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Урок № 7-8 

Тема: Пропорції предмету 

Тема уроку:  Пропорції предмету 
   Метод візування 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

малюнок та подати основи композиції. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Пропорції предмету. 

Від вміння точно визначати пропорції предметів залежать такі важливі якості 

малюнку, як виразність, гострота та ясність. Отже, співрозмірність зображених 

частин об’єкту по відношенню до цілісної картини – найбільш необхідна художня 

риса малюнку. 

Особливістю пропорцій кожного предмету є їх очевидність. Греки, наприклад, 

бачили секрет правильних та красивих пропорцій у числових співрозмірах. Вони 

використовували математичний розрахунок та геометричну правильність побудови 

форм. 
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Правильні пропорції на прикладі Вітрувіанської людини ("Золотий переріз") 

 Пошук пропорційних співвідношень предмету, який ми хочемо зобразити, 

починається з пошуку його «середини» – осьової лінії, яка розділяє масу форми на 

дві рівні частини. Порівнювання частин предмету по величині та висоті, довжині і 

ширині (це називається Мереологія предмету) дозволяє правильно визначити 

основні пропорційні закономірності. При цьому потрібно слідувати принципу «від 

загального до конкретного». Відштовхуючись від простих співвідношень частин 

зображуваного об’єкту, необхідно знайти і набагато менші співрозмірності та 

максимально привести їх до співвідношення цілого. 

Найбільш відомим та простим способом визначення пропорцій предмету 

являється метод візування. 

 

 

2.1 Метод візування. 
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 Олівець потрібно тримати пальцями горизонтально витягнутої руки в положенні 

між очима та об’єктом малювання, при цьому він обов’язково повинен бути 

перпендикулярним до головного   променя  

зору художника. 

Переміщуючи олівець вздовж осей та ліній форми, потрібно «позначати» величини 

частин предмету на стволі олівця нігтем великого пальця (звісно, руки, яка його 

тримає).  

 

мал. №11  Метод візування 

 

За допомогою олівця можна визначити нахил осей форми, а також місця точок 

сходження на лінії горизонту при перспективній побудові малюнку. 

 

мал. №12 Метод візування 
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Визначення величини частин та нахилу осей форми методом візування 

Особливості зорового сприйняття проявляються і в так званому ліпленні форми 

предмету тоном: об’єми в лінійній побудові малюнку здаються більшими, ніж 

об’єми тонального рішення. 

Починаючому художнику недостатньо користуватись лише механічним способом 

визначення пропорційних співвідношень. Необхідно розвивати в собі «окомір» 

та відчуття пропорції, бо це – необхідні складові професійної підготовки 

художника. 
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