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Дата: 09.11.2021 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Малюнок та основи композиції 

Група 42 

Урок № 5-6 

Тема: Глечик 

Тема уроку:  практична робота: Нартюрморт Глечик 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

малюнок та подати основи композиції. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Глек. Малюнок. 

 

Глек. Фото 

Після освоєння об'ємного малюнка геометричних тіл, можна приступити до 

об'ємного малювання глечика. 

Початок роботи над малюнком глека. 

Зображення глека слід розпочати з пошуку композиції в листі. Розмір зображення 

має бути співвимірний листу. Горщик, який ми малюємо, бажано помістити трохи 

вище за середину листа і трохи посунути у бік тіні. 
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Глек. Початок роботи над малюнком 

Після того, як намічено місце глечика в листі, слід злегка намітити його об'єм. 

Малюнок слід вести поступово, у міру просування уточнюючи деталі, посилюючи 

тон. Зображення поступово проявляється, так само, як фотографія у ванні з 

проявником. 

Потім намічаємо основні розміри: висоту і ширину глека. 
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Глек. Побудова 1 етап. 

Побудова глечика на наступному етапі аналогічно побудові, описаному в 

попередньому завданні. В той же час, варто відмітити, що твірна (лінія краю 

форми) не має бути темною. Адже ця лінія є найвіддаленішою від глядача 

видимою частиною форми. Поверхні, що знаходяться в центрі, щонайближче до нас. 

При визначенні місця горизонтальних ліній побудови, що означають зміни форми, 

орієнтуйтеся на видимі лінії, що відповідають нижнім краям еліпсів. На цьому 

етапі здається, що на малюнку глечик трохи нижчий, ніж треба. Це нормально, 

оскільки доки не намальовані еліпси, після того, як вони будуть побудовані, 

горщик на малюнку стане трохи вищий. 

Також є ще один нюанс, про який часто забувають. Плічки глека, коли ми 

дивимося на нього згори, заходять за шийку. Це не завжди помітно на відстані, але 

зображатися повинно завжди. Як плічки заходять за шийку, стає зрозуміло, якщо 

подивитися на фото фрагмента глечика : 
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Плічки глека заходять за шийку 

  

Побудова еліпсів (овалів). 

Після того, як ретельно перевірена лінійна побудова глека, можна приступити до 

зображення еліпсів. Еліпси іноді називають овалами, хоча якщо бути зовсім 

точним, то ми зображуємо круг, що лежить на горизонтальній площині, в 

перспективі. Як називати круг в перспективі, еліпсом або овалом, не так важливо, 

головне, щоб він зображався вірно. 

Основні вимоги до зображення еліпса : 

1. Краї мають бути округлими, а не загостреними. 

2. Ближня половина овалу розгорнута трохи більше (нижня половина трохи 

ширша за верхню). 

3. Ліва половина має бути симетрична правою, намагайтеся точно нанизувати 

овал на вісь, щоб він не виглядав нахиленим. 

4. Лінія ближньої частини еліпса малюється темніше, а далека — світліше. 

Побудову слід розпочинати з верхнього еліпса, у якого видно, наскільки він 

розгорнутий. Важливо точно намалювати міру развернутости овалу, для цього 

потрібно  вірно визначити співвідношення великого і малого діаметрів (висоти і 

ширина). Потім зображуємо самий нижній еліпс. Нижній овал розгорнутий більше, 

ніж верхній. Треба точно визначити, наскільки він ширший, інакше денце вийде 

таким, що вивернуло. 
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Побудова верхнього і нижнього еліпса глека 

Потім зображуємо еліпси в середині. Вони будуть розгорнуті менше, ніж нижній, 

але більше, ніж верхній. Овали, що знаходяться поруч, слід зображувати однаковій 

мірі розкритої, інакше вийде, що предмет здаватиметься кривим. Річ у тому, що 

перспективне скорочення невеликих предметів і що знаходяться близько один від 

одного площин зовсім незначне. Також звертаю увагу на те, що якщо еліпс 

широкий, то і малий діаметр (висота) відповідно більше. 
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Побудова еліпсів, 2 етап 

На завершуючому етапі зображуємо усі еліпси, що залишилися. Найбільшу 

трудність представляє побудова вірніше частини шийки. Треба точно намалювати 

каемочку (виступ згори), а також не забути про зображення товщини стінок глека. 

Для цього малюємо ще один еліпс, вужчий, ніж самий верхній, на одній осі з ним. 
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Побудова еліпсів, 3 етап 

Виявлення об'ємної форми глека. 

Після того, як перевірена точність побудови еліпсів, приступаємо до зображення 

об'ємної форми. 

