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1. Загальні положення 

 

Навчальний процес у Національній академії образотворчого 

мистецтва і архітектури базується на академічних засадах світового і 

національного образотворчого мистецтва. Композиція є однією з 

найважливіших дисциплін, що внесені до навчальних планів Академії. 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Композиція» передбачає, що 

студенти, прийняті на навчання, вже володіють основами художньої грамоти. 

Для виявлення якості підготовки вступників освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр проводиться іспит з композиції за фахом.  

Рівень вимог на вступних іспитах до НАОМА в галузі сценографії та 

кіносценографії ґрунтується на досягненнях сучасної сценографії, створеної 

як невід’ємний елемент дії і пов’язаної з іншими складовими вистави або 

кіно: режисурою, акторською дією, музикою та операторською майстерністю 

(для кіно) 

2. Зміст програми вступних випробувань з дисципліни «Композиція» 

Творчий конкурс проводиться у спеціалізованій аудиторії за 

наступними умовами: 

Мета вступного випробування – виявлення здібностей вступника до 

драматургічного та просторового мислення. Розуміння сценографії / 

кіносценографії як синтетичної складової театральної або кінодії. 

Завдання вступного випробування полягає в демонстрації вступником: 

- набутих на попередніх рівнях професійної підготовки 

практичних знань; 

- рівня володіння методами, засобами та прийомами організації 

сценічного або кінематографічного простору; 

- навиків дослідницької роботи в галузі драматургії, сценографії та 

кіносценографії; 

- розкритті здібностей вступника до творчої роботи. 
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Завдання: створити три ескізи сценографічного простору до заданої 

п’єси. В ескізах продемонструвати:  

- – розвиток простору на протязі дії,  

- – ігрові властивості створеного простору,  

- – взаємодію простору і персонажів, 

- – можливість взаємодії кількох просторів, виходячи з конфлікту 

п’єси, якщо цього потребує дія вистави. 

- Перший ескіз – початок вистави,  

- другий ескіз – середина вистави,  

- третій ескіз – кінець вистави. 

 

- Додаткові шкіци маленького розміру, які демонструють 

проміжні фази розвитку простору заохочуються, але не є 

обов’язковими. 

 

Матеріал виконання – техніка довільна; 

формат ескізу – А-3. 

Термін виконання – 6 академічних годин (1 день). 

3. Критерії оцінювання знань на вступному випробуванні з дисципліни 

«Композиція»  

Оцінка з фахового завдання на вступному випробуванні здійснюється за 

200-бальною шкалою. 

Відповідно до правил прийому до Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури проведення вступного випробування з композиції 

засноване на виконанні практичної роботи без використання фото та відео 

матеріалів і техніки. 

Вимоги до екзаменаційної роботи: 

Абітурієнт під час випробування повинен продемонструвати такі 

теоретичні знання, розуміння та вміння:  

1. основ композиції; 

2. основи драматургії; 

3. основи режисури; 
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4. основних законів лінійної перспективи; 

5. конструктивної будови форми; 

6. законів розподілу світла на об’ємній формі. 

7. відчуття конфлікту п’єси;  

8. просторово-пластичного образу вистави (образу простору);  

9. ігрових властивостей простору (яку гру, створений простір може 

запропонувати режисеру і акторам для створення дії);  

10. конфлікту та взаємодії простору та персонажу (залежність 

персонажу від простору і простору від персонажу);  

11. наявності взаємодії кількох просторів;  

12. переконливість, зрозумілість подачі виконаного ескізу. 

Абітурієнт під час випробування повинен створити драматургічно 

доцільний сценічний простір та показати розвиток цього простору в часі дії 

вистави; продемонструвати ігрові властивості створеного простору.  

Шкала оцінювання 

Сума 

балів 

Загальна  

оцінка 

Розподіл балів за якістю виконання складових елементів 

композиції 

200–195 відмінно Відмінна робота, яка повністю відповідає всім 

критеріям оцінювання та містить переконливу 

оригінальну творчу ідею. 

194–190 Відмінно  Повна відповідність всім критеріям оцінювання. 

189–185 Відмінно Відповідність в цілому всім критеріям оцінювання, з 

незначною похибкою в одному з критеріїв.  

184–180 Дуже 

добре 

Відповідність в цілому всім критеріям оцінювання, з 

незначною похибкою в двох критеріях. 

179–175 Дуже 

добре  

Відповідність в цілому всім критеріям оцінювання, з 

незначною похибкою в декількох критеріях.  

174–170 Добре  В цілому правильне виконання з незначною кількістю 

недоліків – повна відповідність 10 з 12 критеріїв або 

незначні похибки в деяких критеріях. 

169–165 Добре  В цілому правильне виконання з незначною кількістю 

недоліків – повна відповідність 9 з 12 критеріїв або 



 6 

незначні похибки в ряді критеріїв. 

164–160 Досить 

добре  

 

Досить правильне виконання з деякою кількістю 

недоліків – відповідність 8 з 12 критеріїв з деякими 

незначними похибками. 

159–155 Достатньо 

добре 

Достатньо правильне виконання з деякою кількістю 

недоліків – відповідність 7 з 12 критеріїв з деякими 

незначними похибками.  

154–150 Задовільно 

 

Відповідність 6 з 12 критеріїв з деякими незначними 

помилками. 

149–145 Задовільно Відповідність 6 з 12 критеріїв з деякими помилками 

144–140 Задовільно Відповідність 5 з 12 критеріїв з рядом помилок 

139–135 Достатньо Відповідність 4 з 12 критеріїв з рядом помилок 

134–130 Достатньо Відповідність 3 з 12 критеріїв з рядом помилок 

129–125 Достатньо Виконання задовольняє мінімальній кількості критеріїв; 

наявні суттєві помилки у більшості критеріїв (10 з 12) 

124 і 

менше 

Не 

задовільно 

Невідповідність жодному з критеріїв. Вступник втрачає 

право на подальшу участь у конкурсних 

випробуваннях. 
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