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   Домінанта 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми темами 

формотворення; уточнити та поглибити попередньо засвоєні 

знання, ознайомити учнів з контрастом і нюансом; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; 

виховувати професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

 

Матеріали уроку: 

Домінанта - центр композиції (фокусна зона) 

Фокусна зона - це центр зорового інтересу, найбільшого 
акценту, головний елемент композиції, який відразу впадає у очі. Саме 
йому служать усі інші другорядні елементи, направляючи погляд 
глядача. Це смисловий центр. Часто фокусна зона складається з 
найбільших і яскравих елементів і є центром балансу. Як правило, 
фокусні елементи розташовуються першими при складанні дизайну. 
Фокусна зона не має бути настільки великою, щоб забити усю 
композицію. Вона може бути і групою дрібних кольорів, і навіть 
«порожнечею», але усі інші елементи підкоряються їй і працюють на 
неї, підкреслюючи і посилюючи її дію на глядача. Але ні в якому разі 
поняття центру композиції не пов'язане тільки з її геометричним 
центром. Фокус композиції може бути і на далекому плані, і на 
ближньому, головне, що другорядні елементи підводять погляд до 
кульмінації зображення, підпорядковуючись між собою. І саме фокусна 
зона визначає усю ідею композиції, робить її виразною. 

Коли є декілька яскравих елементів, особливостей, очі 
відволікаються від центральної ідеї у пошуках найбільш важливої 
деталі, щоб сконцентруватися. Наприклад, зелена пляма на жовтому 
фоні помітніша, ніж багато зелених, оскільки це єдиний центр уваги. 



Більше домінуючі Менш домінуючі 

Гострі елементи Круглі, прямі елементи 

Товсті лінії Тонкі лінії 

Теплі тони Холодні тони 

Яскраві кольори Приглушені кольори 

Блискучі текстури Матові текстури 

Композиційний центр — центр, що дозволяє управляти 
увагою глядача. У композиційному центрі не обов'язково повинне 
знаходитися щось головешці і значиме. Композиційний центр не 
призначений для розкриття або акцентування основної ідеї 
зображення. Головні завдання у нього інші. По-перше, він сприяє 
формуванню композиції як єдиного цілого (не дає картинці 
розвалитися на складові елементи). По-другу, він утримує увагу 
наглядача. Глядач може довго розглядати картину, при цьому в 
композиційний центр його увага повертатиметься неодноразово. Це 
своєрідний магніт, що постійно притягує погляд. Здійснюючи візуальну 
подорож по картинній площині, глядач часто розпочинає маршрути з 
композиційного центру і в нього ж і повертається. 

Композиційний центр формується не стільки об'єктом або його 
смисловими частинами, скільки формальними елементами 
зображення : точками, штрихами, плямами, кольором, фактурами, 
покажчиками, лініями і тому подібне 

Якщо в зображенні композиційний центр відсутній, то глядачеві 
ні на чому зупинити погляд. У кращому разі він байдуже припинить 
перегляд і відразу ж забуде зображення, в гіршому - випробує 
роздратування і надовго перейметься негативними емоціями. Тому 
початкуючому авторові слід твердо усвідомити: композиційний центр 
має бути завжди. 

Варіанти організації композиційного центру : 

• Згущування елементів на одній ділянці площини в 
порівнянні з досить спокійним і рівномірним їх зосередженням на інших 
ділянках (малюнок 1). 



 

Малюнок 1 - Згущування елементів 

• Виділення елементу кольором, інші параметри, розміри і 
форма однакові (малюнок 2). 

 

Малюнок 2 - Виділення кольором 

• Контрастність форм, наприклад, серед округлих по контуру 
фігур розташовується гострокутна і навпаки (малюнок 3). 



 

Малюнок 3 - Інший за формою 

• Збільшення в розмірах одного з елементів композиції або, 
навпаки; розміщення серед більших елементів дрібного, який також 
різко відрізнятиметься і домінуватиме. Можна підкреслити це ще тоном 
або кольором (малюнок 4). 

 

Малюнок 4 - Інший за величиною 

• Композиційним центром може бути композиційна пауза, 
тобто незаповнений простір усередині групи елементів, що утворюють 
композицію (малюнок 5). 



 

Малюнок 5 - Композиційна пауза 

• Можливі і два композиційні центри, але один з них має бути 
ведучим, а інший - підлеглий першому, щоб не виникало спірної 
ситуації або не з'явилося відчуття невизначеності (малюнок 6). 

 

Акцент - це предмет або група предметів, які 
відзначаються своєю виразністю завдяки суттєвим 
відмінностям від оточення.  

 



 

Практична робота: 

Для виконання роботи необхідно 2 аркуши формату А4. 

На одному аркуші виконуємо 3 композиції Домінанти по розміру, кольору, 

фактурі. 

Зразок виконання:   

 



На іншому аркуші виконуємо 3 композиції АКЦЕНТУ: 

• Мінімум акценту 

• Максимум акценту 

• Змішаний акцетн. 

Зразок виконання:   

 

 

Перевірка знань: 

1. Що таке акцент? 

2. Що таке домінанта? 


