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Група 41 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

УРОК № 1. 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ БЕЗ НАТУРИ» 

Тема уроку: Малюнки геометричних тіл в різних положеннях 

 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та відпрацювання навиків малювання     

                        геометричних тіл без натури, значення  таких малюнків та  

                        зарисовок . 

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. 

Малювання геометричних тіл -важливий етап, який необхідно пройти. Дане 

заняття нескладне і не займає багато часу, але навички обов'язково 

знадобляться в подальшій творчості при зображенні різних будівель, будов, 

предметів і об'єктів. Малювання простих геометричних фігур, зокрема 

конуса, куба, призми, кулі, піраміди і так далі, є необхідним етапом для 

людей, які тільки починають вчитися даному виду мистецтва. Який би 

предмет ви не вирішили зобразити, без цих простих фігур вам ніяк не 

обійтися. В основі будь-якого предмета побуту, який найлегше намалювати, 

лежать саме вони. Придбавши ці навички, ви без зусиль зможете намалювати 

будь-яку архітектурну будову, засіб пересування і інші об'єкти. Спробуємо 

навчитися малювати кожну з фігур.  

 



Зображення циліндра  

Дуже часто, при створенні того чи іншого малюнка, нам необхідно, образно 

кажучи, помістити об'єкт в циліндр. Для цього потрібно знати правила його 

побудови і вміння використовувати їх в роботі. Щоб отримати креслення з 

цього геометричного тіла, потрібно, для початку, провести вісь. Щодо її 

будуть намічатися основні елементи у вигляді овалів. Як можна побачити на 

нижче представленому малюнку, зображення овалів, що мають великий 

діаметр, малюється завжди по відношенню до осі зображуваної фігури під 

прямим кутом. Після того, як були визначені розміри підстав, довжина 

самого тіла, акуратними лініями потрібно намалювати кола і провести до них 

додаткові лінії. Дані начерки потрібно робити легкими штрихами, злегка 

помітними оці. На нашому малюнку ви можете побачити два варіанти 

креслень циліндрів, один з яких лежить, а другий розташований в 

вертикальному положенні 

Якщо ми хочемо 

побудувати циліндр, нам 

обов'язково необхідно 

використовувати 

допоміжні лінії. Вони є 

засобом для уточнення 

пропорцій і положення 

фігури в просторі. Окремі 

ділянки зображуваного 

геометричного тіла слід 

заштрихувати. Штрихування підкреслює обсяг фігури і показує напрямок. 

Малювання олівцем пірамід і призм. 

Щоб промальовування цих двох тіл не викликала ніяких труднощів, особливо 

в тому випадку, якщо вони мають багато граней, їх потрібно подумки 

помістити в більш прості фігури. Якщо це піраміда, то ми впишемо її в конус. 

Якщо ж мова йде про призму, то вписувати її потрібно в циліндр. Під час 

роботи над малюнком ми вчинимо таким чином. Намітимо на аркуші 

загальну композицію майбутнього зображення, приступимо до 

промальовування підстави. Щоб все вийшло правильно, ми спочатку 

намалюємо коло (в перспективі), що має необхідні розміри. Потім, на 

намальованою кола відзначимо всі шість кутів фігури. Згідно натури нам 

потрібно перевірити розташування кутів у відношенні один до одного. При 

правильності малюнка паралельні сторони повинні сходитися в точках сходу. 

Щоб легше було виконувати в подальшому ці дії, спочатку потрібно 

навчитися малювати фігури, що знаходяться у вертикальному положенні, і 

тільки після цього починати промальовувати лежать піраміди і призми. 



  Процес створення ескізів 

ящика. Щоб зробити ескіз 

ящика, для початку потрібно 

визначити його положення в 

навколишньому просторі. Після 

того, як лініями по краях 

контурів всього предмета 

зроблені необхідні позначки, 

потрібно намітити в 

перспективі абсолютно все його 

стінки. Ті лінії, які відсікають 

форму стінки, необхідно 

провести уривчасто, відразу. Такий підхід дає можливість визначити рівень 

горизонту, точку, в якій сходяться паралельні лінії, перевірки правильності 

передачі скорочення граней в перспективі. При промальовуванні ящика 

важливе тренування. Щоб добитися хорошого результату, малювати об'єкт 

потрібно в різних положеннях обов'язково з натури.  

 
Запитання до учнів: 

Як надати геометричному тілу об’єм? 

Для чого потрібна вісь? 

Що таке лінія горизонту? 

Завдання на урок: 

Самостійно повторити малюнок простого геометричного тіла олівцем. 

Домашнє завдання: 

 Короткий конспект по темі. 

 Виконати малюнок простих геометричних тіл.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

 

 

mailto:mTanatko@ukr.net

