
Методичні вказівки до виконання практичної роботи № 5. 

Змістовий модуль 3.  

Особливості зображення форм, об’єму та конструкції предметів 

 Практична робота № 5. Малювання контурної форми, об’єму предметів 

геометричної форми (3 години) 

Мета заняття: освоєння методики зображення різних предметів у 

просторі. 

✓ отримати необхідні знання законів композиції, законів перспективи. 

✓  

✓ навчитися виконувати зображення предметів геометричної форми у 

перспективі. 

Здобувач освіти повинен знати:  

- передачу пропорцій і просторового положення предметів; 

Здобувач освіти повинен уміти:  

- виконувати лінійні нариси предметів різної форми і конфігурації;                                           

- застосовувати при виконанні рисунків отримані знання про лінії, 

штрихи, пропорції, перспективу. 

- уміти компонувати рисунок.  

Документальне, наочне і технічне забезпечення 

Опорний конспект, роздатковий матеріал - зразки виконаних робіт. 

Матеріали і інструменти: гіпсові геометричні тіла, олівці різної твердості, 

папір формату А3 – А4, гумка, кнопки, мольберти. 

Відеоролики: 

1. How to Draw a Plate - Easy Drawings 

https://youtu.be/VZTn0Ovsays 

2. How to Draw a Still Life: A Cup and Saucer 

https://youtu.be/CSBoEHlnvj0 

1. Малювання об'ємних предметів з кутами  

Малювання об'ємного кубу  

https://youtu.be/onahHfUxAEI 

 

Питання для актуалізації опорних знань:  

1. Як побудувати конструктивну форму кубічних предметів?  

2.  Що таке лінія зламу і площина як складові конструктивного сприйняття 

об’ємної форми? 

 

Зміст завдання та методичні рекомендації до нього: 

Завдання 

1. Розглянути будову геометричних тіл у перспективі щодо їх положення 

до лінії горизонту (на прикладі методичного малюнка викладача).  

2. Виконати вправи на передачу різних гіпсових геометричних тіл щодо їх 

розташування вище, нижче або на рівні лінії горизонту. 

https://youtu.be/VZTn0Ovsays
https://youtu.be/CSBoEHlnvj0
https://youtu.be/onahHfUxAEI


Методичні рекомендації 

Малювання куба в перспективі зі світлотінню 

Намалюйте куб в перспективі олівцем на аркуші паперу формату А4. 

 

Малюнок 27 –Малювання куба в перспективі   

Перший етап. Визначення розміру куба, його основних пропорцій, 

перспективного положення.  

Другий етап. Визначення за допомогою напрямних перспективних ліній 

точного просторового положення всіх сторін куба. Промальовування 

невидимих граней куба легкими лініями. 

 

 Третій етап. Завершення роботи - виявлення обсягу за допомогою 

світлотіньової моделювання форми: ліва площину - світло, верхня площина - 

півтон, права площину - власна тінь з рефлексом, праворуч - подає тінь від 

куба. 

Малюнок 28 – Малювання куба зі світлотінню 

Модель куба повинна бути освітлена штучним світлом, джерело якого 

потрібно розташувати зверху зліва. В цьому випадку добре проглядаються з 

обраної вами точки зору і весь об'єм тіла, світлотіньові градації. Куб ставиться 

під кутом до рисувальника, трохи нижче рівня очей, щоб була видна верхня 

межа. Фон повинен бути світлим, а модель розташовують на сірій драпіровці, 

без складок, розстеленій на підставці для натури.  



Щоб почати роботу, потрібно згадати попередні вправи з малювання з 

натури каркасів геометричних тіл. Подібні завдання вам належить вирішувати 

і зараз. Правда, тепер куб постає перед вами в тому вигляді, в якому він по-

справжньому сприймається об'ємним. Каркас дозволяв бачити куб наскрізь, з 

усіма гранями і ребрами. Тепер частина їх не видно, але оком треба вміти їх 

«бачити», щоб при побудові з урахуванням перспективних скорочень 

неодмінно показати. Тільки тоді говорять про конструктивну будову форми 

геометричного тіла. 

