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Дата: 11.04.2022 

Викладач: Малець Наталія Олексіївна 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

Група 41 

Урок № 59-60 

Тема уроку: Прапорції голови людини 

Мета уроку: навчиться та ознаймитися із загальними принципи поняттями про 

малюнок і основи композиції, про правила побудови голови людини, їх прапорцію. 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 
Портрет передає не тільки зовнішні характеристики особи, але і відображає внутрішній світ 
людини, його відношення до реальності і емоційний стан у визначений момент часу. 
Фактично, портрет, як і будь-яка інша жанрова картина, — це розташування ліній, форм і 
кольорів на полотні або папері так, що їх кінцеве поєднання повторює форму людського 
обличчя. 
 
Звучить майже як чари? Щоб правильно розташовувати на папері ті самі лінії, форми і 
відтінки, потрібно перш за все вивчити пропорції обличчя людини (при малюванні портрета 
їх необхідно дотримуватися в обов'язковому порядку) і їх залежність від рухів, напрями та 
форми голови. 

 

Що таке портрет? 

Незалежно від рівня майстерності, робота над ним лякає будь-якого художника. Чудовий 

живописець Джон Сінгер Сарджент дав портрета дві характеристики, з якими погодиться 

кожен художник: 
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•  «Кожен раз, малюючи портрет, особливо на замовлення, я втрачаю друга». 

•  «Портрет – це картина, на якій в кінцевому підсумку губи виглядають якось не так».Портрет – один з 

найбільш складних жанрів малюнка і живопису. Причиною є те, що художник часто працює 

на замовлення, а тиск з боку заважає творчому процесу. Портрет в уявленні замовника 

часто відрізняється від того, що створює художник. Крім того, для роботи над зображенням 

людського обличчя необхідні спеціальні знання і неабияка частка терпіння. 

 

Навіщо вивчати пропорції 

Пропорції потрібні для того, щоб зрозуміти, як об'єкти розташовані відносно один одного в 

розмірному, площинний і проміжному співвідношенні. Якщо для портрета важлива хоч 

невелика частка реалізму, без знання пропорцій цього не домогтися. З іншого боку, 

абстрактні портрети ніхто не відміняв. 

 

Знання пропорцій допомагає передавати не тільки риси обличчя, але й емоції, міміку 

людини. Знаючи залежність зміни зовнішнього вигляду від положення голови, емоційного 

стану моделі та освітлення, художник може перенести на полотно характер і настрій людини, 

тим самим створюючи предмет мистецтва. Але для цього необхідно знати правильні 

пропорції обличчя і вміти будувати композицію у відповідності з правилами. 

 

Ідеальні пропорції 

У період Високого Відродження Рафаель створював картини, які вважалися еталоном 

досконалості. Фактично всі сьогоднішні ідеальні пропорції беруть свій початок в овалі осіб 

Мадонн Рафаеля. Якщо провести вертикальну лінію в самому центрі особи і розділити її на 

три частини - від лінії росту волосся до брів, від брів до кінчика носа і від кінчика носа до 

підборіддя, то в ідеального особи ці частини будуть рівні. На представленому нижче показані 

ідеальні пропорції обличчя людини, схема малювання і побудови ідеального овалу особи, а 

також співвідношення основних рис. Варто врахувати, що ідеал чоловічої особи 

характеризується більш незграбними рисами, але, незважаючи на це, основна їх 

розташування відповідає поданій схемі. 
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Виходячи з даної схеми, ідеальні пропорції особи при малюванні портрета відповідають 

наступній формулі: 

•  BC = CE = EF. 

•  AD = DF. 

•  OR = KL = PK. 

Форма особи 

Правильно побудовані пропорції обличчя людини при малюванні портрета залежать багато в 

чому і від форми цієї особи. Рафаель створив досконалий овал, а природа не обмежує 

досконалість лише однієї геометричною формою. Ймовірно, вивчити побудову пропорцій і їх 

зміна при русі найзручніше ідеально овальному обличчі, для цього існує маса способів і 

прийомів, які будуть розглянуті нижче, але суть портрета не у створенні ідеалу, а в 

зображенні людини з усіма його особливостями і недосконалостями. Саме тому важливо 

знати, якою може бути форма обличчя і як вона впливає на побудову пропорції при 

малюванні портретів. 
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Існує дві категорії осіб – округлі і незграбні, у свою чергу, ці категорії поділяються на вісім 

основних форм. 

Округлі форми осіб 

Видовжене обличчя володіє закругленими формами лінії росту волосся і підборіддя. 

Вертикальна середня лінія особи набагато довше горизонтальною. Характеристикою 

подовжених осіб зазвичай є високий лоб і велике відстань між верхньою губою і підставою 

носа. Зазвичай ширина лоба приблизно дорівнює ширині скул. Овальне обличчя схоже за 

формою з перевернутим гострою стороною вниз яйцем. Найширшій його частиною є вилиці, 

потім йде трохи менше широкий лоб і порівняно вузька щелепа. Довжина овального обличчя 

трохи більше його ширини. Кругле обличчя характеризується практично однаковими 

середніми лініями вертикального і горизонтального перерізу особи. Широкі вилиці 

згладжуються плавною округлої лінією підборіддя. 
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Кутасті форми осіб 

Прямокутне обличчя характеризується широкою щелепою, підкресленою кутастим 

підборіддям і прямою лінією росту волосся. Середня лінія вертикального перерізу набагато 

довше горизонтальною. Ширина лоба людини з прямокутним обличчям приблизно дорівнює 

ширині скул. Трикутне відрізняється від сердцеобразного тільки лінією росту волосся, у 

трикутного вона пряма. Характерна риса цієї форми осіб – високі вилиці і дуже вузький, 

гостре підборіддя, в той час коли вилиці практично так само широкий, як і лоб. Вертикальна 

лінія перетину трикутного обличчя зазвичай трохи довше горизонтальною. Квадратна форма 

властива особам з низькими, широкими вилицями і незграбним підборіддям. Довжина 

квадратного обличчя дорівнює його ширині. Трапецієвидний визначається широкою 

щелепою, низькими вилицями і вузьким чолом. Зазвичай на такій особі підборіддя 

незграбний і широкий, а вилиці набагато ширше лоба. Ромбовидну форму особі надають 

пропорційно вузькі лоб і підборіддя, причому останній зазвичай загострений. Високі вилиці – 

найширша частина ромбовидного особи, а його горизонтальне перетин набагато менше 

вертикального. 

Правильна побудова особи 

Правильна побудова при малюванні портрета ґрунтується на вимірюванні рис обличчя 

моделі і відстані між ними. Кожен портрет індивідуальний, так само як немає двох абсолютно 

однакових осіб, за винятком близнюків. Формули обчислення пропорцій дають лише загальні 

поради, дотримуючись яких можна значно полегшити процес малювання. 
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Для створення власних персонажів або малювання осіб по пам'яті вкрай важливо знати 

правильну передачу пропорцій. Тут важливо пам'ятати, що форма голови набагато 

складніше перевернутого яйця або овалу, а тому варто дотримуватися правил, щоб уникнути 

око на лобі або занадто маленького рота. 
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