
Кравчук Ф.Ф. 

ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ УМІНЬ  
В УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ЖИВОПИСУ 

“Картина – це єдність гармонійних 
пропорцій, 
ліній і кольорових сполучень…” 

Фернан Леже 

Процес формування композиційних умінь в учнів 5 – 7 класів пов’язаний 
з вихованням активного ставлення до естетичних явищ дійсності та 
мистецтва, розвитком творчих здібностей, рівнем сформованості графічних 
та живописних вмінь, що сприяє художньо-творчій самореалізації учнів. 

Вивчаючи методи навчання композиції, ми прийшли до висновку про 
необхідність класифікувати композиційні уміння на дві групи: загальні /до 
основних видів образотворчої діяльності/, спеціальні /до живопису/ 

 
Загальні композиційні уміння 

 
- вибирати формат (горизонтальний, квадратний, вертикальний); 
- знаходити рівень горизонту; 
- відтворювати рівновагу; 
- знаходити розмір елементів композиції у форматі; 
- створювати симетричну та асиметричну композиції; 
- знаходити ритм; 
- використовувати контраст, нюанс; 
- відтворювати цілісність; 
- знаходити і виділяти сюжетно–композиційний центр; 
- відтворювати динамічну та статичну композиції; 
- формувати смислові зв’язки; 
- передавати плановість простору; 
- застосовувати монтажний принцип; 
- знаходити рух погляду глядача; 
- виконувати конструктивні композиційні схеми (трикутник, 

прямокутник, квадрат, діагональна та S-подібна композиції). 
 

Спеціальні композиційні уміння: 
 

- виконувати ескізи (лінійний, тональний, кольоровий); 
- виконувати картон (пейзаж, натюрморт, портрет, тематична 

композиція); 
- користуватися алгоритмом “від куска”; 
- виконувати ескізи композицій різних стилевих напрямів живопису; 
- організовувати навчальну постановку (натюрморт, портрет); 
- вибирати сюжет; 



- використовувати “золотий переріз”. 
На основі вивчення стану проблеми формування композиційних умінь в 

педагогічній теорії і практиці аналізу навчальних програм з образотворчого 
мистецтва нами була спроектована методика формування композиційних 
умінь в учнів 5 – 7 класів, яка спрямована на розвиток пізнавальних інтересів 
і художньо- творчу самореалізацію учнів, та передбачає використання 
активних методів і прийомів навчання, системи навчальних завдань. 

 
Ця методика враховує традиційні теми навчального предмета 

“образотворче мистецтво”, а також жанри живопису (натюрморт, пейзаж, 
портрет, сюжетна картина), передбачає деференційований і індивідуальний 
підходи та методи навчання: 

- словесні (бесіда, розповідь); 
- наочні (спостереження, робота з репродукціями педагогічний 

малюнок,); 
- практичні (малювання з натури, по пам’яті, за уявою, тематична 

композиція, вправи, схематичне малювання). 
 

До традиційних методів ми вводимо авторський метод формування 
композиційних умінь засобами живопису “домінантний фрагмент”. 

Значне місце зпоміж наочних методів формування композиційних умінь 
засобами живопису відводиться педагогічному малюнку, який обов’язково 
виконується на планшеті, тому, що живопис аквареллю виконується не в 
вертикальному положенні, а під кутом. 

 
Вимоги до педагогічного малюнка: 

 
- планшет встановлено на мольберті (стаціонарному чи похідному), 

щоб малюнок було добре видно учням у процесі виконання роботи; 
- чіткість, читабельність зі всіх учнівських місць; 
- малюнок повинен бути добре закомпонований на аркуші; 
- малюнок супроводжується роз’ясненнями; 
- швидкість виконання; 
- на палітрі (звичайна палітра обклеюється папером) демонструються 

учням суміші і повідомляються назви фарб, якими пишеться об’єкт 
зображення; 

- під час виконання композиційних схем, попередження помилок, 
варіантів композиційних рішень максимально стилізуються об’єкти 
зображення. 

