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Тема: «Процес малювання фігури людини.» 

Мета: 

 Визначити та вивчити процес малювання фігури 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 № 9. Малювання фігури людини , учні більш детально 

розглянуть та вивчать особливості будови скелету людини, пропорції 

людської фігури 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. 

Анатомічні відмінності фігур чоловіки і жінки 

Чоловіче і жіноче тіло мають різні кістяки. 

Анатомія людини для малювання — 

відмінності у фігурах чоловіки і жінки 

Основна відмінність полягає у 

співвідношенні ширини плечей і стегон. 

У жінок тазова кістка ширше, а талія – 

вже. У представників сильної статі 

найширша частина – плечі, а ось талія і 

стегна мають майже однакову товщину. 

За формою жіночий силует схожий на 

пісочний годинник, тоді як чоловічий – 

на трапецію. 

 

Етнічні особливості 

Щоб надати динамічності і реалістичності в роботі, необхідно знати 

етнічні відмінності між людьми, а саме: 

 

Представники Характеристики 

Азіати 

 високі вилиці; 

 невеликий ніс; 

 вузький розріз очей. 

Афроамериканці 

 широкий ніс; 

 повні губи; 

 колір тіла – всі відтінки коричневого. 



Європейці 

 хвилясте волосся; 

 виступаючий не широкий ніс; 

 тонкі губи. 

Емоції і міміка 

Емоції людини обов’язково повинні бути присутніми в малюнку, без них 

особи будуть здаватися млявими. 

З усіх емоцій і виразів обличчя можна виділити 6 основних, знання яких 

допоможе художникам в роботі: 

Емоція Характеристики зображення 

Здивування 

 брови підняті; 

 очі широко відкриті; 

 губи розділені; 

 внутрішній куточок брів піднятий, при цьому розслаблені 

повіки. 

Страх 
Куточки брів зведені один до одного, в результаті чого брови 

вигинаються. 

Відраза 

 верхня губа піднята; 

 ніс зморщений; 

 навколо рота утворені зморшки. 

Злість 
 брови опущені і зведені один до одного; 

 між ними з’являються зморшки. 

Щастя 

 на обличчі посмішка або сміх; 

 щоки підняті; 

 очі зменшені. 

Смуток 

 внутрішні кутики брів зведені один до одного і підняті; 

 куточки губ опущені; 

 губи немов тремтять. 

Як малювати людину олівцем  

Малювання фігури людини в повний зріст в одязі або без неї укладено в 

наступні етапи: 

 Провести кілька світлих ліній, одночасно намітивши простір, який 

фігура буде займати на полотні. Важливо на цьому етапі визначити 

максимальну висоту і ширину. 

 Намітити основні частини тіла – голову, тулуб, руки, ноги. Важливо 

при цьому враховувати відносні пропорції. 

 Звернути увагу на динаміку фігури. Можливо, людина просто стоїть 

без руху або його поза говорить про те, що він виконує якусь дію. Все 

це потрібно відобразити. Важливо звернути увагу на кути і нахили, які 

є в фігурі. 



 

 

 

 

 
 Створити контури, накидаючи тіні і відображаючи деталі, без яких не 

можна обійтися. 

 Видалити всі допоміжні лінії. 

Анатомія людини для малювання для початківців допомагає краще виконати 

малюнок. Скелет можна зобразити лініями, які показували б позу. На перших 

стадіях, коли ще немає великого досвіду в малюванні, потрібно намагатися 

зображати просту форму тіла з урахуванням його головних пропорцій. 



Особа 

 Ця частина тіла найвиразніша. У портреті не 

просто відтворюються фізичні риси з метою 

зробити впізнаваним того чи іншого 

персонажа. 

 

Портрет з допомогою міміки розповідає 

про: 

 

 особистості людини; 

 його емоції; 

 чим він задумався. 

 
 

Голова 

Голова малюється наступним чином: 

 Намалювати овал і всередині 

нього провести 2 лінії, що 

перетинаються під прямим кутом. 

Горизонтальна лінія буде 

позначати розташування очей, а 

вертикальною лінією 

відзначається середина голови. 

 

 Виміряти висоту голови. Для 

цього прикласти лінійку до 

вертикальної лінії, якою 

позначена середина голови. 

Розміри інших частин тіла 

залежать від висоти голови. 

 Визначити, де будуть розташовуватися вушні раковини. Їх верхня 

частина повинна перебувати на осі очей, а нижня – на рівні основи 

носа. Форма їх може бути різною, залежно від індивідуальних 

особливостей людини. Розташування завжди одне і те ж. 

 

Торс і таз 

Для їх малювання необхідно: 

 7 відрізків, рівних висоті голови, промальовувати вниз. Це буде 

довжина тіла. 

 Орієнтуючись на малюнок, створити скелет тіла. Важливо пам’ятати 

про пропорції і про анатомічні особливості чоловічої і жіночої фігур. 

Ширина плечей у чоловіка дорівнює 3-м головах, у жінок – 2-м. 



 

 Зобразити грудну клітку, область тазу, а також верхню і нижню пари 

кінцівок. На місці гнучких суглобів намалювати прості гуртки. 

 Видалити початкові лінії, які грали роль допоміжних елементів. Для 

цього пройтися по ним гумкою. 

 Приступити до малювання ключиці, шиї, плечей, грудей. Грудна клітка 

і таз з боків повинні бути з’єднані лініями, при цьому потрібно 

намагатися повторювати всі вигини, утворені м’язами. 

Кінцівки, кисті і стопи 

Робота з кистями і стопами 

найскладніша, адже ці частини 

тіла нерідко виявляються більш 

виразними, ніж обличчя. 

Їх зображення включає 

наступні етапи: 

 Створити нарис. При його 

виконанні слід 

враховувати ракурс і позу. 

Виконаний він повинен 

бути швидко, але 

старанно. 



 Зайнятися геометризацией. Надаючи потрібні форми кистях і стопах, 

намагатися передати анатомічну інформацію. 

 Уточнити деталі і індивідуальні обриси. 

  

Анатомія людини для малювання для початківців вивчається в загальних 

рисах. 

При роботі з зображенням враховують наступні рекомендації: 

 потрібно пробувати малювати 

власні руки і стопи в різних положеннях; 

 у процесі навчання слід 

використовувати допомогу дзеркало; 

 брати різні предмети в руки; 

 необхідно намагатися передати 

динамічність і настрій жестикуляций в 

малюнках. 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке симетрія? 

2. Що таке ескіз? 

3. Що таке відблиск? 

4. Що таке скульптура? 

Домашнє завдання: 

 Законспектувати тему «Процес малювання фігури людини» 

 Визначити основні аспекти конспекту та вивчити їх. 

 Фотографію конспекту з зарисовками  надіслати викладачу 

mTanatko@ukr.net 
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