
Дата: 11.04.2022 

Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Композиція 

Група №16 

Урок № 28-29 

Тема уроку:  Пропорції і пропорційність. 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми темами 

формотворення; уточнити та поглибити попередньо засвоєні 

знання, ознайомити учнів з маштабністю; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; 

виховувати професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

 

Матеріали уроку: 

Від грецького Парфенону до раковини молюска, золотий перетин є 

золотим стандартом для створення гарного проекту. Вчені досі не з’ясували, 

чому це гармонійне співвідношення зустрічається всюди у світі, що нас 

оточує. 

Сьогодні на уроці я познайомлю вас з одним з таких співвідношень, 

там де воно присутнє, відчувається гармонія і краса. 

Викладач: Золота пропорція виникає у розквіт античної культури в 

працях грецьких філософів: Піфагора, Платона, Евкліда. Прийнято вважати, 

що поняття про золотий поділ ввів у науковий обіг Піфагор, давньогрецький 

філософ і математик (VI ст. до н. е.). Є припущення, що Піфагор своє знання 

золотого поділу запозичив у єгиптян і вавілонян. І дійсно, пропорції піраміди 

Хеопса, храмів, барельєфів, предметів побуту і прикрас з гробниці 

Тутанхамона свідчать, що єгипетські майстри користувалися 

співвідношеннями золотого ділення при їх створення. 

Платон (427...347 рр. до н. е.) також знав про золотом поділі. Його 

діалог "Тимей" присвячений математичним і естетичним поглядам школи 

Піфагора і, зокрема, питань золотого поділу. 

З історією золотого перерізу непрямим чином пов'язане ім'я 

італійського математика ченця Леонардо з Пізи, більш відомого під ім'ям 



Фібоначчі (син Боначчі). Він багато подорожував по Сходу, 1202 р вийшов у 

світ його математичний праця "Книга про абаці" (лічильної дошці). 

 Ряд чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 і т. д. відомий як ряд 

Фібоначчі. Особливість послідовності чисел полягає в тому, що кожен її 

член, починаючи з третього, дорівнює сумі двох попередніх 2 + 3= 5; 3 + 5= 

8; 5 + 8= 13, 8 + 13= 21; 13 + 21= 34 і т. д., а ставлення суміжних чисел ряду 

наближається до відношенню золотого поділу. 

У 1509 р. у Венеції була видана книга 

Луки Пачолі "Божественна пропорція" з блискуче 

виконаними ілюстраціями. Книга була захопленим 

гімном золотої пропорції.. Він постачає золотий 

перетин епітетами: сам термін "Золотий перетин" 

Так воно і тримається досі як найпопулярніше. 

Художник Леонардо да Вінчі багато уваги приділяв 

вивченню золотого поділу. Він виробляв перерізу 

стереометрического тіла, утвореного правильними 

пятикутник, і кожен раз одержував прямокутники з 

відноси

нами 

сторін в золотому поділі.  

Великий астроном XVI 

ст. Іоган Кеплер назвав золотий 

переріз одним зі скарбів 

геометрії. Він перший звертає 

увагу на значення золотої 

пропорції для ботаніки (ріст 

рослин і їх будова). 

Знову "відкрито" золотий перетин було в середині XIX ст. В 1855 р. 

німецький дослідник золотого перетину професор Цейзинг 

опублікував свою працю "Естетичні дослідження". 

Справедливість своєї теорії Цейзинг перевіряв на грецьких 

статуях. Найбільш детально він розробив пропорції 

Аполлона Бельведерського. Піддалися дослідженню грецькі 

вази, архітектурні споруди різних епох, рослини, тварини, 

пташині яйця, музичні тони, віршовані розміри. Цейзинг 

дав визначення золотого перерізу, показав, як воно 

виражається у відрізках прямої та в цифрах. Коли цифри, 

що виражають довжини відрізків, були отримані, Цейзинг 

побачив, що вони складають ряд Фібоначчі, який можна 

продовжувати до нескінченності в одну і в іншу сторону. 



 

Викладач: А зараз ділимо аудиторію на три команди. Перший ряд 

ряд – команда «математиків», другий ряд – команда «біологів», третій – 

команда «архітекторів». 

Викладач: Питання до команда «математиків»: Як повязані золотий 

переріз і математика? 

Очіківана відповідь учнів: ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН В МАТЕМАТИЦІ. 

Золотий перетин - співвідношення 

пропорцій, при якому ціле так ставиться до своєї 

більшої частини, як більша до меншої. Якщо 

позначити ціле як С, більшу частину А, меншу В, 

то правило золотого перетину виступає як 

співвідношення С:А=А:В.  

На цій пропорції базуються основні 

геометричні фігури. 

Оточуючі нас предмети дають приклади золотого прямокутника: 

обкладинки багатьох книг, журналів, зошитів, листівки, картини, кришки 

столів, екрани телевізорів і т. д. близькі за розмірами до золотого 

прямокутника. 

Звісно є і золотий трикутник. Це 

рівнобедрений трикутник, у якого 

відношення довжини бічної сторони до 

довжини підстави дорівнює 1.618. 

Правильний п'ятикутник з 

проведеними в ньому діагоналями, що 

утворюють зірчастий правильний 

п'ятикутник називається пентаграмою. Усі 

трикутники, на які при цьому розбивається 

п'ятикутник, є золотими.  

Чудовим прикладом "золотого перерізу" є  правильний п'ятикутник 

- опуклий і зірчастий. 