 
 

У формуванні композиційних умінь живопису як провідному виду 
образотворчого мистецтва відводиться першорядна роль, і тут, на нашу 
думку, доцільно використовувати метод навчання, який будується на базі 



прийому живопису “від куска”. І добре відомого прийому ”alla prima”, в 
якому етюд з натури виконується за один сеанс. 

Прийом роботи “від куска” дозволяє на відміну від “alla prima” 
довготривало вести роботу, і одночасно дає можливість виконувати 
короткотривалі етюди за один сеанс. Позитивними аспектами цього методу є 
те , що вчитель має змогу методично керувати роботою учня, не бути 
пасивним спостерігачем. Звичайно, ні в якому разі не можна пов’язувати своє 
бачення кольорових відношень, але одночасно можна звертати увагу учня на 
помилки композиційні, кольорові, по світлоті, деякі технічні прорахунки. 

Зараз у педагогічній практиці в основному переважають два методи 
ведення роботи аквареллю: 

- живопис починається від найсвітліших плям і поступово 
набирається потрібний тон (світлота); 

- живопис ведеться з прописки фону, а потім зафарбовуються 
предмети.  

Негативна сторона першого методу полягає в тому, що якщо учень 
“перебрав” по світлоті світлі предмети (взяв їх темніше, ніж потрібно), то 
йому потім не вистачає насиченості акварельних фарб, щоб кольором 
написати тінь. Підкреслюємо – кольором, а не чорною фарбою чи якоюсь 
незрозумілою сумішшю, яка на відстані буде мати вигляд чорної діри. І що 
найголовніше, учитель мало не до самого закінчення роботи не буде знати, 
чи правильно учень в кольорі і тоні вирішує поставлену задачу. 

Негативним аспектом другого методу роботи є те, що тут до 
зафарбованого тла починають “прив’язуватися” кольори основних предметів 
натюрморту. А будь-який грамотний вчитель знає, що колір фону 
(драпування) змінюється не лише на світлі, в напівтонах, у тінях, рефлексах, 
але й від того, до якого предмета по кольору підходить цей фон. Звичайно, 
все це можна враховувати при написанні фону, але для цього треба бути 
досвідченим майстром. 

Метод “домінантний фрагмент” дозволяє використати в процесі 
навчання все різноманіття технічних засобів і прийомів живопису аквареллю: 
“по сирому”, “по напівсирому”, “по прописаному фону”, лесування, широкий 
і мілкий мазок тощо. 

При написанні натюрморту з натури, ми вирішуємо одну з головних 
розвивальних задач уроків образотворчого мистецтва, а саме розвиток, як 
художники говорять, “почуття кольору”, точніше відчуття кольору. Справа в 
тому, що виконуючи завдання, присвячені написанню пейзажу по пам’яті чи 
виконанню тематичної композиції, учень може підбирати красиві, гармонійні 
кольорові відношення, але саме при роботі з натури вчитель може 
допомагати учню, дуже тактовно, ненав’язливо “ставити око”, розвивати 
відчуття кольору. 

Звернемо увагу на те, що живопис з натури не означає копіювання 
кольорових відношень. Учень повинен прагнути правильно передати 
тональні, світлові відношення і одночасно передати своє ставлення до 
зображуваного, знайти свою кольорову гармонію — створити художній 



образ. Зараз у навчальних програмах серед різних живописних матеріалів 
надається перевага гуаші, “з нею легко працювати, бо це найпростіший 
матеріал живопису”. Це твердження далеке від істини. Практика показує, що 
гуаш, яку випускають вітчизняні заводи (і не тільки вітчизняні) не 
передбачувана в роботі, нема необхідної палітри кольорів, які мають наші 
школярі в своїх наборах гуаші. В професійній школі, а ми змушені до неї 
звернутися (хоча постійно повинні розуміти різницю задач, які вирішуються 
професійною і загальноосвітньою школою), не допускалося, щоб учень, який 
не освоїв достатньою мірою акварель, переходив до гуаші або олії, бо учні 
після довготривалих занять гуашшю починають невпевнено себе почувати на 
уроці живопису акварельними фарбами. Тому доцільно починати з першого 
класу початкової школи вчити дітей працювати акварельними фарбами, 
показувати їм можливості цього матеріалу. 

