
ОСНОВИ 

КОМПОЗИЦІЇ
Закони художнього конструювання виробів

1. Визначення, категорії композиції

2. Закономірності побудови композиції

3. Засоби композиції, приклади

4. Характер композиції і методи досягнень



ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ 

ФОРМОТВОРЕННЯ – теоретична дисципліна, вивчає закономірності освіти форми, принципи і 

методи художнього конструювання, спрямовані на створення оптимальної форми промислових

виробів, що відповідають функціональним, техніко-економічним, композиційно - естетичним

вимогам.

КОМПОЗИЦІЯ (від лат. Composition - розташування, структура, з'єднання, твір) - побудова

цілісного твору, все елементи якого знаходяться у взаємозв'язку і гармонійній єдності. Це

розташування його основних елементів і частин у певній системі і послідовності, способи

з'єднання образів в єдине ціле.

У дизайні композиційний пошук спрямований на надання формі властивостей, що

забезпечують отримання корисних ефектів. 

В СОДЕРЖАНИЕ



Тектоніка – (видиме

відображення конструкції в 

формі)

Об’ємно-просторова

структура – видиме

відображення об’єму

І  простору в композиції

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ КОМПОЗИЦІЇ



Композиційні

правила
Засоби

композиції

Засоби

композиції

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОБУДОВИ 

ГРАФІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ 

передача спокою 

(статики)

дотримання

золотого перетину

передача руху

(динаміки)

симетрії і

асиметрії

передача рівноваги

частин композиції

виділення

композиційного центру

комбінаторика

біоніка

пропорція

масштаб

контраст

нюанс

Відкритість і 

замкненість

закономірне повторювання

і чергування елементів



ЗАСОБИ КОМПОЗИЦІЇ

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

● МАШТАБ

● ВІДКРИТІСТЬ І ЗАМКНЕНІСТЬ

● ФОРМАТ І ПРОСТІР

● КОНТРАСТ

● КОЛІР

● НЮАНС

>>>



ПРИКЛАДИ РІЗНИХ КОМПОЗИЦІЙ



ХАРАКТЕР КОМПОЗИЦІЇ І МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ

•відсутність

діагональних

напрямків

•Мінімум вільного

простору

•Симетрія

•Врівноваженість

•Композиція вписана в 

просту геометричну

форму

• Напрямок по 

діагональних лінях

• вільний простір

перед об’єктом, що

рухається

• момент кульмінації

руху Статична
Динамічна

Оптимальные пропорции



ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦії

Виділення композиційного центру



ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦії

Рівновага частин композиції



ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦІЇ

 

 
 

Симетрія і асиметрія



ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦІЇ

Ритм 



ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦІЇ

Комбінаторика і біоніка



3. КОМПОЗИЦІЯ: ОСНОВНІ ВИДЫ І ТИПИ

1. лінійна

2. фронтальна

 

 
 

3. об’ємна

4. просторова

 

Види композицій



ПОДУМАЙТЕ НАД ПИТАННЯМИ

8.  Як співвідносяться поняття «композиція» и 

«формотворення»? 

Що з них першочергово?

9.  Які закономірності сприйняття графічної

композиції ви можете назвати?

10. Основні види графічної композиції?

11. Перерахуйте і охарактеризуйте типи композиції, 

що створюються за допомогою компьютерної

графіки.



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ 

1. Проаналізуйте, які природні форми були

використані в проєктуванні автомобіля, 

хмарочоса.

2. Розгляньте графічні композиції, які ви

можете знайти в спеціальній і періодичній

літературі і наведіть приклади видів і типів

композиції.

3. Проведіть аналіз закономірності побудови

графічної композиції (илюстрації по вашому

вибору)
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