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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

На творчому конкурсі з основ композиції абітурієнт практичною 

роботою з основ композиції має довести відповідний рівень підготовки           

з фаху і наявність художнього смаку, які б могли стати міцною базою для 

подальшого навчання у вищому педагогічному закладі за напрямом 

«Образотворче мистецтво». 

Абітурієнт повинен знати: 

 теорію композиції, методику її побудови в різних жанрах 

образотворчого мистецтва; 

 теорію кольорознавства; 

 особливості реалістичної та декоративної композиції;. 

Абітурієнт повинен вміти: 

 конструктивно мислити, компонувати задане зображення у 

форматі; 

 методично вірно виконувати усі етапи роботи над завданням, 

володіти композиційними засобами виразності; 

 технічно акуратно й оригінально виконувати авторську композицію 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань і вмінь абітурієнтів 
 

Високий рівень 

194,0 – 200,0 Абітурієнт показав досить високий художній рівень 

підготовки: високий рівень теоретичних знань, майстерно 

збудував оригінальну композицію та технічно бездоганно її 

виконав. 

187,0- 193,0 Абітурієнт показав належний рівень підготовки: достатній 

рівень теоретичних знань, зміг правильно побудувати 

композицію, але з незначними технічними огріхами. 

181,0 - 186,0 Абітурієнт показав відповідний рівень підготовки: достатній 

рівень теоретичних знань, зміг елементарно побудувати 

композицію, але не акуратно й шаблонно виконав її. 

Достатній рівень 

171,0 – 180,0 Абітурієнт показав посередній рівень підготовки: слабкий 

рівень теоретичних знань, майже правильно, неакуратно, але 

шаблонно виконав композицію. 

162,0 - 170,0 Абітурієнт показав посередній рівень підготовки: слабкий 

рівень теоретичних знань, недостатньо правильно, шаблонно, 

але акуратно зміг вірно побудувати композиційне 

зображення 

152,5 – 161,0 Абітурієнт показав низький рівень підготовки: досить 

слабкий рівень теоретичних знань, не вірно, не акуратно й 

шаблонно виконав композицію. 
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Середній рівень 

143,0 – 151,6 Абітурієнт показав низький рівень підготовки: слабкий 

рівень теоретичних знань, не зміг вірно побудувати 

композицію. 

134,0 – 142,0 Абітурієнт показав низький рівень підготовки: слабкий 

рівень теоретичних знань, не зміг вірно побудувати 

композицію. 

124,0 – 133,0 Абітурієнт показав дуже низький рівень підготовки: слабкий 

рівень теоретичних знань, не зміг елементарно 

закомпонувати зображення. 

Низький рівень 

116,0 – 123,4 Абітурієнт показав низький рівень підготовки: слабкий 

рівень теоретичних знань, не зміг вірно побудувати 

композицію. 

111,0 – 115,0 Абітурієнт показав дуже низький рівень підготовки: слабкий 

рівень теоретичних знань, не зміг елементарно 

закомпонувати зображення. 

106,0 – 110,0 Абітурієнт показав дуже низький рівень підготовки: слабкий 

рівень теоретичних знань, зовсім не зміг елементарно 

угрупувати елементи зображення. 
 

 

ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

На вступному випробуванні необхідно виконати практичне завдання у 

формі виконання композиції натюрморту у техніці аплікації. 

При виконанні практичного завдання абітурієнт має показати уміння 

застосовувати теоретичні знання на практиці виявити свої творчі здібності й 

технічну майстерність. 

Формат паперу – А4; матеріали – графітний олівець, гумка, кольоровий 

папір, гумовий або інший водонепроникний клей, кальку, ножиці, різак або 

скальпель, пластикову або картонну дощечку форматом А4 для різання 

паперу на ній (необхідно мати з собою). Максимальна кількість балів, яку 

може отримати абітурієнт за практичне завдання – 200 балів. 

На виконання творчого завдання відводиться 0,5 години. 

 

При підготовці до випробування слід звернути увагу на такі основні 

положення з композиції: Теорія та практика композиції. Основні закони 

композиції. Виразні засоби композиції. Графіка: крапка, лінія; пляма; колір. 

Пластика: лінійно-пластична форма; площинна форма; текстура; рельєф. 

Об’ємна форма. Просторова форма: а) фронтально-просторова композиція; 

б) об’ємно-просторова композиція; в) глибинно-просторова композиція. 

Матеріал. Світло: а) природне світло; б) штучне світло. Засоби гармонізації 

художньої форми: нюанс-контраст, статика-динаміка, метр-ритм, 

відношення-ритм, розмір-масштаб. Основні принципи композиційно- 
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художнього формоутворення: раціональність, структурність, гнучкість, 

організованість, образність, цілісність. 
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