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Метою вступного випробування з композиції на факультет архітектури 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури є визначення серед 

абітурієнтів особистостей, здатних опанувати сучасну професію архітектора-художника, 

спроможного вирішувати на майбутнє складні композиційні завдання з формоутворення. 

Вступне випробування розкриває здатність абітурієнтів до просторового та 

абстрактного мислення, володіння елементарними основами комбінаторного 

формоутворення, вміння передати та виявити графічними засобами основну композиційну 

ідею, просторові якості та особливості об’ємної моделі, яка була створена на іспиті. 

Зміст вступного випробування полягає у створені об’ємно-просторової моделі із 

заданих дерев’яних модульних елементів та виконання графічної композиції, яка 

розкриває всі якості моделі за допомогою зв’язаних між собою видових зображень, 

необхідних для розуміння художньої якості форми. Техніка та матеріал графічного 

оформлення зображення форми-моделі обирається абітурієнтом довільно. Це чорний, 

графітний олівець любої м’якості або лайнер, рапідограф, рейсфедер, ручка з чорною 

тушшю. Зображення може бути представлене досить різноманітно: у вигляді перспектив, 

аксонометрій або комбінацією кількох різновидів просторового зображення об’єму на 

площині. 

Виразність об’ємно-просторової моделі, її образно-тектонічних особливостей є 

важливою рисою професійної орієнтації і, зрештою, дає змогу екзаменаторам скласти 

певну уяву про здібності та творчий потенціал абітурієнта, його профорієнтацію щодо 

професії архітектора-художника. 

Другою, не менш важливою, складовою частиною вступного іспиту з композиції є 

визначення уміння абітурієнта володіти графічними засобами відтворення особливостей 

створеної ним об’ємної композиції. З метою акцентування особливостей емоційно-образ-

них засад композиції арсенал графічних прийомів та засобів може бути розширеним за ра-

хунок фактурного та світлотіньового виявлення властивостей формоутворюючих елементів. 

Процедура складання вступного випробування з композиції проходить наступним 

чином. За екзаменаційним білетом вступник отримує набір простих за геометрією 

дерев’яних модульних елементів - загалом 15-20 одиниць. У процесі моделювання 

цілісності композиції абітурієнтові доводиться багаторазово сполучати окремі частині між 

собою, провадити оцінку якості рішення, вносити необхідне коригування форми шляхом 

композиційно-декомпозиційних дій (збірки-розбірки елементів). 

Остаточне закріплення деталей між собою здійснюється за допомогою будь-якого 

клею. Кількість елементів, що утворюють об’ємну форму, не регламентується і 

визначається абітурієнтом. Готова об’ємна композиція є основою для її подальшого 

графічного відтворення.  

Результатом вступного випробування з композиції (основ формоутворення) є 

оцінювання створеної абітурієнтом моделі та виконаному по моделі графічної композиції. 

Після закінчення іспиту предметна комісія у складі трьох осіб оцінює об’ємну 

композицію і графічне зображення, виконане на одному аркуші паперу формату А3.  

Оцінюється тільки та робота, яка виконана в повному обсязі: надані елементи 

зібрані у цілісну об’ємну форму, завершений та оформлений графічний аркуш з 

зображеннями. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні вступного випробування з композиції - 

200 балів, мінімальна - 125. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку - (набрали 124 

бали і менше) до складання подальших фахових випробувань не допускаються. 

Вступне випробування з композиції повинне відповідати ряду вимог, які 

становлять основу критеріїв оцінки роботи, виконаної абітурієнтом: 

1. отримана об’ємна форма (композиція моделі) повинна відзначатися узгодже-

ністю частин за геометричною формою, масами, розміщенням у просторі, організована за 

принципом підпорядкування та взаємозв’язку складових елементів, бути оригінальною за 

своїм рішенням; створюватись за найважливішими категоріями формоутворення - єдністю 

та підпорядкованістю частин і цілого, з визначенням підпорядкованості, застосування 



ритму та метра, контрасту, пропорцій; 

2. о6’ємна форма-модель не повинна бути композиційно перевантаженою (за 

кількістю використаних в ній елементів), проявляти основну формоутворюючу ідею, 

розвиток по вертикалі, горизонталі, діагоналі, спіральний розвиток, проникнення форми у 

форму, перетікання тощо; 

3. компоновка зображень на аркуші  має продемонструвати вільне володіння з боку 

абітурієнта форматом зображення, його здатність створювати врівноважену композицію, 

об’єднану загальною ідеєю та змістовним рішенням; 

4. характер графічного оформлення повинні показати вміння та здатність 

абітурієнта акцентувати увагу на головному в створеній композиції, графічно виявляти її 

особливості зображувальними методами та прийомами, вільне володіння технічними 

засобами зображення; 

5. графічні зображення повинні чітко відповідати основним пропорціям моделі.  

