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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Теорія і практика композиції в образотворчому і 

декоративно-прикладному мистецтві та дизайні 

Викладач (-і) Сем’яник Оксана Володимирівна 

Контактнийт елефон 
викладача 

(0342) 523429 

E-mail викладача oksanasemyanik@gmail.com 

Формат дисципліни Денна, заочна 

Обсяг дисципліни 90год., 3 кредити 

Посилання на сайт 
Дистанційного навчання 

http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id

_cat=61&id_cou=6685 
Консультації Консультації до самостійної роботи проводяться на 

лекційних, практичних заняттях та дистанційно. 

2. Анотація до курсу 

Зміст навчання дисципліни «Теорія і практика композиції в образотворчому і декоративно-

прикладному мистецтві та дизайні» забезпечується освітньою программою підготовки фахівців ІV 

рівня акредитації, «магістр» за спеціальністю 014. 12 – Середня освіта. "Образотворче мистецтво" 

та передбачає кваліфікацію Вчитель образотворчого мистецтва та художньої культури. Викладач 

дисциплін художньо-естетичного циклу. Керівник студій (гуртків) за видами мистецтва та 

художньої творчості. 

Дисципліна «Теорія і практика композиції в образотворчому і декоративно-прикладному 

мистецтві та дизайні» у навчальному плані належить до циклу дисциплін професійної підготовки 

обов’язкова дисципліна і має вагомий освітньо-виховний вплив на становлення особистості 

вчителя образотворчого мистецтва та розвиток його креативних здібностей. 

3. Мета та цілі курсу 

Метою курсу є базова підготовка майбутнього спеціаліста до теоретичного та практичного 

застосування знань з предмету «теорія і практика композиції в образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва та дизайну», розвиток творчого потенціалу шляхом засвоєння і 

практичного закріплення основних законів, засобів та закономірностей композиційної організації 

форми для вирішення професійних завдань. 

Завдання: 

- засвоєння теоретичних основ та методології курсу «Теорія і практика композиції в 

образотворчому і декоративно-прикладному мистецтві та дизайні»; 

- опанування загальних засобів, категорій композиції;  

- вивчення основних понять з «Теорії і практики композиції в образотворчому і декоративно-

прикладному мистецтві та дизайні»; 

- встановлення доцільності застосування прийомів композиції і можливостей їх адаптації і 

трансформації відповідно до змісту на основі знань про композицію; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- -  основи теорії і практики композиції, значення композиції в образотворчому, декоративно-

прикладному мистецтві та дизайні; 

- -  специфіку компонування окремих предметів та елементів в цілу композиційну структуру з 

урахуванням пластичних, формальних і колористичних особливостей. 

вміти: 

- - знайти точку і рівень зору, вдало розмістити зображення на форматі, враховуючи перспективні і 

кольорові рішення; 

- - визначити матеріал для композиційного вирішення певного виробу декоративно-прикладного 

мистецтва; 

- - композиційно організувати предметне середовище із врахуванням формально-композиційних 

вимог. 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=61&id_cou=6685
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=61&id_cou=6685
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=61&id_cou=6685


4. Результати навчання (компетентності) 

ЗК1. Синтез та аналіз. Здатність до узагальнень, абстрактного мислення, поєднання аналізу та 

синтезу для розуміння процесів та явищ у галузі образотворчого мистецтва, уміння чітко 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

ЗК5. Соціально-особистісні навички. Адаптивність, комунікабельність, креативність, 

толерантність, критичне мислення, прагнення самовдосконалення, самокритичність, наявність 

стійкого світогляду та наполегливість у досягненні мети. Здатність використовувати базові знання 

про стан і проблеми візуального мистецтва сучасного світу і України зокрема, розвивати етно- та 

еко-культуру в суспільстві засобами дизайну, образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтв. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, розробляти, організовувати та 

управляти проектами з мистецької та виставкової діяльності. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт, діяти соціально відповідально та свідомо. 