 

Працюючи над конструктивним побудовою куба, потрібно уважно 

стежити за його перспективним скороченням. Для цього необхідно подумки 

уявити форму з даної точки зору в плані, тобто побачити її зверху. Таке 

уявлення дає можливість краще розібратися, як узгоджуються площини між 

собою і в цілому. У малюванні з натури важливо правильно передати не тільки 

видимі співвідношення величин, але і величини кутів між основами двох 

видимих граней, тобто перспективні ракурси. 

Для їх правильного визначення слід зробити перевірку механічним 

способом візування. Тримаючи олівець за кінчик на витягнутій руці, потрібно 

поєднати лінію самого олівця з вершиною переднього нижнього кута основи 

предмета і визначити на око кут нахилу предмета в перспективі. Запам'ятавши 

побачене, проведіть на своєму малюнку відповідну допоміжну горизонтальну 

лінію. Порівнюючи величину нахилу (кута) правої і лівої сторін моделі, 

уточніть малюнок. При необхідності додаткового уточнення слід повторити 

перевірку.  
На малюнку наочно показані способи вимірювання розмірів і перевірки 

перспективного нахилу горизонтальних ребер куба. Зауважимо, що, малюючи 

з натури, не потрібно зловживати прийомом візування, оскільки він носить 

чисто механічний характер визначення розмірів і не сприяє розвитку окоміру. 

Ним користуються на початковій стадії навчання малюванню з натури, і він 

повинен служити лише для допоміжного контролю і перевірки вже виконаних 

робіт. 

При положенні куба зі зміщеним дещо вправо від центру переднім 

вертикальним ребром горизонтальні ребра його лівої грані в перспективі 

будуть наближатися до горизонталі, а ребра правої, навпаки - відхилятися від 

неї. Отже, чим більше скорочується права грань, тим менше буде скорочення 

лівої і навпаки. Це обумовлено взаємним прямокутним розташуванням 

площин куба. 



Однак малювати на папері без попереднього розміщення зображення 

неможливо. Загальна форма куба на папері наноситься так, щоб абрис був і не 

дуже великим, але і не маленьким. Найбільш доцільно представити аркуш 

паперу умовним простором, в якому модель куба займає своє гідне місце. 

Звичайно, на перших порах таке уявлення дається важко, але в кожній 

новій вправі необхідно включати в себе цей своєрідний «механізм», щоб 

згодом довести його до автоматизму. 

Намічений абрис куба зайняв на папері своє місце, і вам можна відійти 

трохи назад, щоб побачити компоновку малюнка на відстані і ще раз 

перевірити правильне або неправильне в даному випадку розташування 

зображення в форматі. Звичайно, від того, як ви спочатку розмістили малюнок, 

залежить багато в чому подальша робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Починайте уточнення величин шляхом зорового порівняння. Вибравши 

певну висоту переднього вертикального ребра куба, підкоряйте їй інші, але 

вже з урахуванням перспективних змін натури. Перш визначте місце цього 

найближчого до вас ребра в наміченому силуеті зображення. Потім намітьте 

висоту даного ребра, проведіть вертикальний відрізок, а на нижній точці його 

проведіть строго горизонтальну лінію, яка стане допоміжною при побудові. 
Потрібно буде трохи пізніше уявити собі горизонтальну лінію, 

перпендикулярну основі ребра в натурі, щоб разом з проведеною на папері 

показати кут, утворений горизонтальним ребром правої межі. Для порівняння 

покладіть до основи гіпсової моделі куба олівець або лінійку, щоб побачити 

кут в натурі. 

Подальша робота з малювання гіпсової моделі куба проводиться як 

поступове виявлення конструктивної основи предмета. Користуючись 

орієнтирами, побудуйте нижню межу, постаравшись «побачити» її обриси з 

усіх боків, тобто покажіть невидимі ребра, як це робилося при побудові 

каркаса куба. Одночасно намічайте всі інші вертикальні ребра, постійно 

порівнюючи величину їх з ребром, ближче всіх знаходяться по відношенню до 

вас. 

Куб є одним з найпростіших геометричних тіл. Щоб краще зрозуміти 

геометричну форму куба, його просторову конструктивну схему (структуру), 

розглянемо каркас куба. 



