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Тема: «Малювання голови в різних зворотах.» 

Мета: 

 Вивчити та відпрацювати малювання голови в різних розворотах. 
 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. 

Важливі рекомендації перед початком роботи 

Отже, що ж потрібно знати, щоб намалювати головулюдини поетапно? 

Портрет дівчини або хлопця - складний вид мистецтва, тому приступати до 

нього потрібно, вивчивши етапи роботи. 

Професійні художники радять спочатку вивчити 

наступні поради: 

 Уважно розгляньте фотографію, 

продумайте, як розташуйте на папері все 

елементи малюнка потрібних форматів. 

 Начерки варто виконувати добре 

заточеним олівцем, не зовсім жорстким, 

щоб лінії виходили тонкими. 

 Не потрібно поспішати прати чорнові 

обриси начерку до отримання чіткого 

результату. 

 Робота вимагає чітких дотримань 

пропорцій. 

 Слід зазначити, що зверху форма голови 

більш округла, а знизу - загострена. 



 Чіткий малюнок виходить не з першого разу, але тренування дозволяє 

правильно передати необхідні емоції і тонкощі погляду. 

Основний контур і осьові лінії 

Початковий контур обличчя - головний етап у 

правильномузображенні портрета людини. 

Намальована олівцем голова починається з 

овалу обличчя. Як би дивно це не звучало, але 

початком даного овалу повинен стати коло. Для 

цього в центрі малюнка необхідно поставити 

крапку, по якій ведеться орієнтація подальшого 

малюнка. 

Можна за допомогою циркуля від даної точки 

виконатиколо потрібного радіуса. Потім від неї 

ж проводиться пряма лінія вниз, перетинаючи 

вигин кола ще на таку ж довжину, як і до нього. 

Це і буде крайня точка щелепи. Злегка 

натискаючи на олівець, слід зробити 

правильний овал: зверху - округлий, внизу - 

загострений. Його форма може бути різною, 

адже особа буває круглим, витягнутим або 

вилицюватим. 

Тим, хто бажає дізнатися, як намалювати головупоетапно олівцем, потрібно 

навчитися наносити осьові лінії на овал (зробити ескіз). Вони допомагають 

правильній побудові особи, його пропорцій. Спочатку в центрі 

горизонтально проводиться лінія, що ділить малюнок навпіл. Потім кожна з 

вийшов половинок ділиться паралельно ще навпіл. По середині овалу 

проводиться вертикальна вісь уздовж особи. Вийде своєрідна сітка з 8 

відділень. 

Виразні очі - основа малюнка 

Початківець художник повинен знати, що очізображуються посередині овалу 

(голови). На центральній горизонтальній осі будуть розміщуватися очі. Яким 

має бути відстань між ними і ширина? Для цього дану вісь потрібно поділити 

на 8 однакових проміжків. Важливо пам'ятати, що відстань між очима має 

відповідати ще одному оці. Тому від центральної точки вліво і вправо 

відступаємо по одному проміжку, починаємо промальовувати очі, кожен з 

яких буде займати два наступних проміжку. Ширина кожного ока буде 

відповідати 2/8 центральної лінії. Головне, щоб вони не знаходилися дуже 

близько один до одного або занадто далеко (важливо вибрати середину, 

можна і без сітки). 

За допомогою очей передається виразність особи,тому важливо точно 

намалювати їх форму і правильно розташувати. Починати зображення слід з 

промальовування нижнього і верхнього століття. Необхідно чітко виділити 

куточки очей. Над верхньою повікою потрібно зобразити пальпебральную 

борозну у вигляді дуги, також повторити і знизу, тільки - поменше. Велику 

увагу слід приділити очного яблука (райдужній оболонці і зіниці). Погляд 



вийде виразним, якщо зіниці будуть 

спрямовані в одну сторону. Ось деякі 

нюанси зображення очей: 

 Їх форма повинна бути незграбною 

фігури зі складками над верхнім і нижнім 

століттям. 

 Дуже тонкими лініями позначається 

товщина століття і слезник. 

 На райдужній оболонці слід зробити 

відблиск. 

 Зіниця потрібно затушувати чорним. 

 Важливим моментом є вії. Намальована 

олівцем голова дівчини відрізняється 

тим, що у неї, звичайно, густі і довгі вії. 

Малюємо ніс 

Спробуємо розібратися далі, як намалювати 

голову поетапно. Після контурів очей слід 

переходити до форми носа. Де він повинен 

розташовуватися? Висота носа повинна 

відповідати розміру центральній і нижній 

горизонтальних ліній. Ширина починається 

від куточків очей. Від них акуратно 

проводимо лінії вниз до риси, зверху над 

якою прорисовуємо три кружечка. Вони 

допоможуть точніше зобразити ніздрі, крила 

носа і центральну частину. Орієнтуючись на 

цю основу, починаємо робити точну 

промальовування носа.  