 

Іспит з композиції являє собою матеріалізацію уявлень та логічних роздумів 

абітурієнта, націлених на створення об’ємної моделі, що відповідає наперед зазначеним 

композиційним вимогам. Практика вступних випробувань попередніх років засвідчує, що 

незнання елементарних основ процесу формоутворення з використанням засобів 

композиції, як правило, призводить до механічного сполучення окремих елементів за 

принципом „подобається” або „не подобається”. Кінцевий результат подібної процедури 

прогнозувати неможливо. Як правило, подібне групування являє собою скупчення 

випадкових елементів, яке не відповідає елементарним вимогам поняття цілісності та 

узгодженості.  

Неохайне оформлення роботи, невисока графічна якість, недосконале компози-

ційне розміщення складових на аркуші, невідповідність зображення та моделі стає 

причиною зняття  до 50 та більше балів. 

Загальний час виконання вступної екзаменаційної роботи з композиції - 6 

академічних годин. Іспит проводиться з 9.00  до 15.00. 

 

 

БАЛИ КРИТЕРІЇ 

200 

завдання виконане без жодної помилки, об’ємна форма 

визначається цілісністю та узгодженістю частин, несе основну 

формоутворюючу ідею; графічна частина показує вільне володіння 

графічними техніками, проявлена майстерність у оформленні, яке 

відбиває задум автора, робота охайна у виконанні; 

200-194 

об’ємна форма визначається цілісністю та узгодженістю частин, 

але є деякі порушення гармонії форми, рішення несе основну 

формоутворюючу ідею; графічна частина показує вільне володіння 

графічними техніками, проявлена майстерність у оформленні, яке 

відбиває задум автора, робота охайна у виконанні; 

184 

об’ємна форма визначається цілісністю та узгодженістю частин, 

але є деякі порушення гармонії форми, рішення несе основну 

формоутворюючу ідею; відсутній оригінальний підхід до 

виконання графічної частині, зображення  виконані на середньому 

графічному рівні,  робота охайна у виконанні; 

174 

об’ємна форма має недоліки в організації, є порушення в 

узгодженості складових; рішення здатне проявляти основну 

авторську ідею у формоутворенні, але має певну кількість 

недоліків, що знижує загальний рівень композиції; зображення  



виконані на середньому графічному рівні, робота охайна у 

виконанні; у виконаному завданні проявлені знання та навички 

вище середнього рівня; 

164 

об’ємна форма має недоліки в організації, є порушення в 

узгодженості складових; рішення здатне проявляти основну 

авторську ідею у формоутворенні, але має певну кількість 

неточностей чи незначних помилок, що знижує загальний рівень 

композиції; зображення мають відповідний графічний рівень 

виконання, але в роботі проявлена певна неохайність у виконанні; в 

виконаному завданні виявлені знання та навички середнього рівня; 

154 

об’ємна форма має недоліки в організації, є порушення в 

узгодженості складових; рішення здатне проявляти основну 

авторську ідею у формоутворенні, загалом правильне, але містить 

декілька грубих помилок, що знижує загальний рівень композиції; 

зображення мають відповідний графічний рівень виконання, але в 

роботі проявлена певна неохайність у виконанні; в виконаному 

завданні виявлені знання та навички нижче середнього рівня; 

144 

виконана модель є непоганою, але має значні недоліки в 

організації, є порушення в узгодженості складових; рішення не 

проявляє основну авторську ідею у формоутворенні, не є 

оригінальним, містить декілька грубих помилок, знижуючи 

композиційне рішення; зображення виконані на слабкому 

графічному рівні, в роботі проявлена неохайність у виконанні; в 

виконаному завданні виявлені знання та навички нижче середнього 

рівня; 

134 

виконана модель є задовільною за змістом, але має значні помилки 

в організації, є порушення в узгодженості складових; рішення не 

передає авторської ідеї у формоутворенні, є примітивним, містить 

декілька грубих помилок, знижуючи композиційне рішення; 

зображення виконані на слабкому графічному рівні, в роботі 

проявлена неохайність; завдання демонструє знання та навички 

нижче середнього рівня; 

125 

виконана модель є слабкою за змістом, має значні грубі помилки в 

своїй організації, порушення в узгодженості складових; рішення 

несе хаотичний характер, не проявляючи формоутворюючої ідеї; 

об’ємна форма відзначається неузгодженістю частин, композиція 

перевантажена, містить декілька грубих помилок, руйнуючих 

композиційне рішення; зображення виконані з порушенням 

пропорцій, в роботі проявлена неохайність; проявлені в роботі 

знання та виконане завдання задовольняють мінімальним 

критеріям оцінки; 

124 

проявлені знання у формоутворенні та навички з графічного 

оформлення, загальний рівень виконаного завдання демонструють 

його непідготовленість з фаху та недостатні для підготовки 

абітурієнта до вступу на факультет архітектури. 
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