Для того щоб куб виглядав достовірно в тривимірному зображенні, Вам 

слід визначити таку точку зору, при якій предмет виглядає досить 

переконливим в обсязі. Зображення каркаса куба проводиться з урахуванням 

його пропорцій, за законами перспективи. При звичайному погляді зверху (в 

ракурсі) підстава каркаса куба (квадрат) виглядає ромбом. Перспективну 

побудову куба відповідно до його повороту слід починати з квадрата основи, 

тобто з його плану, що лежить в горизонтальній площині, що йде в глибину до 

лінії горизонту. 

Малюнок 29 – Малюнок куба з власною тінню 

Щоб отримати нижню частину (ромб), необхідно позначити чотири 

точки і з'єднати їх чотирма лініями. З точок основи проводять вертикальні лінії 

- ребра. Для завершення побудови, як і в першому випадку, позначають чотири 

точки і, з'єднавши їх чотирма лініями, отримують верхню основу куба (ромб). 

Необхідно відзначити одну важливу деталь, що стосується характеру 

ліній при побудові зображення на площині. Крім дотримання пропорції і 

перспективи, лінії, що визначають просторову глибину, повинні бути 

проведені різного ступеня контрастності. Лінії прилеглих ребер слід 

проводити більш контрастно, ніж тих, що знаходяться в перспективному 

видаленні. Причому різниця ліній повинна бути гранично помітною 

відповідно до просторової глибини. 

Знаючи правила перспективи, зв'язуйте з побудовою видимі зміни 

форми куба. Дві точки сходу умовних продовжень ребер, що знаходяться під 

кутом до вас, залишаються орієнтирами для побудови всіх останніх чотирьох 

верхніх. 



Малюнок 30 – Перевірка точності побудови куба 

Перспективний рисунок куба може бути порівняно легко побудований і 

перевірений різними способами. 

Після того як ви побудували «скелет» куба, порівняйте малюнок з 

натурою і подумайте, що кидається в очі перш за все - весь куб або деталі 

форми. В цьому випадку стануть видні допущені неточності. 

Поки їх усунути легко, бо ви при побудові форми геометричного тіла, 

сподіваєтеся, що не перестаралися в нанесенні слідів олівця на папері. 

Запам'ятайте, при побудові форми зображуваного предмета всі лінії повинні 

проводитися легко і впевнено. 

Чому ж ви побачили в малюнку неточності? Наше зір, як стало відомо 

завдяки експериментальним даним вчених-психологів, спочатку схоплює 

загальну форму предмета, на короткий час ніби фіксує її. 

Усунувши помилки побудови, ще раз звірте зображення з натурою і 

переконайтеся, що конструкція намальованого куба відповідає видимій 

моделі. Оскільки зображення куба на папері ведеться відносно швидко, при 

правильній побудові ви не повинні намічати об'ємну форму геометричного 

тіла легким штрихуванням, показуючи цим самим тіньову сторону предмета, 

бо вона напрошувалася сама - відомо, що ми малюємо подобу предмета, і те, 

що бачить наше око в натурі, воно «хоче» бачити в малюнку. 

Світлотіньові відношення в малюнку теж повинні бути побудовані. Ми 

говоримо в застосуванні до образотворчої діяльності різні слова, наприклад, 

«масштаб побудови», «тоновий масштаб». У першому вираженні треба мати 

на увазі визначення в малюнку розмірів і співвідношень частин предмета в 

порівнянні з натурою. 

Малюючи з натури, ви абсолютно правомірно намагаєтеся передати 

зображення таким, яким сприймаєте предмет. Штрихуванням або тушуванням 

 

Малюнок 31 – Малюнок куба з натури 

 ви моделюєте об'ємність предмета, показуючи в зображенні підглянуті в 

натурі освітлені, перехідні від світла до тіні і затінені ділянки. Закінчуєте цю 

роботу, лише переконавшись, що в малюнку вірно передані світлотіньові 



відношення. Цим самим ви витримали в зображенні тоновий масштаб, тобто 

зуміли знайти пропорційні співвідношення найтемніших і найсвітліших тонів. 

Тонові малюнки створюються вмілим розподілом світла, півтіні і тіні за 

допомогою штрихової техніки. 

Моделюючи форму куба тоном, ні в якому разі не поспішайте відразу 

прокласти тіньову грань геометричного тіла. По-перше, це не вдасться, і по-

друге, як не малюють, так і не завдають тон по частинах. Справа тут в різниці 

природного світла і білизни паперу, в матеріальності натурального предмета і 

заштрихованої олівцем поверхні аркуша паперу і т. д. 

