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ТЕМА :ЗАКОНИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ 

Композиція: визначення. Типи і види 

 

Для того, щоб ваша робота набула необхідної виразності і впливала на людей 

певним чином, необхідно подати всі ці засоби єдиним акордом, створити ком 

позицію. 

Композиція (від лат. Compositio) - складання, з'єднання, поєднання різних 

частин в одне ціле відповідно до певної ідеї. 

Композиція визначається вмістом, характером, призначенням художнього 

зображення або об'єкта. Беручись за будь-яку роботу - слід заздалегідь уявити 

собі кінцевий результат і створити образ теми. Художній образ в свою чергу 

повинен поєднувати: індивідуальні характерні риси; узагальнені типові 

властивості; елементи творчої уяви, фантазії автора. 

Композиція - найбільш яскравий показник художньої уяви. Вона робить виріб-

бачення цільним, виразним і гармонійним, задає певний тон всьому творінню, 

створює єдиний композиційний простір. 

Слід звернути увагу на логіку композиції, наявність смислового та 

образотворчого центрів. Необхідно також визначити основну ідею твору, 

порядок розгляду і сприйняття. Увага має фіксуватися в певних місцях: нехай 

глядач виділяє головне, знаходить взаємозв'язок між окремими частинами. 

Суворої теорії складання композиції не існує, але є деякі принципи, правила і 

прийоми. Величезне значення має інтуїція. Прислухайтеся до своїх відчуттів, 

змінюйте, експериментуйте. 

Працюючи над однією і тією ж темою, використовуючи один і той же матеріал, 

художники неодмінно створюють різні композиції, бо кожен з них «бачить» по-

своєму. І навпаки, в композиції на задану тему різні майстри використовують 

різні набори елементів - все залежить від фантазії, уяви, навіть іноді від почуття 

гумору дизайнера. 

Існують два типи композиції - замкнута і відкрита. 

Для передачі ідеї нерухомості, стійкості найбільше підходить замкнута 

(закрита, статична) композиція. Для неї характерні спрямовані до центру 

основні напрямки ліній, побудова за формою кола, квадрата, прямокутника з 

урахуванням симетрії. Ознака замкнутої композиції - чіткий зовнішній контур, 

наростання складності до центру. 

Відчуття простору передається відкритою композицією. Основні напрямки 

ліній - від центра. Як правило, будуються кілька композиційних вузлів, 

використовується ритм. 

Для передачі використання руху (динаміки) використовуються: 

• Діагональні лінії; 

• Вільний простір перед рухомим об'єктом; 



• Момент кульмінації руху. 

Умови для вираження спокою (статики): 

• Ні діагоналям; 

• Ні вільному простору; 

• Статичні пози; 

• Симетрія, врівноваженість; 

• Вся композиція вписана в просту геометричну форму (трикутник, квадрат, 

овал) 

ВИДИ КОМПОЗИЦІЇ 

Площинна - композиція, що складається з елементів, що не виступають над 

площиною (композиція малюнка, аплікація, інкрустація, малюнок тканини і 

т.д.) Елементи розташовуються в одній площині в двох напрямках: 

вертикальному і горизонтальному. 

Об'ємно-фронтальна - композиція, що передбачає компоновку рельєфних 

деталей на одній площині (оформлення фасадів будівель, різьба по поверхні 

меблів, декоративні вироби з пластичних матеріалів). Композиція розвивається 

в трьох напрямках. Ефект посилення глибини досягається рельєфною 

перспективою. 

Об'ємно-просторова - композиція з взаємопов'язаних об'єктів, розміщених на 

різних рівнях і площинах (старовинні бюро, оформлення прилавків і стелажів з 

полицями різної глибини, виставкові стенди). Розрахована на сприйняття з 

однієї, двох або трьох сторін. Виразність об'ємної композиції залежить від кута 

зору: при низько розташованій лінії горизонту виникає відчуття 

монументальності. 

Глибинно-просторова - композиція, що створює зв'язок предметів з 

простором, в якому вони розміщені (інтер'єри, паркові площі, глибокі вітрини). 

Може розглядати-ся з усіх боків, елементи розташовуються в різних площинах. 

Велику роль в композиції цього виду відіграє простір, інтервали між 

елементами. Якщо компонуванням передбачено членування простору на ряд 

послідовних планів, відчуття глибини посилиться. 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЗАСОБИ КОМПОЗИЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ 

ПРОЄКТУВАННІ 

 

Наука про композиції вивчає загальні внутрішні закономірності будови форм в 

мистецтві і дизайн, а також конкретні засоби досягнення їх цілісності і єдності 

зі змістом речей. 

Мета композиції в дизайні - утилітарно виправдана форма речі, що має 

функціональну, конструктивну і естетичну цінність. Структура речі, формована 

за законами композиції, отримує такі функціональні і конструктивні 

особливості, які найкращим образом відповідають призначенню речі. 



