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Дата: 21.04.2022 

Викладач: Малець Наталія Олексіївна 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

Група 42 

Урок № 36 

Тема: Малювання інтер'єру 

Тема уроку : Перспектива інтер'єр 

Практична робота: Дитяча кімната 

Мета уроку : навчиться та ознаймитися із загальними принципи поняттями про 

малюнок і основи композиції, виконання інтер'єру дитячої кімнати. 
Тип уроку : комбінований. 

ХІД УРОКУ : 

 

Практична робота: Дитяча кімната 
Побудувати фронтальну перспективу інтер'єру (кімнати) з розміщеними в нім 

меблями. Композицію інтер'єру придумати самостійно або узяти з журналів. 

Інтер'єр може бути самим різним: житлова кімната, кабінет, хол або будь-який 

інший. У інтер'єрі помістити дзеркало і побудувати в нім відображення предмета, 

що знаходиться в інтер'єрі. Побудувати перспективні проекції власних і падаючих 

тіней при точковому (штучному) джерелі світла і виділити їх відмиванням. 

Фронтальну перспективу інтер'єру виконують на аркуші креслярського паперу 

формату А3 (297х420) олівцем з подальшим відмиванням. План кімнати виконати 

додатково на аркуші креслярського паперу формату А4 (210х297). 

Послідовність виконання: 

Рекомендована послідовність виконання роботи. 

1. Ознайомитися зі змістом роботи, методичними вказівками до її 

виконання, рекомендованою літературою по темі. 

2. Проаналізувати план кімнати. Визначити вид і розташування меблів в 

кімнаті. Вибрати масштаб для ортогональної і перспективної проекцій. 

Ортогональні проекції викреслити в масштабі 1:50; 1:25 або другом. Перспективу 

побудувати зі збільшенням в 2...5 разів по відношенню до ортогонального 

креслення. 

3. Побудувати перспективу інтер'єру. 

4. Побудувати відображення в дзеркалі. 

5. Побудувати перспективу тіней, що падають і власних, при точковому 

освітленні, вибравши положення точкового джерела світла так, щоб тіні виявляли 

загальний об'єм предметів і меблів. 

6. Перевірити побудови, виконати основний напис, обвести тушшю, 

зберігаючи усі лінії побудов, відмити тіні. 

Зображення мають бути обведені тушшю акуратно, тіні відмиті 

рівномірно, причому тіні, що падають, - темніше. 

Рекомендована товщина ліній обведення зображень приміщення і меблів - 

0,3 мм, лінії допоміжних побудов слід робити дещо тонше. 

Роботу виконувати за посиланням на вибір: 
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https://www.youtube.com/watch?v=F2cdhmd6y04&ab_channel=CandyBrush 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KTSqWRGdh2w&ab_channel=CandyBrush 
 

mailto:maletz_natasha@ukr.net
https://www.youtube.com/watch?v=F2cdhmd6y04&ab_channel=CandyBrush
https://www.youtube.com/watch?v=KTSqWRGdh2w&ab_channel=CandyBrush


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

Або на вайбер, телеграм 066 28 78 117 

Обов’язково вказували ПІБ учня і номер групи 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IRsXVYjZYVY&ab_channel=CircleLineArtSchool 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SwXNEUr-lNY&ab_channel=TheArtAcademy 
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