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Мета: 

 Відпрацювати та вивчити процес малювання гіпсової античної 

скульптури. 

 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. 

Мистецтво Стародавньої Греції зробило величезний вплив на всі народи 

Європи, їх літературу, філософію. До зображення людини старогрецькі 

майстри звернулися в архаїчний період. Мистецтво архаїки пов'язане з 

ідеалом людини, прекрасної духом і тілом. Зображення людини і бога могли 

бути практично однаковими: хлопець з прекрасним тілом або жінка в 

драпіровці. Це зображення прекрасних людей, які позбавлені портретної 

схожості. Класичний період став часом розквіту грецької держави. Часті 

битви стали причиною появи численних зображень воїнів. 

В подальшому зображення стають складнішими, майстри прагнуть 

створювати гострохарактерні портрети. Епоха еллінізму стала часом уваги до 

людини, її емоцій. У скульптури прийшли динамічність і виразність. 

Створювані статуї зберегли тіло ідеальної людини, але прагнули до 

портретної схожості. Поза людини допомагала розв'язати проблему статусу: 

сидячими зображалися поети і мислителі, вершники були аристократами. 

Античні скульптори ліпили тільки бюсти, але були і статуї на повний зріст, 

які встановлювали на постаменти. 



Було створено величезну кількість скульптурних портретів з різних 

матеріалів: мармуру, бронзи, срібла, золота, слонячої кістки. Багато творів 

мали не тільки художню, але і матеріальну цінність, що і стало причиною їх 

загибелі - їх руйнували, переплавляли. Статуї правителів руйнувалися зі 

зміною влади в країні. 

Історія Давньоримської держави налічує 12 сторіч -- від піднесення Риму в 

754 р. до н.е. до падіння Західної Римської імперії в 476 р. н.е. Інтереси 

держави поєднувалися у римлян з увагою до людини, до її індивідуальності, 

роздумували про права і обов'язки, про залежність і свободу. Це визначало 

розвиток правдивого скульптурного портрета. 

Римляни постають одягненими в парадний одяг -- тогу. Портрет покликаний 

прославити знатність роду, а пізніше був пов'язаний з обожнюванням особи 

імператора. Ранні зображення передають силу і стійкість характеру. Розвитку 

римської скульптури сприяв стародавній звичай робити посмертні маски і 

зберігати в будинку створені по них бюсти знаменитих предків, що 

передавалися з покоління в покоління. Збереглося зображення римського 

аристократа з портретами предків. 

У другій половині II ст. римський портрет досяг вершини свого розвитку. 

Скульптори тепер стали звертати увагу не тільки на зовнішню схожість з 

моделлю, але і на розкриття її душевного стану. Це привело до зміни техніки 

зображення очей -- на зміну інкрустації і розфарбовуванню прийшли 

пластичні прийоми. Портретисти того часу прагнуть до максимально точної 

передачі характеру, оголення найважливіших рис особи, суперечливих. 

 

Теоретичні основи малювання голови людини 

 Анатомо-конструктивні основи зображення голови людини 

Розглянемо докладно суть методу аналізу і побудови зображення 

узагальненої форми голови в малюнку. Форму голови художнику допомагає 

сприйняти освітлення. Світло, розташовуючись на поверхні голови, дає 

можливість художнику бачити її пластику, причому в першу мить людина 

сприймає форму голови дуже узагальнено: голову як кулю, шию як циліндр, 

ніс як призму, око як кулясту опуклість, і лише згодом, при уважному 

розгляді, людина починає помічати всю витонченість пластики як голови в 

цілому, так і її деталей. 

Наукові дослідження психологів переконливо довели: людина спочатку 

сприймає загальну форму предмету, а потім вже його деталі. Результати 

досліджень дали підставу виділити п'ять основних стадій (або фаз) процесу 

зорового сприйняття: 

1) розрізнення положення предмету в просторі (у полі зору) і груба оцінка 

його загальних пропорцій; 

2) мерехтіння форми; 

3) розрізнення різких перепадів кривизни; 



4) глобально-адекватне сприйняття, в якому форма представлена без 

розрізнення її деталей; 

5) адекватне віддзеркалення форми в повноті її деталей. 