Композиційний пошук в художньому проєктуванні спрямований на надання 

формі властивостей, що забезпечують отримання споживачем корисних 

ефектів. 

Композицію - "твір" - розуміють в області мистецтва як систему побудови 

художнього твору. Це поняття застосовне до процесу проєктування, до проєкту 

і самого виробу. 

Перш ніж розглянути різні закономірності композиції, треба познайомитися з 

властивостями просторової форми матеріальних предметів. 

Під властивостями просторової форми розуміється сукупність всіх її візуально 

сприймаємих ознак: геометричний вид (конфігурація), величина, положення в 

просторі, маса, фактура, текстура, колір, світлотінь. 

Геометричний вид - властивість форми, яка визначається співвідношенням її 

розмірів за трьома координатами простору, а також характером 

(конфігурацією) поверхні форми. Залежно від переважання одного з трьох 

основних вимірів виділяються три види форми: 

1) об'ємний, що характеризується відносною рівністю всіх трьох вимірів (рис. 

1, а); 

2) площинний, який визначається різким (або повним) зменшення розмірів по 

одній з координат вимірювання (рис. 1, б); 

3) лінійний, для якого характерне переважання якого-небудь одного виміру над 

двома іншими при їх відносно малій величині (рис. 1, в). 

 

Рис. 1 

Іншою ознакою геометричного виду форми є прямолінійність 

(криволінійність) поверхні. За цією ознакою форма характеризується крайніми 

станами: 

а) пряма лінія (багатокутник) - окружність; 

б) плоска (циліндрична, кульова, конічна) - багатогранна поверхня. 

Між межами "пряма лінія - коло", "плоска - багатогранна поверхня" 

знаходиться нескінченний ряд проміжних станів (рис. 2) 

 



Рис. 2 

Величина - властивість протяжності форми і її елементів за трьома 

координатами. Величина форми оцінюється по відношенню до розмірів людини 

або інших форм (рис. 3, а, б) або як співвідношення величин елементів однієї і 

тієї ж форми (рис. 3, в, г). 

 

 
Рис. 3 

 

При зіставленні форм за величиною спостерігається їх рівність чи 

нерівність. 

Положення в просторі - властивість форми, яке визначається її 

місцезнаходженням серед інших форм, а також щодо спостерігача в системі 

трьох координатних площин: фронтальної, профільної і горизонтальної. 

Предмет, форма якого наближається до прямокутного паралелепіпеда, що 

має два рівноцінних вимірювання, може займати три типових положення по 

відношенню до глядача: фронтальне, профільне або горизонтальне (рис. 4). 

Прямокутний паралелепіпед, в якому різні всі три виміри, має шість типових 

положень. Куб, у якого всі три вимірювання рівні, має тільки одне типове 

положення. Те ж саме можна сказати і про предмети, форма яких наближається 

до цих фігур.  

  
 Рис. 4 

 

Розглядається взаємне розташування форм в просторі по відношенню 

однієї до інщої і глядача але з іншою ознакою. Вони можуть бути розташовані 



відносно один одного або глядача ближче, далі, вище, нижче, ліворуч, 

праворуч (рис. 5).  

   
Рис. 5 

 

Форма може розташовуватися і на різних рівнях по відношенню до лінії 

горизонту, т. т. На рівні горизонту, вище або нижче її. Одна або кілька форм по 

відношенню до інших можуть бути розташовані на одному або декількох 

рівнях (див. Рис. 6). Поєднання зазначених типових положень дає складні 

ситуації.  

 

  Рис. 6 

 

При вирішенні багатьох композиційних завдань велику роль відіграє 

облік зорового сприйняття маси. Воно залежить від багатьох факторів. Велике 

значення мають розміри і форма того чи іншого предмета.  

"Зорова маса" - властивість форми, яке визначається візуальною 

оцінкою кількості речовини (матеріалу), що заповнює простір в межах видимої 

геометричної форми. Як і при аналізі інших властивостей форми, тут можна 

встановити ступені масивності, що залежать від різних умов. Більшої за 

величиною формі візуально відповідає і велика маса (рис. 7, а), якщо приблизно 

однакові всі інші їх властивості та умови сприйняття. 

Сприйняття маси змінюється і в залежності від геометричного виду 

форми. Найбільшу "зорову масу" мають форми, що наближаються до куба і 

кулі, і всі ті, вимірювання яких по трьох координатах рівні між собою або 

близькі до рівних. Мінімальною масою володіють форми, що наближаються до 

лінійних (рис. 7, б) 

 



   
Рис. 7 

Сприйняття маси проходить по-різному також в залежності від ступеня 

щільності наповнення і фактурності форми. Якщо щільність заповнення така, 

що структура поверхні візуально не відрізняється (наприклад, у гладкій 

поверхні), то масивність форми може не сприйматися. 

