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Композиція 
Тип дисципліни:  
нормативна. 
Семестр:  
перший. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції –  32, практичні 
заняття – 32; самостійна робота – 56. 
Лектори:  
доктор мистецтвознавства, професор Никорак Олена Іванівна, 
старший викладач Савчин Галина Віталіївна   
Результати навчання: 
Студент повинен знати: 

 функціональні особливості композиції в різних видах образотворчого мистецтва;  
 основні закони, правила, прийоми і засоби композиції;  
 види та категорії композиції;  
 основи стилізації природних форм;  
 структуру творчого процесу в композиції;  
 структурні особливості етюду, ескізу та картини. 

Студент повинен вміти:  
 застосовувати набуті знання з основ композиційної грамоти в безпосередньому, пошуку 

композиційних рішень виробів та творів мистецтва;  
 за допомогою вивчених законів, правил і прийомів композиції «прочитувати» зміст 

витворів візуального мистецтва;  
 правильно організувати творчий процес в роботі над виробом чи твором; 
 створювати композиції творів різного типу на основі власних фантазій, уявлень, на 

основі заданих тематик. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли 
 Живопис з пленером 
 Рисунок 
 Психологія 
 Історія зарубіжного образотворчого мистецтва 
 Історія українського образотворчого мистецтва 

Зміст навчальної дисципліни:  
Розділ 1. Теоретичні основи художньо-композиційної діяльності. Образотворча структура 

композиції. Практична послідовна робота над композицією. 
Розділ 2. Створення композицій на задану тематику Створення тематичної композиції на 

основі спостережень. Образотворча композиція на сюжет літературного твору. Створення 
композиції за уявою. 
Рекомендована література: 
Основна: 
1. Касьян Т. К. Композиція: навч.-метод. посіб. / Т. К. Касьян, Л. І. Полудень. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

2012. – 88 с. 
2. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – 2-е вид., 

перероб. і доп. – К.: Вища школа, 2002. – 190с. 
3. Савчин Г. В., Ясеницька Ж. В. Композиція: навчальний посібник [для студентів напряму підготовки 6.010102 

«Початкова освіта» спеціалізації «Образотворче мистецтво»] / Г. В. Савчин, Ж. В. Ясеницька. – Дрогобич: 
Видавничий відділ Дрогобицького державного  педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 62 с.  



4. Урсу Н. О.  Теоретичні основи композиції: Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ художніх та 
художньо-педагогічних спеціальностей /      Н. О. Урсу, Б. М. Негода, В. А. Гнатюк, І. П. Мітальська. – Кам’янець-
Подільський, 2004. – 62 с. 

5. Яремків М. М. Композиція: творчі основи зображення: навч. посіб. для вищих навч. закл. освіти 1-2 рівня 
акредитації / М. Яремків. – Т.: Підручники і посібники, 2009. – 112 с. 

6. Даглдиян К. Т. Декоративная композиция: учеб. пос. для студентов вузов / К. Даглдиян. – Изд. 2-е, перераб. и доп. 
– Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 312 с. 

Допоміжна: 
7. Пічкур М. Композиційна схема та її види / М. Пічкур // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 2. – С.41-44 
8. Ростовцев Н. Н. Живопись. Рисунок. Композиция: Хрестоматия для худ.-граф. фак. / Н. Н. Ростовцев. –  М., 1989. – 

240 с. 
9. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура : теоретико-методологічні основи комплексного навчання / І. М. 

Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 
10. Щербіна В. Конструктивна система художньої композиції / В. Щербина // Мистецтво та освіта. – 2002. – № 4. – С. 

2-7. 

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
 поточний контроль: виконання аудиторних та індивідуальних завдань, співбесіда. 
 підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 
 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 
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