Виділення брів і волосся 

Далі малюнок починає набувати більшдетальний образ. Зробивши лінію 

перенісся, спробуємо перейти до акуратним брів. Для цього малюнок можна 

перевертати горизонтально. Важливо знати, що починати зображення брів 

краще з точки, ближчою до носа. Правильна висота брови над рівнем очі 

повинна відповідати ще одному оці. 

Після того, як зроблені обриси форми брів, будемо наносити штрихи, що 

нагадують волосинки. Біля носа вони вийдуть більш широкими і густими, а 

ближче до кінця - стоншена і рідкісними. 

Після промальовування брів потрібно перейти до обрису контуру волосся. 

Тут вже все буде залежати від зачіски. 

Правильні контури губ і особи 

Наступний елемент для ескізу - це губи або рот. Як же правильно його 

розташувати. Все просто. Він повинен знаходитися в центрі самій нижній 

частині сітки, під носом. Щоб визначити його довжину по горизонталі, 

проведемо від райдужних оболонок очей вниз дві лінії, це і буде ширина 

рота. У зазначеному місці спробуємо намалювати акуратні губи. 



Нижню малювати простіше, тому краще 

почати з неї. Верхню просто скопіюємо по 

нижній, тільки поділимо її навпіл. У деяких 

дівчат губи пухкі, у інших - витонченние, 

можна орієнтуватися по фотографії. 

Щоб ескіз вийшов закінченим, потрібно 

чітко провести обриси особи. Для цього 

можна трохи виділити вилиці. 

Розташування вух 

Формі і розташуванню вух також потрібно 

приділитиналежна увага. Висота вуха, 

приблизно, дорівнює висоті носа. Вухо 

складається з 5 частин: мочки, завитка, 

противозавитка, козелка, противокозелка. 

Для початку зображуємо вушну раковину 

(загальну форму). Потім малюємо С-

подібний завиток. За допомогою тіней і 

світла робимо внутрішню частину вуха. 

Робота над деталями і тінями 

Тепер стираємо лінії сітки, у нас вийшов 

початковий начерк (ескіз). Подальша робота 

полягає в прикрашення і додаванні тіней. 

Особі потрібно надати більше конкретики. Тут важливу роль грають вилиці і 

форма підборіддя. Важливо дівчину не перетворити в чоловіка, у якого 

підборіддя сильніший. 

Як намалювати голову поетапно олівцем, як усправжніх художників? Тепер 

стираємо лінії сітки, у нас 

вийшовпочатковий начерк 

(ескіз). Подальша робота полягає 

в прикрашення і додаванні тіней. 

Особі потрібно надати більше 

конкретики. Тут важливу роль 

грають вилиці і форма 

підборіддя. Важливо дівчину не 

перетворити в чоловіка, у якого 

підборіддя сильніший. Як 

намалювати голову поетапно 

олівцем, як усправжніх 

художників? Для цього нам 

знадобиться м'який олівець, за 

допомогою якого будемо 

наносити тіні, що надають особі 

обсяг. Контрастами і тінями 

можна виділити потрібні ділянки 

портрета, для цього потрібно 



визначити більш темні і світлі місця. Спочатку їх можна просто обвести, 

потім починати заштриховувати. 

Після цього штрихування можна розтушувати за допомогою шматочка 

паперу в потрібних місцях. Прямі штрихи будуть робити малюнок 

незграбним і жорстким. 

Останні штрихи 

Далі потрібно приділити увагу деталям. Варто затемнити або освітлити в 

деяких місцях очі і губи. Інтенсивність штриха слід постійно змінювати, а 

також стежити за тиском на папір. 

Обличчя дівчини вимагає особливої уваги, так якйого прикрашають волосся 

(зачіска). Вона повинна виглядати природно і підходити для даного типу 

особи. Красиві розпущене волосся прикрашають жіночий образ. Також до 

нього можна додати частину плечей і шию. Родзинкою кожного малюнка є 

міміка ізображення емоцій. Це можна зробити за допомогою брів. Варто 

тільки трішки їх підняти або опустити - особа заграє новими фарбами. 

Підійняти внутрішні куточки очей допоможуть зобразити сумну, часом 

навіть засмучене обличчя. Більш озлобленого людини можна зобразити за 

допомогою відомості брів до перенісся. 

Міміку можливо також намалювати за допомогоюзатемнення райдужки очей 

і підняттям куточків губ. Чим темніше зіницю, тим виразніше погляд. З 

першого разу посмішку на обличчі намалювати складно, але навіть маленьке 

підняття куточків губ робить дівчину милою. Міміка допомагає висловити 

характер людини. Важливо пам'ятати, що свої навички потрібно постійно 

тренувати, тоді більш точно будуть виходити міміка і емоції людини. 

 

Завдання на урок: 

1. Виконати малюнок голови в різних зворотах. 

2. При виконанні малюнку дотримуватись послідовності малювання 

голови людини. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке нарис? 

2. Що таке власна тінь? 

3. Що таке падаюча тінь? 

4. Що таке світлотінь? 

Домашнє завдання: 

 Закінчити виконання малюнку голови в різних зворотах. 

 Визначити основні аспекти конспекту та вивчити їх. 

 Фотографію малюнку надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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