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Тема: ПРИХОВАНА СТРУКТУРА ПЛОЩИНИ. ЧЛЕНУВАННЯ ПЛОЩИНИ. 

ЗАКОНИ І ПРАВИЛА КОМПОЗИЦІЇ 

Тема уроку:  Типи та види 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: 

Для чіткості сприйняття предмета, розрізняють такі типи композиції: 

закриту (замкнену) та відкриту. 

Образ з замкненої композиції вписується в раму таким чином, щоб 

зображення не доходило до країв, ніби замикалося само на собі. Погляд глядача 

переходить від центру композиції до периферійного елемента, повертається через 

інші периферійні елементи до її центру. Або замкненою вважається така 

композиція, елементи зображення якої не можна продовжити за межами формату. 

Відмінною рисою замкнутої композиції є наявність полів. У цьому випадку 

цілісність зображення проявляється в буквальному смислі - тло композиційної 

плями має чіткі межі, всі композиційні елементи тісно пов’язані між собою, 

пластично компактні. 

Композиція, елементи зображення якої можна продовжити поза межами 

картини, називають відкритою. Заповнення образотворчого простору у відкритій 

композиції може бути різним. Або це деталі рами, які легко уявити поза межами 

картини, або це великий відкритий простір, в який занурюється фокус композиції, 

що дає початок розвитку, руху другорядних елементів. У цьому випадку погляд 

глядача не затягується до центру композиції - навпаки, вільно йде за межі 

картини, щоб домислити своє бачення зображуваного. 

Відкрита композиція складніша за закриту, але її сприйняття завжди йде 

від центру. Нерідко і сам центр композиції відсутній, вірніше, композиція 

складається з безлічі рівноправних міні-центрів, що заповнюють поле 

зображення. 

Відповідно до поставлених завдань розрізняють такі види композицій: 

фронтальну, об’ємно-просторову, глибинно-просторову. 

Фронтальна 

До фронтальних відносяться всі «площинні» композиції, а також 

композиції, які мають рельєф (об’ємно-фронтальні). Композиції на «площині» 

можуть бути представлені творами, виконаними в різних техніках і матеріалах. 

До них відносяться твори живопису і графіки, виконані в традиційних 

техніках, і твори, що з’явилися тільки на певному рівні розвитку науки і техніки, 

це - комп’ютерна графіка, голографія та інші. (Додаток 12) Фронтальна 
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композиція широко використовується в роботах декоративно-прикладного 

характеру, де фактура матеріалу часто надає композиції рельєфності (ткацтво - 

гобелен, скло - вітраж і т. ін.). Композиції, що «виступають з площини», тобто 

мають рельєф, також належать до фронтальних. Вони сприймаються глядачем 

фронтально і не потребують бокового огляду. Рельєф творів дозволяє виявити їх 

форму і композиційну побудову за рахунок світла і тіні. Таким композиціям 

властива гра фактури, наприклад, композиції, виконані в техніці різьби по дереву 

чи камені. 

 

Фронтальні композиції частіше, ніж інші, створюються авторами як 

самостійні твори. Таке вирішення твору дає можливість виключити вплив 

середовища - з’являється можливість не замислюватися про масштаб, стилістику, 

побудову простору, в якому він (твір) буде існувати. Самостійність твору 

підкреслюється рамою, лінією, бордюром та іншими композиційними засобами, 

які вирішують проблему виокремлення твору з простору, замикають композицію. 

Вона розвивається тільки всередині. І в той же час фронтальна композиція «в 

рамі» може стати елементом глибинно-просторової композиції у вирішенні як 

інтер’єру, так і екстер’єру. Своєю формою, пластикою, кольором, фактурою, 

побудовою вона може не тільки органічно увійти в композиційну структуру, але 
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розвинути її і навіть стати композиційним центром. 

