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ВСТУП 

Композиція – навчальна дисципліна, яка у визначеній послідовності 

висвітлює властивості, закономірності та види композиції об’ємно-просторових 

форм, а також пропонує методику послідовного її вивчення.   

Метою вивчення дисципліни є допомога студентам в оволодінні «мовою» 

об’ємно-просторових форм, яка формує архітектурний образ і попередньо 

визначає призначення архітектурних об’єктів. 

Основним завданням курсу є ознайомлення студентів з принципами 

формоутворення в архітектурі, вивчення яких починається з розгляду об’єктивних 

властивостей форми, які характеризують її зовнішній вигляд. Наступним етапом є 

аналіз об’єктивних закономірностей організації форми в цілісну, стійку для 

сприйняття систему.  

В процесі вивчення дисципліни студенти оволодівають методом 

абстрагування при аналізі об’ємно-просторової композиції, методами побудови 

фронтальності, об’ємності й глибинності простору; вирішують композиційні 

задачі гармонійного об’єднання за принципом супідрядності об’ємів і просторів 

в цілісну об’ємно-просторову структуру; оволодівають методами побудови 

об’ємно-просторової композиції на простих загальних прикладах і вчаться 

наочно виявляти ту чи іншу закономірність на конкретних архітектурних 

об’єктах.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати наступне.  

1. Науково-теоретичні та практичні основи побудови композиції об’ємно-

просторових форм:  

 об’єктивні властивості, та основні закономірності побудови об’ємно-

просторових форм;  

 методи застосування в архітектурі відношень (простих та ірраціональних);  

 пропорційні системи як основу методу пропорціювання (метод кількісного 

узгодження частин і цілого); 

 основні правила комбінаторного формоутворення; 

 геометричну побудову пропорційних ритмічних рядів; 

 методи формоутворення на основі метричної та ритмічної організації 

елементів форми; 

 види об’ємно-просторової композиції;  

 методи створення фронтальних, об’ємних, об’ємно-просторових форм та 

відповідно  виявлення їх як композицій. 

2. Найпоширеніші закономірності сучасного формотворення; 

3. Методи створення архітектурного образу. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Контроль успішності  студента – це  перевірка розуміння та засвоєння 

певного матеріалу, вироблених навичок проведення індивідуальної і 

самостійної роботи згідно  робочої навчальної програми,  вміння  самостійно  

опрацьовувати теми, вмінь публічно чи письмово викласти певний матеріал, 

навичок, вироблених при виконанні практичних робіт, передбачених робочою 

програмою. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді графічної та курсової робіт 

і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 

Шкала оцінювання 

100-бальна шкала 
Оцінка за національною 

шкалою  
Визначення 

90 – 100 відмінно 
Відмінно – відмінна відповідь, виконання роботи лише з 

незначною кількістю помилок 

83 – 89 

добре 

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками  

        76 – 82 
Добре – в загальному правильна відповідь, робота з 

певною кількістю грубих помилок 

68 – 75 

задовільно 

Задовільно – непогано, але з великою кількістю недоліків 

60 – 67 
Достатньо – відповідь, робота задовольняє мінімальні 

критерії 

1 – 59 незадовільно 
Незадовільно - відповідь, робота  не задовольняє 

мінімальні критерії 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування різних методів 

навчання. Основний акцент при вивченні дисципліни «Композиція» ставиться 

на практичну діяльність студентів, виконання ними графічних робіт. 

Діагностика (моніторинг та перевірка) результатів навчання та творчої 

практичної діяльності здійснюється шляхом виконання студентами: 

1) Графічних робіт аналітично-дослідницького характеру; 



2) Практичних робіт репродуктивного та творчого виконання у вигляді 

макетів; 

3) Написанням анотацій; 

4) Презентацій та виступів на наукових заходах; 

5) Підсумкового екзамену у вигляді графічної роботи. 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Вступ. мета та завдання курсу. Структура теорії об’ємно-

просторової композиції. 

Наукова теорія і предмет об’ємно-просторової композиції. Модель 

архітектурної системи та її фізична, перцептуальна, концептуальна організація. 

Тема 2. Первинні елементи формоутворення: точка, лінія, площина, 

об’єм та їх концептуальний смисл. Виявлення матеріальних первинних 

елементів у двомірному, тримірному просторі 

Точка, точкові елементи в тримірному просторі. Лінія, її функції, види. 