Домогтися вірного (а не один-в-один) тону дозволяють розумно 

побудовані в малюнку пропорційні натурі відношення. 

 

Малювання призми в перспективі зі світлотінню 

Послідовність малювання шестигранної призми 

 

Перший етап. Визначається розмір шестикутника, його основні 

пропорції, перспективне становище. 

Другий етап. Здійснюється детальний аналіз конструктивної побудови. 

Його рекомендується почати з передньої стінки шестикутника. Потім 

аналогічно передній стінці шестикутника будується його задня стінка. На цій 

стадії побудови рекомендується форму шестигранної призми малювати 

 «наскрізь». 

 



Третій етап. Здійснюється світлотіньове моделювання форми 

шестикутника. Проглядаються її закономірності в залежності від місця 

джерела світла і нахилу площини до цього джерела: передня площина 

найсвітліша, по верхній межі проходить змінне світло (легкий півтон), бічна 

грань - густий півтон, нижня межа - тінь з рефлексом, самий темний тон - 

падаюча тінь. Узагальнення і завершення роботи. 

Малюнок 32 – Малюнок призми, що лежить,  з натури 

Шестигранна призма характеризується дванадцятьма точками 

просторових кутів основи і шістьма лініями ребер. Її вісь визначається лініями, 

проведеними від протилежних просторових кутів основи, де точка їх перетину 

буде центром, через який проходить вісь призми. 

Для правильного визначення її просторових кутів, так само, як і при 

побудові тригранної призми, необхідно починати роботу з побудови еліпса та 

кола під ним. Відповідно до видимого положення предмета при даній точці 

зору слід правильно визначити на окружності точки просторових кутів 

правильного шестикутника. 

Необхідно звернути увагу на поворот призми, не слід малювати 

шестигранну призму при симетричному розташуванні її площин. Тому при 

виборі місця малювання потрібно сісти так, щоб предмет виглядав найбільш 

виразно, об'ємно, як, наприклад, показано на рис. 32. 

Перспективна побудова шестигранної призми виконують тим самим 

способом, як і при зображенні тригранної призми. Складність полягає в 

правильному визначенні з видимого положення перспективно скорочених 

граней, їх пропорційних відношень. У цьому випадку також слід 

користуватися допоміжним колом в плані біля нижньої основи призми. 

 Побудувавши окружність основи призми, потрібно визначити шість 

просторових кутів по колу. При цьому важливо правильно відкласти рівні 

відрізки з урахуванням повороту призми, тобто з видимого положення. 

Поєднуючи точки легкими лініями, необхідно простежити за паралельністю 

протилежних сторін. Отримавши точки просторових кутів основи, так само, як 

і в першому випадку, слід перенести їх на нижню основу еліпса. Необхідно 

відзначити, що при перенесенні просторових кутів на основу еліпса 

враховують перспективне скорочення його дальньої половини, хоча ці зміни і 



несуттєві. 

Головне, не допустити зворотної перспективи. Поєднавши лініями всі 

точки на основах, приступають до перевірки виконаних робіт. Помічені 

помилки, не відкладаючи, виправляють. З метою досягнення найбільшої 

виразності зображення просторової форми потрібно ближні вертикальні і 

горизонтальні лінії ребер посилити, а дальні - послабити. При необхідності 

продовження роботи над малюнком слід позбутися допоміжних ліній 

побудови за допомогою гумки. 

 

Малювання тіл обертання в перспективі зі світлотінню 

Намалювати тіла обертання в перспективі олівцем на аркуші паперу 

формату А4. 

Тіла обертання характеризуються віссю, радіусами основ і 

конструктивними точками, що утворюють поверхні тіл. Щоб краще 

розібратися в принципах конструктивної побудови форми циліндра і конуса, 

слід звернути увагу на малюнок, де вони зображені у вигляді прозорих 

дротяних моделей. На малюнках ясно виражені конструктивна основа і 

об'ємно-просторова характеристика форми предметів. Завдання полягає в 

тому, щоб навчитися грамотно і правильно зображати їх на площині. Для цього 

необхідно засвоїти основні принципи та способи конструктивної побудови 

таких зображень. 

