
Методичні рекомендаії до виконання практичної роботи № 6. 

 

Змістовий модуль 3.  

Особливості зображення форм, об’єму та конструкції предметів 

 Практична робота № 6. Малювання конструкції і форми, об’єму окремих 

предметів геометричної форми (4 години) 

Мета заняття: освоєння методики зображення об’єму геометричних 

тіл. 

✓ навчитися виявляти об’єм геометричних тіл світлотінню. 

Здобувач освіти повинен знати:  

- поняття про світлотіньове вирішення предметів геометричної 

форми; 

- послідовність виконання тонального вирішення геометричних тіл.  

Здобувач освіти повинен уміти:  

- виконувати світлотінь на  предметах геометричної форми;  

- застосовувати при виконанні рисунків отримані знання про лінії, 

штрихи, перспективу, тональне вирішення. 

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 Cylinder 

 Темний циліндр з відблиском 

https://youtu.be/hSAf6TXOEC0 

2. Как рисовать "Свет" - А. Рыжкин 

https://youtu.be/UXIu8n1iT1Y 

 

Питання для актуалізації опорних знань:  

1. Які основні градації світла та тіні?  

2. Що таке рефлекс? Як його зображають у тональному відношенні? 

 

Зміст завдання та методичні рекомендації до нього: 

Завдання 

1. Вивчити методи виявлення форми окремих предметів геометричної 

форми. 

2. Виконати малюнки геометричних тіл зі світлотіньовим вирішенням. 

Методичні рекомендації 

Градація світла і тіні: світло, напівтон, власна тінь, рефлекс, падаюча 

тінь – надають малюнку не тільки точність моделювання форми, а і створюють 

тонкий художній образ. Тон в чорно-білому малюнку може передавати і 

відчуття кольору, не втрачаючи при цьому передачу власного тону, а також 

https://youtu.be/hSAf6TXOEC0


забезпечувати читабельність силуету предмету та будувати цілісний простір 

зображення. 

Якщо мистецтво лінійного малюнку передбачає нерівнозначність того, 

що передається всередині і ззовні лінійного контуру, то мистецтво тонального 

малюнку складається з чіткої співрозмірності між природними тональними 

співвідношеннями та всім світлотіньовим рішенням малюнку. Слід не 

забувати і про тональний масштаб, який передає всю гаму тональних 

відтінків та їх розтяжку при ліпленні форми між сусідніми світлотіньовими 

зонами, в межах яких знаходяться проміжні зони. За допомогою властивих 

предмету світлотіньових градацій на об’ємі досвідчений художник виявляє 

найбільш характерні особливості форми, враховуючи її світлотіньові 

характеристики. В залежності від освітленості частин, граней, вигинів 

поверхні ми і сприймаємо зображувану форму. 

 

Малюнок 41 – Світло та тінь в малюнку 

 Освітлена і тіньова частини предмету створюють основні градації світла 

та тіні. Освітлена частина має градації напівтонів, а тіньова – втричі 

збільшує ці градації: власна тінь, рефлекс, падаюча тінь. Рефлекси зазвичай 

темніші, ніж  

http://matita.com.ua/linijna-pobudova-malyunku/


напівтони. 

Малюнок 42 –  Градації світла та тіні 

 

Падаюча тінь утворюється в результаті 

освітлення предметів від освітлених частин 

форми, які затримують прямі промені світла. 

Вони характеризують форму, на яку падає 

світло. Предмети з рівною, плавною формою 

потребують м’якого світлотіньового 

рішення без різких перепадів та абсолютного 

поглиблення тіней. 

 

 

 

Малюнок 43 –  Різниця між кулями, виповненими без  

та за допомогою світлотіні 

Порівнюючи світлотіньові відношення поверхонь геометричної форми, 

художник прагне передати на малюнку тільки їх основні градації (світло, 

напівтон, власна та падаюча тіні). Ліплення тоном здійснюється тільки після 

ретельної лінійної побудови малюнку. Це особливо важливо при вираженні 

тоном форми геометричних фігур, таких як куб, конус, циліндр, куля. 

 

 

Малюнок 44 –  Приклади світлотіньових рішень геометричних тіл  

При тіньовому моделюванні форми кубу враховують характер освітлення, 

джерело світла та лінійно-конструктивні особливості співвідношення площин 

http://matita.com.ua/linijna-pobudova-malyunku/


форми кубу. Нанесення тону починати потрібно з тіньової грані легким 

штрихуванням. Головне – плавно і поступово посилювати тінь, заповнюючи 

нею всю площину форми з градацією рефлексів, при цьому помічаючи 

виділення краєвого контрасту ближчої до нас форми.  

