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Матеріал уроку: 

ВИДИ ПЕРСПЕКТИВИ 

Перспектива – це спосіб побудови фігур або постатей такими, 

якими вони є з однієї точки. Перспективне зображення може бути 

побудовано з будь-якої проекційної поверхні. У цьому перспектива 

поділяється на кілька видів. 

1.1. Пряма лінійна перспектива 

Лінійна перспектива - це вид перспективи, розрахований на 

фіксовану точку зору і допускає єдину точку сходу на лінії горизонту 

(предмети зменшуються пропорційно у міру віддалення їх від переднього 

плану). 

Теорія лінійної перспективи уперше з'явилася у Амброджо Ло- 

ренцетти в XIV столітті, а знову вона була розроблена в епоху 

відродження (Брунеллески, Альберти), грунтувалася на простих законах 

оптики і чудово підтверджувалася практикою. Пряма перспектива довго 

являлася як єдине вірне відображення світу в картинній площині. 

За принципом, розробленим Альбрехтом Дюрером, створена модель 

проектуючого апарату (див. мал. 1 попереднього уроку), на якій зручно 

вивчати закони і способи побудови зображень фігур, заданих в 

предметному просторі і отриманих методом центральної проекції на 

площині. Правила лінійної перспективи досі широко використовуються 

графіками і живописцями для правдивого зображення об'ємності 

предметів, їх розташування в просторі один відносно одного, створення 

ілюзії просторової глибини. 

 

Для зображення на площині глибини простору, тобто передачі 
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відчуття простору на плоскому аркуші паперу, необхідно 

дотримуватися законів лінійної перспективи. 

1. Паралельні насправді між собою лінії в перспективі 

перетинаються в точці сходу. Так, насправді ми знаємо, що о йдуть 

паралельно рейки залізниці не перетинаються і відстань між 

рейками залишається незмінною, але бачимо ми їх що ніби 

сходяться на горизонті в одній точці - точці сходу (мал. 14, 15). 

 

2. Рівні по довжині об'єкти в перспективі змінюватимуться в 

розмірах. Чим далі об'єкт знаходиться від спостерігача, тим він 

здаватиметься менше (коротше). Так, наприклад, на малюнках 14 і 15 

шпал залізничних рейок насправді рівні по довжині, але в перспективі 

 



3 
 

створюється ілюзія, що чим шпала дальша, тим вона коротша. 

3. Однакові по висоті предмети або об'єкти зображаються різними за 

величиною: видалені - нижче, розташовані ближче до спостерігача - вище. 

Наприклад, щогли електричної передачі або телеграфні стовпи, що мають 

насправді однакову висоту, у міру їх видалення нам здаються такими, що 

зменшуються і на горизонті перетворюються в точки. При цьому фігури, 

що віддаляються, на листі будуть розміщені вище, наближені - нижче 

(мал. 16). 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке перспектива? 

2. Що таке лінійна перспектива? 

3. Назвіть основні правила побудови лінійної перспективи? 

 


