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Тема: «Нариси фігури людини в русі.» 

Мета: 

 Вивчити та відпрацювати нариси фігури людини в русі. 
 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. 

 

Малювання фігури людини з натури 

Виконання нарисів і зарисовок — постійне заняття для всіх, хто 

працюватиме над створенням малюнку фігури людини. Виконання нарису — 

процес творчий. У накиданні об'єм фігури переводиться в лінійне вираження, 

привчає до умовного вирішення малюнка. Виміри, пошук пропорцій часто 

робляться вже потім, після виконання нарису (для перевірки правильності 

знайдених пропорцій). 

Поважно також уміти виконувати накидання і зарисовки по пам'яті і виставі. 

Цей вид малювання є перехідним етапом на шляху до виконання самостійних 

ескізів. 

Підбираючи матеріал для виконання нарису, майбутнім реставраторам 

корисно змальовувати узагальнену форму фігури людини, 

використовуючи пропорційну схему побудови фігури, голови або 

манекена. 

Накидання виконують з жвавої моделі — натура, для чого 

запрошують  людину  позувати,  або з манекена. 

Освітлення натури має бути верхнє боковим з направленим світлом, відстань 

від неї встановлюється в 2...3 рази зростання самої фігури. Папір для нарисів 

може бути тонким або щільним — в залежності від матеріалу, яким він 

виконуватиметься. Це може бути туш, сангина, м'який олівець, вугілля або 

фарби. При роботі м'якими сипкими матеріалами (соус, сангина, пастель) 

накидання необхідно відразу закріпити (можна використовувати лак для 

волосся). 



Для нарисів зручно приготувати окрему теку, в яку сладатимуть  закінчені 

роботи. 

Тривалість роботи над накиданнями залежить від завдання (20-, 10- і 2-

хвилинні). 

Тренуючи зорову пам'ять, накидання можна виконувати після 5... 10-

хвилинного спостереження за натурою. Головне в малюванні нарису фігури 

— «схопити» характер моделі, позу, основні пропорції.  На основі 

пропорційної схеми побудови фігури треба знайти те, що відрізняє дану 

модель від схеми. Основні плями намічають тоном або використовуючи 

штрих і лінію. 

Спочатку виконують зарисовки манекенів, що стоять, задраповані тканиною, 

а потім переходять до зарисовок з фігури людини в спокійній позі і пізніше в 

будь-яких поворотах і рухах, весь час спостерігаючи за фігурою. 

Постійне виконання нарисів і зарисовок допомагає відпрацьовувати відчуття 

форми, ліній, що будують фігуру, здатність бачити і 

змальовувати форму тіла людини в різних рухах. 

Малювання можна починати з передачі узагальненої  

пропорційної плями, спочатку проклавши тіні, а потім 

підкресливши лінією світлову, тобто освітлену частку 

фігури. Не вдаючись до подробиць, -визначають, яку 

основну геометричну форму має фігура — конусоподібну, 

циліндрову і так далі. 

Фігура в спортивному (наприклад, для занять ритмічної 

гімнастики також в будь-якому другому одязі, що облягає 

фігуру, виражає спільну пластику натури без зайвої 

деталізації м'язів. Жвава модель відрізняється від гіпсової 

тим, що в процесі рисування вона поступово змінює позу, 

тому важливе не лише само малювання, але і 

спостереження за фігурою. 

Пропорції жвавої моделі завжди відрізняються від 

ідеальних, закладених в пропорційній схемі. Малюючи 

фігуру, важливе передати  і її схожість і відзнака від схеми. 

Намітивши основні великі маси тулуба, рук, ніг, голови, 

вивчаючи пропорції і рухи тіла, малюнок ведуть в тонких 

лініях, відразу не доводячи його до завершеності.                                                    
                                                                           Мал. 38. Нарис фігури чоловік; у одязі з натури 

Спочатку компонують зображення на аркуші, залишаючи місце зверху і 

знизу і більший простір з того боку аркуша, куди направлений погляд фігури. 

При визначенні пропорцій можна скористатися пропорційною схемою 

побудови фігури, особливо на першому етапі. Представлення про анатомію 

людини необхідно починати з тренування окоміру, тобто змальовувати, а не 

змальовувати фігуру, анатомія ж осягнулася через спостереження фігури в 

русі. 

Перші малюнки краще всього робити як накидання (мал. 38), звикаючи| до 

узагальненої форми і виражаючи лінією пластику людського тіла, прагнучи 



представити спільну конструкцію і пропорції будови. Лінія в малюнку, як і в 

накиданні, не повинна повторювати контур  фігури, а повинна виражати її 

внутрішню суть. Тому, з'ясувавши форму об'єму, його рельєф, проводять 

лінію, яка виразить «захід» форми одна на одну. Після того, як фігура 

намічена у загальних рисах, приступають до прорисування  всіх часток, 

визначаючи заздалегідь направлення середньої лінії від яремної западини 

вниз. 

 
 

Рис.39. Малювання фігури з натури по стадіях 

Малюючи фігуру по стадіях (мал. 39), так само як і в накиданні, треба 

пам'ятати, що вона рухлива, і не обов'язково кожного разу поправляти 

малюнок — важливіше правильно з'єднати всі частки, тобто виконати 

конструкцію фігури. Відзначивши направлення великих мас тіла, потім одній 

частці по відношенню до іншої, уточнюють ще раз всі розміри по висоті, 

ширині і глибині, використовуючи закон перспективного скорочення (див. 

мал. 39). Лише після цього приступають до розробки малюнка світлотінню, 

виділяючи найближчі до глядача частки тіла контрастнішими відтінками. 

Узагальнювальна частка роботи над малюнком полягає в уточненні передачі 

спільного руху фігури, а також промальовуванню основних  її часток — 

плечового поясу з рук з плечовим поясом, голови з грудною кліткою, тазу з 

ногами, з плечовим поясом і так далі. 

Ведучи малюнок від спільного до приватного, постійно застосовують метод 

порівняння малюнка з натурою.  Правильність виконання малюнка 

перевіряють на всіх стадіях (компоновки зображення, конструктивної 

побудови, розкладання світлотіні і узагальнення), паралельно виправляючи 

його, а не тоді, коли весь малюнок вже закінчений. 

Дивлячись на фігуру, злегка примруживши очі, за допомогою олівця і гумки 

узагальнюють тіньові місця, підкреслюючи світло або 

послаблюючи контрасти світла і тіні на віддалених ділянках. 



Оскільки для майбутніх фахівців з реставрації велике значення має поза, то, 

ставлячи фігуру на подіум (піднесення), потрібно вибирати, з одного боку, 

різноманітні і, з іншого боку, характерні пози, добиваючись їх певної 

пластичності і виразності. 

 

Завдання на урок: 

1. Виконати декілька нарисів фігури людини в русі. 

2. Виконати конспект по темі «Нариси фігури людини в русі.» 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке симетрія? 

2. Що таке ескіз? 

3. Що таке відблиск? 

4. Що таке скульптура? 

Домашнє завдання: 

 Закінчити виконання нарисів фігури людини в русі» 

 Визначити основні аспекти конспекту та вивчити їх. 

 Фотографію конспекту з зарисовками  надіслати викладачу  

mTanatko@ukr.net 

 Підготувати до здачі папку з усіма роботами. 
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