Після цього необхідно перейти до виявлення напівтону, враховуючи межі 

освітлених та неосвітлених граней кубу. Вони повинні легко читатися, 

особливо до верхнього кута тіньової поверхні, який є найближчим до джерела 

світла. Тіньову грань в нижньому куті кубу зазвичай висвітлюють, позначаючи 

при цьому падаюче та відбите від предметної площини світло (рефлекс). 

Падаючу тінь позначають після побудови її проекції від крайніх 

вертикальних ребер кубу і верхньої грані на площині предмету. Вона також 

повинна бути ясною та чистою біля нижньої основи кубу, оскільки більш 

віддалена від джерела світла. Запроектована падаюча тінь зазвичай «легша» за 

власну тінь кубу. 

 

Малюнок 45 –  Світлотіньове рішення для кубу 

 

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,  

Малюнок 46 –  Малюнок куба з натури  



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 

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. 

 

Розподіл елементів світлотіні для конусу трохи важчий, ніж їх розподіл 

для кубу. При боковому освітленні найбільш світле місце конусу, поступово 

розширюючись з наближенням до основи, набуває форми витягнутого 

трикутника. Співвідношення світла і тіні, характер напряму ліній та побудова 

власної тіні предмету залежать від напряму променів світла, які падають на 

предмет, та від форми самого предмету. Контраст між світлом та тінню 

визначається на вершині збільшенням радіусу конічної поверхні.конусу, його 

зменшення передбачено постійним збільшенням радіусу конічної поверхні. 

 

Малюнок 47 –  Світлотіньове рішення для конусу 



Моделювання кулі залежить від вміння будувати правильний круг. Після 

позначення лінії власної тіні, яка проходить по окружності кулі, можна 

починати ліплення її об’єму за допомогою штрихів. При цьому слід 

враховувати положення найбільш освітленого місця та границь тіньового 

контрасту. 

Ступінь освітленості по мірі зближення до них буде постійно 

зменшуватись і з часом перейде у власну тінь. Падаюча тінь від кулі – це 

завжди тінь від кругу, яка утворюється завдяки перетину променів світла, що 

ідуть по дотичній від джерела світла, на який власне падає тінь, до поверхні 

предмету. 

 

 

Малюнок 48 –  Положення джерела світла відносно кулі 

При віддалені поверхні кулі від очей контраст між світлом та тінню 

послідовно гасне (оскільки зменшується природна інтенсивність світла), а 

власна і падаюча тіні послідовно висвітлюються. Фон, на якому вирішена 

форма кулі, сприяє кращому виявленню об’єму кулі за допомогою світлотіні. 

http://matita.com.ua/tehnika-shtryhuvannya-olivtsem/


 

Малюнок 49 –  Світлотіньове рішення для кулі 

Малювання кулі в перспективі зі світлотінню 

Намалюйте кулю в перспективі олівцем на аркуші паперу формату А4. 

Куля має замкнуту сферичну поверхню, особливість будови якої полягає 

в тому, що всі її конструктивні точки знаходяться на рівній відстані від центру. 

Таким чином, поверхня кулі розглядається як форма, утворена обертанням кіл 

(утворюють) навколо осі (діаметра). 

Послідовність малювання кулі. 

Перший етап. Визначення розміру кулі, точки опори і площини, на якій 

вона знаходиться. 

Другий етап. Уточнення діаметру окружності кулі, визначення границі 

між світлом, півтонів і власної тіні, рефлексу і падаючої тіні.   

Малюнок 50 –  Малюнок кулі з натури 

 



Третій етап. Передача обсягу штрихами, що накладаються за формою 

кулі. Необхідно звернути увагу на плавність тональних переходів на 

сферичній поверхні. 

 

Малюнок 51 –  Конструктивна будова кулі  

Лінійно-конструктивна побудова кулі не представляє особливої 

складності, значно складніше виявити її форму світлотінню. На малюнку 

наочно показані прийоми і методи побудови кулі з двома і більше 

утворюючих, тому зупинятися на них немає необхідності. 

Побудова такого геометричного тіла, як куля, особливої складності не 

представляє, якщо виключити бездоганну за точністю проведення криву лінію. 

Втім, вона потрібна лише при побудові, а в завершеному тоновому малюнку 

зникне, як взагалі не існує. Вже говорилося про те, що не лінії є межами форми. 

Для побудови досить обмежитися двома-трьома пересічними 

утворюючими. Відклавши від центру радіуси кулі, проводять замкнуту криву 

- контур кулі, після чого можна приступити до ліплення його форми 

світлотінню, видаливши попередньо допоміжні лінії побудови. 

Гіпсову модель кулі, призначену для малювання з натури, розташовують 

перед рисувальником на відстані, не обов'язково відповідній потрійній 

величині висоти натури. Добре освітлена зліва і зверху натура видна з дещо 

більшої відстані. 

