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Дата: 04.05.2022 

Викладач: Малець Наталія Олексіївна 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

Група 42 

Урок № 55-56 

Тема уроку: Малюнок гіпсової розетки. Трилисник. Листок 

Практична робота: Малюнок трилисника. Малюнок листка. 

Мета уроку: навчиться та ознаймитися із загальними принципи поняттями про 

малюнок і основи композиції, про побудову орнаменту та гіпсової розетки, 

виконання орнаментів різної складності. 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Малюючи натюрморти, треба не забувати про малювання частин гіпсового 

орнаменту і розеток. Ці уроки малювання олівцем істотно полегшать перехід 

малювання від найпростіших геометричних форм до малювання більш складної 

форми звичайних речей. Розетка і орнамент не володіють таким об’ємом, як 

геометричні тіла, але вони більш складні щодо своєї поверхні, і тому робота над 

ними дає досвід для початківців до вміння зображати форму з численними і 

складними деталями. Ці моделі спочатку краще малювати окремо від інших 

предметів, потім разом з драпіровкою. Малюнок виконується олівцем на папері 

формату А3. 

Уважно вивчаємо гіпсову розетку. Потрібно побачити основну форму, схему 

побудови загального ритму і окремих його елементів. Розетка має симетричну 

форму. Підставка - плита має плоску прямокутну форму. Сама розетка знаходиться 

вище рівня очей, тобто вище лінії горизонту. Легкими лініями визначаємо 

положення зображення розетки на листі. Воно повинно розташовуватися трохи 

вище середини листа 
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Зображення розетки починаємо з побудови підставки - плити. Будуємо її з 

урахуванням законів перспективи, показуючи невидимі сторони. 

 
Так як орнамент розетки симетричний, треба знайти вісь симетрії, щодо якої 

буде вибудовуватися зображення. Для цього проводимо діагоналі плити. На 

перетині діагоналей отримуємо точку - центр підставки. Через неї проводимо 

вертикальну лінію, яка і буде віссю. 
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Потім знаходимо спільний характер орнаменту розетки. В основі лежить 

п'ятикутник. Вершини цього п'ятикутника знаходять за допомогою допоміжних 

ліній, методом візування. 

 

 
Визначаємо висоту орнаменту, тобто, на скільки він вище над плитою. 

Середній пелюсток має найбільше піднесення, інші знаходяться ближче до основи. 

Отримаємо нову плиту, в яку і буде закомпоновано орнамент. 
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Прорисовуємо зовнішній контур орнаменту. Для цього скористаємося 

різними лініями. Симетричні деталі малюємо попарно з урахуванням 

перспективних скорочень. Уважно простежити рух дугоподібних ліній, точно 

передати характер пелюсток. 

 
 

Наступним треба узагальнити побудову всього орнаменту, ліній, які 

передають його форму більш точно і визначають рух його основних мас. Побудова 

зображення вимагає уважного аналізу натури, чіткого логічного судження про 

структуру предмета.  
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Показуємо лініями і легким штрихуванням падаючу тінь від рельєфу 

орнаменту. Величина і форма падаючої тіні залежить від розміщення джерела 

освітлення. 

 
 

На самому орнаменті визначаємо освітлені і тіньові ділянки. Тіні покриваємо 

легким штрихуванням. 
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Потім йде уточнення тональних відносин, які виявлятимуть форму розетки. 

 
Для фактури гіпсу притаманні рефлекси, поглиблюються тіні, уточнюються 

всі тональні відносини. На кордонах світла і тіні контраст підсилюється. 

На заключному етапі загальний стан малюнка треба перевіряти на відстані, 

відставляючи його від себе. При цьому постійно порівнювати з натурою. 
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Малюнок гіпсової розетки. Листок 

Несиметричні орнаменти являють собою більш складну форму для 

малювання з натури. Тут, насамперед, необхідно спиратися на характері форми 

вигину і завитка, правильно співвідносити їх пропорційні частини між собою і з 

цілим. Намічаючи допоміжними лініями основні розміри орнаменту, слід 

встановити взаємозв’язок окремих частин між собою. Встановивши основні 

пропорційні відношення, переходять до зображення вигинів пелюсток, квітів, 

гілок, а також спіральних кривих завитків, зіставляючи їх з іншими, раніше 

уточненими деталями.  

Приступаючи до виявлення об’ємної форми світлотінню, необхідно 

підкреслити характер вигину форм, плавність переходів ліній. і головне, правильно 

зіставити силу тонів як в тіні, так і на світлі, наближаючи малюнок до певної міри 

завершеності. 

Найбільш складним об’єктом для малювання з архітектурних орнаментів є 

лист, застосовується в основному в якості декоративного елемента в композиції 

складних за формою коринфських капітелей. На малюнках цієї капітелі можна 

побачити, як у певному порядку розташовані пелюстки листя, волюти, різні 

завитки.  
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Малюнок цієї розетки ведеться в тій же послідовності, як і малюнок 

попередніх. Її краще не вішати на стіну, а поставити на стіл, що спростить початок 

роботи: адже до сих пір художнику завжди доводилося будувати форму з підстави. 
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