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Викладач: Малець Наталія Олексіївна 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

Група 41 

Урок № 61 

Тема уроку: Обриси особи 

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: 

Обриси особи 

Для початку малюємо коло – це буде широкою частиною черепа. Як відомо, основні риси 

особи займають місце під колом. Щоб приблизно визначити їх місце, ділимо коло навпіл 

вертикально і продовжуємо лінію вниз так, щоб нижня обрис колу ділило її рівно навпіл. Низ 

лінії буде підборіддям. Від боків до кола «підборіддя» потрібно провести лінії, які стануть 

попередніми обрисами скул і щік. Якщо портрет малюється з моделі особи або по пам'яті, то 

можна декількома легкими лініями підкоригувати форму, визначити приблизну ширину 

підборіддя і лінію росту волосся. Варто звернути увагу, що волосся на портреті будуть 

займати певну частину кола, що був намальований на самому початку. 

 

Очі і брови 

У підстави кола проводимо горизонтальну лінію, перпендикулярно першим. На цій лінії 

розташовуються очі. Саме на ній, не вище, як би не хотілося! Горизонтальну лінію потрібно 
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розділити на п'ять рівних частин – кожна з них дорівнює ширині очі. Центральна частина 

може бути трохи ширше. Очі розташовані з боків від неї. Для подальшого обчислення 

пропорцій найкраще вказати, де будуть розташовуватися зіниці. Щоб визначити, наскільки 

високо над очима брови повинні бути потрібно розділити коло на чотири рівні частини, знизу 

вгору. По горизонтальній лінії, що проходить прямо над очима, будуть розташовуватися 

брови. 

Ніс і губи 

Вертикальну лінію нижньої частини обличчя потрібно розділити навпіл. Відмітка середини там, де 
має бути підстава носа. Ширину носа легко визначити, провівши паралельні лінії вниз від 

внутрішніх куточків очей. Решту - від носа до підборіддя - потрібно знову розділити навпіл. 
Середня лінія збігається з лінією рота, тобто прямо над нею розташовується верхня губа, а 

під нею – нижня. Ширину рота можна обчислити, провівши паралельні лінії вниз від середини 
зіниць. Ширина підборіддя зазвичай дорівнює ширині носа. Побудова пропорцій людського 

обличчя, описане вище, є спрощеним методом і підходить для ідеальних осіб, яких у природі 
не так багато. 
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