ФК5. Здатність виявляти розуміння предмета, структури і ролі мистецтва у формуванні сучасної 

наукової картини світу; мати чітке уявлення про історичне підґрунтя мистецтва, принципи і 

механізми його функціонування й розвитку, системний і антропометричний підходи в 

образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві; художній культури та дизайні; 

усвідомлення ролі мистецтва в житті соціуму; уміння розвивати в учнів та ЗВО необхідні 

мистецтвознавчі компетенції. 

ФК6. Здатність використовувати профільні знання в галузі образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва, художній культурі та дизайні для оцінки сучасного мистецтвознавчого 

процесу в Україні та світі, мистецьких узагальнень, виокремлення тенденцій розвитку мистецтва, 

розуміння феномену естетичного в українському мистецтві. 

ФК7. Здатність до розкриття ідеї та сюжету художнього твору засобами різноманітних 

мистецьких технік у різних видах та жанрах образотворчого мистецтва. 

ФК8.Здатність до творчості за законами краси, образного сприймання та аналізу навколишнього, 

самовдосконалення творчих здібностей, естетичного смаку, естетичних потреб. 

ФК9. Здатність відображати статичні та динамічні моделі у тримірних композиціях із 

застосуванням традиційних і нетрадиційних матеріалів, у різноманітних жанрах. 

ФК10. Здатність до творчого застосування набутих професійних теоретичних та практичних 

знань і вмінь у сучасному образотворчому та декоративному мистецтві, етнодизайні. 

ФК11.Здатність застосовувати надбання суміжних дисциплін у власній образотворчій та 

педагогічній діяльності. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції  6 

Семінарські заняття/ практичні / лабораторні 24 

Самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчаня) 

Нормативний / 
вибірковий 

ІІ 014.12.СО.ОМ І обов’язкові 

дисципліни 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 
заняття 

Література Завдання, 
год 

Вага 
оцінки 

Термін 
викона

ння 

      

Тема 1. Історичний аспект 

розвитку композиції. Основи 

теорії композиції. 

- Композиція як основа 

мистецтва.  

- Композиція портрету. 

лекційне 1,3,8,10 2  згідно з 

розкладом 



-  Композиція пейзажу. 

-  Композиція натюрморту.  

- Композиція тематичної 

картини. 

-  Композиція одно- та 

багатофігурної композиції. 

Тема 2. Поняття терміну 

«інтерпретація». Загальні 

принципи та методи 

інтерпретації. 

- Графічно-аналітичний аналіз 

декоративної композиції.  

- Основи побудови різних видів 

композицій у декоративному 

мистецтві. 

-  Особливості композиційного 

художньо-творчого процесу.  

- Основні компоненти 

декоративних творів. 

-  Колористичний аналіз 

декоративного твору. 

-  Ахроматична складова 

декоративного твору. 

-  Силует, пляма, домінанта, 

головне і другорядне.  

- Розбудова цілісності образу. 

 

лекційне 

 

5,9,10 2 

 

 згідно з 

розкладом 

 

Тема 3. Поняття терміну 

«асоціація». Принципи 

асоціативного мислення. 

- Асоціативні шляхи пошуку 

форми. 

-  Види асоціацій, їх 

характеристика.  

- Асоціативні властивості 

форми, кольору і фактури. 

-  Посилення художнього образу 

засобами асоціативності. 

-  Мова символів.  

- Знак. Метафора. Алегорія. 

Емблема. 

 

лекційне 2,6,7,11 2  згідно з 

розкладом 

Тема 4. Асоціативна композиція на 

музичний (літературний) твір, на 

визначну подію. 

- Філософська тематика в створенні 

декоративної композиції.  

- Методологія творчого малюнку. 

-  Збір матеріалу. 

- Перегляд каталогів, художніх 

альбомів, відвідання виставок. 

практичне   4 5б. протягом 

двох тижнів 

Тема 5. Ескізування. Пошук 

композиційної форми, фактури, 

декору. 