 

Слідуючи закономірностям зорового сприйняття, малюючому необхідно в 

першу чергу передати загальний вигляд голови, показати особливості її 

формоутворення, те, як поєднуються між собою поверхні. На цю 

необхідність указували вже художники епохи Відродження. 

Форма предмета (сюди можна віднести і голову людини) складається з 

численних площин, які відмежовують її від навколишнього простору. 

Завдання полягає в тому, щоб правильно зрозуміти, як ці поверхні 

поєднуються між собою, утворюючи форму. Але, щоб правильно зобразити 

цю форму на площині листу паперу, малюючому треба перевести реальний 

вигляд об'ємного тривимірного тіла в проекційний, тобто уміти 

перебудовувати своє сприйняття з об'ємного бачення на площинне. 

Проекційне зображення форми голови вимагає знання теорії перспективи, 

уміння користуватися правилами перспективи в процесі побудови 

зображення. Побудувати перспективне зображення простого геометричного 

тіла не так важко, але дати перспективне зображення такої складної форми, 

як голова людини, є складною справою. Тому, виходячи з педагогічного 

принципу навчання -- від простого до складного, вже художники епохи 

Відродження при навчанні малюванню голови виходили із застосування 

простих геометричних форм, тобто учили бачити і представляти геометричну 

основу форми як всієї голови, так і кожної її частини. Слідуючи цьому 

принципу, художник повинен в думках виконати первинний етап роботи 

скульптора, що вирубує з дерева голову людини, уявити собі узагальнену 

форму у вигляді обрубу. Таким методом користувалися багато художників, з 

них Дюрер і Гольбейн. 

Графічне зображення форми на площині пов'язане з елементами 

геометричного зображення, і це чудово розуміли художники старовини. 

Художники епохи Відродження вважали для полегшення зображення 

складної форми на площині на початковій стадії побудови зображення 

спрощувати її складну конфігурацію до простих геометричних форм. 

Слід відзначити, що буквально всі художники різних шкіл і напрямів 

приходили до одного висновку: зображення голови треба починати з форми, 

з виявлення маси, а потім вже переходити до деталей. 

Узагальнена форма голови - це тривимірне яйцеподібне тіло. При навчанні 

малюнку голови враховують цю характерну особливість будови. Художники-

педагоги, навчаючи малюнку голови людини, завжди починають з аналізу її 

яйцевидної форми. О. Соловйов, Р. Смирнов, Є. Алексєєва пропонують 

починати малюнок голови із зображення яйцевидної маси відразу тоном. 

Малюючому пропонується засвоїти, що зображати спочатку загальну форму 

голови, а потім поступово переходити до виявлення деталей. 



Метод «обрубовки» допомагає художнику правильно зобразити об'ємну 

форму голови на площині паперу як в цілому, так і кожну її складову 

частину. Цей метод дозволяє зосередити увагу учня не на поверхневих 

деталях (брови, вії), а на основний зміст. Зрозуміти це нескладно, але 

передати в малюнку важко. Для вирішення цієї задачі французькі методисти 

починали з аналізу і зображення гіпсової моделі. Такі моделі в практиці 

викладання збереглися і до наших днів. 

Аналізуючи форму голови, ми бачимо, що навіть в узагальненому вигляді, 

вона має певні закономірності побудови, обумовлені кістками черепа. 

Основні площини, плани, що створюють об'єм голови, розподіляються в 

просторі за формою кісток і м'язів. Комплект моделей голови у Дюпюї 

складався з чотирьох видів: узагальнена форма голови без деталей, голова з 

натяком на основні деталі, голова з узагальненою формою деталей, голова, 

що має завершений вигляд зі всіма деталями. 

Виявляючи загальний характер форми голови в малюнку і уточнюючи 

напрям окремих площин в просторі, треба уважно стежити за правильністю 

формоутворення. Головне в передачі великої форми в малюнку полягає в 

тому, щоб виявити форму голови в цілому, без подробиць, підкреслюючи в 

цій формі найхарактерніше. 

Робота за методом великої форми примушує художника відкидати подробиці 

будови форми і зосереджувати увагу лише на крупних масах об'єму, 

прагнути бачити цілісно, у загальних рисах. Але щоб навчитися бачити 

цілісно, треба знати, з яких елементів ціле складається, як деталі і частини 

пов'язані між собою. Правильно виражена в малюнку загальна форма голови 

допомагає малюючому методично послідовно розглядати і зображати натуру. 

Оволодіння методом аналізу і вираження великої форми дає можливість 

передбачати результат побудови зображення, наперед уявити, як 

виглядатиме його малюнок в кінцевому вигляді. 

У основі таких вправ покладений аналітичний метод. Зображаючи 

узагальнену форму голови, художник повинен навчитися бачити, як 

складається з окремих площин об'єм, як організовується конструктивна 

основа форми. Художник повинен відчувати форму зорово, а рухи руки з 

олівцем підпорядковувати пластичному виразу цієї форми в малюнку. 

При виявленні основного об'єму форми голови необхідно також враховувати, 

що форму голови утворюють дві великі частини -- куляста форма черепної 

коробки і витягнута форма нижньої частини щелепної кістки. Багато 

малюючих упускають це, особливо при зображенні чоловічої голови з 

бородою. В цьому випадку підборіддя, тобто нижня щелепа, виявляється 

далеко від потиличних кісток черепа, вона висить у повітрі, не ув'язуючись з 

черепною коробкою. Враховуючи ж загальну конфігурацію черепа, 

художник правильно з'єднує нижню щелепу з основними кістками черепа. 

Продовжуючи аналізувати форму голови і складові її частини, необхідно 

відзначити закономірності, пов'язані з виявленням великої форми. Так, 

наприклад, в основі форми носа лежить призма. Знаючи цю закономірність 

будови форми носа, малюючому вже не так важко виконати його зображення 



на площині. Передати в малюнку перспективний вигляд форми носа дуже 

складно, а побудувати перспективний вид призми не складно навіть 

початківцю. Більш того, використання такого методу аналізу форми та її 

зображення на площині допомагає художнику справлятися також і з 

вирішенням тональної задачі. Намітивши призму носа, обмежену в просторі 

чотирма площинами, малюючий одразу виявляє тонові градації -- світло, 

тінь, півтінь, потім уточнює характер форми носа за характером і приступає 

до детального моделювання форми. 

Форма ока схожа на геометричну форму кулі, і не випадково в літературі 

укорінився термін «очне яблуко». Проте при малюванні голови треба 

враховувати, що очне яблуко виступає з очноямкових западин всього на 

третину. Крім того, переходи очного яблука і очноямкових западин 

пом'якшуються повіками, і моделювання форми повинне бути стриманим. 

Погано, коли учень, виявляючи кулясту форму очей, малює «м'ячики від 

пінг-понгу» і тим огрублює реальну форму людської голови. 

Користуючись методом «обрубовки» на початковій стадії побудови 

зображення голови, не слід все спрощувати і створювати кубістичний 

малюнок. У складному малюнку обрубовочна стадія побудови форми займає 

незначне місце і лише допомагає художнику. 

При зображенні простих геометричних тіл потрібне перш за все правильне 

розуміння конструктивної основи форми і уміння передати її в лінійному 

малюнку. При зображенні голови людини необхідний аналіз її 

конструктивної основи і уміння виразити її в лінійно-конструктивному 

малюнку. Лінійно-конструктивне зображення форми голови людини, яку 

розробив А.Дюрер. О.П.Сапожников створив дротяну модель голови людини 

Аналізуючи конструктивну основу форми голови, відзначимо ряд 

закономірностей, які необхідно враховувати при малюванні. Основна форма 

голови ніби розтинається чотирма паралельними горизонтальними 

площинами: на початку волосяного покриву, по виступах надбрівних дуг, 

біля основи носа і підборіддя. Перпендикулярно цим площинам яйцеподібну 

форму голови розтинає вертикальна площина, утворюючи на лицьовій 

поверхні профільну лінію. Ця вертикальна площина розтинає її на дві рівні 

частини, а утворювана нею профільна лінія ділить лицьову частину голови на 

дві симетричні половини. Горизонтальні площини розчленовують лицьову 

частину голови на рівні частини і утворюють лінії покриву волосся, 

надбрівних дуг, основ носа і підборіддя. Таким чином, дана схема 

підтверджує закономірність пропорційного розчленовування форми голови. 

