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Програму екзамену складено за умов дистанційного навчання, вона 

враховує специфіку проведення занять в умовах карантину, вимоги до 

студентів, які ставить дисципліна «Основи композиції» та наявних технічних 

умов для проведення екзамену. 
 

Форма проведення: 

Письмова (практична робота) 

Тривалість проведення: 

4 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів: 

30 балів – практична робота 

10 балів – письмова робота 

Технічні вимоги до проведення іспиту: 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts Meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них 

Необхідні  прилади: комп’ютер, ноутбук, смартфон з доступом до мережі 

Internet, фотоапарат або смартфон з вбудованою камерою 

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 та тонові 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 

 

Технічні вимоги до проведення іспиту 

Необхідні  прилади: комп’ютер, ноутбук, смартфон з доступом до 

мережі Internet. 

Налаштовано Google пошту  та додаток Hangouts Meet. 

 

Порядок проведення іспиту 

1. У встановлений час початку іспиту студент має вийти на онлайн-зв'язок, за 

посиланням додатку Hangouts Meet, яке йому завчасно надіслано на 

корпоративну пошту. 

2. На час початку іспиту студент має бути повністю готовим до роботи на 

іспиті: мати необхідне програмне забезпечення та обладнання, матеріали для 

виконання практичної роботи. 

3. Екзамен починається з привітання та розподілу варіантів між студентами, 

після чого, кожному на корпоративну пошту надсилається його варіант у 

форматі Google Форм. 

4. Протягом відведеного часу студент працює над завданням, після чого 

відсилає завдання викладачам на перевірку. 

5. Після перевірки завдання, студент на корпоративну пошту отримує 

результат своєї роботи та оцінку за іспит. 

6. Впродовж 2 годин після отримання результату іспиту студент має право 

звернутися до художньої ради для отримання додаткового роз’яснення щодо 

отриманої оцінки. 

7. Виконані практичні роботи зберігаються в електронному вигляді на Google 

Диску циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну. 

 

Назва модулів та теми за якими складено 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. 

 

Практична робота 

Практичне завдання полягає у виконанні абстрактної композицію на одну з 

тем. 

 

Теми практичної роботи: 

1. Виконати абстрактну композицію «Дощовий день» 

2. Виконати абстрактну композицію «Літній день» 

3. Виконати абстрактну композицію «Дивовижний день» 

4. Виконати абстрактну композицію «День у місті» 

5. Виконати абстрактну композицію «Затишний день» 

6. Виконати абстрактну композицію «Зимовий день» 

7. Виконати абстрактну композицію «День несподіванок» 

8. Виконати абстрактну композицію «Весняний день» 

9. Виконати абстрактну композицію «Осінній день» 

10. Виконати абстрактну композицію «Туманний день» 

11. Виконати абстрактну композицію «Святковий день» 

12. Виконати абстрактну композицію «День спогадів» 

13. Виконати абстрактну композицію «Мегадень»  

14. Виконати абстрактну композицію «День у казці» 

15. Виконати абстрактну композицію «День сміху» 

16. Виконати абстрактну композицію «Символічний день» 

17. Виконати абстрактну композицію «Мій день» 

18. Виконати абстрактну композицію «Казковий день» 

19. Виконати абстрактну композицію «День надій» 

20. Виконати абстрактну композицію «День міста» 



21. Виконати абстрактну композицію «Фантастичний день» 

22. Виконати абстрактну композицію «День дітей» 

23. Виконати абстрактну композицію «День в майбутньому» 

24. Виконати абстрактну композицію «Поганий день» 

25. Виконати абстрактну композицію «Святковий день» 

26. Виконати абстрактну композицію «Туманний день» 

27. Виконати абстрактну композицію «Теплий день» 

28. Виконати абстрактну композицію «Щасливий день» 

29. Виконати абстрактну композицію «Холодний день» 

30. Виконати абстрактну композицію «Спекотний день» 

 

Матеріали для виконання: аркуш паперу А3 формату, олівці, гумка, 

кольорові графічні матеріали (олівці, лайнери, акварель, гуаш, туш), пензлі, 

пера. 

 

 

Екзаменатор                                                                                   Ольга Овчаренко 
 

 

Голова  циклової комісії                                                               Ольга Овчаренко 