Зміна сприйняття маси відбувається також в залежності від величини 

простору, що залишається вільним від "речовини" в межах даної форми. При 

мінімумі "речовини" простір максимально домінує: найбільшу масивність 

предмети отримують при відсутності порожнеч (рис. 7, в). 

Зміна маси форми залежить, крім того, від кольору, фактури і текстури 

матеріалу, з якого вона зроблена, і від величини предмета або елементів, що є 

сусідами з нею. Збільшення маси спостерігається при зіставленні з цією 

формою предметів або деталей менших розмірів. При збільшенні деталей , що 

зіставляються, маса предмета зменшується (рис. 8). Всі ці зміни масивності 

форм ілюзорні, а не фактичні і часто використовуються при проєктуванні 

виробів. 

  

 
Рис. 8 

 

Велике значення в сприйнятті форм має фактура - властивість, що 

характеризує зовнішню побудову поверхні форми (шорстка, гладка і ін.). 

Фактурність матеріалу залежить від щільності і величини мікрспотворення 



поверхні (рис. 9). Одна з меж представляє гладкі поверхні, у яких елементи 

фактури настільки малі, що вони візуально не розрізняються. Інша межа - коли 

елементи фактури за своєю величиною сприймаються як самостійні елементи 

форми і кількість їх досить мала, так що всі вони ясно помітні. В цьому випадку 

елементи фактури поверхні стають вже елементами членування (рельєфу) 

поверхні.  

 

    
Рис. 9 

 

Очевидно, що сприйняття фактури залежить від відстані глядача від 

поверхні. При збільшенні відстані дрібні деталі (членування) перестають 

сприйматися як окремі елементи форми, постаючи в якості елементів фактури 

поверхні (рис. 10). При положенні в точці O1 глядач сприймає обмежене число 

елементів рельєфу поверхні. Елементи фактури сприймаються спостерігачем як 

рельєф. У міру віддалення від розглянутої поверхні (точки O2, О3) число 

охоплених зором елементів збільшується, їх кутові розміри зменшуються, і 

вони сприймаються вже як фактура поверхні.  

  Рис. 10 

 

Фактура створює зоровий образ. Саме відмінність фактур дає нам 

можливість розрізняти на чорно-білому зображенні воду і метал, сніг і папір. 

При розробці художньо-конструкторського проєкту будь-якого виробу вибір 

фактури поверхні настільки ж важливе завдання, як і вибір матеріалу. Один і 

той же матеріал може виглядати дуже по-різному при різній обробці його 

поверхні. Фактура виступає активною властивістю поверхні, здатною впливати 

навіть на сприйняття пропорційних відносин форми. 

Недостатня увага до властивостей фактури, невдале поєднання різних 

матеріалів в одному виробі часто призводить до роздрібненості і дисгармонії 

форми. 

Сприйняття фактури залежить і від характеру освітлення поверхні. Наприклад, 



шорсткість поверхні добре видно з близької відстані при сильному бічному 

світлі. Якщо збільшити кут освітлення, така поверхня буде виглядати відносно 

гладкою. Використовуючи в виробі ту чи іншу фактуру поверхні, 

проєктувальник повинен враховувати ті конкретні умови, при яких вона буде 

сприйматися: віддаленість від спостерігача, характер (кут, яскравість, 

кольоровість) освітлення та ін. 

У сприйнятті форми важливе значення відіграє і текстура - спостерігаються на 

поверхні зовнішні ознаки структури матеріалу, з якого предмет виготовлений. 

Найбільш часто текстурою (малюнком) характеризуються вироби з дерева і 

тканини. 

Різні текстури використовуються як декоративний елемент при опрацюванні 

виробу. Слід уникати невластивого матеріалу текстури, наприклад імітації 

пластмаси під дерево і т.п. 

Малюнок текстури деревини змінюється в залежності від напрямку її обробки, 

т. п. Від площини різання - радіальної, тангенціальної, радіально-торцевої, 

тангенціально-торцевої. У виявленні текстури значну роль відіграє колір, 

особливо різниця (контраст) в природньому забарвленні волокон деревини. 

Фактура і текстура є активними засобами художньої виразності. Ефект фактури 

і текстури використовується перш за все для того, щоб передати природні 

якості матеріалу, розкрити його естетичну своєрідність. Якщо фактура або 

текстура матеріалу дуже виразні, то їх вплив на спостерігача може бути 

сильніше, ніж вплив самої форми виробу. Однак надмірна помітність фактури 

або текстури може бути неприємна. Фактура і текстура поверхонь повинні 

підбиратися з урахуванням розмірів виробу і величини простору, в якому він 

буде функціонувати.  

Колір - властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття у 

відповідності зі спектральним складом відбиваного або випромінюваного ними 

світла. 