Завдяки своєї наочності і переконливості схема використовується багатьма 

художниками-педагогами в навчальному процесі і в наші дні при навчанні 

малюнку голови. 



2. Врахування закономірностей будови голови людини у процесі 

малювання. 

Розробляючи методику малювання голови людини, кожен автор навчально-

методичного посібника по-своєму трактував використання конструктивної 

схеми. Одні брали за основу схему А.Дюрера і пропонували відразу намічати 

всі конструктивні лінії; інші віддавали перевагу схемі Р.Гольбейна, яка 

обмежувалася «хрестовиною» -- лінією розрізу очей і профільною, треті 

прагнули сумістити і те, і інше. Всі конструктивні лінії в малюнку 

проводилися умовно, на поверхні форми. Точного розташування 

конструктивних ліній (у яких місцях їх потрібно проводити) у посібниках не 

указувалося, що дуже ускладнювало роботу. Наприклад, учню потрібно 

намітити профільну лінію, але де вона повинна пройти -- йому неясно. 

У переважній більшості посібників профільна лінія проводиться, стикаючись 

із поверхнею лоба і кінчиком носа. Така лінія в малюнку не може служити 

орієнтиром для подальшої побудови форми голови. Так само неясно, де 

повинні розташовуватися лінії основ підборіддя, носа, надбрів'я, розрізу 

очей, учень їх проводить формально, не розуміючи важливості і необхідності 

цих ліній для подальшої побудови зображення форми голови. 

Щоб внести повну ясність в це питання, М.М. Ростовцев пропонує 

розглянути лінійно-конструктивну схему форми людської голови залежно від 

закономірностей анатомічної будови, де кожна лінія обумовлюється кістками 

черепа. Аналізуючи форму голови за цією схемою, відзначаємо, що 

профільна лінія проходить через середину волосяного покриву, середину 

перенісся, підстави носа, бантика губ і середину щелепної кістки. Точки 

зіткнення профільної лінії з формою голови треба шукати не на поверхні, а 

на кістках черепа. Так, наприклад, на призмі носа профільна лінія 

розташовуватиметься не на передній поверхні призми, а на задній. Кінчик 

носа по відношенню до профільної лінії може зміщуватися залежно від 

положення голови в просторі. У підстави підборіддя профільна лінія 

розташовуватиметься не на поверхні підборіддя (хоч ямка на підборідді і є 

хорошим орієнтиром), а на щелепній кістці. 

Знаючи розташування профільної лінії, художнику буде легко визначити і 

положення голови в просторі. Для цього треба в думках з'єднати прямою 

лінією точку зіткнення профільної лінії з лінією надбрівних дуг (перенісся) і 

точку зіткнення профільної лінії з лінією підстави підборіддя і визначити, 

який кут утворюється між цією лінією і вертикаллю, в такому ж нахилі буде і 

вся голова. 

Оскільки профільна лінія ділить голову на дві симетричні частини, то 

малюючий може легко стежити за розташуванням парних форм (виступи 

скуластих кісток, очноямкові западини, куточки губ, ніздрі), які в малюнку 

намічаються одночасно: намітивши виступ виличної кістки справа, тут же 

намічаємо його зліва, намічаємо краї скроневих кісток справа і зліва 

одночасно і так далі. 

Горизонтальні конструктивні лінії між собою паралельні і членують голову 

на пропорційні частини. Лінії покриву волосся, надбрівних дуг, основи носа і 



підборіддя членують голову на три рівні частини. Цю закономірність 

пропорційного розчленовування голови встановили ще стародавні 

художники. Трьохчастинний розподіл форми голови ми знаходимо і в 

канонах пропорцій Давнього Єгипту, і у художників Стародавньої Греції й 

Риму. Художники епохи Відродження на основі математичних обчислень 

приходили до висновку, що лицьова частина голови ділиться на три рівні 

частини. Розробляючи канони пропорцій, художники подальших століть 

приходили до тих же висновків. 

Класичні закони, правила і схеми побудови форми в малюнку наближені до 

істини, тому можуть бути використані в практиці сучасного художника і, тим 

більше, у практиці шкільного навчання. Дюрерова схема будови форми 

людської голови не абсолютно істинна, але вона правильно розкриває 

конструктивну основу форми. Ознайомлення з класичними канонами 

привчає малюючого спостерігати, правильно визначати пропорції і 

характерні особливості в будові живої голови. Знання цих канонів допомагає 

художнику відзначати ті відхилення від канону, які спостерігаються в натурі. 

Знання закономірностей будови форми голови, навіть схематичне, дозволяє 

художнику ширше використовувати свої спостереження над різними 

характерами зображуваного і відразу вносити корективи в зображення, 

уточнюючи і виправляючи малюнок. 

Правила, закони і схеми будови форми є відправним пунктом в роботі 

художника, вони дають ключ до пізнання реальної дійсності, допомагають 

розібратися в складній формі живої голови і брати від натури в першу чергу 

найосновніше. Знання правил і законів академічного малюнка необхідне 

учням для того, щоб вони змогли швидше оволодіти своїм мистецтвом. 

Конструктивна схема будови форми голови і закономірність її пропорцій 

обумовлені кістковою основою -черепом. Тому, визначаючи розташування 

конструктивних ліній, їх треба шукати не на поверхні голови особи, а на 

основі кістяка черепа. Якщо ми шукатимемо в натурі конструктивну лінію 

підстави підборіддя, то її слід представляти не на поверхні підборіддя, а на 

виступах щелепної кістки. Лінія основи носа проходить не біля кінчика носа, 

а в основі ніздрів; кінчик носа може бути розташований в малюнку або 

нижче, або вище за лінію основи носа. Знання конструктивної схеми будови 

людської голови допомагає школяреві правильно зображати, дотримувати 

закони перспективи, відучує від пасивного копіювання натури. Якщо 

художник добре засвоїть розташування конструктивних ліній, йому не складе 

труднощів правильно побудувати зображення форми голови в складних 

перспективних положеннях. 

Лінія основи покриву волосся проходить біля основи виступу волосяного 

покриву, і навіть у людини, що облисіла, слід волосяного покриву завжди 

видно. Лінія надбрівних дуг проходить по виступах кісток надбрів'я, а 

точніше, через отвори нервових каналів. 

Лінія основи носа проходить через коріння носа і нижні краї виличних 

кісток. Між лініями основи носа і надбрівних дуг розташовуються вуха. 

Знаючи цю закономірність, учень швидко й правильно визначить положення 



голови в просторі. Так, наприклад, при малюванні гіпсових голів Аполлона 

або Антиноя, що мають дуже складний нахил і поворот, учню переважно 

важко визначити, як голова нахилена: вниз або закинена вгору. Знаючи 

особливості конструктивної схеми будови форми голови, школяр легко 

визначить положення голови в просторі. Для цього варто лише визначити 

розташування вух по відношенню до основи носа: якщо вуха нижче за основу 

носа -- голова закинена вгору, якщо вуха вище за основу носа і надбрівних 

дуг - голова має нахил вниз. 

Лінія основи підборіддя проходить посередині виступу переднього краю 

щелепної кістки. 

Відрізок від надбрівних дуг вщент носа, у свою чергу, ділиться на три рівні 

частини: між першою (від надбрівних дуг) і другою частиною проходить 

лінія розрізу очей, яка перетинає куточки очей, перенісся і слізники, що 

сполучають скроневі і виличні кістки. Лінія розрізу очей також може бути 

поділена на три рівні частини між крайніми куточками очей, тобто відстань 

між очима рівна величині ока. Знаючи цю закономірність, школяр зможе 

уникнути оптичних обманів. Так, наприклад, малюючи з натури голову Юлія 

Цезаря, учні часто розташовують очі близько один до одного. Це 

пояснюється тим, що довгий тонкий, особливо у перенісся, ніс створює 

враження, що очі розташовані близько один до одного. Коли ж учень виміряє 

відстань між очима, то переконається, що вона дорівнює величині ока. 

Відстань між лінією основи носа і лінією основи підборіддя теж може бути 

поділена на три рівні частини, між лінією основи носа і другою частиною 

розміщується лінія розрізу губ, яка проходить по межі верхньої і нижньої 

губ, торкаючись куточків губ. 