Лінійні елементи в тримірному просторі.  Елементи лінійної графіки, різні 

способи навантаження площин точками, лініями. 

Тема 3.  Поняття форми в архітектурі. Сприймання форми, аналіз 

ознак та їх синтез. Об’єктивні властивості об’ємно-просторових форм 

 Поняття форми в архітектурі. Сприймання форми, аналіз ознак. Синтез 

властивостей форми.  Об’єктивні властивості об’ємно-просторових форм. 

Геометричні характеристики (вигляд) форми, величина форми, розташування 

форми в просторі, масивність і просторовість форми, фактура і текстура.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Тема 4. Основні закономірності побудови об’ємно-просторових форм. 

Симетрія, статика, динаміка.  

 Зорове притягання елементів форми, рівновага мас. Зорове притягання 

елементів форми та рівновага мас як засоби забезпечення цілісності структури. 

Симетрія як універсальний спосіб формоутворення. Види симетрії. Осі 

симетрії, центр симетрії, площина симетрії, інверсійні осі. 

Тема 5. Основні закономірності побудови об’ємно-просторових форм. 

Відношення. Пропорції. Сумірність. 



Види відношень. Прості (раціональні) відношення та раціональна 

пропорційна система. Модуль як основа раціональної пропорційної системи. 

Просторова система модульних координат. Історичні приклади архітектурних 

схем модулювання. 

Ірраціональні відношення. Арифметична, геометрична і гармонійна 

прогресії. Середні числа. Гармонійні пропорції. Геометричні способи побудови 

рядів на основі геометричної пропорції, «золотого перерізу», співвідношення 

сторони і діагоналі квадрата (система вписаних квадратів та система 

прямокутників – похідних квадрата). 

Тема 6. Основні закономірності побудови об’ємно-просторових форм. 

Пропорціювання. Співвідношення архітектурних форм за ознаками 

співставлення. Супідрядність. Композиційні прийоми взаєморозташування 

об'ємних форм на прикладі простих геометричних тіл: куб, паралелепіпед, 

конус, піраміда, циліндр. Аксонометричні проекції складних форм, які утворені 

з 3-4 геометричних тіл з використанням прийомів прилягання і врізки з різними 

ступенями заглибленості. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

Тема 7. Комбінаторика формоутворення. 

Комбінаторика формоутворення. Компоненти форм. Формоутворюючі 

параметри типоелементів. Формоутворюючі властивості типоелементів. 

Основні правила комбінаторного формоутворення. Класифікація 

комбінаторних форм.  

Тема 8.  Метричний та ритмічний порядок. 

Ритм. Метричний та ритмічний порядок. Метричні ряди просторових форм 

та їх сполучення.  Ритмічні ряди просторових форм та їх сполучення. 

Геометрично пропорційний ритмічний ряд. Побудова ритмічних рядів на основі 

прогресій: геометричної, арифметичної, гармонійної.  

Тема 9. Види композиції.  Фронтальна композиція. Характеристики 

фронтальної форми. 

Засоби виявлення фронтальності форми. Графічний пошук параметрів, 

геометричного характеру форми та її членувань. Виявлення ступенів 

глибинності елементів фронтальної форми в межах граничних станів, які 

забезпечують фронтальність і цілісність форми.  Виявлення сумірності окремих 

елементів між собою і цілим. Пошукове макетування. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

Тема 10.  Види композиції. Архітектурний образ. 



Об’ємна композиція. Умови об’ємності форми. Методи побудови 

об’ємності форми. Об’ємно-просторова композиція. Характеристики об’ємно-

просторової композиції. Способи виявлення простору. Архітектурний образ.  

Найпоширеніші закономірності сучасного формотворення.  

Тема 11. Співвідношення і масштабність. Сприйняття фронтальної 

поверхні, об’ємної форми. Оптичні ілюзії та коректування масштабності. 

Приведення до одного архітектурного масштабу двох відкритих (рапортних) 

композицій з різними параметрами модульної сітки та однієї замкненої 

композиції довільної структури. Узгодження масштабів 3-х композицій з 

антропометричними розмірами. 

Тема 12. Графічне виявлення об'ємної форми (на прикладі куба) як 

композиції на основі її творчого трактування. Асоціативне відтворення 

форми паралелепіпеда під дією механічних навантажень. 