Побудувати коло можна вертикальними лініями, що перетинають 

горизонтальні і двох похилих під кутом 45 °. Відклавши від центру всюди 

однакові радіуси, легко провести замкнуту криву, яка стане кордоном маси 

кулі. 

Після того як коло намічене, уточніть його межі, видаліть допоміжні 

побудови і приступіть до виявлення сферичної форми кулі. 



Складність об'ємної побудови кулі тоном пов'язана з багатством 

світлотіньових коливань (градацій світлотіні) на його поверхні в порівнянні з 

іншими тілами, що обумовлено не тільки характером сферичної поверхні, але 

одночасно і ступенем освітленості. 

Освітлена поверхня поступово зменшується, огинаючи коло, 

переходячи від світла до тіні - до збільшується кордонів власних тіней і на 

затінений ділянці кулі, де тон поступово висвітлюються рефлексом і м'яко 

переходить з однієї тональності в іншу - до падаючої тіні. Падаюча тінь 

темніше власної, особливо біля його заснування. 

Тут цілком підходить скульптурний термін «ліплення». Дійсно, 

домогтися передачі в малюнку враження кулястої форми (сферичного обсягу) 

можна тільки при правильному визначенні тональних відношень - ніби 

«виліпив» форму. 

Поступовість зміни освітленості кулі теж виражена тими ж градаціями, 

що і у циліндра, відрізняючись лише характерами, поверхні. У циліндра всі 

непомітні, світлішають до відблиску і поступово згасаючі при наближенні до 

тіні переходи розподілені по прямій вертикалі. У кулі свій, сферичний, 

характер поверхні, і світлотінь по ній йде, як по колу. 

Світлові промені, перпендикулярно потрапляють на сферичну 

поверхню, утворюють на кулі відблиск, навколо якого починається непомітне 

потемніння, все сильніше поширюється по поступово збільшуваній дузі, поки, 

нарешті, не переходить в місяцеподібну по невидимим контурах тінь, не 

доходить до заокругленого краю тіла, бо йому перешкоджає рефлекс, сам 

поступово світлішає при наближенні до падаючої тіні. 

Малюнок 52 –  Зображення форми кулі: а й б надмірно посилені краї 

форми, на малюнку в - краї форми помірно підпорядковані їй. 

 

Передати такий розподіл світлотіньових переходів для недосвідченого 

рисувальника дуже важко. Для цього необхідні старанність і культура 

малювання, розуміння завдання, продуманість кожної стадії роботи. 

Складність при передачі форми кулі світлотінню виникає в процесі 

виявлення тональних відношень між його контуром і фоном, тобто при 

створенні ілюзії об'ємності. Контури кулі на видимому тлі повинні бути 

намальовані м'яко і переконливо, щоб краї форми не виривалися з глибини 

простору, а викликали враження її заокругленості. Як приклад, наведено 

зображення форми кулі. Всі кулі виконані в тоні в рівній мірі, проте 



сприймаються по-різному. У куль а й б надмірно посилені краї форми, на 

малюнку в - краї форми помірно підпорядковані їй (мал. 52). 

Врахуйте, що дотримання правил моделювання форми тоном при 

різноманітній в розумних межах техніці штрихування дає неминуче позитивні 

результати (мал. 53). 

Малюнок 53 –  Моделювання форми кулі тоном 

Щоб навчитися правильно працювати світлотінню, необхідно знати 

закономірності її розподілу. Вивчивши ці закони на простих геометричних 

тілах, можна розібратися в світлотіні будь-яких складних за формою 

предметів. 

Правильно взяті в зображенні світлотіньові переходи передають ілюзію 

матеріальності гіпсу. 

Світлотіньове рішення для циліндру включає в себе елементи всіх 

попередніх геометричних фігур, тому немає потреби розписувати кроки його 

побудови. Подаємо графічне зображення: 

 

Малюнок 54 –  Світлотіньове рішення для циліндру 

При тональному рішенні малюнку з фоном потрібно для себе чітко 

визначити: що являється більш темним – власна тінь предмету чи фон, на 

якому знаходиться наш предмет. Кращому та більш виразному тональному 

трактуванні форм сприяє знання тональної гами малюнку і техніки 

штрихування, яка визначає густину тону (при зближенні штрихів один до 

одного) та виразність всього малюнку. 



Вправи 

Вправа 1. Виконайте світлотіньове рішення куба. 

Вправа 2. Виконайте світлотіньове рішення призми.  

Вправа 3. Виконайте світлотіньове рішення кулі. 

Вправа 4. Виконайте світлотіньове рішення конуса. 

 

Результати виконання роботи 

Результатом виконання аудиторної і домашньої роботи є виконання 2 – 5 

малюнків геометричних фігур із світлотіньовим вирішенням. Приклади 

світлотіні геометричних тіл представлені на мал. 31-35. 
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