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Тема: «Конструктивні особливості голови людини.» 

Мета: 

 Визначити та вивчити конструктивні особливості голови людини. 

 Розширити знання та світогляд. 

 Виховати зацікавленість та компентентність до обраної професії. 

На даному етапі ми приступаємо до освоєння професії 7142 «Реставратор 

декоративно-художніх фарбувань. 5 розряду.» Під час навчання за обраним 

напрямком учні повинні ознайомитись та вивчити які конструктивні 

особливості та особливості будови як голови людини, так і фігури людини. 

При вивченні теми № 8. Малювання голови людини , учні більш детально 

розглянуть та вивчать особливості будови чоловічої та жіночої голови, 

будови різних частин черепа, пропорції голови людини, та спробують 

відтворити вивчене на малюнках .  

Для учнів , які навчаються за професією «Реставратор декоративно-художніх 

фарбувань» 5 розряду необхідно добре орієнтуватися серед різновидів 

скульптур різних епох античного мистецтва, вміти відтворити їх початкове 

зображення на малюнках, знайти та запропонувати найбільш раціональні 

способи реставрації. 

Виявлення конструктивних особливостей будови форми голови 

допомагає правильно передавати в малюнку об'єм і положення голови в 

просторі. Щоб вільно справлятися з цією роботою, необхідно ознайомитися з 

схемою конструктивної будови голови. 

Розглядаючи об'ємні форми, у тому числі і голову людини, ми помічаємо, що 

вони обмежені в просторі поверхнями. 

Лінійно-конструктивна схема побудови форми голови людини дуже добре 

передана на малюнку німецького художника епохи Відродження А. Дюрера. 

Основні конструктивні лінії ділять форму голови на пропорційні 

частини:  

 від лінії волосяного покриву до лінії надбрівних дуг,  

 від лінії надбрівних дуг до лінії кореня носа  

 від лінії кореня носа до лінії основи підборіддя. 

Необхідно відзначити, що це умовне ділення голови на частини визначається 

будовою черепа. 



Лінія волосяного покриву проходить через слід коренів волосся (луска). 

Іноді в цьому місці на лобовій кістці є невелике піднесення. Лінія 

надбрівних дуг проходить виступом надбрів’я через точки надочного 

отвору. 

 
Лінія розрізу очей проходить через перенісся і шви скроневих кісток і 

виличних. 

Лінія кореня носа проходить низом виличних кісток і кореня носа. 

Лінія підборіддя - по виступу нижньої щелепи. 

Знаючи ці закономірності, можна точно визначити положення голови в 

просторі. 

Місце розташування ліній розрізу очей і рота визначається також згідно 

закономірностей анатомічної будови форми голови. 

 Якщо відстань від лінії надбрівних дуг до кореня носа розділити на три 

рівні частини, то друга лінія зверху відповідатиме лінії розрізу очей 

 Якщо нижню частину обличчя від підборіддя до кореня носа розділити 

на три рівні частини, то верхня частина буде рівна відстані від кореня 

носа до лінії розрізу рота. 

 Відстань між очима дорівнює ширині ока, тобто лінію розрізу очей від 

одного кута ока до іншого також можна розділити на три рівні частини. 

Це особливо корисно знати, оскільки наше око часто помилятися. Так, 

наприклад, при малюванні голови Юлія Цезаря здається, що у нього відстань 

між очима набагато вужче за ширину ока, якщо ж циркулем по гіпсовому 

зліпку зміряти відстань між очима, то можна знайти, що вона рівна ширині 



ока. 

Висота вуха рівна довжині носа, тобто вуха розташовуються між лініями 

надбрівних дуг і кореня носа. 

Всі конструктивні лінії - лінії надбрівних дуг, кореня носа і підборіддя, 

розрізу очей і рота - між собою паралельні. Ця закономірність поділу голови 

допомагає студенту правильно схоплювати основні пропорції і характер 

моделі. 

Визначаючи місцеположення конструктивних ліній, їх треба шукати не на 

поверхні особи, а мати на увазі, що вони лежать в основі черепа. Наприклад, 

конструктивну лінію підборіддя слід шукати на середині щелепної кістки. 

Лінія кореня носа проходить не у кінчика носа, а у підстави ніздрів; кінчик 

же носа може бути розташований або нижче, або вище за корінь носа 

залежно від положення голови в просторі. 

При невеликих поворотах голови важко визначити, нахилена вона вниз або 

нахилена вгору. І в цих випадках знання схеми конструктивної будови 

голови може допомогти. 

При навчанні рисунку з натури велике значення має вибір точки зору, тобто 

місця, звідки ви спостерігаєте натуру. Абриси натури сильно змінюються 

залежно від того, звідки дивиться той, хто малює. 

 

 

   Питання для самоперевірки: 

1. Що таке перспектива? 

2. Що таке ескіз? 

3. Що таке композиція орнаментів? 

4. Що таке атланти? 

Домашнє завдання: 

 Законспектувати тему Конструктивні особливості голови 

людини 

 Визначити основні аспекти та вивчити їх. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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