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Тема: «Виконання етюда 1» 

Мета: 

 Відпрацювання виконання етюдів 

 Відпрацювати навики кольорознавства. 
 Виховати зацікавленість та компентентність до обраної професії. 

Продовжуючи вивчати тему № 7. Вплив освітлення на колір предмета. 

звертаємо увагу на те, що основними засобами в нас є світло, предмет та 

колір предмету. Згадуємо все, що вчили про тіні, про колір, про 

освітлення.  

Завдання на урок 

 Виконати етюд № 1. 

Етюд (малюнок) — твір образотворчого мистецтва допоміжного 

характеру, виконаний з натури з метою її вивчення в процесі роботи 

над картиною, скульптурою і т. ін. 

 

Для роботи над акварельними етюдом нам знадобиться: 

 Акварель 

 Папір акварельний; 

 Пензлі білки або синтетичні (No 2, No 5, No10) 

 Масляна крейда (вона дозволяє залишити білий папір, створюючи 

плівку на поверхні) 

 Вода в ємкості; 

 Серветка (для витирання пензлів). 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D1%8E%D0%B4_(%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1


 попередній малюнок олівцем 

Відступите від країв листа по 3-4 см. Так ви 

отримаєте поля, за які не можна заступати. Це 

допоможе зберегти «повітря» в картині. Накидайте 

простим олівцем попередній малюнок. Не тисніть на 

олівець, щоб при виправленні не зіпсувати верхній 

шар паперу. Вписуйте 

композицію в 

геометричну фігуру 

овал або трикутник. 

Розглядайте 

композицію цілком. 

Охоплюйте поглядом 

весь букет. Злегка прикрийте очі і ви побачите 

розмиті плями. Промальовування усіх кольорів 

одразу створює дрібність в композиції. Виберіть 

великі квіти і сконцентруйте на них увагу, 

вивчаючи форму і колір. Вони є композиційним 

центром.                           

                                              промальовуємо фон 

Стаючи до роботи з фарбами, підготуйте на палітрі підбір кольорів холодних 

та теплих відтінків, які присутні в нашому 

букеті. Ті місця на краях пелюсток, які хочемо 

залишити білі, резервуємо безбарвною крейдою. 

Починаємо з фону. Справа від нас на натюрморт 

світить лампа, тому переважають теплі охристі 

тони. В тінях ми використовуємо фіолетові, 

смарагдові і ультрамарин. Потім переходимо до 

самих квітів і намічаємо теплі рожеві, жовті й 

салатові відтінки. Тонким прозорим шаром 

ультрамаринового кольору додаємо тіні на 

пелюстках, створюючи, таким чином, форму 

квітки. Слідкуйте за тим, щоб в букеті не 

з’являлося багато подробиць і промальованих 

дрібних деталей на задньому плані. Він повинен 

бути написаний узагальнено, бажано по-сирому, 

коли фарба перетікає з одного кольору в інший, 
утворюючи неповторні відтінки. Так малюнок 

виходить не прикрашеним, а живим. 

 

 

Промальовуємо польові квіти 

http://artclass.kiev.ua/uk/%d0%besnovy-kompozitsiyi-v-zhivopisi/
http://artclass.kiev.ua/uk/%d0%besnovy-kompozitsiyi-v-zhivopisi/


Коли закінчена робота з основними великими формами, додайте тонким 

пензлем нюанси: стеблинки та листочки на передньому плані. Етюд готовий, 

тепер його можна використовувати в подальшому для написання натюрморту 

олійними фарбами . Це може бути також і готова картина аквареллю, тоді її 

можна оформити в паспарту і розмістити під склом в рамі. Цей акварельний 

етюд буде нагадувати вам про сонячні літні дні і аромати польових квітів.  

  

Польові квіти, акварельний 

етюд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке акцент? 

2. Що таке градієнт? 

3. Що таке відблиск?  

4. Що таке висвітлення? 

Домашнє завдання: 

 Закінчити роботу над виконанням етюду. 

 Зробити конспект 

 Фотографію малюнку надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

 

mailto:mTanatko@ukr.net
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	Для роботи над акварельними етюдом нам знадобиться:

