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Дата: 21.10.2021 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Малюнок та основи композиції 

Група 42 

Урок № 9-10 

Тема: Перспективна побудова малюнку 

Тема уроку:  Тонова перспектива 
   Лінійно-конструктивна побудова 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

малюнок та подати основи композиції. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Перспективна побудова малюнку. 

В  основі побудови малюнку лежить лінійна, тонова та аксонометрична 

перспектива. 

Пряма лінійна перспектива – це спосіб зображення просторових фігур на 

площині за допомогою центричного проектування. Центр ліній, що перспективно 

скорочуються, розміщений в глибині листка на лінії горизонту, яка знаходиться на 

рівні очей художника. Вона може бути низькою або високою в залежності від 

вибраної точки спостереження. Зображені на площині фігури розміщуються так, 

що крайні від них лінії, віддаляючись, знаходяться в точці перетину. Пряма лінійна 

перспектива дозволяє передавати глибину простору зображення, надавати його 

частинам правильні пропорційні співвідношення, виразити ракурсне скорочення 

предметів в залежності від специфіки їх зорового сприйняття. 

 

мал. №13 Перспектива квадрату 
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За допомогою лише лінії можна зобразити предмет у просторі – вихідний 

найближчий об’єм виділяється більш чіткою лінією, а по мірі віддалення об’ємів 

стають світлішими і м’якшими. 

Віддалення предметів, зменшення їх розмірів, характер ракурсного скорочення, а 

також перетин в композиційному та перспективному центрі основних вертикалей, 

горизонталей та вертикалей – все це повинно відповідати законам прямої 

перспективи. 

 

 

3.2 Тонова перспектива.  

 

Тонова перспектива створює простір за допомогою тону: найближча форма 

виділяється за допомогою контрасту і найбільш щільного тону, а кожна наступна 

віддалена – світліша за попередню. 

Оптико-геометричні моделі прямої лінійної перспективи створюють глибокий 

динамічний простір, в якому і розміщується зображуваний предмет. Лінійна 

перспектива дозволяє передавати на площині об’ємні форми предметів у будь-

якому ракурсі чи перспективному скороченні. 

 

 

мал. №14 Перспективна побудова кола 

mailto:maletz_natasha@ukr.net
http://matita.com.ua/linijna-pobudova-malyunku/
http://matita.com.ua/kompozytsijna-pobudova-malyunku/
http://matita.com.ua/wp-content/uploads/2012/09/perspektyvna_pobudova_malyunku_2_matita.jpg


! 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 
______________________________________________________________________________________________________________ 

3.2 Лінійно-конструктивна побудова . 

Лінійно-конструктивна побудова повертає художника до його «вміння бачити» 

предмети наскрізь. 

Потрібно пам’ятати, що малюнок не повинен виглядати як креслення, його 

виконання лише підкорюється основним закономірностям перспективної побудови, 

а значну роль відіграють «натурне бачення» та мистецтво художнього 

розпізнавання. 

 

 

мал. №15 Помилки при недотриманні перспективи 

 

 

Практична робота. На форматі А3 виконати рисунок куба за посиланням 
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https://www.youtube.com/watch?v=UbJHVx-OoXU&t=586s&ab_channel=IlyaRozhkov 
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