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Викладач: Малець Наталія Олексіївна 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

Група 42 

Урок № 49-50 

Тема уроку : Рослинний орнамент. Лінійний орнамент 

Практична робота: Лінійний орнамент 

Мета уроку : навчиться та ознаймитися із загальними принципи поняттями про 

малюнок і основи композиції, виконання орнаментів різної складності. 

Тип уроку : комбінований. 

ХІД УРОКУ : 
    

РОЛЬ ОРНАМЕНТУ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРУ 
В основі створення візерунка лежать повтори окремих деталей, а також їх ритми і 
чергування. 

Орнаменти дозволяють урізноманітнити тихий і однотонний дизайн будь-якого 
приміщення, надаючи йому життєво важливу активність і особливий колорит. 

Існує величезна кількість різноманітних орнаментів, однак дизайнерами 
використовуються далеко не всі. Особливу популярність завоювали прості і універсальні 
орнаменти, які знаходять своє застосування в будь-якому приміщенні незалежно від його 
призначення. Підібрати узор - завдання непросте, а ще складніше правильно його 
використовувати в оформленні інтер'єру. Перш ніж зважитися прикрасити приміщення 
орнаментом необхідно знати яких видів він буває. 
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Орнамент за принципом свого створення схожий на вірш з декількома впорядкованими 
строфами, в основі яких лежить закономірне повторення. Протилежністю візерунків є 
монотонність, що характерно заспокоєння і спокою. Для досягнення повної гармонії в 
інтер'єрі орнамент необхідно вміло поєднувати з іншими елементами - це під силу лише 
професійному дизайнерові, який зуміє грамотно розставити акценти і оживити певні 
деталі, поєднуючи кольорові гами. 

 

ПРОСТІ І УНІВЕРСАЛЬНІ ВИДИ ОРНАМЕНТУ 
Орнаментом прикрашаються не тільки стіни, підлогу і стелю, а й інші елементи інтер'єру, 
наприклад, меблі, посуд і побутова техніка. Оригінальні візерунки дозволяють піти 
звичної строгості і однотонність - вони створюють таємничу і затишну атмосферу. 
Розглянемо найбільш ходові візерунки, які широко використовуються в дизайні інтер'єру 
приміщення. 
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ДАМАСЬКИЙ (РОСЛИННИЙ) ОРНАМЕНТ 
Рослинний орнамент в інтер'єрі є рівновіддалені візерунки, розташовані чіткими 
вертикальними рядами. Вони складаються з плавних тонких ліній, які переплітаються між 
собою. У центрі такого облямівки завжди розташовується квітка. Раніше цей візерунок 
використовувався жителями східних країн для прикраси домашнього текстилю, а пізніше 
в інших країнах середньовічної Європи його наносили на стіни, підлогу і фасади 
будівель. 

Квітковим орнаментом декорують домашній текстиль (штори, фіранки, пледи, постільна 
білизна, подушки та скатертини), а також задній план стелажів та інших корпусних 
меблів. 

   

Дамаський візерунок дозволяє виділити окремий фрагмент інтер'єру або зробити акцент 
на певних ділянках підлоги або стін. Цей стиль орнаменту припадає до душі людям, які 
цінують гармонію в приміщенні, а також віддають перевагу елегантності і стриманість. 
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СХІДНИЙ (ПЕЙСЛІ) ОРНАМЕНТ 
Коріння цього стилю візерунка йдуть глибоко в старовину. Він має вигляд зігнутої краплі, 
тому ідеально підходить для створення дизайну інтер'єру в східному стилі. У стилі Пейслі 
виготовляють одяг, домашній текстиль і шпалери, хоча для останніх цей вид орнаменту 
не завжди вдалий. Східний візерунок можна застосувати на стінах в якості окремого 
фрагмента, включаючи в загальний фон. 