Об ’ємна 

До об’ємної композиції можна віднести твори мистецтва, що мають три 

виміри (довжину, ширину і висоту), тобто параметри, які характеризують об’єм 

взагалі. Об’ємна композиція розрахована для сприйняття з одного, двох чи трьох 

сторін. Виразність об'ємної композиції залежить від кута зору: при низькому 

розташуванні лінії горизонту складається враження монументальності. 

До цього виду композиції відносять скульптуру, дрібну пластику, малі 

архітектурні форми, роботи декоративно-прикладного характеру - посуд, меблі, 

одяг та інші твори дизайну. Отже, підсумовуючи сказане, можна зробити 

висновок про те, яке широке застосування може мати об’ємна композиція у 

нашому житті. (Додаток 13) 

 

Протягом століть існування об’ємної композиції змінювались художні і 

пластичні принципи. Віддаючи перевагу тим чи іншим стилям, велися пошуки 

нових матеріалів і способів їх виготовлення, але закони гармонії і краси 

залишалися незмінними. Засоби гармонії, за допомогою яких художники досягали 

найкращих результатів, і понині залишилися тими ж. 

Глибинно-просторова 

Глибинно-просторовою є композиція, що створює зв’язок предметів з 

реальним простором, де вони розміщені (інтер’єри, паркові площі, глибокі 

вітрини і т. ін.). Може розглядатися з різних сторін, елементи міститися у різних 

площинах. Велику роль у композиції цього виду грає простір, інтервали між 

елементами. Глибинно-просторова композиція є вершиною творчих можливостей 

для художника. Вона впливає на глядача не тільки поєднанням площин, об’ємів, а 
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й інтервалами між ними. Вплив простору незаперечно сильніший, ніж площини 

або об’єму. Йдеться не про значущість або художню цінність, а саме про ступінь 

можливого впливу, у простору вона більша, оскільки глядач є його частиною. 

Вплив гармонійного простору, побудованого за законами гармонії, сприятливо 

впливає на особистість. Глибинно-просторова композиція, використовуючи вплив 

простору, може змусити підкоритися йому. Ця її особливість постійно 

використовувалася протягом всієї історії людства. Так організовувалися 

гладіаторські бої, виходи царських осіб, інквізиторські дійства і т. ін. Все це 

робили обмірковано, компонуючи в просторі певні елементи (місця глядачів, 

помости, балдахіни, прапори, і т. ін.). Враховувався також кількісний вплив 

кольору і фактури. Наприклад, золото парчі, червоний колір оксамиту, чорний 

колір сутани, блиск озброєння. Активно використовувалися світлові й звукові 

ефекти. Гарячі багаття й смолоскипи, барабани, сигнали труби та інші ефекти - 

все загалом створювало атмосферу, що психологічно впливала на глядача. Ця 

особливість глибинно-просторової композиції використовується і сьогодні, коли 

створюються світлові та музичні шоу, спортивно-театралізовані вистави і т. ін. 

(Додаток 14) 

 

Основні поняття: закрита композиція, відкрита композиція, фронтальна 

композиція, об’ємна композиція, глибинно-просторова композиція. 

Запитання для самоконтролю та завдання: 

1. Які є типи композиції? 

2. Композиція якого типу не фіксує погляд глядача в центрі картини, а дає йому 

можливість в уяві домалювати деталі, що виходять за межі формату? 

а) закрита; 

б) відкрита; 

в) статична 

3. Які є види композиції? 

4. Характерною ознакою фронтальної композиції є: 
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а) площинне зображення; 

б) об’ємне зображення; 

в) схематичне зображення 

5. Характерною ознакою об’ємної композиції є: 

а) двохвимірність; 

б) площинність; 

в) трьохвимірність. 

5. Для якого виду композиції характерною особливістю є наявність декількох 

композицій, що розташовані в просторі з визначеним інтервалом? 

а) для фронтальної композиції; 

б) для об’ємної композиції; 

в) для глибинно-просторової композиції. 
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