 

 

Малюнок 33 – Хибне та вірне зображення циліндра 

 

 

Перш ніж перейти до побудови тіл обертання, необхідно 

звернути увагу на одну обставину. У зображенні тіл обертання 

одним з найбільш складних елементів є малювання кіл їх основ в 

перспективі. 



 

Малюнок 34 – Конструктивна побудова тіл обертання 

Для наочності наведені малюнки, де показані типові помилки, яких 

припускаються при малюванні основ циліндрів. Так, заснування першого 

являє собою фігуру з двох дуг, що утворюють при перетині гострі кути по 

краях, через що відсутнє враження кола в ракурсі. Щоб уникнути подібних 

помилок, спробуємо виконати наступну роботу. 

Виріжемо з картону круг, вставимо по його краях симетрично дві кнопки 

з пластмасовою головкою. Потім, тримаючи великим і вказівним пальцями 

головки кнопок, розглянемо коло в різних похилих положеннях. Обертаючи 

його уздовж осі, ми побачимо, як окружність змінює форму, перетворюючись 

з кола в більш вузьку фігуру. 

Але як би ми не повертали коло, воно ніколи не утворює 

кутів, а приймає форму замкнутої кривої з плавним вигином 

обрисів бокових контурів. Для прикладу розглянемо малюнок 

кілець, розташованих в різному перспективному ракурсі. 

Залежно від положення кілець в ракурсі, їх форма 

поступово змінюється. Чим вище лінія горизонту, тим більше 

розширюється кільце (коло, окружність) і, навпаки, у міру 

наближення до лінії горизонту кільце звужується, 

перетворюючись поступово в форму у вигляді прямої лінії, коли 

лінія горизонту (рівень очі) виявиться на одному рівні з кільцем. 

При низькому розташуванні лінії горизонту зміна форм 

кілець відбувається таким самим чином, як і в першому випадку. 

На особливу увагу заслуговує положення кільця на рівні очей 

спостерігача, коли воно являє собою пряму лінію. У цьому 

випадку не тільки кільце, але і будь-яка горизонтальна площина буде видима 

як пряма лінія, причому не тільки при горизонтальному, але і вертикальному, 

і похилому їх положенні. 



Розглянувши і вивчивши окружності і їх зміни в перспективному 

ракурсі, можна перейти до способів і прийомів зображення кіл на площині. 

Окружність - це замкнута геометрична лінія, всі точки якої віддалені від 

центра на рівній відстані. 

Еліпс - це замкнута крива лінія, яка будується на двох взаємно 

перпендикулярних осях: великий - горизонтальної і малій- вертикальній, що 

поділяють один одного навпіл в точці перетину. 

У малюнку під еліпсом слід розуміти перспективне зображення 

окружності, де немає кутів, а є плавний перехід від ближньої частини до 

дальньої. 

Для правильної перспективної побудови еліпса необхідно розглянути 

способи і прийоми зображення квадрата з окружністю на площині, 

використовуючи для цього перспективно лежачий квадрат і його діагоналі, на 

яких зазначаються додаткові точки. 

Побудова еліпса є початковим етапом роботи над побудовою циліндра і 

інших тіл обертання в вертикальному положенні на горизонтальній площині. 

Як приклад перспективної побудови кола візьмемо предмет, форма якого є 

окружність, спортивний обруч. Для оптимального розгляду предмета в ракурсі 

обруч покладемо на підлогу на відстані 6-7 метрів. Зображення слід починати 

з визначення лінії горизонту і точки сходу на ній. У цьому випадку точка сходу 

окружності обруча буде перебувати на рівні ваших очей (лінія горизонту). 

Малюнок 35 – Особливості конструктивної побудови  

зображення циліндра 

Визначивши лінію горизонту, позначте на ній точку сходу, а від неї 

проведіть перпендикулярну лінію, на якій потрібно зазначити центр 

окружності обруча. Через цю точку слід провести горизонтальну лінію, 

паралельну лінії горизонту, відкласти на ній вправо і вліво радіуси обруча, а 

отримані точки з'єднати з точкою сходу. Маючи лінії сходу з урахуванням 

перспективних скорочень, приступайте до визначення на око довжини малої 

осі еліпса. 