практичне  4 10б. протягом 

двох тижнів 

Тема 6. Ескізування. Пошук практичне  2 5б. протягом 



тонального та колористичного 

вирішення. 
тижня 

Тема 7. Виконання роботи в 

матеріалі (за вибором студента). 
практичне  12 30б. протягом 

шести 

тижнів 

Тема 8. Оформлення роботи практичне  2 5б. протягом 

тижня 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 
Оцінювання курсу 

Контроль рівня знань студентів щодо 

засвоєння ними тем з навчальної дисципліни 

«Історія художньої культури і візуальних 

мистецтв» в умовах організації навчального 

процесу за кредитно-модульною системою 

здійснюється шляхом поточного, модульного, 

підсумкового (семестрового) контролю за 100-

бальною шкалою оцінювання,  за шкалою 

EСTS та національною шкалою оцінювання.  

Поточний контроль – це оцінювання 

навчальних досягнень студента  (рівень 

теоретичних знань та практичні навички з тем, 

включених до змістових модулів), здобутих під  

час проведення аудиторних  занять,  виконання 

самостійної  роботи, консультаціях (під час 

відпрацювання пропущених занять чи за 

бажання  підвищити попереднє оцінювання) та 

активності студента на занятті.   Поточний 

контроль реалізується у формі опитування, 

виконання практичних робіт, експрес-

контролю, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне 

опрацювання студентом тощо.   Максимальний 

бал за виконання певної практичної роботи та 

успішного теоретичного захисту – 5 балів:    

5 б. одержує студент, який старанно 

підготувався до практичної роботи, виконав усі 

завдання, чітко та, грамотно описав 

технологічний процес виконання практичної 

роботи, вільно володіє матеріалом теми 

заняття;   

4 б. одержує студент, який належним 

чином підготувався до практичної роботи, 

виконав усі завдання, під час опису 

технологічного процесу допускає певні 

неточності;   

3 б. ставиться студентові, який 

підготувався до практичної роботи. При 

виконанні практичних робіт студент виконує 

роботу за зразком (інструкцією), але з 



помилками; не може описати технологічний 

процес виготовлення виробу; 

2 б. ставиться студентові, який не 

підготовлений належним чином до виконання 

практичної роботи, але виконав певні завдання 

під час практичної роботи; студент знає умовні 

технологічні прийоми але не вміє їх розрізняти.                                                                   

Вимоги до письмової роботи  Навчальним планом не передбачена 

Семінарські заняття  Навчальним планом не передбачені 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Підсумковий контроль з дисципліни 

проводиться у формі екзамену. Екзамен 

виставляється за результатами письмової 

роботи студента та захисту всіх видів робіт, 

виконаних впродовж усього семестру, 

передбачених навчальною програмою. 

Підсумкова кількість балів з дисципліни 

визначається як сума балів поточного та 

модульного контролю, а також самостійної 

роботи студента.  

7. Політика курсу 

Політика курсу: Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких 

подій – реагування відповідно до https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fpnu.edu.ua%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fcod 
8. Рекомендована література 

Базова 

1. Гудак В. Основи композиції – провідна ланка навчально-методичного процесу підготовки 

митця.-Електронний ресурс- Режим доступу:  

file:///C:/Users/Home/Downloads/had_2010_3_10.pdf   

2. Каленюк О. Метод асоціацій в створенні декоративної композиції.-Електронний ресурс- 

Режим доступу:  file:///C:/Users/Home/Downloads/3264-6894-1-PB.pdf   

3. Плазовська Л. Теорія і практика композиції площинного характеру в коментарях 

художників-педагогів-Електронний ресурс- Режим доступу: 

file:///C:/Users/Home/Downloads/mtao_2013_4_6%20(1).pdf  

4. Паньок Т. Теорія і практика образотворчого мистецтва.-Електронний ресурс- Режим 

доступу: 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_obraz_mist/Metod_obraztv_mist_04_18.pdf  

5. Паранюшкин Р. Композиция Теория и практика изобразительного искусства.-Електронний 

ресурс- Режим доступу: file:///C:/Users/Home/Downloads/mtao_2013_4_6%20(1).pdf 

6. Сідорова О. Викладання асоціативної композиції в НАУ, як засіб розвитку творчої 
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