Тут не можна не згадати видатного художника – методиста і педагога 
В.М.Вільчинського, котрий передавав свій багатий досвід на семінарах, 
курсах підвищення кваліфікації в різних регіонах України, де демонстрував 
свій високий клас, працюючи акварельними фарбами. 

Сутність методу роботи “домінантний фрагмент” полягає в тому, що в 
постановці вибирається фрагмент, який охоплює всі основні предмети 
натюрморту: посуд, драпування, фрукти тощо і робота ведеться від темного 
до світлого, причому світлові відношення зразу беруться на повну силу, 
поступово цей фрагмент, заповнений кольором, розширюється і весь аркуш 
заповнюється кольором (тінь ® напівтінь ®світло ® відблиск). 

Коли учень бере якийсь відтінок кольору і бачить, що він у зіставленні 
з кольоровим відтінком предмета, що стоїть поряд, неправильний, зразу не 
змиває неправильний мазок, а просто накладає поряд більш точний колір. Від 
цього живопис в цілому стає ще багатшим. 

Живопис “від куска” не означає, що учень повинен бачити перед 
собою лише один фрагмент натюрморту, навпаки, погляд учня повинен 
“ходити” по всій постановці, а писати і розвивати він повинен лише один цей 
фрагмент. Позитивним аспектом цього прийому є те, що дитяча робота на 
будь–якому етапі виглядає закінченим художнім твором. Ми знаємо багато 
прикладів в історії мистецтва, коли з тієї чи іншої причини художник не зміг 
закінчити своєї роботи: намалював фігуру, а написав лише голову, частину 
фона і одягу, але не зважаючи на це, ми захоплюємося цією роботою. Для 
вчителів це безцінний методичний матеріал. 

Метод “домінантний фрагмент” привчає учнів до “культури письма”, 
виховує в них художній смак, змушує їх логічно мислити, розвиває відчуття 
кольору, оскільки вони постійно намагаються створити гармонію відтінків, а 
не “бродять” пензлем по всьому формату аркуша, постійно користуючись 
паралоном для змивання неправильного. 

 
Розглянемо авторський алгоритм “домінантний фрагмент ”  

на прикладі натюрморту. 
 



Примітка: малюнок натюрморту уже виконано, помічено місця 
перелому форми, показані межі світла, відблисків, напівтіней, власних тіней, 
рефлексів, спадних тіней. 
 

1. Учні визначають характер освітлення; джерело світла (сонячне 
освітлення, освітлення в хмарний день або електричне освітлення). Якщо 
освітлення сонячне, то тіні будуть в цілому холодні, а світло – тепле 
(підсвітка софітом дає такий самий результат). Хмарне освітлення: тіні – 
теплі, світло – холодне. Освітлення лампами денного світла не бажане для 
живопису. 

2. Учні з’ясовують разом із учителями чи самостійно, які предмети або 
окремі ділянки форми цих предметів мають кольорову і тональну схожість, 
вирішують, які з цих предметів більш холодні, а які більш теплі, які більш 
світлі, а які темні. Вирішують, через які фарби писатимуть ці близькі за 
кольором і тоном об’єкти. Якщо писати близькі за кольором предмети через 
різні фарби, то і локальні кольори вийдуть різними. Визначають, як технічно 
(по – сирому, по – напівсирому, лесування, заливками, великим чи малим 
мазком) будуть писати різні за фактурою предмети: дерево, кераміку, метал, 
фрукти, скло, драпування на різних планах і тощо.  

