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Дата: 09.05.2022 

Викладач: Малець Наталія Олексіївна 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

Група 42 

Урок № 72-73 

Тема уроку: Малювання дитячого обличчя 

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: 

Якщо придивитися уважніше, діти відрізняються від дорослих не тільки 

своїми розмірами. Пропорції тіла і обличчя у дітей зовсім не такі, як у дорослих 

людей. 

Саме тому перш, ніж малювати дітей, треба уважно простежити за 

співвідношенням всіх пропорцій. Адже, зображений на папері або полотні доросла 

людина маленьких розмірів - це ще не дитина. 

Відмінності в розмірах голови дитини і дорослого 

Основна відмінність - розміри голови. У маленьких дітей лобова частина по 

відношенню до особи значно більше. Череп у маленької дитини ще не 

сформований повністю, тому особа поки що невелика. 

 
Особливості пропорцій дитячого особи 

Підборіддя у діточок поки ще теж розвинений не до кінця. Малюючи личко 

малюка в профіль, цей факт треба враховувати. Підборіддя не повинен виступати 

до рівня верхньої губи. При цьому у дітей часто є те, що дорослі називають другим 

підборіддям. 

На наступній картинці можна наочно побачити відмінності в пропорціях 

особи дитини і дорослої людини: 

mailto:maletz_natasha@ukr.net


! Виконаний конспект та завдання надсилати на ел. пошту:  maletz_natasha@ukr.net ! 

Або в телеграм 066 28 78 117 

Обов’язково вказували ПІБ учня і номер групи 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Брови розташовані досить близько до носика через те, що особа сама по собі 

займає невелику площу. І тільки райдужка очей вже має повноцінні розміри, 

завдяки чому очі дітей здаються такими великими. 

Особливості зображення дитячого тіла 

Саме тіло по відношенню до голови здається непропорційно невеликим 

порівняно з тілом дорослої людини. Насправді різниця в співвідношенні не так 

велика, але її потрібно враховувати. Ще відзначимо, що у дітей поки не 

витягнулася довга «лебедина» шийка через що голова знову ж здається набагато 

більшими. 
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Перш ніж приступати до малювання, постарайтеся вивчити «натуру». 

Розгляньте дитини, знайдіть побільше вдалих фотографій і малюнків. І вперед! 

Малюємо дитячий портрет вигляд збоку 

Спробуємо намалювати дитини разом. Для роботи нам знадобиться простий 

олівець, ластик, лист паперу і трохи терпіння. В результаті у нас повинен вийти 

олівцем портрет малюка в профіль. 

Розглянемо поетапно кожен крок: 

1. Спочатку розмітимо найголовніше. На аркуші паперу намалюйте ... 

квадрат. Це і буде голова дитини. Квадрат нам знадобиться, щоб розмітити 

пропорції особи. Розділіть його тонкими лініями на 4 рівні частини. 

2. У лівий нижній квадрат потрібно вписати коло. Може бути, рівна вийде 

не відразу, але ж і не боги горщики обпалювали. Тут буде розташовуватися личко 

малюка. 

 
1. У великій квадрат впишіть ще одне коло. Ось вам і пропорції: велике 

коло - вся голова дитини, маленький - його обличчя. 
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1. В середині лівої частини маленького кола намалюйте контури особи в 

профіль - маленький кирпатий носик, губи і підборіддя. 

2. Тепер плавною лінією виведіть лінію від перенісся до чола. Обведіть 

контур голови. 

3. У нижньому правому квадраті намалюйте вухо. Виведіть потилицю, що 

переходить в шию. 

 
1. Око буде розташовуватися на рівні перенісся. Не забудьте, оченята у 

дітей досить великі, але все-таки не блюдця. Зіниця зазвичай малюють широким, 
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хоча в звичайному житті такого майже не буває. Але маленька точка замість очі не 

дуже красиво виглядає на малюнку. 

2. Брови малюйте трохи вище верхньої лінії лівого квадрата. 

3. Прорисуйте деталі вуха, очей і губ. 

 
1. Тепер - несподівана хитрість. Зітріть ластиком свій начерк, щоб сліди 

олівця ледь виднілися. Тепер ви приховали і сліди ваших квадратів-розміток. 

2. Беремо олівець і починаємо заново. Обводите контури голови, деталі 

особи і Доріс волосся. Ось, потре майже готовий. 
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1. Залишилося трохи додати тіней і ретуші. Зробіть легку штрихування на 

обличчі, залишаючи більш світлими частина щоки, лоба і близько брів. 

 
1. Більш м'яким олівцем потрібно затінити очі, ніс і рот. Зіниця - 

найтемніша частина очі, райдужка має перехід від темного до більш світлого тону. 

Не забудьте залишити невеликий відблиск на райдужній оболонці - як би від 

відбитого світла. 

 
1. Затіните ті частини обличчя, на які не потрапляє світло. Не забудьте 

частини всередині маленьких вушок. 

mailto:maletz_natasha@ukr.net


! Виконаний конспект та завдання надсилати на ел. пошту:  maletz_natasha@ukr.net ! 

Або в телеграм 066 28 78 117 

Обов’язково вказували ПІБ учня і номер групи 
______________________________________________________________________________________________________________ 

      
1. Малюємо волоски на тім'ячку і потилиці малюка, особливу увагу 

приділіть тонам і окремим волоскам. 
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