   

РЕШІТКА (ГЕОМЕТРІЯ) 
У нас такий стиль використовується дуже рідко, проте він є популярним на заході. Тому 
він підійде для оформлення інтер'єру в стилі лофт або хай-тек. Геометричний малюнок 
можна зустріти на м'яких меблів, текстилі і шпалерах. Грати є відмінним доповненням до 
сучасної варіації інтер'єру. При бажанні створити монотонний дизайн використання 
решітки не буде зайвим. Вона гармонійно поєднується з усіма стилями меблів. 
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«ГУСЯЧІ ЛАПКИ» 
Раніше цей стиль був лише текстильним малюнком, однак зараз він використовується і 
на шпалерах, і на меблях в різних інтерпретаціях. У Шотландії він традиційно 
використовується в двох кольорах для оформлення інтер'єру, а в нашій країні він 
застосовується в різних колірних гамах для прикраси робочих кабінетів, віталень і в 
приміщеннях, де потрібно зробити акцент на ефекті контрастності. 

  

Ідеальний варіант - це виділення в інтер'єрі окремих елементів, створених в даному 
стилі. 

      

«ЧОТИРЬОХЛИСТНИКА» 
Це древній візерунок, який раніше використовувався для прикраси стін і підлоги. 
Шпалери з орнаментом у вигляді Чотирилисник зараз використовуються в країнах 
Північно-Східної Африки (Марокко, Сирія, Єгипет). Він складається з однакових 
повторюваних елементів, які розташовані на рівній відстані один від одного. 
Чотирилисник можна також зустріти на ширмах, перегородках, фасадах будівель в 
різноманітних складових. Однак на сьогоднішній день даний стиль візерунка мало 
використовується в домашньому дизайні інтер'єру. 
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ЗИГЗАГИ ( «ЯЛИНКИ») 
Простота даного виду візерунка дозволяє використовувати його абсолютно для будь-
якого дизайну приміщення. Якщо нанести «ялинку» на стелю, то він візуально стане 
вище. 
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«ШОТЛАНДКА» 
Шотландська клітина до сьогоднішнього дня є модною тенденцією в створенні 
оригінального дизайну приміщення. Цей вид орнаменту є специфічною колірну схему, що 
складається з різних смуг, пересічених між собою. Для оформлення кімнати в 
англійському або шотландському стилі застосування такого орнаменту є безпрограшним 
варіантом. «Шотландка» доповнює інтер'єр строгістю і елегантністю, створюючи затишок 
і комфорт. 
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Даний вид візерунка бере свій початок з Стародавньої Греції. Він являє собою замкнуті 
геометричні смуги. Меандр використовують для окантовки килимів, скатертин, штор та 
одягу. Більшою мірою цей візерунок використовується в якості бордюру. 

   

   

Використовується для обробки стін у ванній і в інших приміщеннях. «Луска» стомлює очі, 
тому в дизайні інтер'єру нею краще не зловживати. 
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ПОЄДНАННЯ ОРНАМЕНТІВ В ІНТЕР'ЄРІ 
Орнамент в житловому приміщенні може стати родзинкою, особливо якщо його 
використовувати для прикраси підлоги, стін або стелі. Іноді в одному приміщенні 
можливо поєднання декількох орнаментів, однак тут важливо правильно їх поєднувати, 
щоб створити затишну і гармонійну атмосферу. У цьому випадку різні візерунки повинні 
бути чимось пов'язані, наприклад, кольором. 

Відмінно поєднуються між собою і доповнюють один одного квітковий орнамент з 
гратами або строгими смугами. 

Геометричні малюнки краще поєднувати з гратами або «шотландкою». Також 
допускається з'єднання двох або трьох відтінків (наприклад, зелений, світло-зелений і 
блідо-зелений). 

   

 

 

Єдиний вид візерунка, який можна поєднувати абсолютно з будь-яким орнаментом - 
смуги в різних інтерпретаціях. Однак вони повинні лише доповнювати обраний орнамент, 
а не бути акцентують. 
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Якщо є килимове покриття на підлозі або на стінах, то використання активного 
орнаменту на цих поверхнях забороняється. В цьому випадку краще оформити стелю, 
стіни і підлогу в нейтральному або монотонному стилі, особливо в невеликому 
приміщенні. Дотримання деяких простих правил при створенні дизайну допоможе додати 
інтер'єру певний стиль, вишуканість і оригінальність. 

     

 

Практична робота. Стрічковий орнамент 

На форматі А3 виконати малюнок стрічкового орнаменту відповідно зразку: 
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