3. Перевіряється малюнок, обирається в постановці фрагмент, який 
захоплює основні предмети, і учні починають писати з тіней, але найбільш 
ясних за кольором. Іноді доцільно починати писати з ясного напівтону, або 
взяти якийсь звучний “камертон”, але все одно треба поступово просуватися 
від тіней до світла (тінь – напівтінь – світло – відблиск). Весь минулий досвід 
живопису показує, що тіні треба намагатися писати яскравіше, ніж світло, 
тоді робота буде кольоровою, живописною — імпресіоністи цьому наочний 
приклад. Якщо тіні глухі, невизначені, то це вже не живопис. Світлі місця 
(біле драпування на світлі, відблиски, світло на предметах) треба тримати 
білими місцями паперу майже до завершення роботи. 

4. Треба брати зразу всі предмети в повну силу кольору, а потім 
поступово виходити за межі “куска”, розширюючи поле діяльності. У процесі 
роботи погляд повинен постійно рухатися по всій постановці, порівнюючи 
близькі за кольором і тоном предмети. Якщо учню не зрозуміло, через які 
фарби писати той чи інший предмет, то треба згадати додаткові пари 
кольорів: червоний – зелений, жовтий – фіолетовий, синій – оранжевий, а 
також те, що один із кольорових відтінків, які лежать поряд, повинен бути 
більш холодним, а інший — більш теплим. 

Інший шлях розв’язання цієї задачі такий: треба подивитися на цей 
предмет через інший, ясний і контрастний за кольором. Наприклад, не 
виходить складне за кольором зелене драпування, а в натюрморті є зелений 
огірок, виразний і чистий за кольором, треба уважно подивитися на цей 
огірок, вирахувати, через які фарби будемо його писати, а потім різко 
перевести погляд на це драпування, і ми бачимо, тепліше чи холодніше воно 
за огірок, і через які фарби його треба писати. 



Що стосується додаткових пар кольорів, то тут доречно згадати інший 
приклад: в натюрморті є складне сіре драпування (полотно), пишемо його 
через змішування чорної з жовтою фарб і з охрою, але на цьому драпуванні 
лежить ще і жовта груша — уважно дивимося на цю грушу, а потім 
переводимо погляд на драпування і бачимо, що сіре драпування перетворює 
фіолетовий відтінок біля груші. 

5. На завершення треба подивитися на всю роботу в цілому, і якщо ми 
побачимо, що деякі ділянки дуже світлі або дуже темні, виглядають дірами, 
це означає, що вони випадають із загального топу, і їх потрібно підвести під 
загальний тон роботи (щось змити, а щось пролесувати). 
 

Методичні рекомендації з виправлення типових помилок учнів при 
роботі акварельними фарбами: 

- акварельними фарбами не можна писати як гуашшю густо; 
- не можна працювати без палітри. Учитель, демонструючи роботу 

фарбами, обов’язково повинен показувати учням свою палітру і розказувати, 
які фарби він змішує і чому (бажано показувати декілька різних сумішей); 

- лінія олівця не повинна бути видною; 
- не можна обводити контури предмета, дотикання предметів треба 

писати по-напівсирому. У справжньому живописі один колір м’яко 
переходить, вплавляється в інший; 

- учитель повинен звертати увагу на боротьбу із стереотипами в 
дитячих роботах: трава – зелена, небо – голубе, дерева і дорога – коричневі; 

- учитель повинен довести, що некрасивих кольорів і відтінків нема, 
а є некрасиві, негармонійні кольорові відношення; 

- чорний колір не повинен використовуватися в чистому вигляді. 
Парадокс полягає в тому, що через чорну, звичайно в сумішах і дуже 
розбавлену, пишуться світло і напівтон, а тіні бажано писати через інші густі 
фарби: темні зелені, сині, коричневі, малинові; 

- передній план у натюрморті, пейзажі повинен вирішуватися інакше, 
ніж дальній, повинно відчуватися світло – повітряна перспектива; 

