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Група 41 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

УРОК № 5. 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ» 

Тема уроку: Вираження простору. Розбивання простору на плани. 

 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по визначенню планів та  

                        розбиванню простору на плани. 

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. 

 

Під інтер’єром розуміється внутрішній простір архітектурного споруди в 

цілому або окремих його частин. 

Поняття інтер’єру включає, з одного боку, архітектурні форми приміщення, а 

з іншого - комплекс його обладнання та декор, які повинні бути органічно 

пов’язані із загальним архітектурним задумом. 

Художник, який займається оформленням інтер’єру, повинен знати 

закономірності його побудови. Проектуючи предмети обстановки і 

оздоблення приміщення - меблі, декоративні тканини, освітлювальну  

арматуру, декоративну скульптуру, кераміку  тощо художник повинен 

мислити всі речі в певному конкретному інтер’єрі і вміти намалювати цей 

інтер’єр. 

 
 



 

 

1, а. Схема кімнати, що знаходиться під випадковим кутом до променя зору 

 

 

Проектуючи оздоблення інтер’єру, потрібно пам’ятати, що провідним 

началом у нього є архітектурна форма, а призначення декору — лише 

доповнювати і підкреслювати її. 

Архітектори, створюючи проекти будівель, вирішують одночасно утилітарні 

і естетичні завдання. 

При малюванні інтер’єру особливу увагу треба звернути на вибір місця, 

звідки натура добре виглядає, краще всього видно її характерні властивості. 

Натура, як вже говорилося, повинна бути в полі ясного зору, тобто 

знаходитися від малюючого на відстані більшій, ніж двократна її висота. 

Відповідно і вибирається точка спостереження. Малювати краще невелику 

ділянку кімнати, а відходити в самий дальній кут. Але навіть у невеликих 

приміщеннях не слід брати натурою половину кімнати з трьома стінами, 

підлогою і стелею, так як око не може охопити простір, і перспективні 

скорочення будуть здаватися неприродними. 

 

 
 

Рисунки виконані з натури — з невеликих ділянок кімнати. 



 Рисунки, що зображують великі інтер’єри, 

виконані за поданням або з натури, але з 

урахуванням віддаленості точки 

спостереження. 

Сходи. Лінійний малюнок 

Розрізняються два основних положення стін 

прямокутної кімнати по відношенню до 

картинної площини. 

1. Дальня стіна паралельна картинної 

площини (фронтальна до променю зору), 

отже, обмежена вгорі і внизу 

горизонтальними лініями, а з боків — 

вертикальними. Бічні стіни, скорочуючись, 

направляються (в головну точку сходження, 

що лежить на лінії горизонту (рис. 1). 

2. Кімната знаходиться під випадковим або «косим» кутом до картинної 

площини, коли можна зобразити тільки дві стіни: при цьому горизонтальні 

краї їх зображуються похилими лініями, направляющимися до горизонту дві 

точки сходу (рис. 1, а). 

Якщо треба передати в малюнку 

конструкцію форми приміщення, 

просторові і кількісні співвідношення 

його елементів архітектурного 

оздоблення, меблів, достатньо коштів 

лінійного малюнка. Якщо ж потрібна 

більш повна характеристика інтер’єру, 

наприклад, хочуть передати характер 

освітлення, різний матеріал і т. д. на 

допомогу приходять засоби 

світлотіньового і тонового зображення. 

Натюрморт висвітлюється найчастіше 

або лампою або денним світлом з вікна: 

в інтер’єрі освітлення будується більш 

складно. Якщо в кімнаті кілька вікон, 

освітленість, чергуючись у просторі, то 

збільшується, то зменшується. Коли зали висвітлена відбитим світлом 

багатьох ламп, світло може або розподілятися порівняно рівномірно по 

всьому простору, або концентруватися в одному місці і послаблюватися в 

іншому. Буває освітлення ще більш складне. Велика глибина простору також 

впливає на силу освітленості, тобто на контрастність, яка природно 

послаблюється з вилученням предмета від точки спостереження. 



як проміжного завдання при переході від малювання невеликих предметів 

натюрморту до великим розмірам інтер’єру, рекомендується виконати кілька 

малюнків меблів з частиною кімнати, наприклад: стіл і стілець, шафа з 

відкритими дверцятами і табурет; кут кімнати з етажеркою і частиною вікна; 

кут кімнати з дверним прорізом і напіввідчиненими дверима і т. д. 

 

 Запитання до учнів: 

Що таке видова точка?? 

Що таке горизонт( лінія горизонту)? 

Відповіді учнів. 

Запитання до учнів: 

Як надати геометричному тілу об’єм? 

Для чого потрібна вісь? 

Що таке лінія горизонту? 

Домашнє завдання: 

 Короткий конспект по темі. 

 Виконати малюнок простих геометричних тіл.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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