцип побудови 

композиції на виявлення  текстури 



9. Виконати абстрактну композицію з передачею рельєфу, з  різними 

оптичними ілюзіями. Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, 

принцип побудови композиції з передачею рельєфу, з різними 

оптичними ілюзіями 

10. Створити абстрактну графічну композицію з використанням 

стилізованих природних форм. Обґрунтувати, на прикладі виконаної 

роботи, принцип побудови абстрактної композиції з використанням 

стилізованих природних форм 

11. Створити гротескну абстрактну композицію. Обґрунтувати, на 

прикладі виконаної роботи, принцип роботи над створенням гротескної 

абстрактної композиції 

12. Створити образну композицію з використанням літер. Обґрунтувати, 

на прикладі виконаної роботи, принцип побудови композиції з 

використанням літер 

13. Створити алегоричну композицію графічними засобами виразності.  

Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, принцип побудови 

алегоричної композиції  

14. Створити гротескну композицію графічними засобами виразності. 

Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, принцип побудови 

гротескної композиції 

15. Створити метафоричну композицію графічними засобами виразності. 

Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, принцип побудови 

метафоричної композиції 

16. Створити абстрактну графічну роботу на виявлення композиційного 

центру. Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, принцип 

побудови композиції на виявлення композиційного центру 

17. Виконати графічну роботу використовуючи композиційний прийом 

«перебільшення». Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, 

принцип побудови композиції з використанням прийому 

«перебільшення» 

18. Створити абстрактну графічну композицію з виявлення акцентів. 

Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, принцип побудови 

композицію з виявленням акцентів 

19. Створити ритмічну абстрактну композицію з виявленням акцентів. 

Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи, принцип композиційного 

прийому «акцент» 

20. Створити ритмічну абстрактну композицію з виявленням домінанти. 

Обґрунтувати, на прикладі виконаної роботи,  принцип прийому 

«домінанта» в ритмічній композиції 

 

 

Екзаменатор                                                                                   О.М.Овчаренко 

 

Голова  циклової комісії                                                               О.М.Овчаренко 


