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Група 41 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

УРОК № 9 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ» 

Тема уроку: Тональність, світлотінь, фактура. 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по зображені тональності,  

                        світлотіні, фактурі. 

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. 

Поняття “тон” приміняється як позначення світлоти чи темноти предмету, що 

виражається в співвідношеннях білого та чорного. Таким чином, предмети 

нейтрально забарвлені (ахроматичні) – білі, сірі, чорні – безпосередньо 

характеризують тон. 

Поняття “тон” також зв’язано з освітленням, бо ступень освітлення 

передається тільки тональністю, котра виражається градаціями світлотіні (від 

максимуму світла, до максимуму тіні) і світлосилою. Але крім стану 

освітлення тон одночасно передає ступінь світлоти даного предмету. Таким 

чином тон – це властивість ахроматичних кольорів, що не залежить від умов 

освітлення та повітряного середовища. 

Чорний, сірий та білий тони мають 

великі образотворчі можливості 

(контур, штрих, заливка тушшю 

планів, перерізів, віконних та дверних 

прийомів на фасадах, перспективах, 

тіні, відмивка фону, антуражу, 

використання сірої та чорної бумаги). 

Ці прийоми й визначають загальний 

тональний строй креслення, що 

послуговує розкриттю у цьому 

архітектурного задуму. В 

архітектурній творчості чорно – біле є 

засобом рішення в проекті 

композиційного задуму, що включає в 

себе архітектурні та будівельні 

компоненти (будівельні матеріали, 



структурні елементи – пройоми), тобто графічним засобом вияву 

композиційної структури. В залежності від художніх задач, архітектор по 

різному використовує світлотні відношення. Так, наприклад, коли необхідно 

виявити змістові чи структурні елементи генплану чи фасаду, майстер 

використовує контрасти тону. 

Наведені малюнки розкривають принцип “графіка без освітлення”, тобто 

метод використання різноманітних сполучень (контраст – нюанс) світлот 

ахроматичних кольорів незалежних від освітлення, відповідно до вимог 

композиції архітектурного об’єкту. Архітектор перевіряя свої композиційні 

задуми, прагне графічно їх виявити в закінчених кресленнях, звертаючись до 

таких засобів чорно – білої графіки, знання закономірностей, яких допомагає 

більш наглядно установити правильність рішення. Якщо кресленням 

виявляється тримірність об’ємної форми, то можлива не ії повна розтушовка, 

а використання пограничного світлотного контрасту. Він проявляється тім 

сильніше, чим ближче друг до друга взаємодіючи тона. Тому трьохмірність 

об’ємних форм підкреслюється головним чином в місцях торкання площин.  

На сприйняття художніх якостей форми, великий вплив чинить світлота 

(іррадіація), яку майстри використовують, щоб посилити враження більшої 

величини, урочистості і т. д. (біла бумага, чи офарбування в білий колір). 

Передача кольору в чорно – білій графіці – специфіка архітектурного 

креслення. В такому кресленні виявляються різноманітні по кольору 

матеріали. Правильно обрана тональність (жовтий колір – світлий тон, 

червони – середній, фіолетовий – синій – темний), будівельного матеріалу 

дозволяє достатню ясно “прочитати” колір матеріалу в графіці любого 

креслення. Знання спектрального кругу та залежності кожного кольору 

ахроматичному є необхідними для кожного архітектора. 

Світлотінь найбільш наглядно та реалістично передає в кресленні 

характеристику архітектурного об’єкту, виявляє архітектурний задум. 

Сприйняття архітектури зв’язано з закономірностями освітлення та 

повітряної перспективи. Одна й та сама споруда в залежності від сили та 

напряму освітлення, відстані до джерела освітлення і стану навколишнього 

середовища сприймається світлим чи темним, плоским чи рельєфним, 

близьким чи далеким. Виразність архітектурних зображень основана на 

методах, що виявляють цілісність, матеріальність архітектурної форми. Тому 

при виборі освітлення необхідно ураховувати перш за все архітектурну 

характеристику самої форми (плоска, об’ємна) та вид креслення 

(ортогональна чи перспективна проекція). 

Закономірність світлотіні та повітряної перспективи, що є в природі, 

повинні використовуватися творчо, в залежності від характеру та складу 

задачі, безпосередньо стоячою перед виконавцем креслення. Наприклад, в 

перспективах такий майстер як Щусев, звертався до закономірностей 

повітряної перспективи, досягаючи тим самим більшої правдивості образу в 

кресленні. Освітленість фасаду в кресленні досягалась контрастом світлої 

стіни і чорного пройома, а виразність архітектурної площини – виявою 

світлотінью пластики кам’яного декору (колони, карнизи, наличники). 



В сучасній архітектурній графіці світлотінь зберігає своє значення, але 

набуває нові якості, обумовлені творчим осмисленням процесу сприйняття 

нових архітектурних форм. Так, задача виразного показу в графіці нових 

співвідношень стін та проема, де скло іноді переважає як матеріал, а в 

створені архітектурного образу велику роль грають світло, повітря, відкриті 

простори інтер’єру, досягається особливими графічними прийомами – 

використанням контрастів в лінійній побудові, полів білої бумаги та умовних 

власних тіней однієй тональності чи тональних градацій в залежності від 

характеристики матеріалів (фактури, коліру). Максимальне використання 

білої бумаги на кресленні як засіб вияву світла на архітектурних формах, 

матеріалу та оточуючого середовища є специфікою та особливістю сучасної 

архітектурної графіки. 

