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Тема: «Малювання чоловічої голови.» 

Мета: 

 Вивчити та відпрацювати малювання чоловічої  голови. 
 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. 

 

Малювання голови людини 

Поряд з тим, що людські особи і голови мають багато спільного по своїх 

пропорціях, обличчя кожної конкретної людини строге индивидуально|. 

Для вивчення пропорцій особи, голови і фігури людини существуют| спеціальні 

пропорційні схеми, засновані на спільних пропорціях. Але голову людини 

бажано вивчати, виконуючи многократно| накидання з гіпсових зліпків, що є 

відлитими з гіпсу копіями грецьких і римських скульптур, скульптур майстрів 

італійського Відродження (Мікеланджело, Вероккьо, Донателло), а також робіт 

французьких скульпторів (Же.-А. Гудона і ін.). 

У класичних зразках форма людської голови з'являється перед нами в 

художньо-узагальненому вигляді без зайвої деталізації, найбільш цілісно. Тут 

виражений певний канон краси в побудові голови, даны| її ідеальні пропорції. 

Голова людини (мал. 36) має наступні пропорції: рівень очей доводиться на 

середину всієї висоти голови, лінія надбрівних дуг і підстава носа ділять висоту 

голови (без волосся) на 3 рівних частини. Лінія рота доводиться на 1\3 відстані 

від підстави носа до підборіддя і відкладається від підстави носа. Величина ока 

дорівнює 1/6 всієї ширини особи в найширшому місці, а відстань між зіницями 

рівна приблизно ширині рота. Слізники очей розміщуються над ніздрями, а 



вухо дорівнює відстані від брів вщент носа. Якщо розглядувати голову в 

профіль, можна відмітити, що вона вписується в квадрат. 

 

Мал. 37, а. Малювання гіпсового зліпка голови людини 

Виявляючи пропорції особи і голови, необхідно пам'ятати, що лише виконуючи 

малюнки з натури, роблячи накидання і зарисовки! можна повною мірою 

вивчити людську особу, його міміку і вираження в певний момент, а також 

виявити індивідуальний характер людини 

Голову людини узагальнено можна представити у вигляді яйцеобразной| або 

яйцевидної форми, нижня частка — вужча в порівнянні з верхньою. У цих 

спільних межах можливі індивидуальні| відхилення (голова вузька і витягнута, 

кулястою або грушевидной| форми і т. д.). Лицьова частка голови уплощена|, з 

боків декілька сплюснута. Стики цієї двох плоскості доводяться на скроневу, 

скуласту кісті і подбородок|. 

Мал. 37, б. Нарис голови людини з натури 

Обличчя і голову людини вважають умовно за 

симетричних, тобто вертикаль, проведена через 

центр голови, ділить її на дві рівні половини. 

Будуючи голову, знаходять так звану лінію 

хрестовини. Горизонтальна лінія хрестовини ділить 

голову на дві рівні, але не симетричні частини: 

верхню — мозкову і нижнюю| — лицевую|. Цю 

лінію розташовують на середині очей. 

При побудові особи у фас лінії хрестовини 

видаються прямими, але при будь-якому повороті 

або нахилі голови вони мають кривизну, яка показує 

перспективні скорочення. Будь-яким складним 

поворотом відповідають різні положення лінії хрестовини. При побудові голови 

користуються і іншими допоміжними лініями — рівень брів, підстава носа, рота 

— що ділять особу на певні пропорційні частки. 

Малюнок голови ведуть послідовно і поетапно (мал. 37, а).  

Перший етап — компоновка зображення на аркуші паперу. Аркуш, який 

знаходиться перед нами, не плоска поверхня, а деяке умовне «вікно в простір». 

Змальовує тривимірність голови на плоскості аркуша, потрібно пам'ятати, що 

малюнок не має бути ні дуже маленьким, ні збільшеним в 1,5...2 разу, його краї 



не повинні упиратися в край аркуша. Знизу і зверху в аркуші 

оставляется| відстань, причому зверху декілька менше, оскільки голова 

будується з шиєю і плечовим поясом і не має внизу закінченого вигляду. Якщо 

погляд направлений в один бік, то на аркуші залишають деяку відстань з цього 

боку. 

Наступний етап — конструктивна побудова форми голови. Для визначення 

характеристики форми необхідно навчитися передавати правильно пропорції. 

Малюючи голову людини по пропорційній схемі, потрібно пам'ятати, що 

характер людини виявляється якраз у відступі від цих пропорцій в ту або іншу 

сторону. Ці відступи невеликі, в декілька міліметрів, але зміна одних розмірів 

спричиняє за собою зміни і інших. Тому, перш ніж малювати яку-небудь 

форму, необхідно уважно її вивчити. 

З визначенням пропорцій тісно пов'язано визначення форми головы| в просторі 

— її нахил або поворот. Якщо, наприклад, ніс знаходиться нижчим за вушні 

раковини, значить, голова опущена вниз; якщо ніс вищий, значить, голова 

закинена вгору. 

На малюнку намічають всі допоміжні лінії побудови, а на них основні частини 

лиця — ніс, очі, вуха, рот — і малюють їх спрощено. Коли визначені пропорції 

і виявлений характер голови, можна намітити світлотіньові градації, стежачи 

постійно за зв'язком всіх часток і цілою формою голови (мал. 37, б). Олівець 

спочатку беруть не дуже м'який, залишаючи можливість для поступового 

уточнення малюнка. 

Опрацьовуючи кожну деталь голови, необхідно стежити за розподілом темних і 

світлих (освітлених) плям півтонами і рефлексами. Ближню до нас форму (носа, 

скули) виділяють контрастніше, а на її перегині роблять найтемнішу пляму. 

Вирушаюча форма світліша, там прокладаються півтони і рефлекси. 

Для узагальнення малюнка голови мольберт з малюнком відставляють на деяку 

відстань, щоб бачити все в цілому. Після цього можна додатково відвести в 

півтони частку голови і уточнити ближні до нас деталі особи (мал. 37, б). 

 

Завдання на урок: 

1. Виконати малюнок чоловічої голови. 

2. При виконанні малюнку дотримуватись послідовності малювання 

голови людини. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке зарисовка? 

2. Що таке пропорція? 

3. Що таке тінь? 

4. Що таке світло? 

Домашнє завдання: 

 Закінчити виконання малюнку чоловічої голови. 
 Визначити основні аспекти конспекту та вивчити їх. 

 Фотографію малюнку надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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