- зелене треба намагатися писати складніше, через суміші синіх з 
жовтим, охрами чорних із жовтими; 

- треба постійно пам’ятати, що яскраві теплі кольори неначе 
виходять із площини аркуша на передній план, а темні холодні, навпаки, 
відходять на задній; 

- жодного шматка не зафарбованого білого паперу на аркуші не 
повинно бути: учні часто залишають у тематичній композиції руки та 
обличчя людей не зафарбованими, або зафарбовують їх жовтим, сірим чи 
якимось іншим чистим кольором. Учитель повинен показувати суміші охр 
(земельних) з кадміями з додаванням туди холодного кобальта (зеленого чи 
синього), дуже розбавляючи водою;  

- треба звертати особливу увагу на рефлекси та дотикання предметів; 
- в композиціях на зимову тематику сніг теж треба писати кольором, 

сильно розбавляти водою, щоб просвічувався папір. Наприклад: у сонячну 



погоду сніг на світлі може бути рожевим, жовтуватим, золотистим, а тіні — 
холодними (темно-синіми, бірюзовими). На снігу часто видно рефлекси неба, 
особливо вранці і ввечері;  

- і не можна великі площини аркуша зафарбовувати одним якимось 
кольором, треба вводити туди різні відтінки того чи іншого характеру (теплі, 
холодні), але не руйнувати локального кольору предмету чи об’єкту; 

- при постановці натюрморта не можна забувати про емоційний 
фактор, тому натюрморти на різноманітні навчальні задачі повинні бути 
цікавими для учнів, викликати естетичні переживання від сприймання 
натури; 

- при аналізі дитячих робіт слід звернути увагу на правильність 
тональних відношень, а в кольорі учні можуть писати хтось у більш теплій 
гаммі, а хтось у більш холодній — це не помилка; 

- головним критерієм оцінки повинні бути передача за допомогою 
кольору свого відношення, настрою. 

Диференційоване навчання на уроках образотворчого мистецтва 
виражається в тому, що всі учні повинні виконувати головну композиційну 
задачу, але учням високого і середнього рівней сформованості КУ треба 
давати ускладнене завдання, а учням початкового і достатнього рівней 
сформованості КУ — спрощене. Наприклад, на уроці по темі “Мій вихідний 
день”, головна композиційна мета: закомпоновати дві фігури людини у 
відкритому просторі, “пов’язати” їх за допомогою рухів, поглядів та 
оточуючих об’єктів, можна для учнів високого та середнього рівней дати 
завдання закомпонувати не дві фігури, а 3-4, намалювати тварин, збільшити 
розмір формата, а для учнів початкового та достатнього рівней 
запропонувати виконати завдання не фарбами, а кольоровими олівцями. 

Учням високого рівня сформованості КУ пропонуються додаткові 
(творчі) завдання, у процесі індивідуальної роботи демонструються нові 
технічні прийоми (але на дитячих роботах не виправляються помилки), а з 
учнями початкового та інших рівней сформованості КУ проводяться 
додаткові заняття з композиції, враховуючи індивідуальні можливості. 

Під час складання календарного плану в 5-7 класах враховується, які 
композиційні вміння вдосконалюються і формуються, які терміни та поняття 
учні повинні засвоювати в кожному класі за семестрами, а також методи і 
прийоми навчання необхідні для цього. 

У 5-му класі удосконалюються і формуються загальні композиційні 
уміння (вибирати формат, знаходити рівень горизонту, відтворювати 
рівновагу, створювати симетричну та асиметричну композиції, 
використовувати контраст для виділення композиційного центру), 
починається формування навичок елементарного композиційного аналізу, 
учні знайомляться з термінами і поняттями (композиційний центр, ритм, 
рівновага, кольорова гама, контраст, нюанс, рефлекс, силует, ескіз). 

У першому семестрі 5-го класу під час малювання з натури натюрморта 
з двох предметів на нейтральному тлі, учні зіставляють з шаблонів (глечик, 



яблуко, каструля, груша тощо) різні варіанти горизонтальних і вертикальних 
композицій, засвоюють основні етапи алгоритму натюрморта “від куска”. 

У другому семестрі завдання ускладнюється: учні самі підбирають тло 
для постановки із 5-6 драпувань, запропонованих вчителем - рішення 
проблемної задачі, тому що учні намагаються створити в постановці певну 
(теплу чи холодну ) гаму. Разом з учнями обирається оптимальне рішення. 
Роздатковий матеріал (шаблони предметів побуту, фруктів, овочів) - хороша 
наочність для засвоєння терміна “силует”. 

Під час роботи над пейзажем “Осінь” в першому семестрі учні за 
допомогою шаблонів (будиночок, дерева, кущі та інші) виконують 
композиційні вправи на ритм в горизонтальному і вертикальному форматі, 
причому шаблони вибирають самостійно із заданих вчителем (тло - 
зафарбований вдома чи на уроці аркуш, але ні в якому разі не чорний). 

У другому семестрі перед уроком на тему: “Пейзаж. Вечір” учні 
отримують домашнє завдання: проспостерігати і порівняти за кольором і 
світлотою небо і землю (будинки, дерева), з’ясувати, через які фарби вони 
напишуть ці об’єкти і записати ці враження в зошит-словник з 
образотворчого мистецтва. 

На уроці вчитель за допомогою пояснювально-ілюстративного методу 
виконує короткий композиційний аналіз твору О.Купріна “Вечір поблизу 
Бахчисарая. Пейзаж з місяцем і тополями”. Ця робота—ідеальний 
дидактичний матеріал для закріплення поняття “ритм”. Композиційна мета 
уроку: за допомогою вертикального і горизонтального ритмів створити 
урівноважену композицію. Мета уроку: передати стан і настрій вечора за 
допомогою змішаної техніки (акварель, пастель). 

У другому семестрі 5-го класу доцільно знайомити учнів з 
елементарними композиційними схемами побудови погрудного портрету 
(фас (анфас), профіль). На уроці за темою “Образ казкового героя” учні 
вирішують таку композиційну задачу: закомпонувати у вертикальному чи 
горизонтальному форматі погрудний портрет з урахуванням направлення 
погляду зображуваного. За допомогою кольору передати своє ставлення до 
казкового героя (добрий, злий). 

На уроках з тематичної композиції в 5-му класі увага приділяється 
компонуванню двох фігур у відкритому просторі, формуванню уміння 
знаходити композиційні зв’язки між фігурами людей, тварин (рух, погляд 
перекривання та інші), знаходженню оптимальних розмірів фігур у форматі. 
Учні знайомляться з терміном “ескіз” і виконують лінійні ескізи (1/32 
аркуша), із 2-3 ескізів учитель обирає кращий. В якості дидактичного 
матеріалу використовують репродукції, але особлива увага приділяється 
дитячим малюнкам із методичного фонду, демонструються цікаві рішення по 
темі, сюжету, композиційним зв’язком, кольору під час аналізу. Малюнки 
треба показувати через 10-12 хвилин після початку уроку - учні вже 
визначилися із вибором сюжету. 



Тематика завдань повинна дозволяти кожному учню брати свій цікавий 
сюжет (“Мій вихідний день”, “Я з мамою на прогулянці”, “Найщасливіший 
день”), а композиційна задача повинна бути чітко конкретизована, 
наприклад: закомпонувати дві фігури у відкритому просторі, “пов’язати” їх 
за допомогою рухів, поглядів, оточуючих предметів. 

