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Викладач: Малець Наталія Олексіївна 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

Група 42 

Урок № 71-72 

Тема уроку: Будова тіла, пропорції, поза 
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: 
Для створення гарного малюнка людини потрібен час. Іноді навіть кілька 

неправильних штрихів псують готову роботу, в результаті чого час витрачено 

даремно. Якщо ознайомитеся з покроковою інструкцією і прислухаєтеся до порад, 

уникнете такої долі. 
• Зустрітися з людською фігурою і вивчіть пропорції. Допоможе в цьому схема 

середньостатистичного статури, яка допомагає правильно розрахувати співвідношення 

частин тіла. 

• Основною одиницею виміру вважається висота голови. Для визначення зростання людини 

висоту голови помножте на вісім. Можна зробити простіше, намалювавши вертикальну 

вісь і розділивши на вісім частин. 

• Перший верхній сегмент осі - голова, а п'ята відмітка визначає розміщення пахової 

області. Що стосується розташування колінних суглобів, воно обчислюється шляхом 

відліку двох відрізків від нижньої точки. 

• У жінок плечі вже, ніж у чоловіків. Ширина чоловічих плечей на малюнку повинна 

відповідати двом висот голови, у випадку з жінками показник помножте на 1.5. 

• Якість готового малюнка залежить наскільки правильно визначте довжину рук людини. 

Відстань від підборіддя до нігтів трохи менше, ніж чотири вимірювальні одиниці. При 

необхідності змінюйте пропорції. Все залежить від особливостей будови тіла людини, 

якого малюєте. 

• Обриси особи будуються за аналогічним принципом. Використовуючи стандартні 

співвідношення частин особи в якості основи, можна їх змінювати, керуючись 

реальністю. 

• На аркуші паперу накресліть прямокутник і розділіть навпіл за допомогою вертикальної і 

горизонтальної ліній. Правильне розташування очей визначається горизонталлю. Відстань 

між очима відповідає ширині крил носа. 

• Основи людської анатомії вивчайте поступово. Щоб намальований людина мала ідеальну 

фігуру, вивчіть розташування м'язів і суглобів. Обов'язково враховуйте згини ніг і рук, 

рух м'язів, яке змінює вираз обличчя. 

• Правильно побудовані обриси фігури доповніть одягом. Якщо рука зігнута, в області 

ліктьового суглоба закладіть тканинні складки. 

• Враховуйте жорсткість тканини. М'яка тканина повторює обриси тіла, а щільний матеріал 

створює рельєф. Тому модні костюми малюються не так, як футболки. 

Якщо бажаєте, намалювати людину красивою, правильно виберіть ракурс малюнка. 

Чи не малюйте великих людей, дивлячись на них знизу, а субтильні моделі не 

рекомендують розміщувати на тлі об'ємних предметів. 

Малюємо людини поетапно олівцем 
Продовжуючи тему статті, повідаю техніку малювання людини олівцем. 

Найскладніше намалювати людське обличчя. Не дивно, що тільки справжньому 
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художнику, який навчався кілька років, під силу намалювати портрет. Ознайомившись 

з матеріалом, ви не станете професіоналом. Але стаття допоможе освоїти ази 

малювання і дізнатися тонкощі мистецтва. 

Деякі малюють людей пунктирними лініями, а після обводять. Рекомендую малювати 

лінії одним рух. Помилок не уникнути, але не бійтеся. Якщо маєте намір зобразити 

рухається людини, уявіть майбутній образ. Це допоможе правильно нанести на папір 

контури і лінії моделі. 

Пропоную поетапну техніку малювання людської фігури в повний зріст. Багато 

новачків в процесі малювання в силу відсутності досвіду спотворюють пропорції тіла. 

В результаті виходить велика голова або короткі руки. Ознайомившись з інструкцією, 

вийдуть хороші малюнки. 
1. Намалюйте чотирикутник, співвідношення сторін якого 3 до 4 . Через центр фігури проведіть 

пряму лінію, а зверху покажіть лінію плечей. Так як модель буде одягнена в літній одяг, внизу 

трикутника додайте контур одягу. 
2. Колами розмітьте частини тіла: коліна, плечі, голову і шию . Спочатку намалюйте обриси 

голови, далі овал плечей і гуртки колін. Необов'язково, щоб геометричні фігури мали точну 

форму. 

