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Група 41 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

УРОК № 4. 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ БЕЗ НАТУРИ» 

Тема уроку: Розподіл кулі на чотири однакові частини ( одну частину     

                      вилучити) 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та відпрацювання навиків побудови кулі та   

                       розподілу її на чотири однакових частини . 

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. 

 

Малюнок кулі. 

Більш складним є малювання геометричних тіл, вписаних в інші геометричні 

тіла. Розглянемо це на прикладі кулі, вписаної в куб. 

Цей процес складається також з декількох етапів, що включають в себе: 

1. Композиційне розміщення в аркуші паперу 

2. Побудова куба. 

3. Побудова кулі. 

4. Тональний виявлення форми кулі. 

5. Більш детальне опрацювання форми. 

 

Перший етап 

Легкими лініями намічається розташування кулі, обмежуючи його на 

аркуші паперу. 

 

                                                            Мал. 39. Мал. 40. 



Потім в цьому обмеженому просторі малюємо куб з урахуванням пропорцій і 

перспективних скорочень. 

 

Другий етап 

Промальовування конструкції куба легкими тонкими лініями. Для виявлення 

конструктивної основи форми треба уявити собі куб прозорим і намітити всі 

його грані, як видимі, так і невидимі. 

Уточнюються пропорції – всі сторони куба повинні здаватися на малюнку 

однаковими, рівними (Мал. 40.). 

Проводяться діагоналі вертикальних сторін куба (Мал. 41.). 

Через центри перетину діагоналей проводяться, відповідно, вертикальні лінії 

до перетину з верхніми і нижніми ребрами куба (Мал. 42.). 

 

  

Мал. 41. Мал. 42. 

Потім, з'єднуємо нижні точки, розташовані в протилежних площинах; і верхні 

точки, розташовані в протилежних площинах. Ми отримаємо дві площини, 

які ділять куб навпіл, вони є січними (Мал. 43.). 

На вертикальних ребрах куба відзначаємо точки, що ділять їх навпіл. 

Зєднавши ці точки, ми отримаємо горизонтальну площину, яка розсікає куб 

навпіл (Мал. 44.). 
 

 

 

Мал. 43. Мал. 44. 



Потім з'єднуємо точки перетину діагоналей 

протилежних сторін 

- отримавши, таким чином, осі кулі (Мал.45.). 
 

 

     Мал. 45. 

Третій етап 
Побудова кулі починається з побудови 

еліпсів. Еліпси вписуються в площині перетину куба. Для цього нам 

знадобляться мінімум шість точок для побудови кожного еліпса. 

Розглянемо побудову еліпса на прикладі вписування його в одну з 

вертикальних січних площин. Чотири точки, через які буде проведено 

еліпс, у нас побудовані - це точки перетину діагоналей горизонтальних 

сторін куба і точки перетину діагоналей  протилежних вертикальних 

сторін куба, які належать січній площині. Для побудови п'ятої та шостої 

точки знадобиться додаткова вісь. Вона проводиться через центр куба 

геометрично перпендикулярно осі кулі, перпендикулярної січної площини. 

На додаткової осі відзначаємо відстань трохи більше, ніж відстань від 

центру куба до точки перетину діагоналей верхньої горизонтальної 

сторони по обидві сторони від центру . Ми отримали п'яту і шосту точку 

для побудови еліпса. Ці точки є найвищими точками, які належать еліпсу. 

Через ці шість точок проводимо еліпс, який є площиною перетину кулі 

(рис.46). 

Подібним способом будуємо еліпси двох інших січних площин, при цьому 

відстань від центру до найвищих точок еліпсів буде однаковою для всіх 

трьох еліпсів (Мал.47,48.) 

 

 
            Мал. 46. Мал. 47. 

 



 
     Мал. 48. Мал. 49. 

Після побудови еліпсів, що належать трьом січним площинам, описуємо 

коло, що проходить через найвищі точки еліпсів (Мал.49). 

Потім перевіряємо правильність побудови кулі - дуга окружності повинна 

бути проведена на однаковій відстані від центру кулі по всій довжині. 

 

Четвертий етап 

Рішення великих тональних відносин (світло, тінь, напівтінь, відблиск, 

рефлекс, падаюча тінь). 

Проаналізуйте розподіл світла і тіні на гіпсовій кулі. 

Визначте загальну тональність кулі. 

 
 

 

Мал. 50. 

 

Освітлену частину поверхні предмета називають світлом, а частина 

поверхні тіла, яка прихована від джерела освітлення та знаходиться в тіні, 

називають власною тінню. Падаючої тінню називають тінь, що 

відкидається від одного предмета на інший. Між світлом і тінню лежить 

півтінь (її утворює промінь світла, що ковзає по поверхні, тобто падає на 

поверхню під яким-небудь кутом). 

Блік(відблиск) - це найсвітліша точка на поверхні предмета, і виходить 



вона на гладких предметах в тих місцях, куди промені джерела світла 

падають перпендикулярно. Рефлекс - відображення від іншого предмета. 

Зміна світлосили окремих площин предмета залежить від положення їх в 

просторі щодо джерела світла. 

Поспостерігайте, як по формі кулі розподіляється світло, де 

розташовується відблиск, де півтінь і де тінь; і все це відзначається на 

малюнку легкими лініями. Ці лінії повинні служити межами тональними 

градаціями. 

Щоб правильно витримати малюнок в тоні, роблять таким чином: 

прокладають тоном від межі півтіні, напівтіньову і тіньову частину кулі 

(Мал. 51.). 

 

Мал. 51. Мал. 52. 

Потім від межі тіні, але вже більш сильним тоном - всю тіньову частину, 

включаючи рефлекс. Не слід залишати поверхню рефлексу світлою, він 

повинен бути темнішим півтіні. Світло рефлексу досягається затемненням 

поверхонь які знаходяться поряд. 

Падаюча тінь кулі має форму еліпса (Мал. 52.). 

 

П'ятий етап 

Більш детальне опрацювання форми. Напрямок поверхні форми слід 

показувати напрямком штриха. Світлотіньові переходи на тілах обертання 

в зображенні треба передавати якомога непомітніше (Мал. 53.). 

Мал. 53 



        

  Завдання на урок 

 

1. Виконати малюнок та розподіл кулі на чотири рівні частини  (одну 

частину вилучити) 

2. Показати власну тінь, падаючу тінь, відблиск (штрихуванням). 

3. Виконати об’ємну штриховку . 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке лінія горизонту? 

2. Що таке репродукція? 

3. Що таке перспективний масштаб?  

4. Що таке зарисовка? 

 

Домашнє завдання: 

 малюнок та розподіл кулі на чотири рівні частини (одну частину 

вилучити). 

 Вивчити етапи створення малюнків 

 Фотографію малюнку надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 


