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СИЛАБУС 

 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  DS019 Основи композиції / Basics of Composition 

Рівень вищої освіти / фахової 

передвищої освіти 

фахова передвища  

Галузь знань  02 Культура і Мистецтво 

Спеціальність  022 Дизайн 

Освітня програма  Дизайн 

Семестр  3 семестр (9 кл.), 1 семестр (11 кл.) 

Факультет /відділення Дизайну 

Курс  2 курс (9 кл.); 1 курс (11 кл.) 

Анотація курсу  Навчальний курс «Основи композиції» є 

пропедевтичним курсом загальної фахової 

підготовки художника-дизайнера. Метою даного 

пропедевтичного курсу є розвиток художнього 

мислення, творчої та просторової уяви, фантазії, 

художнього смаку, здатності до асоціацій, без яких 

неможлива творча діяльність художника-

дизайнера. Навчальний курс «Основи композиції» 

має сформувати у студентів початкові практичні 

навички в роботі з формою: на площині, в рельєфі, 

об'ємі. Це сприяє утворенню у майбутніх 

дизайнерів системи знань про засоби композиції та 

загального усвідомленням ролі цих засобів у 

образному ряді; формують гостроту зору, 

просторове мислення, смак, відчуття гармонії, 

пропорцій, креативне мислення. 

Методика викладання дисципліни «Основи 

композиції» має гнучкий характер і передбачає: 

творчий підхід до процесу навчання, що 

складається з коротких установчих бесід та 

дискусій, практичного виконання вправ, які мають 

виявляти різносторонній підхід до поставлених 

завдань: роботу з аналогами, літературою, 

інформацією Інтернету; демонстрацію 

дидактичного матеріалу (методичного фонду 

кафедри, матеріалів періодичної преси, каталогів 

робіт вітчизняних та зарубіжних майстрів 



графічного дизайну, Веб-сайтів). 

Навчальним планом передбачається послідовне 

виконання студентами практичних завдань з 

дисципліни «Основи композиції». Вивчення курсу 

розраховано на два семестри, кожен з яких 

завершуються екзаменаційним переглядом. 

Навчальна дисципліна «Основи композиції» за 

структурно-логічною схемою підготовки студентів 

вищеназваного напряму продовжує формування 

комплексу знань студентів, поглиблюючи 

положення, що були закладені в основних 

предметах спеціальності 022 Дизайн. 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=117
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Мова викладання  українська 

Лектор курсу  Стиранець Валентина Андріївна 

канали комунікації:  

 СДН «Moodle»: повідомлення в чаті 

E-mail: styranetsvalya@gmail.com 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_d.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності.  

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність застосовувати теоретичні знання в 

області мистецтва та дизайну, традиційні і сучасні 

культурно-мистецькі процеси і практики у власній 

професійній діяльності.  

Здатність візуалізувати творчі задуми при 

створенні об’єктів дизайну.  

Здатність застосовувати засоби та прийоми 

формоутворення, макетування і моделювання 

об’єкту для втілення дизайнерської ідеї.  

Здатність здійснювати композиційну побудову та 

колористичне вирішення майбутнього дизайн-

об’єкта.  

Здатність застосовувати навички проектної графіки 

у професійній діяльності.  

Здатність застосовувати у проектно-художній 

діяльності спеціальні техніки та технології роботи у 

відповідних матеріалах (за спеціалізаціями). 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт на всіх етапах розробки об’єкту 

mailto:styranetsvalya@gmail.com


(продукту) дизайну.  

Здатність проявляти ініціативу та креативні 

підприємницькі навички. 

Здатність планувати та управляти процесом 

виконання дизайнерського завдання.  

Перелік програмних 

результатів навчання 

Загальної підготовки 

Знати базові поняття, концепції в дизайні, 

принципи дизайну, процеси створення об’єктів 

дизайну, традиційні та інноваційні техніки і 

технології, пов’язаність етапів створення і методів 

поширення продукту (твору).  

Знаходити оригінальні рішення поставлених 

професійних завдань самостійно або у співпраці в 

творчому колективі (групі), аргументуючи свій 

вибір. 

Використовувати набуті знання, конструктивні 

критичні зауваження фахівців стосовно своїх 

творчих та навчальних результатів для фахового 

розвитку.  

