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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. Програми нормативної навчальної 

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

володіють основами художньої грамоти. 

Для виявлення якості підготовки вступників освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліст, 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. Вступник повинен продемонструвати вміння створити 

композиційно завершений твір на задану  тему, продемонструвати знання 

основних законів композиції та володіння художніми засобами ліплення для 

найкращого розкриття  головної теми завдання, показати вміння мислити 

обємними формами з урахуванням призначення та конструктивної довершеності 

завдання. 

2. Зміст програми вступних випробувань з дисципліни «Композиція» 

Завдання Композиція на задану тему (сюжетна), матеріал і техніка 

виконання за вибором абітурієнта. 

Матеріали – виконується в глині, пластиліні (від 30 см). 

Термін виконання – 6 годин. Обсяг роботи 1 ескіз. 

Вимоги до екзаменаційної роботи: 

 Відповідність обраних художніх засобів та  композиційних законів  

для розкриття заданої теми; 

 Знання основних законів та прийомів композиції;  

 Досягнення цілісності зображення; 



 Використання широкого спектру засобів художньої виразності для 

композиційного  вирішення об’єму; 

 Досягнення оригінальності композиційного вирішення; 

 Гармонійність та виразність композиції та об’ємно-просторового 

рішення твору в цілому. 

3. Критерії оцінювання знань на вступному випробуванні з дисципліни 

«Композиція» 

Абітурієнт під час випробування повинен продемонструвати такі теоретичні 

знання, розуміння та вміння:  

1. основ композиції; 

2. основи пластичної анатомії; 

3. основи скульптурної пластики; 

4. основних законів побудови сюжетної композиції; 

5. законів конструктивної будови форми; 

6. законів розподілу світла на об’ємній формі. 

7. відчуття конфлікту композиції;  

8. відчуття просторово-пластичного образу ;  

9. основних законів побудови формальної скульптурної композиції;  

10. конфлікту та взаємодії простору та скульптурної композиції ;  

11. законів утворення взаємодії кількох центрів скульптурної композиції;  

12. переконливість, зрозумілість подачі виконаного ескізу. 

 

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 

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 

Незадовільно Невідповідність жодному з критеріїв. Вступник втрачає 

право на подальшу участь у конкурсних 

випробуваннях. 
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