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Група 41 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

УРОК № 10 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ» 

Тема уроку: Процес малювання інтер’єру. 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань та навичок по процесу   

                       малювання інтер’єру  

                         

Розвиваюча:  розвивати уяву та пізнавальні інтереси  до обраної професії,  

                        розвивати навички роботи в співпраці, формувати                    

                        увагу, спостережливість учнів, активність. 

Виховна:       виховати здатність учнів до відповідальності,    

                       самостійності, культуру  навчального процесу,   

                       повагу  до  обраної професії. 

Уроки малювання олівцем - повне різноманітність стилів, смаків, кольорів, і 

тим для малювання. 

 1. На аркуші А4 проводимо одну 

лінію, паралельну краю паперу, а 

потім малюємо другу - лінію 

горизонту, в центрі якої визначаємо 

одну точку сходу, а за краєм 

паралельної кромці листа лінії 

визначаємо другу. Малюємо лінію 

горизонту і точки сходу    

2. Потім на зображення наносимо 

риси прямокутника, велика частина 

якого розташована нижче лінії 

горизонту.  

З основної точки сходу проводимо 

промені до країв паралельних ліній - 

це з'являються обриси стін, стелі та 

підлоги. 

Малюємо лінію горизонту і точки 

сходу    

Потім на зображення наносимо риси 

прямокутника, велика частина якого 

розташована нижче лінії горизонту. З 

основної точки сходу проводимо 

промені до країв паралельних ліній -

це з'являються обриси стін, стелі та 

підлоги. 



Створюємо перспективу. Видаляємо лінії усередині прямокутника і почи-

наємо малювати контури меблів: стійку торшера, двері, спинку дивана і ін. 

Малюємо основих елементи 

інтер'єру    

Проводимо ще кілька ліній від точки 

сходу, наносимо овальні обриси 

торшера, трохи вимальовується камін. 

 

              

Продовжуємо малювати меблі   

 Видаляємо стали непотрібними лінії 

і продовжуємо малювати обриси 

меблів. 

Наносимо основні 

елементи меблів. 

Малюємо ще кілька ліній 

від основної точки сходу 

- в майбутньому вони 

стануть диваном, вікном, 

торшером, картинами або 

будь-яким іншим, 

потрібним вам 

предметом. 

 

 

 

Проводимо ще кілька 

променів від точки 

сходу. Наносимо контури 

подушок, журнального 

столу, інших предметів - 

так вам стане зрозуміло, 

яким чином ці предмети 

повинні виглядати на 

аркуші паперу. 
 
 

 

 

 

 



Задіємо другу точку сходу.  

Пам'ятайте, у нас залишилася 

друга точка сходу? Вона 

потрібна для того, щоб 

правильно розмістити меблі на 

іншій стороні малюнка. 

Проводимо потрібні лінії і 

змальовуємо контури крісла і 

пуфи 

 

 

 

 

 

Практично готовий ескіз 

інтер'єру кімнати   При 

бажанні можете 

доопрацювати деталі 

малюнка, хоча вже 

зрозуміло, що на ескізі 

видно всі найважливіші 

елементи інтер'єру. Таким 

же чином можна зобразити 

будь-яку кімнату, проте не 

забудьте в інтер'єрі дитячої 

кімнати намалювати, 

наприклад, місце для навчання, а на кухні - робочу стіну і розташування 

кухонного столу. 

 

 

Запитання до учнів: 

1.Що таке точка сходу? 

2.Що таке лінія горизонту? 

3.Що таке додаткові точки Р1 і Р2? 

4.Що таке ескіз? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Відпрацювати навики побудови малюнку.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
 

mailto:mTanatko@ukr.net

