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Група 41 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

УРОК № 11-12 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ» 

Тема уроку: Малювання інтер’єру без натури. 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування, закріплення та застосування знань, умінь та  

                       навичок по процесу малювання інтер’єру без натури. 

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. 

Перед нами стоїть завдання – створити малюнок інтер’єру без натури. 

Завдання досить творче, ви уявляєте приміщення певного призначення, з 

максимальною функціональністю, зручністю та естетично заповнене. Тобто, 

кожен з вас має можливість створити будь яку кімнату (власну кімнату, 

ванну кімнату, гостьову кімнату, кухню  чи будь яку іншу), показати 

композиційне рішення, розбивку меблювання, фактурне оздоблення та 

декорування. В уяві ви це створюєте, продумайте всі зони, виключайте 

мертві кути, визначаєте розміри і згідно ергономічним потребам, 

використовуєте меблі, відповідно до свого стилю інтер’єру. 

 Перед початком робіт згадуємо: 

   Етапи створення малюнка: 

- проведення лінії горизонту; 

- вибір точки сходження; 

- визначення ширини картинного полотна на передньому плані; 

- визначення розташування стін на передньому плані та визначення їх    

  висоти; 

- побудова роботи та її за вершення на основі правил лінійної  

  перспективи. 

 

Коли створено нариси кімнати починаємо її меблювати. 

 Обов’язково дотримуємся правил побудови лінійної перспективи. 

 Обов’язково використовуємо реальні розміри предметів побуту у 

масштабі (визначаємо перед початком побудови приміщення). 

 Всі контури та лінії проводимо простим олівцем середньої твердості. 



Після розміщення 

меблів зображуємо 

декоративні елементи 

(якщо вони присутні).  

При визначенні 

всього інтер’єру 

необхідно стерти 

зайві лінії та штрихи, 

та створити фактури 

оздоблення стін, 

додати кольорового 

рішення, та показати 

фактуру текстильних 

елементів (обивка 

меблів, драпірування 

вікон, покриття на 

підлозі). 

 

 



 

 

Запитання до учнів: 

1.Що таке малюнок інтер’єру? 

2.Етапи створення малюнку? 

3.Що таке стиль і стилізація? 

4.Для чого потрібні допоміжні точки? 

 

Домашнє завдання: 

 Повторити конспект по темі. 

 Виконати малюнок інтер’єру без натури.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net