Зірчастий п'ятикутник називається пентаграмою. Піфагорійці 

вибрали п'ятикутну зірку в якості талісмана, вона вважалася символом 

здоров'я і служила розпізнавальним знаком  

Золотий переріз, принципи формоутворення 



Усе, що набувало якоїсь форми, утворювалося, росло, прагнуло 

зайняти місце в просторі і зберегти себе. Це прагнення знаходить здійснення 

в основному в двох варіантах - ріст вгору або розстилання по поверхні землі і 

закручування по спіралі. 

Спіралі дуже поширені в природі. Уявлення про золотий переріз 

буде неповним, якщо не сказати про спіраль.  

 
Насіння соняшника розташовується по спіралях, проти 

годинникової стрілки. Співвідношення діаметру кожної із спіралей  до 

діаметру наступної дорівнює числу PHI 



Раковина наутилуса закручена по 

спіралі. Якщо її розгорнути, то виходить 

довжина, що трохи поступається довжині 

змії. Невелика десятисантиметрова раковина 

має спіраль завдовжки 35 см співвідношення 

діаметру кожного витка спіралі до  

наступного дорівнює числу PHI  

Викладач: Дякую за відповідь. А 

зараз команда «біологів» розкаже де золотий переріз зустрічається в біології, 

зокрема анотомії людини. 

Очікувана відповідь учнів: Божественна пропорція нашого тіла 

Леонардо да Вінчі проводив дослідження 

пропорцій людського тіла, доводячи, що головні його 

частини співвідносяться з числом "фі". Да Вінчі навіть 

ексгумував трупи, вивчаючи анатомію і вимірюючи 

пропорції кісток скелетів. Він першим показав, що тіло 

людини складається з "будівельних блоків", 

співвідношення пропорцій яких завжди дорівнює числу 

PHI.  

У 1855 р. німецький дослідник золотого перерізу 

професор Цейзинг опублікував 

свою працю "Естетичні 



дослідження", де підвів підсумок своєї роботи -  він виміряв близько двох 

тисяч  людських тіл і дійшов висновку, що золотий переріз виражає середній 

статистичний закон, де також довів, що ділення тіла точкою пупа - 

найважливіший показник золотого перерізу.   

Довжина фаланг пальців рук, розділена на довжину фаланг пальців 

ніг, також дає значення числа PHI.  

Відстань від плеча до кінчиків пальців, ділена на відстань від ліктя 

до тих же кінчиків пальців, дорівнює 

числу PHI. 

Відстань від верхньої  

частини стегна, поділена на відстань 

від коліна до підлоги рівна PHI. 

Відстань від підлоги до 

пупка, ділена на відстань від пупка 

до голови, рівна PHI.  Відстань від 

підлоги до голови, ділена на відстань 

від підлоги до пупка, рівна PHI. 

Викладач: 

Хотілося б відзначити, що 

американський хірург Стівен Марквард створив, 

використовуючи принципи золотого перерізу, 

геометричну маску, яка мо  же служити еталоном 

прекрасної особи.  

Золотий переріз можна зустріти в шрифтах і 

побутових предметах старовини.  

 

Ми звикли розрізняти навколишні предмети за їх розмірами, 

кольором, масою тощо. Щоб виявити ці відмінності, потрібні спостереження 



та вимірювання. Зокрема, внаслідок вимірювання ми робимо висновок, що 

аркуш учнівського зошита має форму прямокутника з довжиною 20 см і 

шириною 17 см, причому його розбито на квадрати, у кожного з яких 

довжина сторони 5 мм 

Золотим перерізом користуються і в архітектурі. Про це нам 

розповість команда «архітекторів»  

Очікувана відповідь учнів: Золотий переріз в архітектурі 

Золотий переріз використовувався ще у 

Вавілоні й Древньому Єгипті. Цю пропорцію 

знаходимо в піраміді Хеопса, у предметах 

побуту із гробниці Тутанхамона, у барельєфах й 

інших творах мистецтва тієї пори. 

Одним з творінь древньогрецької 

архітектури є Парфенон (5 ст. до н.е.). Парфенон 

має 8 колон по короткій стороні й 17 по довгій. 

Виступи зроблені з квадратів мармуру. 

Співвідношення висоти будівлі до її довжини складає 0,618. Якщо поділити 

Перфенон по золотому перерізу, то отримаємо ті чи інші виступи фасаду.  



 

Собор "Нотр-Дам де Парі". Відношення 

довжини білого відрізка до довжини 

відповідного блакитного відрізка у всіх 

випадках дорівнює числу PHI 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач: Тепер ви розумієте, що золотий переріз присутній всюди. 

Зокрема в мистецтві. 

Золотий перетин в мистецтві 



 

 

 



Золотий перетин в природі 

 

V. Підсумок уроку. 

Деякі сучасні фізики вважають, що золотий 

переріз повинен "працювати" також й у мікросвіті, навіть 

на самому елементарному, кванковому рівні. Не дивно, що 

дотепер триває суперечка між ідеалістами, теологами й 

матеріалістами про те, ким же створений золотий перетин 

–вищим розумом чи це, як висловлюються фізики-

теоретики, усього лиш один з наслідків динамічної 

рівноваги у Всесвіті.  

Американський фізик, лауреат 

Нобелівської премії Фейнман прийшов до 

висновку, що наука не дає дійсної картини світу, 

тому що являє собою набір різних дисциплін, не 

пов'язаних одна з одною. Дехто впевнений: настав 

момент, коли золотий переріз повинен зайняти 

своє лідируюче місце в єдиній науці 

майбутнього. 

 