Побудуйте квадрат в перспективі таким чином, щоб його сторони 

проходили через отримані зарубки. Для цього потрібно обвести вже намічені 

допоміжні лінії, що йдуть в глибину точки сходу. Правильною 

промальовуванню окружності сприяє визначення її центру, для чого з'єднують 

двома діагональними лініями протилежні просторові кути квадрата. Їх 

перетин дасть центр окружності, через який по горизонталі проходить велика 

вісь еліпса. Причому, велика вісь еліпса на горизонтальній площині завжди 

горизонтальна, її довжина відповідає горизонтальному діаметру окружності. 

Його мала вісь визначає вертикальну ширину еліпса і знаходиться під прямим 

кутом до великої осі. 

Малюнок 36 – Зображення предметів, що відносяться до тіл обертання 

Перспективне побудова кіл підводить до правильного зображення 

предметів, що відносяться до тіл обертання. Так, наприклад, вправи з 

малювання циліндра допоможуть надалі при зображенні складних за формою 

предметів, в яких коло є важливим складовим елементом. Дотримуючись 

методичного принципу послідовності виконання навчальних завдань, слід 

перейти від побудови кіл до побудови зображення циліндра і конуса. 

 

Малювання циліндра в перспективі зі світлотінню 

Намалювати циліндр в перспективі олівцем на аркуші паперу формату 

А4. 

 



Перший етап. Визначення розмірів циліндра, основних пропорцій 

(висоти і ширини). Знаходження його розташування на аркуші. Побудова 

осьових ліній. Для цього визначається положення вертикальної осі циліндра. 

Перпендикулярно до неї будуються осьові лінії верхньої і нижньої основ 

циліндра. 

 

Малюнок 37–Малюнок циліндра з натури 

Другий етап. Промальовування овалів, передають перспективне 

скорочення верхньої і нижньої основ циліндра. Визначення границі між 

світлом і тінню. 

Третій етап. Нанесення світлотіні для виявлення обсягу. Штрихи 

підкреслюють форму циліндра. Узагальнення і дотримання вірних тональних 

відношень в процесі завершення роботи для досягнення закінченості малюнка. 

Далі побудова форми циліндра виявляється дієвим засобом розвитку 

знань і практичних навичок в малюванні, так як допомагає добре засвоїти 

правила перспективи і конструктивної будови предметів. Виконуючи цю 

роботу, ви повинні діяти впевнено, вільно тримати олівець. 

Зображення геометричного тіла, розташованого на горизонтальній 

площині в звичайному вертикальному положенні, слід починати з побудови 

його заснування. Як видно, на основах циліндра є круглі за формою поверхні, 

обмежені колом. З колом ми вже ознайомилися і знаємо методи і способи його 

побудови на площині. Грунтуючись на методі лінійно-конструктивної 

побудови зображення каркасних моделей, слід перейти до розгляду 

зображення циліндра. Зображення циліндра слід починати з визначення 

основних пропорційних величин - діаметра основи і висоти. 

Побудова площин кіл основи виконують тим же способом, що і при 

зображенні кіл - вписуванням в квадрат. 

Вісь обертання тіла (вісь циліндра) завжди перпендикулярна до площин 

кіл основи. При прорисовці окружності в квадратах їх вертикальні і 

горизонтальні осі потрапляють своїми кінцями в середини сторін квадрата, 

тобто в точки дотику кола зі сторонами поверхні циліндра. 

Розглядаючи форму каркаса циліндра, бачимо, що нижня частина ширше 

верхньої, отже, ближня висота поверхні циліндра більше, ніж дальня. Їх 

відмінності обумовлені перспективною закономірністю. 



При цьому необхідно зауважити, що надмірно широка нижня основа 

циліндра не сприяє правильній і переконливій побудові малюнка циліндра. 

Тому ширина нижнього еліпса щодо верхнього повинна бути трохи більшою, 

так само як при спостереженні циліндра з дальньої точки зору, а не з ближньої. 

 

Малюнок 38 – Особливості зображення основи тіл обертання в різних 

положеннях відносно лінії обрію 

При зображенні кіл основи еліпса на гіпсовому циліндрі його нижню 

частину слід промальовувати наскрізь, тобто видимою, з подальшим її 

видаленням для продовження роботи за допомогою світлотіней. Це дасть 

можливість простежити за відмінностями в розмірах основ. 

Завершивши перспективну побудову кіл основ циліндра, приступайте до 

промальовуванні країв форми утворюючої поверхні, що з'єднує обидва кола. 

