
Дата : 14.09.2020 

Група 41 
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УРОК № 13-14 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ» 

Тема уроку: Ескіз. 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування, закріплення та застосування знань, умінь та  

                       навичок по процесу створення ескізу. 

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. 

Ескі́з (фр. esquisse) або шкіц (від пол. szkic, нім. Skizze) — підготовчий 

нарис, що фіксує задум художнього витвору чи окремої його частини в 

найхарактерніших рисах. 

В живописі це здебільшого вільно виконаний малюнок з багатьох 

перекривних ліній. Швидкість і безпримусність ескізу 

дозволяють художникові критично оглянути свої задуми і довести кожен 

елемент до бажаного результату, перш ніж увічнити його в остаточній роботі. 

Через це ескізування є плідним, однак і не обов'язковим засобом для 

створення живописних творів. 

Ескіз композиції. Що таке ескіз? 

Швидкий малюнок, що передає 

важливі риси об’єкта. Перед 

початком тривалої роботи над 

картиною корисно зробити 

серію нарисів. Прагніть до 

простоти. Не намагайтеся 

вмістити занадто багато речей. 

Наприклад, ми робимо начерк 

людини. Досить кілька 

характерних ліній, щоб передати 

стоїть чи сидить модель. Такий 

малюнок ще називають 

попереднім. У ньому не 

промальовувалися деталі, тільки 

загальні риси об’єктів. 

 ескіз олівцем 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Практика швидких 

малюнків дає вміння брати 

з натури тільки головне та 

істотне, та послуговує для 

схематичної передачі 

задуму майбутньої картини. 

Запам’ятовуючи ці 

враження, ви зможете 

відновити їх по пам’яті та 

об’єднати в образ по 

вашому уявленню. 

Матеріали та способи їх застосування.  

Папір, картон, олівці, Деревне вугілля, сангіна.Тривалість збереження 

ваших замальовок залежить від якості паперу. До кращих сортів паперу 

відносяться ватман, папір для креслення та деякі сорти паперу для 

малювання. 

Графітний олівець є 

найбільш поширеним 

матеріалом. Олівці бувають 

твердими і м’якими. Слід 

мати різні види олівців. 

Штрихом і натиском можна 

створювати різні тональні 

області. Олівець легко 

забирається з поверхні 

паперу гумкою. 

 

ескіз картини Натюрморт  

Також ви можете 

використовувати в 

начерках обпечене чи 

пресоване вугілля. 

Виконуйте вугіллям не 

тільки лінійні начерки, 

але і тональні. Техніка 

малювання вугіллям 

різноманітна і 

відрізняється 

бархатистою фактурою. 

Вугілля дає можливість 

швидко закривати 

великі поверхні та легко 

піддається обробці.  

ескіз картини вугіллям 



 

Широким щетинним пензлем розтушовуйте перехідні півтони та 

висвітлює рефлекси. 

                                                                     
ескіз, олівець, вугілля 

 

Ще один цікавий матеріал для швидких малюнків це сангина. Сангіна 

має коричневий або червонуватий колір. Її можна використовувати в 

поєднанні з іншими матеріалами такими як графітний олівець, акварель, 

туш або вугілля. 

 

 

Запитання до учнів: 

1.Що таке ескіз? 

2.Як виконується ескіз? 

3.Для чого виконується ескіз? 

4.Чим виконується ескіз? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Виконати ескіз.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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