Спочатку визначаємо межу світла і тіні. В цілому об'єм глечика ділиться рівно 

навпіл вертикальною площиною, що проходить через осьову лінію, одна половина 

— на світлу, а інша — в тіні. Наприклад, ми можемо бачити (співвідношення 

світла і тіні залежить від положення того, що малює і джерела світла), що на світлу 

виявилися 2/3 видимих частини предмета, а 1/3 — в тіні. У свою чергу, на 

невидимій стороні 2/3 — в тіні, а 1/3 — на світлу. Якщо ви бачите, що межа 

світлотіні ділить предмет рівно навпіл, рекомендується навмисно межу на малюнку 

змінити, щоб тіні або світла виявилося більше. Для того, щоб підкреслити контраст 

світла і тіні, виділяємо межу світлотіні. Площина, яка опинилася в тіні, 

віддаляється від нас, тому стає світліше, згідно з правилами повітряної 

перспективи (детальніше закони повітряної перспективи описані при поясненні 

малюнка куба тут). В першу чергу, слід показати об'єм глека як тіла обертання. 

Усередині шийки є тінь, що падає. Лінія її краю трохи прогинається догори. На 

протилежній частині шийки світло, тому усередині тіні на шийці буде рефлекс. 
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Штрих наноситься за формою глечика, по що напряму утворює. 

 

Початок роботи над об'ємною формою 

Буває, що освітлення згори і межа світлотіні лягає так: 

 

межа світлотіні при освітленні збоку і згори 
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Чи так: 

 

межа світлотіні при освітленні згори і збоку 

У подібних випадках межу слід малювати, як ви її бачите. При цьому звернете 

увагу на те, що на підставці є тінь, що падає, ще одна тінь, що падає, від шийки 

лежить на плічках. Ці тіні, що падають, плавно перетікають в тінь власну. В той же 

час, якщо джерело світла ненабагато вище, ніж горщик, то межу світлотіні слід 

будувати так, як ніби освітлення строго горизонтальне, інакше форма глечика буде 

спотворена. Тобто ми малюємо межу світлотіні строго по лінії, що утворює, або 

навпаки, показуємо, що межа світлотіні істотно розходиться з лінією, що утворює. 

На наступному етапі розглянемо освітлену частину глечика. Освітленість предмета 

залежить від кута падіння світла. Якщо промені світла освітлюють площину під 

прямим кутом, то освітленість максимальна. Чим кут падіння світла менший, тим 

менше освітленість площини. Тому ми бачимо, що чим ближче до тіні, тим світло 

темніше. Ця частина називається півтон. Ліворуч край стає також темніше. Слід 

пам'ятати і про те, що ліва частина глека обертається від нас, йде удалину і за 

законом повітряної перспективи світло стає темніше. 

Штрих на світлу також наносимо за формою горщика. 
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Штрихування освітленої частини горщика 

Оскільки світло нерівномірно освітлює різні частини глека, визначимо різницю в їх 

освітленості. У нашому випадку найбільше висвітлені плічки, менше всього 

освітлено денце. Штрихом, покладеним за формою глека, але вже по 

горизонтальних лініях розрізу, покажемо різницю в освітленні. При цьому ми не 

зачіпаємо тіньову частину. Іноді помилково штрихують відразу увесь предмет, це 

неправильно. Не завжди виявляється, що темній частині на світлу відповідає темна 

частина в тіні, светлота тіней залежить не від джерела світла, а від рефлексів 

(відбитого світла від освітлений поверхонь навколо глечика). 

Потім приступаємо до подальшої роботи над тінню. По-перше, намалюємо тінь, що 

падає. Глек загороджує не лише світло, але і рефлекси, тому впритул до нього тінь 

виявляється темніше. 

Потім дивимося, які площини темніші. Як правило, найтемніша в тіні шийка. Річ у 

тому, що рефлекс від поверхні знизу до нього майже не доходить. Інший 

тональний акцент — тінь в найширшій частині. Іноді це місце виявляється 

найтемнішим, до того ж це сама ближня частина тіні, її слід робити темніше. На 

плічках глечика, розгорнутих догори, ми бачимо рефлекс від стелі, а стінки денця, 

розгорнуті до столика, підсвічують відбитим світлом знизу. Як правило, рефлекс на 
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плічках трохи світліший, рефлекс на денці найсвітліший в нижній частині, оскільки 

сила рефлексу залежить від відстані до поверхні, від якої відбивається світло. 

 

Малюнок глека 

Після того, як глек кілька разів намальований окремо і учень добився доброго 

результату, можна приступити  до малювання глечика у складі натюрморта. 
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Якщо при побудові глечика початкуючий малювати зазнає труднощі, має сенс 

малювати горщик не до кінця, а завершувати малюнок на етапі побудови межі 

світлотіні, штрих наносити легко. А час витратити не на штрихування, що 

вивільнився, а на виконання іншого малюнка глечика. Такий метод роботи 

дозволить швидше набути необхідних навичок. 

Дуже корисно малювати глечик, поставлений денцем вгору, а також глечик, що 

лежить, спочатку розгорнутий боком, а потім в ракурсі. 
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