
Курс портрету для середнього та старшого шкільного віку, 
підготовка до вступу у ВУЗ. 

 

Мета: вивчити стилі європейського портретного мистецтва на 
прикладах фоторепродукцій картин визначних майстрів, 
сформувати уявлення про стилістичний розвиток та еволюцію 
художнього бачення людини в європейській традиції портретного 
живопису, вивчити узагальнену анатомічну будову черепа людини, 
навчитись передавати світлотінь, навчитись змішувати відтінки 
кольору тіла людини, визначати форму обличчя і правильно 
рисувати голову, вивчити поняття ракурсу і навчитись малювати 
голову людини в різних поворотах, навчитись малювати портрет 
людини на фоні пейзажу і створювати фантастичний портрет.  

Урок 1. 

Частина І 

Історія портрету. Портрети як вічність. Фаюмські портрети.  
Фаюмські портрети — створені в техніці енкаустики поховальні портрети в Елліністичному Єгипті 
I—III століть. Свою назву отримали за місцем першої великої знахідки в Фаюмській оазі в 1887 році 
британською експедицією на чолі з Фліндерсом Пітрі. Є елементом видозміненої під грецьким 
впливом місцевої похоронної традиції: портрет замінює традиційну поховальну маску на мумії. 
Знаходяться в колекції багатьох музеїв світу, в тому числі Британського музею, Лувру, Музеї 
Метрополітен, Московський музей імені Пушкіна володіє чудовим зібранням з 23 похоронних 
фаюмських портретів, виявлених в Єгипті в 70-ті роки XIX століття, що дає можливість простежити 
розвиток цього жанру протягом чотирьох століть (з I по IV ст.) 

 

Частина ІІ 

Вимірювання пропорцій за допомогою олівця на око. Пропорції 
обличчя людини,  рисунок з розкресленими пропорціями голови 

(схеми за Ростовцевим).  

Форми обличчя: кругла, овальна, трикутна, квадратна, видовжена. 

Аналіз схем та визначення форми голови по фото. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8E%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%9F%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0


Анатомічна будова черепа. Череп людини і відповідність з рисами 
людського обличчя. 

 

Частина ІІІ Практична. 

Начерки форми голови і пропорцій по фото.  

 

Урок 2.  

Частина І. 

Відродження: Рафаель, Ботічеллі, Мікеланджело. 

Модерн: Модільяні, Матіс, Вінсент ван Гог.  

 

Частина ІІ. 

Поняття світлотіні та ракурсу на поданих портретах.   

Аналіз світлотіней на прикладах гіпсових голів Аполлона та  

Деметри. Ракурс, визначення ракурсу.  

Портретна схожість. Форма очей, носа, губ.  

Форма носа: 

1 Нубійський ніс 

2 Грецький ніс 

3 Ніс гачком 

4 Ніс аркою 

5 Курносий ніс 

6 Прямий ніс 

7 Увігнутий ніс 

8 Кривий ніс 



 

Частина ІІІ. Практична. 

Рисунок голови з античних зразків скульптури по фото.  

 

 

 

Урок 3. 

Частина І 

Історія портрету.  

Відродження: Рафаель, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело. 

Модерн: Клод Моне, Пабло Пікассо, Матіс. 

 

Частина ІІ. 

Поняття ракурсу і перспективи в портреті. Побудова голови в три 
четверті. Світлотінь. 

 

Частина ІІІ. Практична. 

Копія олівцем картини епохи Відродження на вибір.  

 

 

Урок 4. 

Частина І 

Історія портрету.  

Відродження: рисунки олівцем: Рафаель, Леонардо да Вінчі, 
Мікеланджело. 



 

 

Частина ІІ. 

Поняття ракурсу і перспективи в портреті. Світлотінь. Продовження. 

Частина ІІІ. Практична. 

Рисунок портрету людини на простому фоні за наданими 
фотографіями.  

 

 

Урок 5.  

Частина І. 

Історія портрету. Рафаель, Гойя, Мікеланджело, Годвард, 
Рембрандт. 

Модерн. Ройо, Модільяни, Пікассо.  

 

Частина ІІ. Практична. 

Колір тіла людини. Змішування фарб.  

Малюнок фарбами портрету людини в профіль на однотонному 
фоні. Темперні фарби з використанням білила.  

 

 

 

 

 

 

 



Урок 6.  

Частина І. 

Історія портрету. Автопортрет. Рафаель, Леонардо да Вінчі, 
Рембрандт ван Рейн,  Альбрехт Дюрер. 

Модерн. Фріда Кало, Сальвадор Далі.  

 

Частина ІІ. Практична.  

Рисунок ескізу автопортрету олівцем, а потім живопис фарбами. 
Автопортрет на простому тлі. Темперні фарби з використанням 
білила.  

 

 

Урок 7.  

Частина І. 

Історія портрету. Т. Г. Шевченко – видатний український художник.  

 

Частина ІІ. Практика 

Відносність білого кольору. Білий по відношенні до кольору шкіри. 
Змішування відтінків білого та тілесного.  

Ескіз олівцем. Живопис фарбами. Портрет українки на простому 
фоні.  

 

 

 

 

 



Урок 8.  

Частина ІІ. 

Історія портрету. М. Пимоненко – видатний український портретист. 

 Франческо Гойя, Вільгельм Котарбінський, Альфонс Муха.  

Модерн: Анрі Матіс, Марія Примаченко. 

 

Частина ІІ. Практична. 

Портрет людини на тлі пейзажу. Лінія горизонту. Передній та задній 
план у портреті. Повітряна перспектива. Кольорові рефлекси у 
портреті.  

 

Урок 9. 

Частина І. 

Історія портрету.  

Поль Гоген. Микола Фешин. 

 

Частина ІІ. Практична. 

Змішування відтінків фарб кольору темношкірої людини.  

Ескіз та виконання фарбами портрету темношкірої людини. 

 

Ескізи до портретів учні виконуватимуть вдома як домашні 
завдання.  

 

 

 

 



 

 

 

Урок 10. 

Частина І. 

Сюрреалізм. Сальвадор Далі. Фріда Кало.  

 

Частина ІІ. Практична. 

Від ідеї до картини. 

Створення фантастичного портрету на основі поданих 
фотоматеріалів. Ескіз і живопис фарбами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


