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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

Спроби зображення навколишніх предметів на площині появились значно 

раніше, ніж виникла писемність. Ще в глибокій старовині люди зображували на 

скелях, стінах, посудинах і інших предметах побуту різні орнаменти, рослини, 

тварин. При цьому людина прагнула до того, щоб зображення правильно відбивало 

природну форму предмета. 

Тривала практика підказала людям, яким правилам потрібно следовать, щоб 

правильно виразити на площині бажаний предмет. Так виникли зачатки вчення про 

відповідність і перетворення. Раніше за інші методи при зображенні різних 

предметів на площині були помічені і вивчені закони перспективи. 

Перспектива - система зображення предметів тривимірного простору на 

площині або якій-небудь поверхні відповідно до зорового сприйняття людини, з 

урахуванням їх просторової структури і уявним зменшенням об'єктів у міру їх 

віддалення від спостерігача в просторі.  

Тобто перспектива використовується не лише для того, щоб зображений 

предмет здавався тривимірним, але також і для того, щоб створити ілюзію 

віддаленості предмета, ніби він знаходиться ближче або далі від спостерігача, щоб 

створилося відчуття простору. Побудови ілюзорного простору засновані на методах, 

за допомогою яких можна зображувати реальність через перспективу, заснованих на 

геометричних законах. З точки зору геометрії перспектива - це спо-соб зображення 

фігур, заснований на застосуванні центрального проек-тирования, що підкоряється 

цілій серії закономірностей, чи-сто, що мають, математичне значення, і що 

якнайповніше відповідає властивостям зору людини. 

Назва «перспектива» походить від латинського слова «ясно бачу крізь«. У 

самій назві відбитий старовинний методичний прийом розгляду предметів через 

скло, на яке переносилися відображення об'єктів з усіма деформаціями, залежними 

від дистанції, розташування об'єкту до скла. Цей примітивний прийом отримання 
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перспективного зображення був відомий і широко використовувався ще за часів 

епохи Відродження, коли до вивчення мистецтва і природи стали шукати теоретичні 

обгрунтування перспективних спотворень. 

Наведений приклад дає лише загальне поняття про процес отримання 

перспективного малюнка. Річ у тому, що побудова малюнка на склі вказаним 

способом треба виконувати лише при розгляді предме-тов одним оком, а спостерігач 

при зображенні предметів з натури і при спостереженні навколишніх його речей 

дивиться на них двома очима. Але перспектива - це спосіб побудови фігур такими, 

якими вони видно з однієї точки. У зв'язку з чим слід пам'ятати, що частенько 

форми, зображені в перспективі, здаються абсолютно нереальними. Тому під час 

побудови перспективи слід розуміти, що створюване зображення не що інше, як 

обман зору. Тому зображення объем-ного предмета вимагає знання не лише його 

зовнішніх ознак, але і осо-бенностей картинної площини, зорового сприйняття 

об'ємної фор-мы в просторі, закономірностей перспективного зображення. 

1.1. Основні поняття і визначення в теорії перспективи 

Вивчення закономірностей побудов перспективних зображень зручніше 

розглядати на так званому проектуючому апараті, який зручніше буде розглянути в 

прямокутній ізометричною проек-ции (мал. 1). 
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Горизонтальна площина, на якій розміщується зображуваний 

предмет, спостерігач і картинна площина, називається предметною. 

 

Вертикальна площина, перпендикулярна до предметної площини, на 

якій отримують перспективне зображення, називається картинной.  

 

Лінія перетину картинної площини з предметною називається 

основою картини. 

 

Точка зору - це точка, яка визначає місце, де знаходяться очі 

спостерігача по відношенню до видимих або зображуваним предметів. 

Слід пам'ятати, що одного разу вибрану точку зору необхідно зберігати 

впродовж усіх сеансів роботи. Точку зору ще називають центром 

проекцій. 

 

 Уся система малюнка в перспективі заснована на висоті рівня очей. 

Виходячи з цього зовнішній вигляд об'єкту безпосередньо залежить від 

того, чи располо-жены ока спостерігача вище або ж нижче того предмета, 

який зображений на картинній площині (мал. 2).  

Рівень очей - це рівень, на якому знаходяться очі спостерігача 

відносно зображуваного об'єкту; це висота, яка не залежить від відстані 

очей від землі. При цьому уро-вень око завжди розташовується на одній 

лінії з лінією горизонту. 

 

Мал. 2. Рівень очей 

Перпендикуляр, проведений з точки зору до картинної площини, 
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називається головним променем зору. 

Точка перетину Р головного променя зору з картинною площиною 

називається головною точкою картини. Вона визначає центр 

композиції картини._ 

Площина, паралельна предметній площині і що проходить через 

головний промінь зору, називається площиною горизонту. 

Основну роль в перспективній побудові зображення грає ли-ния 

горизонту або ж «рівень горизонту».  

Лінія горизонту - це уявна горизонтальна лінія, яка увесь час 

розташовується на висоті рівня очей спостерігача, незалежно від того, на 

якій відстані від землі він знаходиться (мал. 3). 

 

Неважливо: сидить він, коштує або ж лежить, дивиться вниз або ж 

стоїть на вершині гори - усюди він бачить горизонт, який міняє своє 

положе-ние залежно від положення того, хто на нього дивиться. З цього 

мож-но зробити висновок, що горизонт завжди розташовується на тій же 

висоті, де і очі спостерігача (мал. 4). 

 

Мал. 3. Лінія горизонту 
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Під час побудови перспективного зображення лінія горизонту є 

першою лінією, яку слід провести на картинній площині, оскільки ця лінія 

служить орієнтиром в процесі усієї роботи. 

 

Усі лінії, що знаходяться вище за рівень лінії горизонту, будуть опус-

каться вниз до лінії горизонту, а усі лінії, розташовані нижче лінії 

горизонту прагнутимуть до неї вгору. При цьому усі ці лінії рано чи пізно 

перетнуться в точці, яка називається точкою сходу (мал. 5). 

 

Мал. 4. Рівень горизонту 
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Точка сходу - це точка, яка розташовується на лінії горизонту, де 

сходяться паралельні лінії предме-тов, що віддаляються від спостерігача, 

на малюнку. Залежно від положення спостерігача відносно зображуваного 

предмета можуть існувати одна (вигляд спереду), дві (вигляд знизу) або 

три (вигляд зверху) точки сходу. 

Лінія сходу - це лінія, яка виходить при продовженні до безкінечності 

лінії, що проходить через будь-яку сторону або грань пред-мета 

зображення. Лінії сходу, утворюють краї форми об'єкту з урахуванням їх 

віддаленості від точки спостереження і показують положення об'єкту в 

перспективі. 

Точки б і Б1, розташовані на лінії горизонту по обидві сторони від 

точки Р на відстані, рівному довжині головного променя зору, 

определяющие відстань від спостерігача та об'єкту, називаються 

дистанционны-ми точками або точками віддалення (див. мал. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 5. Точки сходу 
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Практична робота: Побудова куба в перспективі. 

Робота виконується на листі формату А3. 

Необхідно побудувати куб з різних точок горизонту. 

Ссилка для виконання роботи: 

https://www.youtube.com/watch?v=fH3mNLtqYn4 

 

 

 

!!!! Виконану практичну роботу надіслати на ел.почту: maletz_natasha@ukr.net 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fH3mNLtqYn4
mailto:maletz_natasha@ukr.net

