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Урок № 19-20 

Тема: ПРИХОВАНА СТРУКТУРА ПЛОЩИНИ. ЧЛЕНУВАННЯ ПЛОЩИНИ. 

ЗАКОНИ І ПРАВИЛА КОМПОЗИЦІЇ 

Тема уроку:  Засоби композиції  

 

Мета уроку: поглиблювати знання учнів про композиційну рівновагу; навчити учнів 
малювати в жанрі натюрморту; сприяти формуванню в учнів уміння аналізувати 
природні форми; розвивати творчі здібності учнів; виховувати почуття краси.. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Засобами композиції є крапка, лінія і пляма. 

Крапка - це слід від дотику графічного матеріалу круглої форми, зменшений 

відносно плями в безліч разів. Крапка може бути самостійним елементом 

композиції і мати свої індивідуальні характеристики, як повноцінний елемент. 

Самостійним елементом композиції крапка вважатиметься у випадку малого 

розміру. Інакше крапка може стати плямою і отримати інші характеристики. Про 

мінімальний і максимальний розмір крапки можна говорити тільки в порівнянні. 

В абстрактному світі можна оперувати лише співвідношенням величин. Тому слід 

співвідносити розміри крапки з розмірами площини, на якій вона знаходиться і з 

розмірами інших елементів, що знаходяться поряд з нею. Ці співвідношення 

здійснюються інтуїтивно. (Додаток 4) 

 

Крапка може бути довільної форми, але форма мінімально впливає на її 

властивості. Якщо, наприклад, від форми лінії або плями їх характер дуже сильно 

змінюється, то крапка має такі сильні властивості і такий мінімальний розмір, що 

вона піддає їх лише невеличким корективам. 

Крапка сприймається людським оком майже моментально. Тому можна 

сказати, що вона є найбільш лаконічною часовою одиницею композиції і 
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максимально статичною формою. 

Малюнки крапкою робляться шляхом нанесення великої кількості крапок 

однакового розміру. Сукупність цього композиційного засобу може давати різні 

світлові тони. Все залежить від щільності нанесення крапок та матеріалу, яким 

виконане зображення. Такі композиції є дуже трудомісткі, тому широко не 

використовуються, але завдяки виразності і неповторності утвореної фактури 

застосовується у графіці разом з іншими засобами графічної виразності. (Дод . 5) 

 

Застосування цього засобу композиції можна прослідкувати в такому 

живописному стилі як пуантилізм, що розквіт в період між 1889 та 1910 роками та 

належить до постімпресіонізму. Дослівно пуантилізм перекладається, як 

крапковий, пунктирний стиль. Визначними представниками пуантилізму були 

такі художники, як Жорж Сера, Поль Сіньяк, Анрі Кросс, Тео ван Рейссельберге і 

певний час Каміль Піссарро. (Додаток 6) 
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Градацію тону за допомогою крапки в своїх графіках використовував відомий 

англійський художник Обрі Бердслі. (Додаток 7) 

 

З крапки під натиском руки появляється лінія. Лінія є одним з основних 

засобів образотворчого мистецтва, тому її використовують у начерках, малюнках 

і в ескізах композицій. Вона може бути пряма вертикальна, горизонтальна, 

похила, крива, хвиляста, зигзагоподібна, ламана, товста, тонка і т. ін. На її 

характер також впливає матеріал, за допомогою якого вона виконана. 

Креслярська лінія, проведена рейсфедером, має однакову товщину, одноманітна, 

не вирішує просторових завдань і для художньої мети не складає цікавості. 

Контурна лінія, завершуючи форму предмета, створює ілюзію силуету 

зображуваного предмета, хоча на площині проведені лише лінії. Цікавою є лінія, 

яка має різну товщину та характер. В такому випадку лінією можна передати 

враження об’єму предмета, якщо лінія будує форму в пропорціях і в перспективі, 

а також якщо товщина лінії змінюється щодо об’єму предмета, виявляючи 

пластичні властивості форми. 

