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Тема: «Будова черепа та пропорції голови людини.» 

Мета: 

 Визначити та вивчити будову черепа та пропорції 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. 

Будова голови та шиї людини. 

Кістки шиї складаються з семи шийних хребців, які включають верхню 

частину хребта. Великі м’язи, які впливають на форму шиї, це 

трапецієвидний м’яз в задній частині і грудино-соскоподібного м’яза в 

передній. Вони проходять від задньої частини вуха вниз до внутрішніми 

кінцями ключиць. 

Шия здатна здійснювати рухи у всіх напрямках: нахиляти голову вперед і 

назад, в бік до будь плечу, і обертати її з боку в бік на 180 градусів. 

Крім звукопроводящих структур у вухах, суглобів голови рухається тільки 

щелепа. Всі інші кістки черепа жорстко зчеплені і нерухомі. 

 

М’язи обличчя умовно можна розділити на два типу: 

 кругові м’язи (навколо очей і рота); 

 мімічні м’язи, які скріплюють кістки черепа і шкіру, і сприяють дуже 

широкого спектру виразів обличчя. 



   

 М’язи обличчя 

Пропорції голови людини. Простий 

метод побудови 

Голова, звичайно ж, найбільш виразна 

частина тіла. Ось простий метод побудови, 

який допоможе вам побачити з яких 

простих форм полягає голова. Середні 

пропорції людської голови показано на 

малюнку нижче. Висота голови приблизно 

така ж, як і її ширина при погляді збоку, 

тому в профіль вона вписується в квадрат. 

При погляді спереду, ширина голови 

набагато менше, ніж її висота.  

Почніть з 

малювання голови 

в профіль. 

Намалюйте коло 

для черепа, а 

потім додайте дві 

лінії на передній 

частині чола, щоб 

позначити щелепу, 

як показано на 

картинці вище.  

 

Найпоширенішою помилкою новачків при зображенні голови є те, що 

голова здається плоскою. Тому, як можна швидше, спробуйте намалювати 

вигляд голови в три чверті, прагнучи відобразити округлість і грунтовність 

форм. Використовуйте світлі опорні лінії, щоб позначити центральну лінію 

особи та положення очей. На малюнку показано досить бесхарактерное 

особа, але на даному етапі головне зрозуміти основні форми. Обличчя людей 



відрізняються від усередненого зразка у багатьох відношеннях, як саме буде 

докладно обговорюватися в наступних 

уроках. Ці малюнки представляють 

собою перший крок. Якщо ви намалюєте 

сотні цих спрощених голів, ви прийдете 

до розуміння всіх тонкощів рельєфу 

людської особи і будете в змозі 

наповнити свої малюнки життям і 

характером. 

Найбільш важливо зрозуміти, що особа 

не просто плоска поверхня з накладеним 

на неї деталями. Щоб малювати особи 

успішно, ви повинні розуміти 

тривимірну форму поверхні — ось чому 

ми почали з безхарактерного 

середньостатистичного особи, яке може 

належати як чоловікові, так і жінці. 

Якщо ви 

подивитеся на туманну газетну фотографію 

натовпу нижче, то ви побачите, що кожна особа 

відрізняється від інших лише відображенням 

світла і тіні на ньому, а не формами очей або губ. 

Якщо ви можете уявити собі обличчя як шаблон, 

в цьому випадку ви уникнете поширеної помилки 

створення неживих механізмів очей, носів і уст, 

неразличимых один від одного. Тому практикуйте 

малювання шаблону особи з додаванням світла і 

тіні, поки ви повністю не зрозумієте його форму. 



 На зображеннях 

вище показано кілька 

базових форм 

обличчя і голови під 

різним кутом. Ще раз 

повторюся, зараз 

важливо, щоб ви 

розуміли реальну 

форму поверхні, а не 

просто план. 

 

 

 

 

   

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке зарисовка? 

2. Що таке пропорція? 

3. Що таке тінь? 

4. Що таке світло? 

Домашнє завдання: 

 Законспектувати тему Будова черепа та пропорції голови 

людини . 

 Визначити основні аспекти та вивчити їх. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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