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1. Загальні положення  

Навчальний процес у Національній академії образотворчого мистецтва і 

архітектури базується на академічних засадах світового і національного 

мистецтва. Композиція є однією з найважливіших дисциплін, внесених до 

навчальних планів Академії. Програми нормативної навчальної дисципліни 

«Композиція» передбачають, що студенти, прийняті на навчання, вже добре 

володіють основами художньої грамоти.  

Для виявлення якості підготовки вступників освітнього ступеня «магістр» 

проводиться іспит з композиції за фахом. 

Іспит з композиції передбачає виявлення рівня фахової підготовки та якості 

набутих професійних навиків роботи над завданням, виходячи зі специфіки 

спеціальності і спеціалізації. Вступник повинен продемонструвати знання і 

вміння створити композиційно завершений твір на задану тему, проявити 

розуміння основних закономірностей грамотної побудови графічного зображення 

на площині паперу, виявити вправність володіння графічними художніми 

засобами для повного розкриття сутності змісту твору.  

2. Зміст програми вступних випробувань з дисципліни «Композиція» – «вільна 

графіка» 

Творчий конкурс проводиться у спеціально обладнаній аудиторії.  

Завдання - виконати графічну сюжетну композицію на задану тему.  

Матеріали й інструменти - білий папір (80 см за більшою стороною); фарби, 

пензлі, олівці різних видів, пастель, вугілля - на вибір абітурієнта.  

Термін виконання - 6 годин. Обсяг роботи - один ескіз.  

Вимоги до екзаменаційної роботи:  

1. Знання та розуміння закономірностей побудови композиції. 



2. Відповідність обраних художніх засобів та композиційних прийомів задачі 

розкриття заданої теми.  

3. Змістові та пластичні зв'язки елементів композиції. 

4. Творча новизна композиційного вирішення теми.  

5. Досягнення цілісності композиційного зображення.  

6. Художня виразність композиції.  

7. Вміння трансформувати характер зображення предметного світу в 

залежності від заданої теми.  

3. Критерії оцінювання знань на вступному випробуванні з дисципліни 

«Композиція» – «Вільна графіка» 

Оцінки за виконання фахового завдання з дисципліни «Композиція» згідно з 

переліком її складових елементів подані за 200-бальною шкалою.  

1. Відповідність змісту композиції сутності заданої теми.  

2. Виявлення знання та розуміння закономірностей побудови композиційного 

зображення.  

3. Вправне володіння обраними для роботи матеріалами й інструментами.  

4. Проявлені достойні професійного рівня бакалавра знання та навички з 

навчальної дисципліни - композиції.  

5. Проявлено здатність до творчої новизни, оригінальності у художньому 

вирішенні теми.  

6. Грамотно вибудовано взаємозв'язки між головними і другорядними 

елементами композиційного зображення.  

7. Вдало активізовано ділянку смислового центру (центрів) композиції.  

8. Досягнуті характерність та досконалість рисунка з уяви головних 

персонажів композиційного зображення.  

9. Наявні образність, стильова цілісність, художня виразність композиції.  

4. Зміст програми вступних випробувань з дисципліни «Композиція» – 

«Книжкова графіка» 

 

1. Знання основних закономірностей створення проекту художнього 

оформлення книжкових видань.  

2. Знання основних законів та прийомів роботи над книжковою ілюстрацією.  

3. Досягнення цілісності художнього конструювання та ілюстрування книги.  

4. Досягнення оригінальності в конструюванні та ілюструванні книги.  



5. Здатність створювати образи в контексті часу і місця дії.  

6. Відповідність ілюстрації та проекту художнього оформлення змісту, 

характеру і стилю автора заданого літературного твору.  

7. Виявити належні на бакалаврському рівні професійні вміння та навички в 

роботі над книжковим оформленням.  

5. Критерії оцінювання знань на вступному випробуванні 

з дисципліни «Композиція» – «Книжкова графіка» 

Оцінка за виконання фахового завдання з дисципліни «КОМПОЗИЦІЯ» згідно з 

переліком її складових елементів подані за 100 - бальною шкалою.  

1. Ілюстрація та проект художнього оформлення книжкового видання виконані 

в повному визначеному обсязі та відповідають змісту, характеру і стилю 

заданого літературного твору.  

2. Тема вирішена достатньо переконливо.   

3. Конструктивне вирішення і характер ілюстрування - без використання 

відомих спрощених схем.  

4. Робота має цілісний системний характер.  

5. Переконливо намічено характеристику діючих (в заданий час, на заданому 

місці) персонажів. 

6. Конструктивно, пластично та змістовно вмотивовані зв’язки елементів 

макетування та зображення.  

7. Наявне достатнє володіння зображальними засобами для грамотного, 

переконливого зображення з уяви діючих персонажів і предметного світу у 

відповідності до конкретної ситуації та епохи.  

8. Вдалий вибір виражальних художніх засобів для вирішення теми. 

9. Проявлено належні на бакалаврському рівні професійні знання, уміння й 

навички, необхідні в процесі роботи над створенням комплексного художнього 

оформлення книги.   

6. Шкала оцінювання 

Сума 

балів 

Загальна  

оцінка 

Розподіл балів за якістю виконання складових елементів 

композиції 

200–195 відмінно Повна відповідність всім критеріям  з дисципліни 

«композиція» та демонстрація виразних ознак 

самостійного, довершеного художнього твору. 



194–190 Відмінно  Правильне та повне, без зауважень вирішення завдання. 

189–185 Відмінно Відповідність всім критеріям, але робота має окремі 

незначні недоліки (ознаки незавершеності).  

184–180 Дуже 

добре 

Відповідає всім критеріям та робота виконана в 

повному обсязі, але має незначні недоліки, що суттєво 

не впливають на її якість.  

179–175 Дуже 

добре  

Відповідність всім критеріям, але має недоліки, які, 

водночас, не дають підстав вважати виконання якогось 

із критеріїв неповним.  

174–170 Добре  Відповідність в цілому всім критеріям, з незначною 

похибкою в декількох критеріїв. 

169–165 Добре  Достатньо грамотно побудована,  відповідає змісту 

заданої теми композиції, проте - має ознаки 

недосконалості. 

164–160 Досить 

добре  

Має недоліки з окремих критеріїв, але в основному 

відповідає зазначеним критеріям та відповідає змісту 

завдання. 

159–155 Достатньо 

добре 

Відповідність не всім критеріям, достатньо правильне 

виконання з деякою кількістю недоліків.  

154–150 Задовільно Відповідність не всім критеріям, має деякі незначні 

помилки. 

149–145 Задовільно Відповідність кільком критеріям з деякими помилками. 

144–140 Задовільно Відповідність кільком критеріям з рядом помилок 

139–135 Достатньо Має низький рівень виконавської майстерності, що 

призводить до зниження художньої виразності, 

відсутності оригінального вирішення теми, хоч в роботі 

і відображено суттєві особливості змісту завдання.  

134–130 Достатньо Має недоліки з окремих перерахованих критеріїв, що 

призводить до спрощення композиційного вирішення, 

але в основному правильно відображає зміст заданої 

теми.  



129–125 Достатньо Виконання задовольняє мінімальній кількості критеріїв, 

наявні суттєві помилки у більшості критеріїв  

124 і 

менше 

Не 

задовільно 

Має значні недоліки, грубі композиційні помилки, що 

не дають підстав вважати створену композицію 

грамотно побудованою і такою, що відповідає задачі 

творчого розкриття запропонованої теми. Вступник 

втрачає право на подальшу участь у конкурсних 

випробуваннях. 
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