Запам'ятовуючи закономірності розчленування голови на пропорційні 

частини, не слід абсолютизувати їх і постійно перевіряти пропорції в 

малюнку за допомогою лінійки і циркуля, що роблять іноді учні. 

Повторюючи слова великих художників епохи Відродження, слід сказати, що 

лінійка і циркуль повинні бути в очах художника, а не в руках: рука наносить 

зображення на папір, а око художника перевіряє її дії. 

Отже, лінійно-конструктивне зображення форми людської голови полягає в 

наступному: спочатку зображається загальна форма голови без застосування 

тону (світлотіні), тільки одними лініями. Ці лінії вказують межі площин, що 

відмежовують форму голови від навколишнього простору. Потім на лицьовій 

частині голови проводиться профільна лінія, яка ділиться на три рівні 

частини, і через ці точки проводяться конструктивні лінії основи волосяного 

покриву, надбрівних дуг, основи носа і підборіддя. Одержавши необхідні 

орієнтири, намічаємо головні деталі -призму носа, кулясті форми очей, 

узагальнену форму губ і підборіддя. Все це як і раніше зображається одними 

тільки лініями, щоб можна було вносити необхідні корективи. Лінії, за 

допомогою яких зображається конструктивна основа форми, допомагають 

художнику правильно передати закономірність будови форми. 



Намітивши лінійно-конструктивне зображення, починаємо уважно 

уточнювати характер форми як всієї голови, так і кожної її частини, 

добиваючись повної відповідності натурі. 

Щоб освоїти метод побудови зображення форми голови за допомогою 

лінійно-конструктивної схеми, необхідно запам'ятати ряд правил 

перспективної видозміни цієї схеми залежно від положення, голови в 

просторі, а в свою чергу, щоб правильно виразити конструктивну основу 

форми при будь-якому положенні голови в просторі, малюючому треба за-

пам'ятати особливості перспективного зображення конструктивної схеми. 

При навчанні малюванню з натури велике значення має місце, звідки 

малюючий спостерігає натуру. Вид натури сильно змінюється залежно від 

того, звідки дивиться малюючий. Розглянемо основні положення (повороти) 

голови. 

1. Голова у фас, фронтально. Положення голови на рівні наших очей. 

Профільна лінія при зображенні голови у фас - пряма і ділить голову на дві 

рівні і симетричні частини. Тому, зображаючи симетричні форми голови -- 

лоб, овал особи, ніс, губи, підборіддя, учень повинен малювати одночасно 

праву і ліву частини. Лінії надбрівних дуг, підстави носа і підборіддя, а також 

лінії розрізу очей і рота будуть прямими і горизонтальними. 

2. Голова у фас, вигляд знизу. При побудові зображення голови в ракурсі (у 

скороченні) конструктивні лінії надбрівних дуг, основи носа і підборіддя 

повинні бути округлими і обернутими вгору. Низ вушної раковини 

опуститься нижче основи носа. Лінія розрізу очей опуститься до горбовини 

носа. 

3.Голова у фас, вигляд зверху. При побудові зображення голови в ракурсі 

(вигляд зверху) конструктивні лінії надбрівних дуг, основи носа, підборіддя, 

розрізу очей і рота будуть округлими і обернутими донизу. Низ вушної 

раковини буде вищим за основу носа. Низ носа, надбрів'я і підборіддя 

сховаються. Профільна залишається прямою. 

Розглянемо особливості побудови зображення голови людини в 

тричвертному повороті. 

1. Голова на рівні наших очей. При зображенні голови в тричвертному 

повороті лицьова частина голови повинна бути зображена в перспективі -- 

одна половина в більшому скороченні, інша в меншому. Проте лицьову 

частину голови треба зображати одночасно -- праву і ліву половини -- 

симетрично. Наприклад, намічавши абрис дальньої від нас щоки, одночасно 

намічаємо лінією і форму ближньої щоки, тобто повторюємо в дзеркальному 

відбитку лінію абрису дальньої щоки. 

2. Голова вища за рівень очей малюючого. При такому положенні голови 

конструктивні лінії --надбрівних дуг, розрізу очей, основи носа, розріз рота і 

підборіддя зображатимуться зігнутими і спрямованими вгору. 

