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Група 42 

Урок № 27-28 

Тема: ПРИХОВАНА СТРУКТУРА ПЛОЩИНИ. ЧЛЕНУВАННЯ ПЛОЩИНИ. 

ЗАКОНИ І ПРАВИЛА КОМПОЗИЦІЇ 

Тема уроку: Симетрія, асиметрія. Статика, динаміка  

 

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: 

Композиційні прийоми - симетрія, асиметрія, ритм, художники запозичили з 

світу природи, а вже потім, аналізуючи, трансформували у мистецтво, звісно, в 

особливому, специфічному вигляді. 

У природі найбільш характерними є цілісність, симетрія і ритм. Цілісність 

проявляється в будові, конструкції предмета, симетрія - в рівновазі, схожості лівої 

і правої частин об’єкта, ритм - в повторюваності одного або декількох елементів 

через певний проміжок. Для симетрії характерний відносний спокій, рівновага 

частин, ритму властива більша або менша ступінь руху. Симетричні в основі 

своїй квіти, які складаються з пелюсток, тичинок і листків, розміщених частіше в 

ритмічному порядку на стеблі або гілці. 

У процесі довготривалої творчої діяльності людини були вибрані 

закономірності, пов’язані з симетричною або асиметричною будовою предметів, 

виробів мистецтва і архітектури. За допомогою симетрії і асиметрії в мистецтві 

досягається художня рівновага статичних і динамічних композицій. 

У загальному формулюванні симетричною називається фігура, яка 

складається з геометрично і фізично рівних частин, належним чином 

розташованих відносно одна одної. Під геометричною рівністю розуміють 

сумісну (конгруентність) або дзеркальну рівність. Математично точна симетрія 

рідко трапляється і в природі, і в творах мистецтва. Якщо відхилення від ідеальної 

симетрії невеликі, то така композиційна структура називається дисиметрією. 

Порушення симетрії може застосовуватися з метою посилення виразності форми 

та її гострішого емоційного впливу на людину. 

В образотворчому мистецтві симетрія - це композиційна побудова форми, в 

основі якої лежить однакове розташування її елементів відносно площини, осі або 

центра. 

Існує три головних види симетрії: дзеркальна, осьова, гвинтова. 

Дзеркальна симетрія ґрунтується на рівності двох частин фігури, 

розташованих одна відносно другої, як предмет і його відображення в дзеркалі. 

Площина, що ділить таку фігуру навпіл, називається площиною симетрії. 
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(Додаток 16) 

 

Осьова симетрія зумовлена рівністю геометричних фігур в осьових 

перерізах і досягається обертанням фігури відносно осі симетрії. (Додаток 17) 

Якщо фігура симетрична щодо повороту на будь-який кут, її називають аксіально-

симетричною. Прикладом аксіально-симетричної фігури є коло, а тривимірному 

просторі циліндр обертання. 

Гвинтова симетрія досягається в результаті обертального руху лінії або 

площини навколо рухомої осі з постійною кутовою швидкістю і одночасно 

поступального руху вздовж осі. (Додаток 18) 

   

Прийоми симетричної композиції широко застосовуються в архітектурі, 

прикладному мистецтві та дизайні. 

Окрім симетричної побудови в мистецтві використовують асиметричну 

композиційну побудову. 

Асиметрія - це порушення симетрії, тобто елементи форми не врівноважені 
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щодо центра. (Додаток 19) 
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Асиметричність - прийом, який дозволяє органічніше пов’язувати окремі 

елементи між собою, ув’язуючи їх в цілісні гармонійно-функціональні системи. 

Асиметрія надає формі різного ступеню динаміки, яка може бути зовнішньою або 

внутрішньою. В асиметричній композиції важливим є розташування акцентів у 

формі, візуальна урівноваженість усіх її частин. У симетричних композиціях 

частіше за все чітко вирізняється центр. В асиметричній децентралізованій 

композиції іноді рівновага свідомо послаблюється . 