 

Професійної підготовки 

Зображувати композиційно-цілісні об’єкти дизайну 

засобами графічних та художніх технік.  

Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та 

трансформувати об’єкти для розроблення 

художньо-проектних вирішень. 

Обґрунтовувати вибір технік, технологій та 

матеріалів для створеного або спроєктованого 

об’єкту (продукту) дизайну, враховуючи його 

екологічну безпечність.  

Визначати мету, завдання та етапи проектування. 

Знати надбання національної та всесвітньої 

культурно-мистецької спадщини, розвивати 

екокультуру засобами дизайну. 

Відображати морфологічні, стильові та кольоро-

фактурні властивості об’єктів дизайну.  

Демонструвати навички командної роботи, 

міжособистісної, соціальної та переговорної 

взаємодії з іншими. 

Презентувати власні професійні компетентності, 

створенні об’єкти (продукти) або їх елементи в 

професійному середовищі, перед клієнтами, 

користувачами та споживачами, враховуючи 

тенденції ринку праці у сфері дизайну. 



Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Кількість лекційних годин – 0 

Кількість практичних занять – 30 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 

60 

Форма підсумкового контролю – екзаменаційний 

перегляд 

Методи навчання  1. За джерелом одержуваних учнями знань: 

вербальні, наочні, практичні методи (виконання 

практичних робіт). 

2. За рівнем пізнавальної активності і самостійності 

студентів:  

1) пояснювально-ілюстративний, або 

інформаційно-рецептивний,  

2) частково-пошуковий або евристичний, 

3) дослідницький, метод проектів. 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Вступна частина. 

Поняття композиції. 

Форма  і  процес  формотворен

ня. Формат та його мірні 

властивості. Пропорції та 

масштабність. Пляма. 

Асоціативні композиції із 

плямами «Повідомлення» 

«Нагорода» «Велетень» 

Виконання композиції з використанням  мірних 

властивостей:   

1. домінування фону над плямою;  

2. івність ваги плями і фону; 

3. домінування плями над фоном,  

Засоби виконання: ручне ескізування в техніці 

аплікації (картон, цупкий папір, ножиці, різак, 

чистове виконання передбачає гуаш, туш, перо, 

цупкий папір. 

Вимоги до завдання: композиції розміром 15 х 15 

см компонуються на вертикальному форматі А4, 

передбачається чорно-біле вирішення, 

оригінальність та лаконічність. 

Тема 2. Взаємозв’язок 

графічних елементів з 

простором та вплив однієї 

форми на іншу. 

Ознайомлення з основами організації 

композиційних площин, на практиці 

дослідити  зміни емоційного навантаження в 

залежності від відношення елементів до цілого та 

один до одного, розвиток навичок абстрактного та 

образного мислення. Організація графічної 

композиції, що базується на взаємозв’язку 

графічних елементів з простором та між собою. 

Аналіз аналогів. Практичне виконання композицій 

із взаємодією плям: 

Показати за допомогою плям близькість; 

Показати за допомогою плям віддаленість; 



Показати за допомогою плям агресивне захоплення 

Засоби виконання: ручне ескізування в техніці 

аплікації (картон, цупкий папір, ножиці, різак, 

чистове виконання передбачає гуаш, туш, перо, 

цупкий папір. 

Вимоги до завдання: композиції розміром 15 х 15 

см компонуються на вертикальному форматі А4, 

передбачається чорно-біле вирішення, 

оригінальність та лаконічність. 

Тема 3. Взаємодія між як 

складовими елементами(лінії) 

та середовищем, емоційне 

навантаження композиції. 

Естетичні якості. 

Ознайомлення з естетичними та емоційними 

смисловими навантаженнями елементів композиції 

(на прикладі ліній). Організація композиції за 

допомогою лінії. Аналіз аналогів. Практичне 

виконання композиції з використанням ліній, що 

асоціативно виражають запропоновані тематики: 

спокій, танець, катастрофа. 

Засоби виконання: ручне ескізування в техніці 

аплікації (картон, цупкий папір, ножиці, різак, 

чистове виконання передбачає гуаш, туш, перо, 

цупкий папір. 

