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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.  

Описова частина роботи не є досить 

чіткою. 

21 – 30 балів 



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 тестові завдання:  

Змістовий модуль 1. Поняття про композицію 

Тема 1. Поняття про композицію,  її закони та правила. 

Тема 2. Об’єктивні  властивості форми. Принципи  композиції. 

Тема 3. Засоби та прийоми композиції. 

Тема 4. Контраст. Виконання контрастної композиції. 

Змістовий модуль 2. Основні засоби композиції. 

Тема 5. Колір в композиції. Властивості кольору 

Тема 6. Кольоровий образ форми. Композиційний центр як засіб 

виразності композиції. 

Тема 7. Оптична ілюзія в композиції. 

Тема 8. Шрифт в композиції. Особливості створення шрифтових 

композицій. 

Змістовий модуль 3. Організація форми на площині 



Тема 9. Властивості та засоби композиції при вивченні образотворчих та 

формотворчих властивостей природнього середовища. 

Тема 10. Етапи роботи над створенням цілісної тематичної композиції. 

 

Завдання для практичної роботи: 

1. Виконати абстрактну композицію «Ранок у місті» 

2. Виконати абстрактну композицію «Літня сієста» 

3. Виконати абстрактну композицію «Дивовижне місто» 

4. Виконати абстрактну композицію «Вечірнє місто» 

5. Виконати абстрактну композицію «Карнавал» 

6. Виконати абстрактну композицію «Зимовий затишок міста» 

7. Виконати абстрактну композицію «Полуднева спека» 

8. Виконати абстрактну композицію «Місто навесні» 

9. Виконати абстрактну композицію «Київський листопад» 

10. Виконати абстрактну композицію «Туманне місто» 

11. Виконати абстрактну композицію «Святкове місто» 

12. Виконати абстрактну композицію «Старе місто» 

13. Виконати абстрактну композицію «Мегаполіс» 

14. Виконати абстрактну композицію «Місто птахів»  

15. Виконати абстрактну композицію «Святині міста» 

16. Виконати абстрактну композицію «Символи міста» 

17. Виконати абстрактну композицію «Моє місто» 

18. Виконати абстрактну композицію «Казкове місто» 

19. Виконати абстрактну композицію «Місто надій» 

20. Виконати абстрактну композицію «Інші міста» 

21. Виконати абстрактну композицію «Фантастичне місто» 

22. Виконати абстрактну композицію «Місто дітей» 

23. Виконати абстрактну композицію «Місто майбутнього» 

24. Виконати абстрактну композицію «Зруйноване місто» 

25. Виконати абстрактну композицію «Старовинне місто» 

26. Виконати абстрактну композицію «Історія  міста» 

27. Виконати абстрактну композицію «Алегорія міста» 

28. Виконати абстрактну композицію «Місто щасливих людей» 

29. Виконати абстрактну композицію «Дощове місто» 

30. Виконати абстрактну композицію «Підземне місто» 
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