При цьому лінії не повинні бути надмірно контрастними, так як вони 

знаходяться далі, ніж ближні поверхні циліндра ( мал. 39). Однак, без 

посилення ліній ближніх країв основ отримати в малюнку достатнє враження 

об'ємно-просторової форми неможливо. 

 

Малюнок 39 – Послідовність зображення циліндра 



Після закінчення роботи над побудовою малюнка циліндра необхідно 

приступити до його перевірки. Перевіряти слід, відходячи від свого місця на 

відстань не менше 2-4 м, в залежності від розміру малюнка. Чим більше його 

розмір, тим з більшої відстані його слід розглядати. 

Уважно перевіривши допущені в процесі роботи помилки, їх слід, не 

відкладаючи, виправити. 

Зображення циліндра в горизонтальному положенні має свої 

особливості на відміну від побудови циліндра у вертикальному положенні. Це 

обумовлено його циліндричною утворюючою поверхнею, що зв'язує між 

собою обидві круглі основи циліндра. Для прикладу розглянемо каркас 

циліндра. 

Циліндр в горизонтальному положенні можна будувати на основі 

прямокутної призми. Це полегшує об'ємно-просторове і конструктивне 

побудова циліндра, дозволяє правильно визначити вісь обертання по 

відношенню до осі еліпса і, отже, правильно будувати окружності основи 

(еліпси). Визначивши лінію горизонту і положення предмета в просторі щодо 

кута зору (в цьому випадку циліндр знаходиться трохи збоку, а точка зору 

вище циліндра), потрібно намітити його місце розташування. 

При побудові дуже важливо правильно визначити кути горизонтальних 

напрямків предмета на площині, тому зображення призми починають з 

побудови її заснування, у якого всі сторони попарно рівні висоті циліндра і 

діаметру основ кіл. В подальшому ця призма буде служити каркасом для 

побудови циліндра в горизонтальному положенні. 

 

Малювання конуса в перспективі зі світлотінню 

Намалюйте конус в перспективі олівцем на аркуші паперу формату А4. 

Конус визначається радіусом окружності основи і точкою вершини, тому 

при його побудові, так само, як і при побудові конструкції циліндра, роботу 

слід починати з побудови кола основи в перспективному ракурсі. 

Побудувавши окружність (еліпс) основи конуса, необхідно визначити 

його вершину. Для чого від центру основи еліпса проводять вгору вертикальну 

лінію - вісь обертання, перпендикулярну до великої осі еліпса. 

Слід нагадати здобувачам освіти, що вісь обертання і є вісь конуса, яка, 

незалежно від положення в просторі щодо кута зору рисувальника, завжди 

перпендикулярна до кола основи конуса. Визначивши урахуванням його 

пропорції, відзначають точкою його вершину. Після цього на окружності 

основи симетрично намічають просторові точки утворюючих і з'єднують їх з 

точкою вершини конуса. 

При зображенні конуса в горизонтальному положенні, незалежно від кута 

повороту і ракурсів, слід виходити з того, що поверхня кола основи конуса 

завжди повинна бути перпендикулярна осі обертання. Тому велику вісь еліпса, 

вписану в квадрат основи конуса, необхідно будувати на лініях, проведених 

під прямим кутом до осі конуса. 

 



 

Малюнок 40 – Зображення  та конструктивна будова конуса в різних 

положеннях 

 

Розбираючи побудови усіченого конуса, потрібно відзначити, що він, як і 

циліндр, визначається нижньою і верхньою основами, їх взаємним 

розташуванням, з тією різницею, що діаметри цих основ різні. Великі осі 

еліпса по відношенню до осі конуса розташовуються як і раніше під прямим 

кутом, за винятком випадків, коли січна площина проходить під іншими 

кутами. 

 

Вправи 

Вправа 1.  Виконайте лінійний малюнок куба з натури. 

Вправа 2. Виконайте лінійний малюнок призми з натури.  

Вправа 3. Виконайте лінійний малюнок циліндра з натури. 

Вправа 4. Виконайте лінійний малюнок конуса з натури. 

Результати виконання роботи 

Результатом виконання аудиторної і домашньої роботи є виконання 2 – 

4 малюнків предметів геометричної форми з натури.  
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