В розробці сучасного креслення умовність, що характерна для лінійно- 

тональної графіки, не завжди додержується при використанні світлотіні. В 

архітектурному кресленні ми маємо два основних елемента – площину 

бумаги та зображення ліній. Дуже важливо принципово вирішити які 

елементи і скільки їх зображується білим та чорним, тобто визначити 

загальні світлотональні співвідношення, які як згадувалось раніше, 

передають в одному випадку – легкість, повітряність та рівномірну 

освітленість споруди (нюанс), в другому – масу, “вагу”, пластику, 

зосереджене освітлення (контраст). 

В зображенні архітектурної форми, її об’ємно – просторової характеристики 

світлотональні відношення по різному використовувались майстрами 

архітектури. Будинок на білому фоні з легкими тільки власними тінями 

сприймається освітленим сильним світлом та зв’язаним з ярко освітленим 

просторовим середовищем (білою бумагою). У цьому випадку світлотіньова 

розробка креслення будується не на контрастах, а на світлотіньових нюансах, 

тобто практично головну роль виконує біла бумага. Треба зважати на те, що 

різкі тіні зорово руйнують поверхню архітектурної форми. Очевидно, що 

незалежно від фону (білий, чорний) світлотіньові тональні контрасти повинні 

будуватися на малих ступінях переходу від світлого до темного. Доводити 

тіні до чорноти неможна ще й тому, що не вистачає градацій тону для 

передачі різниці між освітленими частинами та самими глибокими тінями. 

Враховуючи це, архітектори відмивали світлі архітектурні форми будинку 

слабо, майже водою, залишаючи рисунок пером чи олівцем як вираз рельєфу, 

а фон виконували, навпаки, більш інтенсивно. Не забиті тінями архітектурні 

форми дивились світлим силуетом на більш темному фоні. Слід підкреслити 

що майстри глибоко розуміли графічні прийоми як засіб підпорядковування 

ідеї архітектурної композиції 

В кресленні фасаду в залежності від композиції світлотінь може сприяти 

рішенню і других творчих завдань. Так, при розробці фасаду, в якому великі 

скляні поверхні є головним елементом композиції; треба зважати на те, що 

пофарбовані чорним вони будуть руйнувати єдність стінової поверхні. Для 

рішення характеру архітектурного проекту важливо обрати відповідне 

освітлення. Використання закінченої світлотіньової відмивки направлено 



головним чином на пошуки виразної пластики і пропорції стінової поверхні; 

як метод перевірки якостей композиції світлотінью. 

В творчій практиці світлотінь в архітектурному креслені (особливо в 

перспективах та аксонометріях) часто має композиційний зміст і вводиться, 

щоб підкреслити головне в композиції.  

Другий прийом, теж широко впроваджений у майстрів архітектури – 

використання тільки власних тіней та пограничного контрасту для вияву 

пластики і структури архітектурного об’єкту. Цей прийом використовується 

в тих випадках, коли передача всіх фаз світлотіні – падаючих, власних тіней 

та рефлексів – затрудняє ясне сприйняття форми, ускладнює процес 

графічної розробки проекту, позбавляючи його лаконічної трактовки 

архітектурної форми. Світлотіньова розробка креслення приміняється і в 

композиціях, де розподіленням реальної світлотіні підкреслюється 

різноманітна степінь освітленості просторових планів архітектурних 

ансамблів чи акцентуються композиційні центри ансамблю, а в де яких 

випадках виявляються об’ємно – просторова структура споруди, його 

просторовий розвиток.  

Таким чином, розглянутий матеріал доводить що світлотінь є невід’ємною 

складовою частиною кожного архітектурного креслення та впливає на 

графічну подачу проекту, тому знання основ її передачі дуже важливе 

актуальне і на сьогоднішній час. 

Фактура -це сукупність різноманітних технічних прийомів обробки 

матеріальної поверхні, особливості оздоблення або побудови поверхні будь-

якого матеріалу, сприяючі досягненню художньо-декоративної виразності 

предмету. Фактура -це те, до чого ми можемо доторкнутися, щось відчути. 

Фактура може бути гладкою, шороховатою, дзеркальною, матовою, крупно- 

або дрібнозернистою. Візуально вона може сприйматися по різному, так як 

залежить від щільності і величини мінімального спотворення поверхні 

матеріалу. Складові фактури можуть бути дуже дрібні, тоді поверхня 

візуально сприймається гладкою. Елементи можуть сприйматися і 

взаємодіяти активно, тоді фактура рельєфна, об’ємна. Якщо рельеф поверхні 

практично відсутній, вона виглядає. 

   Запитання до учнів: 

1.Що таке тінь? 

2.Що таке тональність? 

3.Що таке фактура? 

4.Що таке світлотінь? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Відпрацювати навики побудови ескізу.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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