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Дата: 24.09.2021 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Малюнок та основи композиції 

Група 41 

Урок № 22 

Тема: Нартюрморт з геометричних тіл 

Тема уроку:  практична робота: Нартюрморт з геометричних тіл 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися із загальними принципи поняттями про 

малюнок та податі основи композиції. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 
 

 

Куб, конус і циліндр. До якого жанру можна віднести цю групу тіл? Натюрморт. А хто дасть визначення 
натюрморта? Натюрморт - це картина з так званої мертвої природи (кольорів, фруктів, предметів 
побуту, гіпсових зліпків і т. п.) в певному поєднанні. Мовою речей він розповідає про найрізноманітніші 
сторони життя. 

Перегляд фрагментів фільму. 

https://www.youtube.com/watch?v=qt-
LP8gBiZM&t=37s&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9E%D0%B
B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B8
%D0%BD%D0%B0 

 

Спробуйте виділити основні етапи побудови натюрморта і записати в робочий зошит. 

Практична робота. 

На уроці вам треба вирішити такі завдання: 

• розташування композиції малюнка; 
• перспективна побудова кожної окремої геометричної форми; 
• правильна передача взаємного розташування в просторі; 
• правильне зображення пропорцій геометричних тел. 
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1-й етап. Рішення розташування листа вертикальне або горизонтальне. 

• Розпочинають малюнок групи геометричних тіл з узагальненого нарису усієї групи без виділення 

окремих предметів. 

• Спочатку короткими відрізками визначають кінцеві точки групи тіл по горизонталі і по вертикалі. 

•  
• Потім вони з'єднуються у своєрідну геометричну фігуру, що обкреслює основні межі усієї групи. 

•  
• Перші олівцеві зарубки (лінії) визначають і композиційне розташування малюнка усієї групи, і її 

просторове розташування, т. е. лист для малювання розташовується горизонтально або 

вертикально. 

2-й етап. Промальовування лініями загальних розмірів і контурів кожного геометричного тіла. 

mailto:maletz_natasha@ukr.net


! Виконаний конспект та завдання завдання надсилати на ел.почту: maletz_natasha@ukr.net ! 

Або на вайбер, телеграм 066 28 78 117 

Обовязково вказували ПІБ учня і номер групи 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
• Порівнювати об'ємні стосунки одного тіла по відношенню до іншого, уточнюються пропорції тіл по 

висоті, ширині. 

• Визначити рівень горизонту (він знаходиться на рівні очей) і рівень перспективного скорочення 

площини, на якій розташована зображувана група предметів. Звідси залежать просторові стосунки 

між предметами, міра перспективного скорочення їх площин (підстав, бічних граней), кути 

розташування найближчих задніх граней. 

Усі предмети зображаються, неначе вони прозорі або зроблені з дроту. Для цього промальовувалися 
і ті грані і ребра, які невидно в натурі. Перевіряємо нижню основу куба і нижню основу описаної 
навколо циліндра призми, щоб не було проникнення куба в циліндр. 

 

• Уся побудова ведеться тонкими лініями із слабким натиском. Одночасно стираються 
допоміжні лінії, лінії побудови. Відділяємо лінією горизонтальну площину столу від 
вертикальної площини стіни. 
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•  
• Стежте за тим, щоб форми і розміри предметів, а також їх розташування, один відносно 

одного були нанесені правильно. Особливу увагу приділите овалам. Описуючи вигини, 
тримаєте олівець далі від грифеля і проводите ці лінії плавним рухом руки від зап'ястка. 
Намалюйте контури відблиску на конусі, якщо його побачите. 

Тонове опрацювання малюнка розпочинається з чіткого визначення і окреслювання на зображеннях 
предметів меж власної тіні і тіней, що падають. При цьому спочатку створюються ділянки темного, 
потім середнього і, нарешті, світлого тону. 

• Створюємо світлі і сірі тони. 

•  

Візьміть м'який олівець 3В і почніть додавати тон. Для цього широкими діагональними штрихами 
покриваються середнім (не дуже сильним) тоном затінені сторони куба, циліндра, конуса, незалежно 
від того, чи власна це тінь або падає. 

• Переходимо до темних тонів. 
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•  

Натискаючи трохи сильніше на той же олівець, заштрихуйте праву грань куба і основу циліндра. 
Заштриховуємо тіні, що падають, від куба і циліндра на горизонтальній площині і далі навколо 
циліндра. Посилюємо тон біля меж світла і тіні, а це на межі куба і основі циліндра. Легко наносимо 
штрихування тіні, що падає, від куба на циліндрі за формою. 

• Затемняємо задній план і посилюємо тіні. 

•  

Опрацьовуємо світлі і темні тони на конусі. Дуже добре видно як посилюється тінь до вершини і 
ослабляється до основи конуса. Штрихи наносити треба за формою. 

• Працюємо над контрастним зіставленням, білого і темного. 
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•  

У верхньому ближньому куту куба посилюємо натиск на олівець при штрихуванні тіньової грані. На ній 
добре видно рефлекс (відображення світла або кольору від сусіднього предмета) від освітленої 
поверхні циліндра світло відбивається в тіні грані куба. Таке ж відображення від драпіровки видно і в 
тіні основи циліндра. 

• Опрацьовуємо штрихуванням фон навколо предметів. 

•  

Посилюємо найтемніші місця в тінях, що падають, з дотриманням контрастів і рефлексів. Не 
забуваємо, що на межі освітленої поверхні з власною тінню світло яснішає, а тінь темніє. Тінь 
высветляется, якщо по сусідству знаходиться освітлений предмет. 

• Уточнюємо тони. 
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•  
• Продовжуємо роботу над фоном і посилюємо власні і падаючі тіні. Визначаємо найтемніші 

місця в натюрморті. М'яким олівцем 4В, поглиблюючи тон, показуємо їх. 
• Закінчуємо роботу над сірою поверхнею. 

•  

Тіні, що відкидаються предметами на сіру горизонтальну площину, мало помітні, тому їх треба 
позначити легким штрихуванням. Ці тіні допоможуть «прив'язати» предмети до поверхні столу. 

8. Трохи висвітлимо фон над циліндром. Готовий малюнок. 
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9.  
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