
Творчезавдання .Композиція « Букет з весняних квітів» 

Шановні діти, я рада вас привітати вас  з травневим весняним днем! 

Поглянте за вікно, як чудово розквітли тюльпани, нарциси, бузок та багато 

інших весняних квітів! Нехай вони нададуть вам гарний настрі й та 

натхнення до творчої праці. А я  запропоную вам творче завдання: 

Намалювати композицію з весняних квітів. Тож уважно спочатку вивчить  

настанову. 

 Якщоспробувати одним словом визначитищотакекомпозиція, то, 

мабуть, краще за все підійшло б «складання», «упорядкування» і в 

цьомусенсіменіподобаєтьсявисловлюванняписьменника Бехера: 

«Невдалікартини у своїйбільшостіневдалі не тому, що вони погано написані, 

- вони невдалі тому, що погано задумані». 

А взагалі, композиціяпоняттядужеємке, і коли говорять про композицію, то 

часто згадаютьсятакіречі як композиційний центр, урівноваженість,  ритм, 

динамічністьабостатичність, аналогія, контраст, ближній й дальніплани. Так, 

дійсно, художники маютьбагатозасобів для розкриття теми, абозадумутвору, 

але починається робота, все ж таки, з виборурозміру і ракурсу об’єкта і з 

розміщеннязображення на форматікартини. 

В цьомууроцірозглянемо правила розміщення і те, як вибір точки 

зорувпливає на загальневраженнявідмалюнка. 

Припустимо,  ми вжевирішилищосаме буде зображено( для  

наочностіобіграємоприкладиіз букетами). Даліпостаєпитання «як?», а 

точніше, з якоїстороникращепоказати наш предмет. Як правило, практично 

завждибільшзаповнена деталями, абонайбільшінформативна сторона будь-

якого предмету і буде найвигіднішою для зображення. Погодьтеся, що люба 

нормальна людина букет квітівпокаже з пишноїсторони, глечик, 

відкрившипогляду ручку, а голову упортретізісторониобличчя, а не потилиці. 

 
 



Квітибузинипоставлені у глечик хаотично. 

 

 
 

Букет повернуто лицевою стороною. 

 

 
 

При погляді на ліліїзверху, ми не бачимовсієїпривабливостіквітів. 

 



 
 

Деталівідкриваютьсяякщозазирнутизнизу. Правда, так композиційнокраще? 
 

У виборі ракурсу, насправді, немаєнічого складного, і як меніздається, цедуже  цікава і 

навітьзахоплююча  частинароботи, але зарадиправди, слідвідмітити, щовідсвітла 

(освітлення) і взятого горизонту залежитьбагаточого, але цімпитанням я 

плануювідвестиокремі уроки. Поки ж що просто подивимося як від ракурсу (від точки 

зору) залежить «змістсказаного». На трьохфотографіях ми бачимо ромашки, але 

сприймаються вони по-різному. На першійможемомилуватисясонячнимиголівкамиквітів, 

на другійбачимо букетик в склянці, де склянка і квітиневід’ємнопов’язані і 

представляютьсячимось давно складеним і «встаканеним», а 

третякомпозиціязапрошуєпоглянутивже не на квіти, а на 



фантастичнівізерункипадаючихтіне

 
 

 
 



 
 

 

Так що  першимкроком є визначеннязамислу. І якщонеобхідно, наприклад, 

показатипадаючітіні, то для них на картині повинно бути відведеномісце. 

Коли знайденовиразний ракурс, то переходимо до розміщеннязображення на 

картиннійплощині, і тут слідрозуміти, щоневдалерозміщеннявиправитинеможливо – 

доведетьсявитирати і будувати все з нуля. 

Головні з вимог  по розміщеннюпрості й складніводночас: зображеннямаєвміститися, але 

йому не повинно бути тісно і іншакрайністьнедопустима, коли зображення сиротливо 

жметься невеличкою плямою на пустому просторі. 

 

 

 



 

Букет ледвевміщається на аркуші. 

 

 

 
 

Букет, навпаки, загубився і лишилосябагатовільногомісця. 

Для вдалогорозміщення, перш за все, дивлячись на натуру,  

слідзоровооцінитивідношеннявисоти предмету до ширини і крайніми точками відмітити 

на аркушійого «габарити». Якщопредмет більшевитягнутий по вертикалі, то 

кращевзятивертикальний формат, а коли в ширину, то горизонтальний. 

 

 



 
 

 

Приклад, коли кращевзятивертикальний формат. 

 

 
 

Приклад, коли підходитьгоризонтальний формат. 

 

Відміченіщойно  крайні точки дужеважливі і краще добре прикинути, чи все ляже на 

своїмісця і коли щось не так, то на цьому початковому етапіщенічого не 

вартозміститиобрисизображення. 

 

 



 
 

Крайніми точками відмічено "габарити" зображення. 

 

Наступнимкроком буде визначенняосновнихмас (деталей). Для полегшення  

цієїзадачізручно провести вертикаль, яка поділитьаркушнавпіл і таку саму горизонталь – 

тоді видно в якомуквадратіякідеталірозташовані. Якщопотрібно, то можна провести 

діагональнілініїабоіншідлябільшточноїпобудови. 

 

 

 
 

Допоміжнілінії і першіобриси букету акації. 

 



 
 

Букет акації. 
 

Врешті, зображення на картиннійплощині  

маєзайнятинайбільшвигіднеположенняізусіхможливих, а вся композиція в 

ціломумати завершений вигляд, де вженічого не хочетьсяа нідодати, а 

нівідняти. 

 

 

Сподіваюсь у вас все вийде , чекаю ваших малюнків за адресою 

kunkunchenko@ukp.net 