Колір володіє такими основними характеристиками, як колірний тон (різні 

відтінки кольору), насиченість (ступінь яскравості кольору), світлота 

(відображає здатність колірної поверхні). Все розмаїття кольору можна звести 

до трьох основних рядів: 

1) ряд сірих ахроматичних тонів в межах від білого до чорного кольору; 

2) хроматичний ряд (кольори спектра), який можна розділити за такими 

ознаками: 

а) тепла гамма: жовтий, помаранчевий червоний і їх проміжні стани; 

б) холодна гамма: зелений, синій, фіолетовий і їх проміжні стани; 

в) додаткові кольори: синій - помаранчевий, зелений - червоний, фіолетовий - 

жовтий. Додаткові кольори розташовуються в колі спектральних кольорів 

діаметрально, один проти одного; 

3) ряди, що йдуть від хроматичних (спектральних) кольорів до ахроматичних, 



наприклад: від зеленого до білого, від зеленого до сірого, від зеленого до 

чорного. 

 

Зміна кольору за вказаними ознаками створює нескінченну його 

різноманітність. Колір може бути використаний в якості активного 

композиційного засобу. 

Світлотінь - властивість, що характеризується розподілом світлих і темних 

ділянок на поверхні форми. Розподіл світлотіні обумовлено формою предмета, 

рельєфом його поверхні і освітленням. Світлотінь полегшує зорове сприйняття 

об'єму і рельєфу, здатна узагальнити або розчленувати обсяг або поверхню 

предмета. 

Взагалі рельєф предмета і його тривимірна форма сприймаються, насамперед, 

завдяки градаціям і переходам від більш освітлених ділянок до менш 

освітлених. Найбільш багаті нюансами переходи світла і тіні на м'яко 

освітлених предметах. 

Форма виробу сприймається чітко, якщо освітлені місця і тіні на її поверхні 

відповідають реальному композиційному взаємозв'язку елементів, частин 

предмета. При несприятливому напрямі світла форма візуально руйнується: 

спостерігач бачить тільки набір світлих і темних плям. Відсутність тіней 

(безтіньове освітлення) позбавляє округлу форму об'ємності, тому, якщо умови 

освітлення предмета будуть тільки такі, слід змінювати форму або виправляти 

її, залучаючи для цього такі засоби, як колір, фактура поверхні і т. п. 

На добре обробленій поверхні часто виникають світлі відблиски, які в 

сукупності утворюють так званий світловий каркас поверхні. Форма світлового 

каркаса повинна бути узгоджена з формою предмета.  

Форма, освітлена під прямим кутом до її картинної площини, зазвичай 

сприймається як світлий силует на відносно темному тлі навколишнього 

середовища. В цьому випадку власні тіні криволінійної поверхні майже 

пропадають. 

Світло, що спрямовано під кутом 45 °, добре виявляє об'ємні і фактурні 

властивості тривимірної форми. На ній з'являються всі світлотіньові градації: 

світло, півтон, тінь, рефлекс, падаюча тінь. 

Фактурна поверхня виключає відблиски - характерну особливість гладких 

поверхонь. Наближаючи джерело світла до предмету впритул, можна 

домогтися більш контрастних світлових відносин з сильними рефлексами і 

густою (щільною) тінню. На власній і падаючій тінях з'являться складні 

тональні градації. 

На криволінійній поверхні, в тих місцях, де падає ковзне світло, фактура 

виділяється ясніше. З видаленням джерела світла світлотіньові градації 

зникають, "матеріальність" форми зменшується, і з певного моменту предмет 

сприймається як силует, позбавлений об’єму і деталей. 



Об'ємна форма зазнає значних змін, а особливо при бічному освітленні. 

Криволінійна поверхня має світлотіні і рефлекс при будь-якому напрямку 

променів, але при розсіяному світлі особливості її рельєфу можуть пропадати. 

Якщо дві грані об'ємної форми освітлені рівномірно, то кут, утворений цими 

гранями, читається слабо і вся форма набуває площинного характеру. Якщо ж 

одна з граней освітлена сильніше інших, будова форми стає більш очевидним, 

але при надмірному контрасті між освітленою і затіненій гранями зорова зв'язок 

між ними порушується, а, таким чином, порушується цілісність форми. 

Особливості світлотіні були розглянуті вище без урахування впливу 

навколишнього середовища - близькості інших предметів, що відображають 

світло. 

Властивості форми не ізольовані одна від одної. Форма характеризується їх 

сукупністю і єдністю. Аналізуючи взаємозв'язки між елементарними 

властивостями, ми вивчаємо більш складні закономірності об'ємно-

просторових форм, а саме композиційні. 

Потрібно пам'ятати, що будь-які композиційні прийоми не самомета, а 

лише засіб для вираження в формі істотних, змістовних властивостей 

конструкції – її призначення, особливостей. 


