
Змістовий модуль 9. 

Колористика в декоративному натюрморті 

Практична робота № 8. Колористика в декоративному натюрморту  

 (3 години). 

Мета заняття:  

✓ ознайомитися з колористикою в декоративному натюрморту;  

✓ виконати декоративний натюрморт. 

Здобувач освіти повинен знати:  

-  методи відтворення колористики в декоративному натюрморті; 

-  особливості виконання декоративного натюрморту. 

      Здобувач освіти повинен уміти:  

- виконувати декоративний натюрморт. 

Документальне, наочне і технічне забезпечення 

Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення: 

1. Планшет з твердою основою. 

1. Акварельний папір формату А3. 

2. Для виконання завдання використовуються фарби гуаш, плоскі 

широкі пензлі, палітра. 

3.  Глечик, горнятко, драперія, квіти. 

 

Питання для актуалізації опорних знань:  

1. Чим відрізняється стилізація від декоративного живопису? 

2. Що таке декоративне рішення живопису? 

3.  Які техніки використовують при виконанні декоративного живопису?  

Зміст завдання та методичні рекомендації до нього: 

Завдання:  

1. Колористика в декоративному натюрморту. Ескіз.  

2. Пошук варіантів композиційного рішення натюрморту.  

3. Виконання натюрморту в обраній техніці.  

4. Завершення роботи над декоративним натюрмортом. Етюд квітів 

  

Методичні рекомендації 

Декоративний натюрморт передбачає творчий перехід від натури до 

композиції, втілений за допомогою різних матеріалів. Завдяки правильним 

колірним рішенням і ритму можна об'єднати різні предмети, відчути і передати 

їх взаємозв'язок. Картини в цьому жанрі припускають сміливий підхід – 

створення відчуття краси. Найголовніше в декоративному натюрморті – це 

гармонія кольору. Художниками зазвичай застосовується не більше трьох 

кольорів, які дозволяють отримати безліч похідних відтінків.  

Цей вид образотворчого мистецтва дозволяє використовувати різні 

орнаменти і візерунки.  



Ще один важливий момент, який слід враховувати при написанні 

декоративного натюрморту, – фактура. Картина може бути створена як на 

тканині (холодний батік), так і на папері.  

Часто в роботі використовуються природні матеріали і пластилін 

(пластиліновий живопис). Тобто в декоративному натюрморті предмети 

змінюють свої характеристики – колір, форму і перспективу, що є 

нездійсненним при створенні реального натюрморту. Цікаво, що натюрморту 

можна додати будь-який настрій. За допомогою нехитрих прийомів 

передаються такі почуття, як ненависть, жадібність, обожнювання, лють і 

захоплення. Наприклад, легко зробити зображення сумним, якщо додати образ 

похиленої квітки. 

В декоративному натюрморті предмети змінюють свої характеристики – 

колір, форму і перспективу, що нездійсненно при створенні реального 

натюрморту. 

Практичне завдання 

1. Виконати натюрморт з предметів побуту зі штучним освітленням (свічка  

або лампа) з відтворенням фактури та матеріальності зображуваних 

предметів. 

Результати виконання роботи 

Результатом виконання аудиторної і домашньої роботи є виконання 

живописного натюрморту з предметів побуту на аркуші акварельного паперу 

формату А3. 
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