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Тема уроку: Геометричний орнамент. Підбір кольорів 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів з геометричним орнаментом; розвивати 

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

виховувати професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися. 

Матеріали уроку:  

             Орнамент - це візерунок, побудований на ритмічному чергуванні і 

організованому розташуванні елементів. 

             Термін «орнамент» пов'язаний із словом «прикраса». Залежно від 

характеру мотивів розрізняють наступні види орнаментів : геометричний, 

рослинний, зооморфний, антропоморфний і комбінований. 

             Ритм в орнаменті  - це чергування елементів візерунка в певній 

послідовності. 

             Візерунок може бути плоским і об'ємним. Плоский візерунок 

створюється за допомогою повного або часткового накладення однієї форми 

на іншу шляхом взаємопроникнення цих фігур. 

             Плоский візерунок може неодноразово повторяться. Таке повторення 

називається мотивом, або раппортом. 

             З орнаментів найбільш поширені стрічковий, сітчастий і 

композиційно - замкнутий. 

               Стрічковий (смуговий) орнамент будується з однакових, таких, що 

повторюються або чергуються елементів, розташованих уздовж кривої або 

прямої лінії. 



               Однакові за величиною елементи, що повторюються, створюють 

монотонність і одноманітність ритму, елементи, що чергуються, народжують 

«живішу» композицію з наростаючим і хвилеподібним ритмом. 

               Елементи, що чергуються або повторюються, можуть бути різними 

за величиною, тобто побудовані на контрасті форм (великою, середньою, 

малою) з різним їх рухом. Контрастність допомагає виявити образну 

характеристику вживаних форм. 

              Контрастність може проявлятися і в розподілі чорно - білих плям 

тону, коли посилюються одні плями і ослабляються інші. 

              Велике значення має принцип светлотного контрасту, що 

виражається в тому, що будь-який колір на світлому темніє, а на темному - 

яснішає. Це явище відноситься різною мірою як до ахроматичним (чорно - 

білим), так хроматичним кольором. 

              Стрічковий орнамент може бути у вигляді горизонтальної, 

вертикальної або похилої смуги. Для такого орнаменту характерна 

відкритість, тобто важливість його продовження. Послідовно простежимо, як 

будується смуговий орнамент, розташований вертикально, горизонтально або 

у вигляді похилої смуги. Проводимо смугу для необхідного по ширині 

орнаменту, розбиваючи його відповідно на квадрати, прямокутники і 

проводимо в них осі симетрії. Потім заздалегідь стилізовані форми, узяті, 

наприклад, із замальовок рослин, розміщуємо на площині, будуючи елементи 

орнаменту, що чергуються.     

              Після цього дивимося, чи влаштовує нас те, що вийшло. Якщо ні, 

додаємо дрібніші або середні форми (за принципом трехкомпонентности цих 

форм). 

            Завершуючи композицію, треба визначити, де будуть найтемніші і 

найсвітліші плями, як вони повторюватимуться на площині, де розташуються 

сірі плями і, що вони доповнюватимуть - темні або світлі елементи 

орнаменту. 



            У основі сітчастого орнаменту  лежить осередок з вписаним в неї 

орнаментальним мотивом - раппортом. Розмір осередку може бути різним.  

           Сітчастий орнамент характерний для тканин більшою мірою. Осередок 

може неодноразово повторюватися. Сітчастий орнамент будується 

аналогічно смуговому. Основне завдання при його побудові - правильно 

нанести осі симетрії.   

           Симетрією в мистецтві називається точна закономірність 

розташування предметів або частин художнього цілого. 

 

Історія Виникнення 

Орнамент (лат. ornemantum — прикраса) — візерунок, заснований на 

повторі і чергуванні складових його елементів; призначається для прикраси 

різних предметів. Орнамент — один з прадавніх видів образотворчої 

діяльності людини, що у далекому минулому ніс в собі символічний і 

магічний сенс, знаковість. В ті часи, коли людина перейшла до осілого 

способу життя і почала виготовляти знаряддя праці і предмети побуту. 

Прагнення прикрасити своє житло властиве людині будь-якої епохи. І все-

таки в древньому прикладному мистецтві магічний елемент переважав над 

естетичним, виступаючи в якості оберега від стихії і злих сил. Мабуть, 

найперший орнамент прикрасив посудину, виліплену з глини, коли до 

винаходу гончарного круга було ще далеко. І полягав такий орнамент з ряду 

простих вм'ятин, зроблених на горловині пальцем приблизно на рівній 

відстані один від одного. природно, ці вм'ятини не могли зробити посудину 

зручнішою в користуванні. Проте вони робили його цікавіше (тішили око) і, 

головне, «захищали» від проникнення через горловину злих духів. Теж саме 

відноситься і до прикраси одягу. Магічні знаки на ній оберігали тіло людини 

від злих сил. Тому не дивно, що візерунки-заклинання розташовували на 

комірі, рукавах, подолі. Виникнення орнаменту йде своїми коренями в глиб 

віків і, уперше, його сліди зафіксовані в епоху палеоліту (15-10 тис. років до 



н. э.). У культурі неоліту орнамент досяг вже великої різноманітності форм і 

став домінувати. З часом орнамент втрачає своє пануюче положення і 

пізнавальне значення, зберігаючи, проте, за собою важливу упорядковуючу і 

прикрашаючу роль в системі пластичної творчості. Кожна епоха, стиль, 

національна культура, що послідовно виявилася, виробляли свою систему; 

тому орнамент є надійною ознакою приналежності творів до певного часу, 

народу, країни. Мета орнаменту визначилася — прикрашати. Особливого 

розвитку досягає орнамент там, де переважають умовні форми відображення 

дійсності : на Древньому Сході, в доколумбовій Америці, в азіатських 

культурах старовини і середніх віків, в європейському середньовіччі. У 

народній творчості, з прадавніх часів, складаються стійкі принципи і форми 

орнаменту, що багато в чому визначають національні художні традиції. 