3. Голова нижче рівня очей малюючого. Конструктивні лінії надбрівних 

дуг, розрізу очей, основи носа, губ і підборіддя будуть округлої форми і 

обернені донизу. Кінчик носа при такому положенні буде нижчим від лінії 

основи носа. Лінія розрізу очей наблизиться до лінії надбрівних дуг. Лицьова 



частина голови значно скоротиться, а верхня частина черепа збільшиться. 

Профільна лінія залишається зігнутою. 

Розглянемо особливості побудови зображення схеми голови людини у 

профіль. 

1. Голова на рівні очей малюючого. При малюванні голови в профіль 

недосвідчений художник взагалі перестає думати про конструкції, об'єм і 

обмежується площинним зображенням -- силуетом. Намітивши лицьову 

частину лініями, малюючий повинен пам'ятати і про невидиму частину 

голови. Він може побачити голову як об'ємну реальну форму. 

2. Голова вища за рівень наших очей. Зображення в профіль голови, яка 

знаходиться вище за рівень наших очей, досить просте. При такому 

положенні голови малюючому легше вловити конструктивні особливості 

голови, а також перспективні скорочення. 

Стежачи за лінією надбрівних дуг, учень легко зможе помітити, що око, 

звернене до нього, буде вищим невидимого. Те ж саме при зображенні 

ніздрів, куточків губ, щелепної кістки. У малюнку треба підкреслити низ 

надбрів'я, носа, підборіддя. 

3. Голова нижча за рівень наших очей. У цьому положенні конструктивні 

лінії надбрівних дуг, основи носа, розріз рота обернені донизу. 

3.Методика роботи над портретом і автопортретом 

Проблема формування естетичного ставлення учнів до творів портретного 

жанру визначається загальнометодичними чинниками функціонування 

відповідного жанру образотворчого мистецтва як естетичної категорії та виду 

діяльності. 

Естетичне виховання на матеріалі мистецьких творів портретного жанру 

визначає розвиток раціональної і чуттєвої сфер духовного світу учня. 

Виховання естетичних емоцій (почуття прекрасного) -- лише одна, хоч і дуже 

важлива, сторона процесу. Другою його стороною, що тісно пов'язана з 

першою, є естетичний розвиток інтелекту: формування естетичних понять, 

поглядів, суджень, ідеалів. Розвиток естетичних почуттів і поглядів - 

нерозривний взаємопов'язаний процес. 

Естетичні судження -це обґрунтована естетична оцінка предметів і явищ, 

яка виявляється або у формі простого твердження про красу чи потворність 

предмета, або у формі аргументованого доведення, чому саме 

спостережуваний предмет красивий або чим він не подобається . 

Естетичне судження є невід'ємним компонентом естетичного сприймання: у 

них виявляється розуміння естетичних властивостей дійсності і творів 

мистецтва, характеризуються почуття, які людина переживає під час 

естетичного сприймання. Психологічний аспект естетичних суджень полягає 

в особливостях виявлення в них естетичних почуттів, мотивів естетичних 

оцінок, смаків та ідеалів, а також впливу на безпосереднє естетичне 

сприймання асоціативних образів уяви. 



В процесі тривалого досвіду в людини виробляється здатність 

диференціювально-оцінного сприймання і переживання естетичних 

властивостей явищ дійсності. Ця здатність називається естетичним 

смаком. Завдяки цій здатності людина може оцінювати ту або іншу 

естетичну властивість, розрізняти прекрасне і огидне, красиве і потворне і т. 

д. 

Завдання на урок: 

1. Виконати конспект по темі: Малювання гіпсової античної голови 

людини. 

2. Самостійно виконати вибір гіпсової античної скульптури. 

3. Відповідно до етапів створення малюнку, виконати малюнок 

гіпсової античної скульптури. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке симетрія? 

2. Що таке ескіз? 

3. Що таке відблиск? 

4. Що таке скульптура? 

Домашнє завдання: 

 Закінчити виконання малюнку гіпсової античної скульптури.  

 Визначити та вивчити основні аспекти конспекту. 

 Фотографію виконаного малюнку гіпсової античної скульптури  

надіслати викладачу mTanatko@ukr.net. 
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