Штрих - це також лінія, при його вмілому використанні відкриваються багаті 

художньо-творчі та технічні можливості в композиції. За допомогою 

штрихування художник має змогу передавати світлотінь об’ємних предметів і 

глибину простору. Штрихуванням можна створювати тонові плями різної сили, а 

разом з лінією створювати високохудожні твори в різних видах образотворчого 

мистецтва. (Додаток 8) 
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Застосовуючи в композиціях лінії різного характеру, можна досягнути 

передачі спокою та руху, а також певного психологічного впливу. Наприклад, 

пряма горизонтальна лінія, сприймається спокійно, вона є найбільш статичним 

елементом в композиції. Вертикаль - це протилежність горизонталі. Людським 

оком сприймається знизу вверх і на відміну від горизонталі асоціюється з 

висотою. Рух вверх є сильніший, ніж рух по горизонталі, тому вертикаль є більш 

динамічною, ніж горизонталь. 

Ще більш динамічною є діагональ. Діагональ відхиляється під кутом і від 

горизонталі, і від вертикалі. В залежності від кута діагоналі і від того, до 

горизонталі чи до вертикалі вона ближча, в ній посилюються якості першої або 

другої. Діагональ сприймається зліва вверх. (Додаток 9) 

Криві і хвилясті лінії є більш динамічними, тому ці характеристики слід 

враховувати при створенні заданих композицій. 

Пляма - це заповнена форма. Так само як лінія з’являється з крапки, пляма 

утворюється шляхом ущільнення ліній. 

Плями розрізняються за формою: геометричні, аморфні та невизначеної 

форми, що заповнюють простір картини. Так як і лінії, вони бувають основними і 

другорядними. Основні утворюють композиційний центр мистецького твору, 

другорядні акомпанують і підкреслюють основні. 
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Форму у композиції можна трактувати у двох розуміннях. Передусім, це форма 

подачі образотворчого матеріалу, яка може бути реалістичною, стилізованою та 

модерністською (антиреалістичною). По-друге - це формат твору, який має 

важливе значення для виявлення задуму автора. Формат композиції може 

виступати і у формі кола, овалу, прямокутника, трикутника. І саме форма 

формату дозволяє художнику міцніше підкреслювати ідею композиції. Якщо у 

глядача не виникає бажання розсунути або зменшити межі формату, змінити його 

масштабність, така композиція вважається вдалою. (Додаток 10) 

Тонову і кольорову плями художники використовують у начерках, 

замальовках і в роботі над створенням ескізів композиції. Тонова пляма 

допомагає вирішувати такі завдання композиції: виявлення об’єму форми, її 

освітлення, фактури; передача глибини простору і тонових контрастів, які 

закладають основу виразності. Кольорову пляму частіше використовують в 

оточенні відносно інших кольорів, враховуючи при цьому кольорові контрасти, 

які можуть будувати основу виразності композиції. Художники в начерках, 

замальовках, ескізах композиції використовують одноразово лінію, штрих, 

тонову, кольорову плями, щоб передати тонові і кольорові контрасти. 

За допомогою форми плями художник може передати ті чи інші емоції, 

заставити глядача співпереживати, втілити певні художні образи. Тому важливо 

знати характеристики форми плями. 

Основними формами плями є квадрат, коло, трикутник. Квадрат: 

Основою квадрату є горизонталь і вертикаль, які пересікаються під кутом 90 

градусів. Горизонталь і вертикаль мають протилежні характеристики руху, тому 

вони нейтралізують одна одну і врівноважують. Отже, квадрат - є найбільш 

статичною плямою. 

Менш статичним є коло. Оскільки основою кола - є крива, на яку діють сили з 
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центру і сили з боків, які стримують одна одну. Коло зберігає свою основну 

характеристику всіх плям (статичність), але в ньому статичність буде значно 

менша, ніж в квадраті. 

Трикутник утворюють діагоналі, а тому він є динамічною формою. 

Так само як плями аморфної форми. 

Основні поняття: композиційна рівновага, засоби композиції, крапка, лінія, 

пляма. 
 

Запитання для самоконтролю та завдання: 

- Як називається побудова художнього твору, яка обумовлена його змістом, 

призначенням і характером? 

- Від чого залежить композиційна рівновага в образотворчому та декоративно-

прикладному мистецтві? 

- Коли композиція буде цілісною? 

- Як правильно організувати композиційний центр? 

- Чим характеризується композиційна рівновага? 

- Які є засоби композиції? 

- Назвати основні характеристики крапки. 

- Назвати основні характеристики лінії. 

- Назвати основні характеристики плями. 
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