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Дата: 12.05.2022 

Викладач: Малець Наталія Олексіївна 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

Група 42 

Урок № 70 

Тема уроку: Малювання жіночого 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: 

Осі та пропорції особи 

Не всім відомі хитрощі, як намалювати дівчину олівцем. Поетапно для початківців 

легко пояснити цей процес. 

Достатньо лише знати про наступні пропорції рис обличчя та про універсальні осі, 

на які можна спиратися у процесі побудови особи: 
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Схема малювання обличчя 

Схема: 

 
Як намалювати дівчину у профіль 

Запитуючи, як намалювати дівчину олівцем поетапно для початківців, відповідь 

потрібно шукати все в тих же мірках і осьових лініях, що і при малюванні в анфас. 

Розпочати малювання слід з нанесення допоміжних ліній у вигляді квадрата. Його 

висота має бути на 1/8 більше, ніж ширина. Усі основні осі треба перенести на 

нього, як би в нього було вписано обличчя до анфасу. 

 
Потім, слід вписати похилий яйцевидний овал прямокутник між віссю, де 

розташований кінчик носа, і верхи всього квадрата. Цей овал допомагає 

побудувати правильну форму черепа, потилицю та лоб. 

Та частина боку черепа, яка з'єднується з шиєю, має бути нахилена донизу. 

• Від верхньої крайньої точки овалу слід почати малювати лінію чола, брів, 

носа, рота та підборіддя. При цьому необхідно орієнтуватися на проведені 
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допоміжні лінії. Найточніша точка чола, ближче до брів, стикається з краєм 

квадрата. 

• Очі розташовуються на осі. На обличчі у профіль очі набувають форми 

наконечника стріли. Райдужка з круглої стає тонким, витягнутим овалом із 

загостреним верхом та низом. 

• Кінчик носа трохи виступатиме за квадрат. Впадина перенісся припадає на ту 

ж вісь, на якій розташовані очі. 

• Губи на обличчі, поверненому у профіль, виглядатимуть виступаючими, 

особливо нижня губа. Лінія, на якій стуляються губи, йде трохи вниз від губ. 

Навіть якщо людина усміхається, лінія йде спочатку рівно, а потім плавно 

закруглюється догори. 

• Вуха побачивши профіль набувають С-подібну форму. По краю вуха 

проходить дуга – тонкий хрящ. Крім того, слід пам'ятати про мочку вуха. При 

малюванні жіночої особи, вуха часто бувають закриті волоссям. 

 

Посилання на відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=GKBY9zB_sdo&ab_channel=YanaVlasko 

 
 

 
_______________________________________________________________________ 

Виконаний конспект та завдання надсилати на їв.пошту: maletz natasha@ukr.net 

Або в телеграм 066 28 78 117 

Обов’язково вказували ПІБ учня і номер групи 

mailto:maletz_natasha@ukr.net
https://acerium.ru/flowers/sochinenie-u-voiny-ne-zhenskoe-lico-shkolnye-sochineniya-na-temu/
https://www.youtube.com/watch?v=GKBY9zB_sdo&ab_channel=YanaVlasko

