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Предмет: Малюнок і основи композиції 

УРОК 35 

Тема: «Виконання проекту стрічкового орнаменту (плоского або 

рельєфного).» 

Мета: 

 Відпрацювання навиків виконання проекту стрічкового орнаменту 

(плоского або рельєфного). 

 Розширити звання та світогляд. 

 Виховати зацікавленість та компентентність до обраної професії. 

При вивченні теми № 5. Малюнок стрічкового орнаменту, учні більш 

детально розглянуть та вивчать різновиди стрічкового орнаменту. Для учнів , 

які навчаються за професією «Реставратор декоративно-художніх 

фарбувань» 4 розряду необхідно добре орієнтуватися серед різновидів 

орнаментів. 

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. 

Стрічковий орнамент (або фризовий) — це візерунок, декоративні елементи 

якого створюють ритмічний ряд з 

відкритим двобічним рухом, що 

вписується в стрічку. Стрічковий 

орнамент розміщують у смузі з 

вертикальним або горизонтальним 

членуваннями мотивів. До цього типу 

орнаменту відносять бордюри, облямівки, 

шпалери, а також меандр  

Бордюри, лінійні орнаменти, 

що утворюються переносом будь-якої 

фігури вздовж осі. 



Види симетрії бордюрів 

Меандр — орнамент із неперервною 

кривою або ламаною під прямим кутом 

лінією, яка утворює спіраль. Меандрів 

орнамент розроблений в мистецтві 

Стародавньої Греції. 

Незамкнений стрічковий орнамент несе в 

собі ритмічне повторення мотивів. Існує 

сім видів симетрії орнаментальних  

стрічок : 

 

 

 

А —елемент асиметричний; 

Б — одна площина симетрії, котра паралельна до 

осі переносу;  

В — плаваючі відображення; 

Г — осьова симетрія; 

Г — площини дзеркальної симетрії 

перпендикулярні до осі переносу; 

Д — поперечні площини симетрії поєднуються із 

плаваючим відображенням і осьовою симетрією; 

Е—повздовжня і багато поперечних осей симетрії. 

 

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 проект стрічкового орнаменту (плоского або 

рельєфного) 

 Фотографію малюнку надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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