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Група 41 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

УРОК № 7 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ» 

Тема уроку: Малювання інтер'єру з натури. Знаходження композиції     

                       інтер'єру  

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по малюванні інтер’єру з 

натури. Знаходження композиції інтер’єру. 

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 правильно малювати кімнату 

При дизайнерській роботі над внутрішнім оздобленням кімнати 

застосовується метод малювання в перспективі. Складного в ньому нічого 

немає. Основною концепцією тут є прив'язка всіх елементів простору і 

меблів до певної точки на аркуші, званої точкою сходу. 

Точка сходу – це те місце, куди дивиться глядач 

Перспектива в мистецтві – це спосіб передачі на папері об'єктів 

простору, зі збереженням натурального візуального ефекту, властивого 

людському оку. 

Фронтальна, або 

центральна 

перспектива – це така 

перспектива, при якій 

прямі лінії сходяться в 

головній точці картини 

Р, а перпендикуляри до 

них розташовуються 

паралельно краю листа 

Перспективний метод 

дозволяє натурально 

сприймати вийшов 

малюнок інтер'єру, як би 

він виглядав в реальній 

кімнаті 



Для правильної побудови малюнка використовується перспективний 

масштаб, який задається так, щоб на листку паперу вмістилася вся кімната 

Перспективний метод побудови має свої підвиди, основними з яких є: 

 пряма лінійна (фронтальна) перспектива; 

 кутова фронтальна перспектива. 

Розглянемо особливості кожної з них. 

 

МЕТОД ПРЯМОЇ ПЕРСПЕКТИВИ 

Головною особливістю даного методу є використання однієї точки сходу, 

розташованої в центрі листа. Перед нанесенням цієї точки потрібно 

намалювати квадрат або прямокутник, що позначає далеку від спостерігача 

стіну. Його розміри повинні бути порівнянні з розмірами обраного листа, в 

ідеалі масштаб 1 до 3. 

 

1. Малюємо квадрат і ставимо в центрі опорну точку 

Після цього кути квадрата з'єднуються діагоналями, з виходом прямих за 

його (квадрата) периметр. Важливо, щоб ці лінії проходили через нашу точку 

сходу, розташовану всередині квадрата (позначимо її точкою А). 

 

2. Проводимо діагональні лінії 

Утворені лінії позначили стіни, стелю та підлогу. Внутрішні діагоналі 

квадрата вже не потрібні, тому їх стираємо ластиком. 

 

3. Стираємо лінії всередині квадрата, залишаючи центральну точку 

Тепер переходимо до позначення вікон і дверей. 

 

    Важливо! Точкою огляду, з якої відбувається спостереження       

    перспективи, повинна бути одна зі стін кімнати, вільна від меблів, вікон і з     

    мінімальним наявністю елементів декору. Так виходить повна картина  

    обстановки інтер'єру кімнати. 

 

Висоту вікна найкраще виміряти рулеткою, а на аркуш паперу наносити 

приблизну пропорцію. При цьому найближчий до спостерігача край вікна 

буде здаватися довшим, ніж далекий. Вікно отримуємо, провівши дві 

горизонтальні лінії з точки сходу по стіні. Далі між собою ці лінії з'єднуємо 

вертикальними прямими, паралельними суміжних прямим дальньої стіни. 

Стираємо робочі лінії і отримуємо вікно. 

 

4. Малюємо вікно 

Таким же способом зображуємо вхідні двері в кімнату. 

Для позначення глибини стіни в дверному отворі, а також вікні, потрібно 

провести вглиб, наприклад вікна, відрізки з кожної вершини кута. Ці відрізки 

повинні бути паралельні лінії підлоги і стелі дальньої стіни. 

 



5. Тим же способом можна зобразити сходи 

Завжди варто мати на увазі, що всі вертикальні лінії при створенні малюнка 

інтер'єру, повинні виходити з точки сходу. Дотримання цього правила 

гарантує наочне уявлення намальованого дизайну інтер'єру. 

Після креслення вікна і двері всі допоміжні лінії стирають ластиком. 

 

    6. Стіни зафарбовують відповідно зі світлом, що виходить з вікна 

Далі переходять до малювання внутрішнього оздоблення кімнати, що 

складається з: 

 меблів; 

 освітлювальних приладів (люстра, настільна лампа, торшер і т.д.); 

 малих елементів інтер'єру (картини, настінні полки та інші елементи 

інтер'єру). 

Меблі та елементи інтер'єру малюються з дотриманням загальної концепції 

даного способу (через обрану точку сходу). 

 

    7. Наносите олівцем тіні так, як вони виглядають в реальному світі 

По закінченню малювання ескізу всі допоміжні лінії акуратно стираються 

гумкою. 

На кінцевому етапі проводиться кілька дій: 

1. Обведення малюнка чорною тушшю. 

2. З'єднання гострих кутів і грубих форм плавними, овальними лініями 

(згладжування). 

3. Затінення об'єктів природної тінню. 

4. Додання кольоровості малюнку інтер'єру. 

Останні два пункти заслуговують окремого розгляду, так як мають величезну 

кількість варіантів виконання. Для початківця дизайнера досить буде 

оволодіти основними принципами. 

 

 КУТОВА ФРОНТАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА 
Даний метод має невелике відміну від попереднього, а саме наявність двох 

точок сходу. За складністю виконання для початківця дизайнера, він нічим не 

відрізняється від прямої перспективи. 

 

      1.Малюємо горизонтальну лінію і точки результату 

Як розташовувати другу з двох точок сходу – справа суто особиста для 

кожного дизайнера. Загальний принцип тут такий: точка повинна бути 

видалена в ліву чи праву сторону від основної центральної. Залежно від 

довжини видалення буде змінюватися кут огляду того чи іншого предмета 

інтер'єру. 

 

      2. Малюємо прямокутник, який зображає стіну кімнати 

Стираємо лінії усередині прямокутника і починаємо малювати обриси 

інтер'єру 



      3. Наносимо основні предмети меблів 

Щоб правильно розмістити предмети на іншій стороні малюнка, задіємо 

другу точку результату 

 

  

   4.Стираємо допоміжні лінії і отримуємо практично готовий ескіз 

кімнати 

Якщо вибирати з методу прямої і кутовий проекції, то другий більш наочно 

представляє внутрішнє оздоблення кімнати. Для зорового сприйняття 

людини він буде реальніше, ніж метод прямої проекції. 

 Запитання до учнів: 

1.Що таке масштаб? 

2.Що кутова фронтальна перспектива? 

3.Що таке центральна перспектива? 

4.Що таке точка зору? 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Відпрацювати навики побудови інтер’єру з натури.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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