Об'ємна композиція з точкових, лінійних і площинних елементів. Графічне 

виявлення об'ємної форми (на прикладі куба) як композиції на основі її 

творчого трактування, використання контрастних, нюансних і тотожних 

поділів, метода дефрагментації форми. 

Графічне ескізування в аксонометричних проекціях. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І СЕМЕСТР  

Змістовий модуль 1 

Вступ. Мета та завдання курсу. 

Структура теорії об’ємно-

просторової композиції. 

9 2 2 - 5      

Первинні елементи 

формоутворення: точка, лінія, 

площина, об’єм та їх 

концептуальний смисл. 

Виявлення матеріальних 

13 2 2 - 9      



первинних елементів у 

двомірному, тримірному 

просторі. 

Поняття форми в архітектурі. 

Сприймання форми, аналіз 

ознак та їх синтез. Об’єктивні 

властивості об’ємно-

просторових форм. 

13 2 2 - 9      

Разом за змістовим модулем 1 35 6 6 - 23      

Змістовий модуль 2 

Основні закономірності 

побудови об’ємно-просторових 

форм. Симетрія, статика, 

динаміка.  

12 2 2 - 8      

Основні закономірності 

побудови об’ємно-просторових 

форм. Відношення. Пропорції. 

Сумірність. 

12 2 2 - 8      

Основні закономірності 

побудови об’ємно-просторових 

форм.  

16 4 2 - 10      

Разом за змістовим модулем 2 40 8 6 - 26      

Підсумковий модульний 

контроль (залік) 
          

Всього за І семестр: 75 14 12 - 49      

ІІ СЕМЕСТР  

Змістовий модуль 3 

Комбінаторика 

формоутворення. 
4 2 2 -       

Метричний та ритмічний 

порядок. 
4 2 2 -       

Види композиції.  Фронтальна 

композиція. Характеристики 

фронтальної форми. 

9 2 2 - 5      

Разом за змістовим модулем 3 17 6 6 - 5      



Змістовий модуль 4. Модульний метод проектування 

Види композиції. 

Архітектурний образ. 
6 2 2 - 2      

Співвідношення і масштабність. 

Сприйняття фронтальної 

поверхні, об’ємної форми. 

Оптичні ілюзії та коректування 

масштабності. 

8 2 2 - 4      

Графічне виявлення об'ємної 

форми (на прикладі куба) як 

композиції на основі її творчого 

трактування. Асоціативне 

відтворення форми 

паралелепіпеда під дією 

механічних навантажень. 

14 4 4 - 6      

Разом за змістовим модулем 4 28 8 8 - 12      

Підсумковий модульний 

контроль (екзамен) 
30   -       

Всього за ІІ семестр: 75 14 14 - 17      

Усього годин  150 28 26 - 66      

ІНДЗ 30  - - -   - -  

Усього годин 180 28 26 - 66      

 

Зміст практичних занять 

«КОМПОЗИЦІЯ» 

 

№ 

 

 

Тема практичної роботи 

 

Вимоги  

 

К-ть  

год  

 

1 2 3 4 

І семестр  

Змістовий модуль І 

1 Застосування основних 

засобів композиції. 

Ескізування. Вправи. 

Застосовуючи основні засоби 

створити фронтальну 

композицію, організувати 

площину аркуша з відчуттям 

гармонії та зміни його 

 

2 



візуального сприйняття. 

Формат А4 

2 Гафічна робота із 

застосуванням основних 

засобів композиції.  

На основі затвердженого ескізу 

побудувати композицію. 

Формат А4 

 

2 

3 Графічний аналіз ознак 

форм. Способи поєднання 

елементів. Формальна 

абстрактна композиція.  

Провести аналіз поєднання, 

накладання, примикання форм 

у композиції при допомозі 

накладання кальки на 

зображення. Прозора калька, 

олівець, лінійка. 

 

 

 

2 

Змістовий модуль ІІ 

4 Закономірності композиції. 

Графічний пошук статики 

та динаміки. 

На основі вивчених 

закономірностей створити 2 

графічні композиції, що 

відображатимуть статику та 

динаміку. В роботі слід 

застосовувати основні засоби, 

абстрактні форми, образне 

мислення. Формат А4 (2 шт) 

 

 

 

2 

5 Вивчення фактур. Способи 

їх графічної передачі. 

