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ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНІВ ЛІНІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Лінійна перспектива – розділ нарисної геометрії. Перед вивченням 

лінійної перспективи, треба ознайомитися з таким терміном, як «окомір». По 

іншому можна сказати, що окомір – є наглядова перспектива. Але володіти 

хорошим окоміром не знаючи законів перспективи замало, ще треба 

використовувати закони лінійної перспективи. Просто потрібно знати, як все 

влаштовано, як все відбувається. Ваш окомір без самого розуміння лінійної 

перспективи-сліпе копіювання видимих предметів. Успіх в роботі над 

малюнком багато в чому залежить і від знання правил лінійної перспективи 

та вміння застосовувати їх на практиці [1]. 

Якщо подивитися в сторону, вгору, вниз-абсолютно все, що 

віддаляється від наших очей, все підлягає удаваним змінам та скороченню. 

Але ми сприймаємо це як належне, як само собою зрозуміле. Так і повинно 

бути, так бачать наші очі і цієї особливості їх ми часом навіть не помічаємо. 

Ну добре, але ж нам потрібно зобразити приблизно таку ж дійсність вже на 

площині листа. Наша задача полягає в умінні переконливо зображати 

предмети відповідно до нашим зоровим сприйняттям видимих форм в 

просторі. Ми повинні вміти роботу нашого окоміра підкріплювати знаннями 

лінійної перспективи, використовувати її при необхідності. 

Будемо робити з плоского квадрата об'ємний куб використовуючи 

лінійну перспективу. Отже, малюємо квадрат. Всі його сторони рівні, кути 

прямі. Тепер будемо малювати лінію горизонту. Лінія горизонту весь час 

знаходиться на рівні очей. А взагалі це уявна лінія, але яка відіграє важливу 

роль в перспективному побудові зображення. 

Тепер знайомимося з точкою сходу. Це точка, в яку сходяться всі 

паралельні грані предмета. Від кожного кута квадрата проводимопромені в 

точку сходження. Для цього робимо перетину на ньому-з кутка в куток 



(проводимо діагоналі), отримуємо точку перетину діагоналей і по ній 

виводимо перпендикулярну лінії горизонту. Наступний крок-робимо з 

квадратика куб. Для цього нам треба знайти відрізок ab, який буде задній 

гранню куба. У малюнку він визначається окоміром, а ми поки визначаємо 

його по відчуттю. Коли визначили, добудовуємо кубик  вибудовуємо інші 

грані куба [2]. 

Так будується поетапно куб за законами лінійної перспективи 

абсолютно не вдаючись до використання окоміру – наглядної перспективи. 

Але такий малюнок може вийти, якщо ми дивимося точно в фас на 

зображуваний предмет. Варто відхилитися вправо-вліво і картинка виходить 

уже зовсім інша. А найголовніше-точок сходу насправді-дві. Адже і 

відхилятися від предмета ми можемо в дві сторони, як мінімум. Для 

використання лінійної перспективи при малюванні геометричних фігур 

потрібно розвивати своє логічне мислення. Потрібно постаратися вийти в 

розумінні лінійної перспективи на такий рівень, щоб вдаватися до її 

допомоги в малюнку вже на підсвідомому рівні, приймати її як само собою 

зрозуміле. 
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