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Вступ 

 

Творчий конкурс визначено як випробування при вступі до Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова на 

навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра (на базі повної 

загальної середньої освіти) за спеціальністю 023 – Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація.  

Творчий конкурс включає практичні завдання з декоративної 

композиції. 

Програма творчого конкурсу передбачає випробування абітурієнта щодо 

виявлення: асоціативного, креативного й композиційного мислення; вмінь 

свідомо використовувати закономірності композиції; рівня фахової 

підготовленості до застосування графічних технік, матеріалів й виразних 

засобів створення декоративної композиції.  

У творчому конкурсі розглядається творча робота, виконана вступником 

дистанційно у складі екзаменаційної групи у визначений приймальною 

комісією час. 

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З КОМПОЗИЦІЇ: 

Завдання:  створення двох декоративних композицій натюрморту 

(ахроматичного і кольорового), на основі заданих складових (предметні форми 

і фрукти). Декоративна композиція може мати як об’ємно-просторові, так і 

площинно-орнаментальні характеристики. 

Матеріали та інструменти: Зображення  виконуються на аркушах 

паперу формату А4 за допомогою графічних матеріалів: графітові олівці, 

пензлі, туш, фарби (гуаш, акварель, акрил,), можливо застосування техніки 

колажу, аплікації (кольоровий папір, ножиці, клей..).  

Виконується дистанційно. 

Термін виконання роботи – 4  години. 
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Композиція (від лат. compositio – складання, поєднання, зв’язування, 

зіставлення) – спосіб поєднання різних за формою та змістом частин у певну 

цілісність. Робота над композицією передбачає співставлення, складання, 

підпорядкування частин між собою, що в кінцевому результаті дає завершений 

твір. 

Метою творчого конкурсу з «Композиції» є виявлення в учасника 

теоретичних знань щодо основних законів побудови композиції, його здатність 

творчо мислити і грамотно втілювати композиційне завдання за допомогою 

графічних та живописних технік. 

 

Практична робота з композиції включає два завдання.  

На підставі обраних й узагальнених образів побутових предметів і 

фруктів необхідно виконати дві роботи: 

1) трьохтонову ахроматичну декоративну композицію; створення 

ахроматичної композиції передбачає застосування трьох тонів (білого, 

чорного, сірого). Виразність ахроматичної композиції визначається, 

співвідношенням формоутворюючих плям двох тонів і фону. 

2)   кольорову декоративну композицію; кольорова декоративна 

композиція передбачає використання виразних, асоціативних можливостей 

кольору та створення колірних гармоній. Виконання кольорової композиції не 

обмежується кількістю тонових і кольорових відносин і не обов’язково є 

копією ахроматичної композиції.  

 

Вимоги до виконання практичної роботи: 

1. Узагальнення (трансформація) реалістичних образів в декоративні. 

2. Створення цілісної й ритмічно структурованої декоративної 

композиції у заданому форматі (А4). 

3. Створення узгодженої трьохтонової ахроматичної композиції (один 

елемент повинен домінувати, підпорядковуючи собі інші). 
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4. Виявлення контрастних і пропорційних тонових відношень 

композиції (статика, динаміка). 

5. Узагальнення мас і виявлення характерних рис предметів. 

6. Створення виразної і цілісної кольорової композиції на підставі 

гармонійних колірних відношень (формат А4).  

7. Виявити почуття смаку й культури зображення. 

 

Знання, вміння та здібності, які повинен виявити абітурієнт: 

1. Розуміння основних законів композиції. 

2. Вміння свідомо застосовувати засоби композиції.  

3. Володіння методами узагальнення і трансформації форми в процесі 

створення декоративної композиції. 

4. Почуття пропорцій, ритму, гармонійних тонових та кольорових 

відносин. 

5. Здібності до асоціативного та креативного мислення. 

6. Володіння графічними і кольоровими техніками виконання 

композиційного твору. 
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Критерії оцінки практичної роботи: 

Роботи оцінюються за 200-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 

балів. 

196-200 балів 

– виставляється за майстерно виконану роботу з дотриманням усіх 

встановлених вимог 

188-195 балів 

– виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо 

якості і повноти виконання завдання 

180-187 балів 

– виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить 

несуттєві відхилення технічного характеру при виконанні чи оформленні 

роботи 

170-179 балів 

– виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але має 

непринципового характеру (окрема неточність в побудові форми, 

відображення світлотіні, тону, передачі матеріалу, фактури, невиразність 

рисунка) 

160-169 балів 

– виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але 

містить незначні похибки, що принципово не впливають на повноту і 

правильність виконання завдання (компонування зображення, окрема 

неточність у побудові форм, техніці виконання) 

150-159 балів 

– виставляється за виконану роботу, яка в цілому відповідає основним 

вимогам, але містить окремі помилки: часткові відхилення в композиції 

зображення, побудові форм, перспективі, світлотіні, часткове порушення 

цілісності зображення 

141-149 балів 
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– відповідає низькому рівню підготовки 

140-124 балів 

– виставляється за виконану роботу, у якій зображення містить помилки 

в побудові загальної форми, компонуванні, розмірі зображення, передачі 

пропорцій, перспективі, побудові окремих форм, співвідношенні світла і тіні, 

тону, об’ємності, матеріалу й фактури, техніці виконання, має місце 

порушення цілісності при незавершеності окремих деталей 

123 балів і менше балів 

– виставляється за виконану роботу, у якій допущено грубі помилки, що 

принципово порушують форму зображуваної постановки: в компонуванні, 

розмірі зображення, передачі пропорцій, перспективі, побудові окремих форм, 

співвідношенні світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури; має місце 

порушення цілісності при незавершеності окремих деталей; робота технічно 

виконана недосконало, не закінчена. Зазначений рівень є недостатнім. При 

цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсах. 

 

Програму творчого конкурсу розроблено кафедрою Образотворчого 

мистецтва та дизайну, Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова. 

  

Голова відбіркової комісії 

ННІ АДОМ                                                           Т.Д. Рищенко 
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