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Тема: «Виконання композиції орнаменту з передачею його рельєфу 

засобом живопису.» 

Мета: 

 Відпрацювання навиків виконання композиції орнаменту з передачею 

його рельєфу засобом живопису. 

 Вивчити етапи створення малюнків 

 Виховати зацікавленість та компентентність до обраної професії. 

В процесі вивчення теми № 4. Композиція орнаментів,  перед учнями , які 

навчаються за професією «Реставратор декоративно-художніх фарбувань» 4 

розряду повинні знати та вміти виконувати композиції орнаменту з 

передачею його рельєфу засобом живопису. 

Що таке орнамент? 

Орнамент- це ритмічне чергування різноманітних зображень, які можуть 

бути великомасштабними і дрібномасштабними, стилізованими і 

натуралістичними, мають геометричне, рослинне або інше походження, 

являють собою упорядкування стилізованих рослинних, зооморфних чи 

антропоморфних мотивів. 

Особливості орнаменту: 

1. декоративна стилізація; 

2. площинність; 

3. зв'язок із поверхнею. 

 

За характером композиційні орнаменти класифікуються на: 

1. стрічкові; 

2. сітчасті; 

3. композиційно-замкнені. 

 

За мотивами, які використовуються в орнаментах, їх поділяють на: 

1. геометричні, які складаються з абстрактних форм (точки, прямі, ламані, 

зигзагоподібні, сітчастоперетинні лінії, круги, ромби, багатокутники, 

зірки, хрести, спіралі, більш складні мотиви —меандр та інші); 



2. зооморфні або тваринні (стилізація реальних або фантастичних 

тварин); 

3. використання мотивів людської постаті, архітектурних фрагментів, 

зброї, знаків і емблем (гербів); 

4. стилізовані написи на архітектурних спорудах (наприклад, на середньо-

азійських мечетях, середньовічних палацах) або в книгах (так звана — 

в'язь); 

5. складні комбінації мотивів, наприклад, геометричних і тваринних форм 

-так звана тератологія; {тератологія —наука, яка вивчає відхилення у 

розвитку рослин, тварин і людей, геометричних і рослинних форм — 

арабески). 

Орнаменти також поділяються на площинні та рельєфні. 

Площинний орнамент — прикраса на плоскій або кривій поверхнях. 

Рельєфний або випуклий орнамент— прикраса на дереві, кості, камені або 

металі. 

Виконується орнамент засобами малюнка, живопису, скульптури, залежно 

від матеріалу — на папері, на тканині, дереві, металі, камені і т д. 

Важливу роль в орнаментальній композиції відіграє колір. 

В основі побудови орнаментів лежать такі принципи: 

1. Утилітарність, так зване практичне його застосування. 

2. Залежність художнього оформлення від матеріалу, форми і 

призначення предмета. 

3. Яскравість і декоративність орнаментальних образів. 

Суттєва ознака багатьох різновидів орнаментів — чітко виражений ритм — 

рівномірне чергування деяких елементів. Одна і та ж група елементів може 

повторюватись скільки завгодно разів. Цю групу часто називають мотивом, 

або рапортом, а частину поверхні, на якій розміщується мотив, —

 фоном, або полем орнаменту. Орнамент, у якому весь час повторюється 

одна і та ж група елементів, можна назвати одномотивним. 

Композиційно-замкнений орнамент — візерунок, 

декоративні елементи якого згруповані так, що створюють 

замкнений рух. Можливі чотири основні види побудови 

замкнених орнаментів : 

1. за допомогою однієї площини симетрії; 

2. за допомогою однієї осі симетрії; 

3. за допомогою однієї осі і декількох площин симетрії; 

4. за допомогою декількох осей і площин симетрії. 

Замкнений орнамент розміщується в конкретній формі: 

квадраті, прямокутнику або в колі. За принципом 

замкненого орнаменту будуються композиції із  

символічним зображенням емблем, значків. 



Композиційно-замкнений орнамент може бути симетричним і асиметричним. 

 

Завдання на урок 

1. Виконати композицію орнаменту з передачею його рельєфу 

засобом живопису. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке орнамент? 

2. Що таке симетрія? 

3. Що таке силуетний орнамент?  

4. Що таке розета? 

Домашнє завдання: 

 Виконати композиції орнаменту з передачею його рельєфу засобом 

живопису. 

 Фотографію малюнку надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

 
 

mailto:mTanatko@ukr.net

