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Група 41 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

УРОК № 15-16 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ» 

Тема уроку: Малюнок на підставі ескізу. Послідовність виконання    

                       інтер’єру. 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування, закріплення та застосування знань, умінь та  

                       навичок по процесу створення малюнку на підставі 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. 

Так як ескіз це підготовчий нарис, що фіксує задум майбутнього інтер’єру, 

його стиль, оздоблення та декорування в найхарактерніших рисах, то на 

підставі попередньо створеного ескізу, ми можемо побудувати малюнок, де 

буде детально показано фактуру оздоблення, текстильні вироби, кольорові 

рішення та декорування. При побудові малюнку на підставі ескізу необхідно 

дотримуватись послідовності виконання: 

Етапи створення малюнка: 

- проведення лінії горизонту; 

- вибір точки сходження (якщо буде кутове зображення, по обов'язково 

позначаємо допоміжні точки, на однаковій відстані в зеркальному 

відображенні. 

- визначення ширини приміщення на передньому плані (відповідно до 

реальних розмірів, у масштабі); 

- визначення розташування стін на передньому плані та визначення їх 

висоти плані (відповідно до реальних розмірів, у масштабі); 

- побудова роботи та її завершення на основі правил лінійної 

перспективи. 

-прорисування фактури оздоблення та фактури текстильних елементів 

(меблі, покриття підлоги, фактура стін, текстиль на вікнах, декоративні 

елементи). 

-надання інтер’єру кольору, відповідно задуму та ескізу. 



-зображення тіней, напівтіней, поблиску та злиття кольорів ( якщо таке 

явище присутнє). 

-нанесення умовних позначень, підпис, дата виконання, повна назва. 

 

Запитання до учнів: 

1.Що таке перспектива? 

2.Як надаємо меблям об’єм у відповідності до масштабу? 

3.Для чого виконується ескіз? 

4.Чим виконується ескіз? 

5. Чим виконуємо малюнок? 

6. Для чого виконуємо малюнок? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Виконати побудову малюнку на підставі попередньо побудованого 

ескізу. 

 Надати малюнку кольорів відповідно до стильового рішення. 

 Виконані завдання у комплекті з ескізом та роз’ясненнями  

надіслати викладачу mTanatko@ukr.net   
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