3. Приступайте до малювання контуру . На перший погляд здається, що це складно. Якщо 

гарненько придивіться, усвідомлюєте, що потрібно по два гуртки для ступень і ліктьових 

суглобів, і дві звивисті лінії з кожного боку тулуба. 

4. Використовуючи наявні окружності для ліктів і плечей, намалюйте руки . При необхідності в 

руках людини покажіть якийсь предмет. Ноги малюйте аналогічним чином. Під час цього етапу 

переконайтеся, що пропорції кінцівок правильні, оскільки виправити помилки проблематично. 

5. Щоб фігура ожила, видаліть зайві контури, використовуючи ластик . Якщо під час процесу 

зачепите важливу лінію, відновіть. Цей етап простий і цікавий. Чи залишиться домалювати кілька 

деталей, в числі яких нижня лінія штанів, рукава і горловина футболки. 

6. Намалюйте одяг і зробіть деталізацію голови і обличчя . Зображуючи предмети одягу, додайте 

складки і тіні. В результаті готовий малюнок вийде реалістичним. 

 

 

 

етапи малювання 

Малюнок складається з декількох етапів. 

Компонування на аркуші 

З композиції починається будь-який малюнок. Залежно від пози натури, 

вибирається вертикальний або горизонтальний формат. Легкими лініями 

створюються рух і силует тіла. 
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Грамотно закомпоновано фігура гармонійно розміщується на поле листа. Дивлячись 

на готову роботу, не повинно виникати бажання пересунути намальоване. 

Масштаб зображення потрібно вибирати відповідно формату. Занадто великий 

малюнок справляє враження тісноти, вимагає додати простір навколо. Дрібний - 

створює ілюзію порожнечі, хочеться обрізати лист. 
Уточнення положення фігури і пропорцій 

Набросочнимі лініями намічається вигин хребта, поворот голови, осьові плечового 

пояса і тазостегнових суглобів. Лінійно схематично вказується напрямок плечей, 

передпліч, стегон, гомілок, кистей і стоп. 
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Проводиться вимір частин тіла і розміщення їх на аркуші в спрощеному 

геометричному вигляді (голова - у формі овалу, грудна клітка - сплюснутий бочонок, 

чашоподібний таз, циліндричні і конічні - шия і кінцівки, призматичні - стопи і кисті 

рук). Уточнюється взаєморозташування основних парних суглобів (плечових, 

ліктьових, променезап'ясткових, тазостегнових, колінних, гомілковостопних). 
побудова 

На цьому етапі опрацьовуються характерні анатомічні особливості. Діє принцип - від 

загального до конкретного. Деталі вимальовуються тільки після побудови великих 

частин. 

 
По суті, побудова зводиться до розбивання великих геометричних форм на більш 

дрібні складові. Мета - домогтися анатомічно правильного перетину форм. 

Тіло людини симетрично, і хребет використовується в побудові як природна вісь 

симетрії при відкладанні відрізків вправо і вліво. 

Малюнок ведеться м'яко, без натиску на олівець, для того, щоб допоміжні лінії 

побудови можна було вільно видалити. Одночасно намічається межа світла і тіні. 
світлотіньову опрацювання 

Залежно від художнього завдання, світлотінь може обмежуватися легкої 

розтушовуванням, або складатися зі складної багатошарової штрихування, що передає 

особливості шкіри і фактури матеріалу одягу. 
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В першу чергу повністю покривається власна і падаюча тіні. Основний тон 

концентрується на тіньовий кордоні. Потім опрацьовуються півтони і рефлекси. 

Одночасно нарощується густота тіні. В останню чергу робота ведеться над світлом. 

Освітлені ділянки злегка приглушаются легким тоном. 
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Заключна частина - деталізація. Підсвічування відблисків ластиком, загострення і 

підкреслення форм за допомогою штриха. Класична штрихування ведеться за формою 

предмета. 

 

Посилання на відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=5dM-cZFiGu8&ab_channel=poliiriina 
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