Опрацювати графічно різні 

види фактур, застосовуючи як 

образотворчі так технологічні 

способи. Формат А4 

 

2 

6 Графічна робота із 

застосуванням вивчених 

закономірностей, фактур, 

способів змінювати 

візуальне відчуття 

площини. 

Застосовуючи набуті знання та 

навики створити врівноважену, 

динамічну, ритмічну, 

пропорційну композицію з 

чітким композиційним центром 

і супідрядністю елементів. 

Формат А4 

 

 

2 

ІІ семестр  

Змістовий модуль ІІІ 

7 Комбінаторика 

формоутворення. 

Ескізування об’ємних 

композицій. 

З простих геометричних фігур 

створити ескізно кілька 

варіантів композиції об’ємного 

характеру. Формат А4 

 

2 

8 Застосування метричного і 

ритмічного порядку в 

трансформації площини. 

При допомозі паперопластики 

відчути всі можливості 

трансформації поверхні в 

просторову структуру. 

Паперові заготовки 10х10 см 

для засвоєння принципів 

паперопластики. 

 

 

2 



9 

 

 

Фронтальна композиція в 

просторі.  

На основі відпрацьованих 

вправ з трансформації 

площини створити фронтальну 

композицію з об’ємних 

елементів. Папір 200, різці, 

формат композиції А4 

 

 

2 

Змістовий модуль IV 

10 Ескізне проектування в 

аксонометричних 

проекціях 

 

На основі ескізів об’ємних 

композицій з геометричних 

фігур спроектувати в розмірах 

гармонійну, конструктивно 

довершену композицію в 

аксонометричних проекціях. 

 

2 

  11 Об’ємні ілюзії та 

коректування масштабності 

Виготовити куб з сторонами 

10х10см, заповнити кожну 

площину таким графічним 

малюнком, який би створював 

ілюзії зникнення граней, 

залому площин, заглиблень та 

ін. 

 

 

2 

12 

 

Об’ємне макетування  На основі ескізного 

проектування виготовити макет 

об’ємної абстрактної 

композиції з геометричних 

фігур. Картон, папір, клей, 

різець  

 

4 

   

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Форма контролю 

1 Лінійна композиція з ефектом 

порушення площинності за 

модульною сіткою.  Площинне 

вирішення. 

4 
Виконання графічної 

роботи 

2 Відтворення будови поверхні в її 

граничних станах: фактура, 

рельєф, поділ форми. 
4 

Виконання графічної 

роботи, макетування 

3 Створення площинних форм з 5-7 

геометричних елементів з 

використанням різних видів 

симетрії. Утворення асиметричних 

площинних форм з геометричних 

4 

 

 

Виконання графічної 

роботи 



фігур.  

4 Створення статичних і динамічних 

площинних форм з простих 

геометричних фігур із 

включенням стилізованої 

архітектурної деталі.  

6 
Виконання графічної 

роботи 

 

5 

Поділ прямокутника на 

пропорційні прямокутники з 

використанням методу взаємо-

паралельних і взаємо-

перпендикулярних діагоналей, або 

створення прямокутної форми 

геометричним методом додавання 

подібних прямокутників. 

 

6 

 

Виконання графічної 

роботи 

    

6 Паперопластика . Трансформація 

поверхні.       6 
Виконання  

графічної роботи 

 

7 

Композиційні прийоми 

взаєморозташування об'ємних 

форм на прикладі простих 

геометричних тіл: куб, 

паралелепіпед, конус, піраміда, 

циліндр. 

6 
Виконання графічної 

роботи 

 

8 

Аксонометричні проекції 

складних форм, які утворені з 3-4 

геометричних тіл з використанням 

прийомів прилягання і врізки з 

різними ступенями заглибленості. 

 

6 
Виконання графічної 

роботи, макетування 

 

9 

Формоутворення з об’ємних 

геометричних фігур. 6 
Виконання графічної 

роботи 

 

10 

Відпрацювання навиків об’ємного 

макетування. Вивчення 

властивостей паперу і картону.  
8 

 

Виконання графічної 

роботи 

11 Відтворення будови поверхні в її 

граничних станах: фактура, 
8 

Виконання графічної 

роботи, макетування 



рельєф, поділ форми. 
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