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Група 41 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

УРОК № 2. 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ БЕЗ НАТУРИ» 

Тема уроку: Розподіл куба на вісім однакових кубів (один куб вилучити). 

 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та відпрацювання навиків розподілу куба на вісім   

                       однакових кубів.     

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. 

Як намалювати олівцем куб. 

Це тривалий малюнок — штудія, який виконується з дотриманням етапів 

тривалого малюнка і з використанням відповідних інструментів і матеріалів. 

Щоб краще зрозуміти геометричну форму куба. його просторову 

конструктивну схему, уявіть каркас куба. Це дає можливість чітко зрозуміти 

об’ємно-просторову характеристику його форми, дозволяє побачити його 

конструктивні вузли — точки перетину ліній ребер куба, невидимі на 

звичайних тілах.  

Куб характеризується вісьмома 

точками на вузлах і 

дванадцятьма лініями ребер. 

Співвідношення сторін куба 

складають пропорцію 1:1:1. 

Для того, щоб зрозуміти, як 

намалювати олівцем куб і щоб 

куб виглядав правдиво в 

тривимірному зображенні, 

необхідно визначити таку 

точку зору, при якій будуть 

помітні три його сторони, тому 

предмет буде виглядати досить переконливо у обсязі. Зображення каркаса  

куба складається з урахуванням його пропорцій, за законами перспективи. 

При звичайному погляді зверху (в ракурсі) підстава каркаса куба (квадрат) 

виглядає ромбом. Перспективна побудова куба у відповідності з його 



поворотом слід починати з квадрата підстави, лежить в горизонтальній 

площині, що йде в глибину до лінії горизонту. Щоб отримати нижнє 

підставу, необхідно визначити просторове положення чотирьох точок кутів і 

з’єднати їх лініями. З точок основи проводять вгору лінії — вертикальні 

ребра. Для завершення побудови, як і в першому випадку, визначають 

чотири точки на вертикальних ребрах, і з’єднавши їх чотирма лініями, 

отримують верхнє підставу куба. 

Крім дотримання пропорцій і перспективи, лінії, що визначають просторову 

глибину, повинні бути проведені з різним ступенем контрасту. Лінії сусідніх 

ребер слід проводити більш контрастно, ніж тих, що знаходяться в 

перспективному видаленні. Причому, різниця ліній повинна бути гранично 

помітною відповідно до просторової глибини. 

Перспективний малюнок куба може бути порівняно легко побудований і 

перевірений різними способами. Одним з таких способів є прийом, який 

давно застосовувався на практиці, — це порівняння і візування. Для 

визначення основних великих розмірів предмету в малюнку важливі видимі, 

перспективно змінені їх співвідношення, а не реальні розміри об’єкта та його 

частин. Так, наприклад, відношення ширини якої-небудь межі до висоти 

переднього ребра вимірюють олівцем на витягнутій руці, перпендикулярно 

променю зору, поєднуючи тильну сторону олівця з краєм форми предмета 

вимірюваної частини моделі. При цьому великим пальцем на олівці фіксують 

межу видимого розміру частин предмета. Не змінюючи положення великого 

пальця на витягнутій руці і повертаючи олівець у вертикальне положення, 

співвідносять цей відрізок олівця з вертикальним ребром куба. визначаючи 

візуально їх відмінності. 

Працюючи над конструктивною побудовою куба. необхідно уважно стежити 

за його перспективним скороченням. Для цього необхідно подати форму з 

даної точки зору в плані, тобто побачити його зверху. Таке представлення 

дає можливість краще розібратися, як узгоджуються площині між собою і в 

цілому. У малюванні з натури важливо правильно передати не тільки видимі 

співвідношення величин, але і величини кутів між підставами двох видимих 

граней, тобто перспективні ракурси. 

Для їх правильного визначення слід зробити перевірку механічним способом 

візування. Тримаючи олівець горизонтально за кінчик на витягнутій руці, 

потрібно поєднати лінію самого олівця з вершиною переднього нижнього 

кута підстави предмета і визначити на око кут нахилу предмета в 

перспективі. Запам’ятавши побачене, проведіть на своєму малюнку 

відповідну допоміжну горизонтальну лінію. Порівнюючи величину нахилу 

кута правої і лівої сторін моделі, уточніть малюнок. 

 



Спосіб візування 

Малюючи з натури, не потрібно зловживати прийомом візування, оскільки 

він носить суто механічний характер визначення розмірів і не сприяє 

розвитку окоміру. Ним користуються на початковій стадії навчання 

малюванню з натури, і він повинен служити лише для допоміжного 

контролю і перевірки вже виконаних робіт. 

При положенні куба зі зміщеним вправо від центру переднім вертикальним 

ребром горизонтальні ребра його лівої межі в перспективі, будуть 

наближатися до горизонталі, а ребра правою, навпаки — відхилятися від неї. 

Отже, чим більше скорочується права грань, тим менше буде скорочення 

лівої і навпаки. Це обумовлено взаємною прямокутним розташуванням 

площин куба . 

 Поділ куба 

Так як куб має дванадцять граней, нам необхідно кожну грань поділити 

навпіл, за допомогою олівця. Якщо Ви не впевнені у своїй візуальній 

точності, можна скористатися  лінійкою. Після визначення точок поділу, 

необхідно їх з’єднати між собою. Поділ виконано. Для того, щоб легше було 

сприймати очам поділ, кожний куб затонувати різними кольорами. 

 

 Запитання до учнів: 

Чим характеризується куб? 

Що таке конструктивні вузли? 

Що таке візування? 

Відповіді учнів. 

 

Завдання на урок: 

Розподіл куба на вісім 

однакових кубів (один куб 

вилучити) 

Домашнє завдання: 

 Короткий конспект по темі. 

 Виконати малюнок куба, розподіл куба на вісім однакових кубів 

(один куб вилучити)  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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