 
Творчі завдання: 

 
- пейзаж “Моя вулиця” 1/8 аркуша, акв. папір; 
- натюрморт з 2-3 предметів “Народні промисли” 1/8 аркуша, гуаш, 

папір; 
- портрет “Мама”, “Автопортрет” 1/8, ¼ аркуша акв., гуаш, папір; 
- тематична композиція за мотивами українського фольклору 1/8 

аркуша, акв. гуаш, папір. 
У 6-му класі вдосконалюються загальні композиційні уміння і 

починається формування спеціальних композиційних умінь (відтворювати 
динамічну та статичну композиції, передавати плановість простору, 
знаходити рух погляду глядача, застосовувати монтажний принцип, 
виконувати конструктивні композиційні схеми), учні оволодівають 
термінами і поняттями (гармонія, динаміка, статика, конструктивна схема, 
мотив, сюжет, фактура, інтер’єр, картон, етюд, абрис, термінологією 
давньогрецького мистецтва). 

У першому семестрі під час малювання з натури натюрморту, з 3-х 
предметів, учні виконують порівняльний композиційний аналіз (проблемне 
завдання) творів (Ван Гог “Соняшники”, І. Машков “Харчі московські. 
Хлебини.” Знайомляться з повним алгоритмом натюрморту, виконують 
ескізи (1/32 аркуша), самостійно організовують на предметній площині 
постановку натюрморту із запропонованих учителем предметів, а потім 
виконують роботу у форматі (1/8 аркуша). Композиційна мета: створити 
урівноважену композицію у квадраті, використовуючи алгоритм “від куска”. 
У другому семестрі завдання ускладнюється: на натюрмортному столику 
(обов’язково повинно бути два) в довільному порядку виставлені предмети 
натюрморту з 2-х постановок, учні організовують по виконаним ескізам 
обидві постановки і пишуть роботи по своїм ескізам (учні з навчальним і 
достатнім рівнями сформованості композиційних умінь можуть писати з 
натури). 

Одночасно з виконанням пейзажних, портретних, тематичних завдань 
у 6-му класі учні продовжують опановувати монтажний принцип побудови 
композиції. 

Під поняттям “монтаж” ми розуміємо комбінування і компонування 
художніх елементів у форматі. Монтажний принцип допомагає учням 
зрозуміти, що витвір живопису—це не скопійований із життя мотив, а 
створений за законами мистецтва продукт творчості художника, монтажний 
принцип допомагає їм у малюнках відійти від описовості, вони нагадують, 
що можна щось перебільшити, а щось випустити. Із вище сказаного 



зрозуміло, що з елементами “монтажу” учні знайомляться в 5-му класі, 
використовуючи в практичній діяльності шаблони. 

У вигляді дидактичного матеріалу для розуміння монтажного 
принципу пропонуються пейзажні композиції А.Купріна “Міський 
архітектурний мотив” і “Храм із дзвіницею біля мосту”, виконані в техніці 
колаж. Після композиційного аналізу творів учні виконують із клаптиків 
паперу (вирізки із журналів, старі палітри) пейзажні композиції “Сільський 
пейзаж зі стафажем” (1/2 аркуша). 

Композиційна мета: використовуючи монтажний принцип, створити 
ритмічну урівноважену композицію. 

У 6-му класі пропонуються такі навчальні завдання: 
- пейзаж “Сільський пейзаж зі стажем” 1/8 аркуша, колаж; 
- портрет “Автопортрет” в тричвертному положенні з аксесуарами 

епохи Відродження ¼ аркуша, акварель, папір, гуаш; 
- натюрморт “Мистецтво”, “Музика” тощо; 
- тематична композиція за мотивами давньогрецьких міфів ¼ 

аркуша, акв., гуаш, папір. 
У 7-му класі удосконалюються загальні і спеціальні композиційні 

уміння, процес формування яких почався в 5, 6 класах, а також формуються 
нові спеціальні композиційні уміння (організовувати учбові постановки, 
виконувати конструктивні композиційні схеми, виконувати ескізи 
композицій в різних стилевих напрямках, вибирати сюжет), знайомляться з 
термінами і поняттями (“золотий переріз”, знак, символ, алегорія, 
імперсіонізм, кубізм, авангардизм, сюрреалізм, аналітичне мистецтво, 
абстрактне, реалістичне). 