Вимоги до завдання: композиції розміром 15 х 15 

см компонуються на вертикальному форматі А4, 

передбачається чорно-біле вирішення, 

оригінальність та лаконічність. 

Тема 4. Цільність композиції. 

Закон головного в цілому. 

Мірність та пропорційність. 

Структурний рівень форми. 

Ознайомлення з структурним рівнем форми, 

мірністтю та співрозмірністтю, створити цілісні 

композиції на запропоновану тематику, що дасть 

змогу розвитку креативного художнього мислення. 

Практичне виконання 3 композицій, що являють 

образний розвиток сюжету запропонованої ситуації 

(«Корида»): зустріч на початку; взаємодія в 

сутичці; перемога або поразка. 

Засоби виконання: ручне ескізування в техніці 

аплікації (картон, цупкий папір, ножиці, різак, 

чистове виконання передбачає гуаш, туш, перо, 

цупкий папір. 

Вимоги до завдання: композиції розміром 15 х 15 

см компонуються на вертикальному форматі А4, 

передбачається чорно-біле вирішення, 

оригінальність та лаконічність. 

Тема 5. Статичні, динамічні 

симетричні якості зображення в 

композиції. 

Дослідження статики, динаміки, симетрії та 

асиметрії. Аналіз аналогів. Практичне виконання. 

Побудувати композицію використовуючи статичні 



й динамічні якості зображення в композиції, а 

також симетрію і асиметрію. 

Засоби виконання: ручне ескізування в техніці 

аплікації (картон, цупкий папір, ножиці, різак, 

чистове виконання передбачає гуаш, туш, перо, 

цупкий папір. 

Вимоги до завдання: 4 композиції розміром 15 х 15 

см компонуються на вертикальному форматі А4, 

передбачається чорно-біле вирішення, 

оригінальність та лаконічність. 

Тема 6. Ритм. Різновиди 

глибинно просторової 

композиції. Підпорядкованість, 

рівновага, повторення цілого. 

Нюанс та контраст. 

Виконання композиційних вправ: 

1. Ритм, підпорядкованість та рівновага в 

повторенні цілого (монотонність); 

2. Ритм, підсилення та затухання (наростання); 

3. Нюанс в ритмі; 

4. Контраст. 

Засоби виконання: ручне ескізування в техніці 

аплікації (картон, цупкий папір, ножиці, різак, 

чистове виконання передбачає гуаш, туш, перо, 

цупкий папір. 

Вимоги до завдання: композиції розміром 15 х 15 

см компонуються на вертикальному форматі А4, 

передбачається чорно-біле вирішення, 

оригінальність та лаконічність. 

Тема 7. Художні засоби 

композиції. Фактура. Фізичні 

властивості. 

Ознайомлення з створенням фактури, практикa 

творчіх навичок в передачі фізичних властивостей 

текстур та фактур різними художніми засобами. 

Практика утворення композицій за допомоги 

чергування елементів на однаковій відстані. 

Застосування тотожності динамічних, гострокутних 

форми, похилі і звивисті лінії, різні типи 

контрастів. Створення, за допомогою вивчених 

засобів асоціативних композицій на тему звуків та 

запахів. 

Засоби виконання: ручне ескізування в техніці 

аплікації (картон, цупкий папір, ножиці, різак, 

чистове виконання передбачає гуаш, туш, перо, 

цупкий папір. 

Вимоги до завдання: 4 композиції розміром 15 х 15 

см компонуються на вертикальному форматі А4, 

передбачається чорно-біле вирішення, 

оригінальність та лаконічність. 



Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, 

семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна 

сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з 

предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий контроль, проводиться у формі 

заліку або іспиту, відповідно до графіку навчального процесу.  

Підсумкова оцінка за умови заліку виставляється як загальна сума балів, набраних за 

результатами поточного контролю. Підсумкова оцінка за умови іспиту виставляється 

як загальна сума балів набраних за результатами поточного (70%) та підсумкового 

контролю. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Практичні завдання  

(1,2,3,4,5,6 теми – по 6 балів; 

7 тема – 4 бали) 

40 

Індивідуальна самостійна робота 

(1,2,3,4,5,6 теми – по 4 бали;  

7 тема – 6 балів) 

30 

Екзаменаційний перегляд  30 

Всього 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi 



вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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