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Тема уроку:  Стилізація природніх форм 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми темами 

композиції; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів з стилізацією; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; виховувати 

професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріали уроку: 

Стилізація – процес перетворення природного об'єкту (аналога), в результаті якого 
створюється узагальнений образ з акцентним виявленням характерних 
особливостей аналога. Процес стилізації необхідно починати із зарисовок різних 
природних аналогів, що дозволить проаналізувати і вибрати аналог по 
конструктивних і естетичних характеристиках. Під час виконання зарисовок 
аналога важливо не тільки спостерігати і копіювати, але прагнути зрозуміти 
внутрішню структуру, спосіб побудови, який визначає форму. При виборі аналога 
слід віддавати перевагу природним формам, які можуть бути перетворені в уяві 
студента в яку-небудь архітектурну форму. Якщо детально проаналізувати, то в 
основі кожного природного аналога закладена геометрична основа: геометричні 
форми і тіла. Нерідко це комбінаторний елемент з якого будується ціла конструкція 
– насіння злаків, луска риби, пелюстки квітки і т.д. Трансформація – змінення 
форми. Емоція впливає на передачу форми. 

Різноманітні за формою і кольором мотиви рослинного і тваринного миру, 
предмети побуту і сама людина є невичерпним джерелом творчості для всіх 
народів у всі часи. У спілкуванні з навколишнім світом чоловік отримує уявлення 
про красу, гармонію, досконалість. Проте, створюючи художній образ, він не 
відтворює предмет з фотографічною точністю, а перетворить його за допомогою 
засобів художнього виразу. Творчо переробляючи мотиви природи в художні 
образи декоративного мистецтва, майстри прагнуть до певних узагальнень. 

Початковий етап переробки природних форм в декоративних - це натурні 
зарисовки, накидання, етюди, які учні виконують під час екскурсій в зоосад, музей, 
парк, ліс. У них вони повинні прагнути передати найбільш характерні риси об'єкту 
зображення. 

На заняттях продовжується робота над образом по пам'яті і уявленню, 
узагальнюючи контури форми, інтерпретуючи орнаментальну структуру поверхні. 



Переробку натурних зарисовок в площинні декоративні композиції краще всього 
виконувати засобами графіки або в техніці аплікації. Педагог нагадує таким, що 
вчиться про різні завдання, що стоять перед художниками станкового і 
декоративного мистецтва. Наприклад, якщо при зображенні тварини завдання 
художника - передати типові риси конкретного об'єкту, то в декоративному 
мистецтві виявлення типових рис направлене на створення узагальненого 
декоративного образу з доданням йому біс орнаментальности, умовності. 

Переробка пейзажних мотивів в декоративних вимагає попереднього вивчення 
навколишнього середовища, уміння узагальнювати природні мотиви, починаючи 
від дерева і закінчуючи такими складними явищами, як річка або небо. При 
виконанні практичних вправ що вчаться орієнтує на ритмічну, урівноважену 
організацію композиційних елементів, . На гармонійність колірних відносин. Слід 
роз'яснити школярам, що переробляючи предмети натюрморта в декоративні 
композиції, можна довільно міняти розміри предметів, їх колір, тональні відносини. 

Найбільш складний об'єкт відтворення в декоративному мистецтві - це людина. 
Потрібно пам'ятати, що образ людини повинен бути завжди впізнанним, а 
узагальнення його форм може здійснюватися до певних меж. 

Декоративне трактування об'єктів - це процес активного відбору найбільш істотних 
особливостей форми, свідома відмова від всього другорядного, синтез пластичної 
форми з орнаментальним чином. 

 
 
Практична робота: 
1. Роботу виконувати на 2 аркушах формату А4. 
2. Виконати стилізацію природних форм, а саме дерева і квіти 

  



 



 

    
 
Виконану роботу переслати в спільноту в Телеграм +380662878117 або на ел.пошту:  
maletz_natasha@ukr.net 
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