Натюрморт з 5-4 предметів (різних за фактурою) (акварель, папір). 
Композиційна задача—самостійно організувати постановку із безлічі 
предметів побуту і муляжів, представлених на столі вчителя по темі “Свято”, 
“Сніданок”, “Творчість” тощо і виконати ескізи (1/8 аркуша). 

Учням навчального і достатнього рівней сформованості 
композиційних умінь дозволяється виконати живопис з натури, учні високого 
та середного рівней пишуть постановку за своїми ескізами. У другому 
семестрі на основі композиційного аналізу творів живопису авангардних 
напрямів виконується натюрморт за авторською темою (приклади: 
натюрморт “Наука” - кубізм, натюрморт “Музика” - абстракціонізм, тощо). 

На уроках з пейзажу, портрету тематичної композиції учні 
знайомляться з правилом “золотого перерізу”. 

Робота над портретом починається з аналізу творів класиків 
українського (світового мистецтва) (Л. Левицький. Хлопчик з іграшкою”, 
Ф.Кричевський “Хлопчик з пташкою”, О.Мурашко “Портрет дівчинки у 
червоному капелюсі”, К.Костанді “Дівчинка в блакитній пелерині”), увага 
звертається на роль тла і аксесуарів в композиції портрета. Завдання 
“Портрет в інтер’єрі”, ¼ аркуша, акв.,гуаш, пастель, папір. Композиційна 
мета: вибрати сюжет, знайти в ескізі конструктивну композиційну схему, за 



допомогою кольору, світла, лінії передати настрій (сум, радість). 
Диференціація завдання: погруддя, напівфігура, фігура. 

Учні 7-го класу використовують в своїх натюрмортних, портретних, 
пейзажних, тематичних роботах за допомогою живописних засобів все 
різноманіття загальних і спеціальних композиційних умінь. Головний 
критерій оцінки малюнків - елемент новизни, передача свого ставлення до 
явищ і об’єктів дійсності. 

 
Орієнтовні завдання в 7-му класі 

1. Натюрморт в різних стильових напрямках ¼ акв.,гуаш, папір. 
2. Архітектурний пейзаж зі стажем ¼ акв., гуаш, папір. (Мистецтво та 

освіта, 2000. - №1). 
3. “Психологічний портрет напівфігура” ¼ акв., гуаш, папір. 
4. Багатофігурна сюжетна композиція “В музеї”, “На художній 

виставці”, “У майстерні художника” ¼ акв., гуаш, папір. 
 

Завдяки методиці, побудованій на основі системи ФКУ засобами 
живопису, образотворча діяльність учнів 5-7 класів стане ефективніша і 
якісніша, у дитячих малюнках не трапляються такі типові композиційні 
помилки: 

- об’єкти зображення (фігури людей, тварин, предмети, елементи 
пейзажу) ставляться на нижній край аркуша чи близько до нього; 

- об’єкти зображення можна визначити один від одного на форматі 
вертикально чи горизонтально, не дотикаючись; 

- контур одного елементу композиції переходить у контур іншого 
(для станкового реалістичного живопису); 

- фігури людей, тварин ріжуться краями аркуша по суглобам; 
- симетричне компонування об’єктів на форматі відносно осьової 

(1:1; 2:2; 3:3); 
- однакові відстані між об’єктами і до вертикальних країв аркуша 

(нема горизонтального ритму); 
- однакові відстані об’єктів до горизонтальних країв аркуша (нема 

вертикального ритму); 
- осьова лінія аркуша збігається з осьовою головного предмета; 
- лінія горизонту проходить через осьову лінію аркуша; 
- об’єкти зображення не перекриваються, нема композиційних 

зв’язків; 
- стереотипність рішень. 
Застосування авторської методики сприяє ефективному володінню 

загальними і спеціальними композиційними уміннями, активізує творчість 
учнів. 
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