Композиційна рівновага по-різному проявляється в симетричних й 

асиметричних формах. Симетрію нерідко трактують як синонім рівноваги, 

вважаючи, що симетрична форма завжди композиційно врівноважена. Це не 

правильно - симетрія ще не гарантує композиційної врівноваженості. У результаті 

диспропорції частин і цілого, їхньої явної не масштабності навіть симетрична 

форма стає зорово неврівноваженою. Причиною порушення рівноваги може стати 

порушення тектонічної основи форми, якщо важкий і зорово громіздкий верх і 

дрібний та не виразний низ. Однак, безсумнівно, симетрична організація форми 

буде виглядати більш врівноваженою по відношенню до композиційної рівноваги 

асиметричної композиції, тобто вже наявність осі симетрії створює передумови 

композиційної рівноваги. 

Статика, динаміка 

Крім симетрії і асиметрії існує також статична і динамічна композиція. 

Будь-яка фігура, що має центр або вісь симетрії, завжди статична відносно них. 

Куля, куб або паралелепіпед статичні у всіх напрямках. Конус статичний відносно 

осі симетрії, а вздовж неї він динамічний, оскільки по ній відбувається зміна 

форми. 

Статична композиція створює зорове сприйняття спокою, врівноваженості 

форми. Статичні предмети мають явний центр, вісь, навколо яких і 

організовується їх форма. Більшість предметів побуту має статичну форму. 

(Додаток 20) 
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Якщо у творі вісь композиції нахилена під кутом, це динамічна структура. І, 

навпаки, якщо вісь вертикальна чи горизонтальна, така структура є статичною. 

Для композиції характерні два стани: відносного спокою та динаміки 

(.руху). Статика і динаміка є першоосновою всіх закономірностей образотворчого 

мистецтва. Можливість їх співіснування є головною умовою виділення протирічь 

у мистецтві. 

Статичними композиції вважаються, коли є відчуття спокою, сталості. В їх 

побудові беруть участь статичні форми, такі, як квадрат, коло, горизонтальний 

прямокутник. Композиції, побудовані з таких форм мають стабільний 

монументальний характер. 

Основні правила побудови статичних композицій: 

• врівноважене розміщення елементів; 

• горизонтальне членування; 

• масивне зближення елементів; 

• з масивним головним елементом; 

• симетрична структура; 

• з виділеним центром; 

• з рівномірним зміщенням елементів. 

Всі динамічні композиції будуються на основі протиставлення масштабів, 

мотивів, відстаней між елементами та на основі динамічних форм -трикутників, 

прямокутників, аморфних плям. (Додаток 21) 
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Основні правила побудови динамічних композицій: 
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• розміщення елементів під нахилом; 

• діагональне членування; 

• видовженість елементів; 

• викривленого вигляду; 

• асиметрична структура; 

• зі зміщеним центром; 

• з довільним зміщенням елементів. 

Статичність в композиції - це вираження спокою, стійкості. В поняття 

«спокій» людина вкладає щось важке, великого розміру та нерухоме. Зовсім 

протилежне розуміння динаміки. Виконуючи динамічну побудову композиції, 

можна більш яскраво передати настрій, емоції, характер форми та кольору. Всі ці 

особливості слід знати, щоб грамотно їх застосовувати при передачі заданих 

композицій. 

Основні поняття: симетрична композиція, асиметрична композиція, 

статична композиція, динамічна композиція. 

Запитання для самоконтролю та завдання: 

1. Головна ознака симетричної композиції, це: 

а) рівновага; 

б) динаміка; 

в) об’єм 

2. У композиції якого типу є присутнім відчуття руху? 

а) у симетричній композиції; 

б) у статичній композиції; 

в) у динамічній композиції 

3. Яка композиція не містить осі або точки симет 

а) симетрична; 

б) асиметрична; 

а) графічна 

4 Статичною композиція вважається, коли є: 

а) відчуття напруги; 

б) відчуття спокою, сталості; 

в) відчуття прискорення 

5.Динамічні композиції будуються на основі: 

а) поєднання подібних елементів; 

б) поєднанні статичних форм; 

в) протиставлення масштабів, форм, інтервалів 
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