
План дистанційної підготовки студентів  

групи 111 ДПМ (заочної форми навчання) 

на осінню настановчу сесію з дисципліни "Композиція" 

 
Тема 6.2: Правила композиції. Статика, динаміка. Абстрактне мистецтво.   

 

Зміст теми: 

- вивчення основних правил композиції; 

- використання принципів абстрактного мистецтва при роботі над  композицією; 

- використання графічних засобів зображення у завданні (лінія, крапка, пляма). 

ЗАВДАННЯ: Використовуючи принцип безпредметного, абстрактного мистецтва 

виконати ескізи статичної та динамічної композиції. 

 

Термін «КОМПОЗИЦІЯ» в перекладі з латинської перекладається як «складання, 

поєднання» чого-небудь в єдине ціле.  

Завданням композиційної побудови твору є розподіл елементів композиції таким чином і в 

такій послідовності, щоб якнайкраще виявити зміст і створити виразну і гармонійну 

художню форму. 

 

АБСТРАКЦІОНІ́ЗМ (від лат. abstractiо (abstractionis) – віддалення) – напрям у мистецтві, 

образність якого ґрунтується на кольорі, лінії, формі та текстурі, а не на мотивах, 

запозичених із навколишньої реальності. 

 

СТАТИКА – це стан відносного спокою. 

 

ДИНАМІКА – рух.  

 

Правила передачі руху: 

• якщо у композиції використовуються одна або декілька діагональних ліній, то зображення 

здаватиметься динамічнішим; 

• ефект руху можна створити, якщо залишити вільний простір перед рухомим об’єктом; 

• для передачі руху слід вибирати певний його момент, який найяскравіше відображає 

характер руху, є його кульмінацією; 

• зображення здаватиметься рухомим, якщо його частини відтворюють не один момент руху, а 

послідовні його фази.  

Приклад динамічних композицій: 

  

    
 



 

Етапи створення ескізу динамічної композиції 

 

1. Накреслити на папері формату А4 невеличке «віконце», 10х13 см; 

 

            
 

 

2. У «віконці» графічними засобами, а саме: лінією, крапкою та плямою створити 

динамічну композицію. Зображення має бути абстрактним, безпредметним; 

3.  Композицію будуємо діагональними направленнями ліній, плям, тощо; 

4.  Композиційний центр виділяємо контрастом форм, тону тощо;  

5.  Заповнення простору композиції відбувається за принципом повторення одного з 

елементів композиції, його ритмічного дублювання. 

 

 

                                     
 

 

Для створення статичної, нерухомої композиції, художники використовують симетрію, 

акцентують увагу на центрі композиції. 

 

Правила передачі спокою: 

 

• якщо в картині відсутні діагональні напрями; 

• якщо об’єкти зображені в спокійних (статичних) позах, немає кульмінації дії; 

• якщо композиція є симетричною, урівноваженою або утворює прості геометричні схеми 

(трикутник, круг, овал, квадрат, прямокутник), то вона вважається статичною.  

 

 



 

 

Приклад статичних композицій: 

 

        
 

Етапи створення ескізу статичної композиції 

1. Накреслити на папері формату А4 невеличке «віконце», 10х13см; 

2. У «віконці» графічними засобами, а саме: лінією, крапкою та плямою створити 

статичну композицію. Зображення має бути абстрактним, безпредметним; 

 

           
 

3. Особливу увагу приділяємо геометричному центру композиції, врівноважуємо його, 

виділяємо контрастом. Використовуємо горизонталі та вертикалі.  

 

           



 

      Техніка: чорна туш, олівець  

Самостійна робота: Створення ескізів до заданої теми (ескіз – попередній етап роботи при 

створенні композиції, пошук найвдалішої, гармонійної композиції).  

 Вимоги до виконання  завдання: 

-  робота має бути авторською 

- формат композиції може бути нестандартним (видовженим, квадратним тощо)  

Консультації з викладачем можна проводити у «Viber» або через поштову скриньку: 

 lvkm-dpm@ukr.net  

 

Рекомендована література: 

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом «Искусство». – М.: 2004. – 

118с. 
https://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/133548/olga-golubeva-osnovy-kompozicii.pdf 

 

Корисні посилання: 

1.   https://www.youtube.com/watch?v=pXucuYhBx1Q 

2. https://www.youtube.com/watch?v=AqC_9ZUlktc 
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