Наприклад, в Індії збереглося древнє мистецтво ранголи (альпона) — 

орнаментальний малюнок — молитва. 

 

Види і типи орнаменту 

Існують чотири види орнаментів : 

Геометричний орнамент. Геометричний орнамент складається з точок, ліній 

і геометричних фігур. 

 

Рослинний орнамент. Рослинний орнамент складається із стилізованого 

листя, кольорів, плодів, гілок і так далі 

http://art.ioso.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:38.jpg


 

Зооморфний орнамент. Зооморфний орнамент включає стилізовані 

зображення реальних або фантастичних тварин. 

 

Антропоморфний орнамент. Антропоморфний орнамент в якості мотивів 

використовує чоловічі і жіночі стилізовані фігури або окремі частини тіла 

людини. 

 

http://art.ioso.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:39.jpg
http://art.ioso.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:40.gif
http://art.ioso.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:41.gif


Типи: 

Орнамент в смузі з лінійним вертикальним або горизонтальним чергуванням 

мотиву (стрічковий). Сюди відносяться фризи, облямівки, обрамлення, 

бордюри і тому подібне 

 

Замкнутий орнамент. Він компонується в прямокутнику, квадраті або крузі 

(розеты). Мотив в нім або не має повтору, або повторюється з поворотом на 

площині (так звана поворотна симетрія). 

               До геометричних відносяться орнаменти, мотиви яких складаються 

з різних геометричних фігур, ліній і їх комбінацій. 

У природі геометричних форм не існує. Геометрична правильність — 

досягнення людського розуму, спосіб абстрагування. Будь-які геометрично 

правильні форми виглядають механічними, мертвими. Першоосновою майже 

будь-якої геометричної форми являється реально існуюча форма, до меж 

узагальнена і спрощена. Один з основних шляхів створення геометричного 

орнаменту — це поступове спрощення і схематизація (стилізація) мотивів, 

які спочатку мали образотворчий характер.  

Елементи геометричного орнаменту : лінії — прямі, ламані, криві; 

геометричні фігури — трикутники, квадрати, прямокутники, круги, еліпси, а 

також складні форми, отримані з комбінацій простих фігур. 

http://art.ioso.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:45.gif


  

            Образотворчим називається орнамент, мотиви якого відтворюють 

конкретні предмети і форми реального світу — рослини (рослинний 

орнамент), тварин (зооморфні мотиви), людину (антропоморфні мотиви) і так 

далі. Реальні мотиви природи в орнаменті значно переробляються, а не 

відтворюються, як в живописі або графіці. У орнаменті природні форми 

вимагають тієї або іншої міри спрощення, стилізації, типізації і кінець кінцем 

— геометризації. Ймовірно, це пояснюється багатократним повторенням 

мотиву орнаменту. 

              Природа і світ, що оточує нас, лежать в основі орнаментального 

мистецтва. У творчому процесі проектування орнаменту доводиться 

відкидати несуттєві деталі і подробиці предметів і залишати тільки загальні, 

найбільш характерні і відмітні риси. Наприклад, квітка ромашки або 

соняшнику може виглядати в орнаменті спрощено.  

Природна форма силою уяви перевтілюється за допомогою умовних форм, 

ліній, плям в щось абсолютно нове. Існуюча форма спрощується до гранично 

узагальненої, знайомої геометричної форми. Це дає можливість багаторазово 

повторювати форму орнаменту. Те, що було втрачено природною формою 

при спрощенні і узагальненні, повертається до неї при використанні 

художніх орнаментальних засобів : ритмічності поворотів, 

разномасштабности, площинної зображення, колористичних рішень форм в 

орнаменті.  

           Як відбувається перевтілення природних форм в орнаментальні 

мотиви? Спочатку виконується замальовка з натури, максимально вірно 

передавальна схожість і подробиці (етап "фотографування"). Сенс 



перевтілення — перехід від замальовки до умовної форми. Це другий етап — 

трансформації, стилізації мотиву. Таким чином, стилізація в орнаменті є 

мистецтвом перевтілення. З однієї замальовки можна витягнути різні 

орнаментальні рішення. 

 

           Спосіб формування орнаменту і вибір орнаментальних форм, як 

правило, узгоджується з можливостями образотворчого засобу.   

 
Практична робота. Геометричний орнамент 

Роботу виконувати на 1  аркуші А3 формату. 
За поданими схемами виконати орнамент на вибір. Орнамент має 

повторюватися як мінімум 4 рази. Кольори вибираєте самостійно. 
Фото виконаної роботи переслати в спільноту в Телеграм або на 

ел.почту:  maletz_natasha@ukr.net 
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