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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Пластична анатомія» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 
галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є прийоми побудови та принципи 
анатомічного конструктивно-структурного малюнка фігури людини на 
площині, розуміння закономірностей руху суглобів і м’язів людини. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
забезпечуючі дисципліни: Композиція, Рисунок, Живопис. 
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни з декоративного 
мистецтва. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про динаміку руху систем 
організму  

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування знань, вмінь та навичок з 
пластичної анатомії людини, а також методів роботи над анатомічним 
рисунком з натури, прийомів та принципів в зображенні людини різними 
графічними засобами та техніками. 
Завдання навчальної дисципліни:  

- вивчення прийомів зображення людини;  
- засвоєння методів схематизації (орієнтування по координатам, 

умовне узагальнення об'ємної форми, застосування допоміжних 
побудов), порівнянь (зіставлення пропорцій, прийом 
співвідношень), конструктивно-просторового аналізу форми, 
образного узагальнення. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: основні положення, загальні поняття і терміни пластичної анатомії; 
частини тіла та скелета людини; назви кісток: черепа, хребта, грудної 
клітини, плечового та тазового поясу, верхніх і нижніх кінцівок; форму та 
види суглобів; форму та назви поверхових м’язів: голови, тулуба, 
плечового та тазового поясу, верхніх і нижніх кінцівок; пластику тіла: 
голови, тулуба, плечового та тазового поясу, верхніх та нижніх кінцівок. 
вміти: оперувати поняттями, термінами пластичної анатомії, 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


обґрунтовувати власну точку зору; аналізувати графічно-образну та 
об’ємно-образну форму тіла та його складових; будувати на площині тіло 
людини, користуючись технікою академічного рисунку; малювати форму 
кісток, м’язів і черепа; малювати тіло людини з урахуванням пропорційних 
співвідносин його частин; передавати пластику частин тіла людини; 
передавати вирази стану людини, обумовлені функціями мімічних м’язів. 
компетенцій: здатність використовувати методи зображення анатомічної 
форми людини в рисунку; здатність бачення структурно-композиційної 
форми фігури людини та зображення людини в русі; здатність розвивати 
професійне мислення та діяльність, враховуючи професійну та 
індивідуальну направленість, потенційні здібності, майстерність та стиль 
зображення фігури людини найбільш виразними графічними засобами. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 

- володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
- здатність вільно спілкуватися на професійні теми з використанням 

професійної термінології; 
- дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 

професійній діяльності; 
- проявляти автономність і відповідальність у професійній 

діяльності;  
- проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 

технологій в освітній діяльності для розв’язання 
експериментальних і практичних творчих завдань; 

- самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно 
поповнювати знання, підвищувати професійний рівень. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, освітній 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 

02 Культура і мистецтво 
Нормативна 

Семестри:         4 

Модулів – 5 Спеціальність 
023 Образотворче 

мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 

Аудиторні години: 64 год. 

Лекції:  
28 год. 

Практичні, 
семінарські: 40 

год. Змістових модулів – 1 

Лабораторні: год. 

Загальна кількість годин – 150 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Самостійна робота: 
82 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: екзамен 
Кількість тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних: 4 год. 
самостійної роботи: 5 год. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про динаміку руху систем організму 
 

Тема №1. Класифікації кісток, їх будови 
Кісткові речовини: компактні і губчасті. Вивчення анатомічних площин і вісей: сагітальної, 
фронтальної, горизонтальної. Вивчення та відпрацювання будови хребців людини з різних 
ракурсів методом зарисовок. 

Тема №2. Особливості будови хребців  
Будова шийних, грудних, поперекових хребців, крижової кістки, куприкової кістки, грудної 
клітки та її елементів. Вікові та статеві особливості будови кісток кінцівок. Вивчення та 
відпрацювання зображення кісткової системи людини. 

Тема №3. Розвиток скелету у онто-і філогенезі, види розвитку кісток 
Статеві і вікові особливості будови скелету, з’єднання кісток. Вправи з рисування 

скелету людини з віковими особливостями.  
Тема №4. Класифікація м’язів: за розвитком, топографією, формою, розмірами, 

функцією. Вивчення допоміжного апарату м’язів  
Основні дані про роботу м’язів тулуба. Анатомічна будова м’язів тулуба людини. 

Основні дані про роботу м’язів верхніх та нижніх кінцівок. Основні дані про роботу м’язів 
голови та шиї. Ознайомлення та відпрацювання зображення динаміки руху суглобів і м’язової 
системи людини. 

Тема №5. Індивідуальні та статеві особливості скелетних м’язів та вплив на них 
спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чинників на будову скелетних м’язів, 
тулуба і кінцівок 

Вивчення та відпрацювання зображення кісткової системи людини. Виконання нарисів 
фігури людини і скелету. 

Тема №6. Аналіз основних положень і рухів тіла людини (стояння, ходіння, біг, 
стрибки тощо). Вивчення відмінних рис будови рухового апарату людини у зв’язку з 
прямо ходінням 

Відмінні риси будови рухового апарату людини у зв’язку з прямо ходінням. Аналіз дії 
м’язів в тілі людини при згинанні і розгинанні в суглобах. Вивчення форми та з’єднання 
суглобів.  

Тема 7. Методи пропорціонування тіла людини в античні часи, в епоху 
Відродження 

Методи пропорційних співвідношень тіла людини за “золотим перетином”, сучасні 
канони 

Методи побудови тіла людини з урахуванням індивідуальних властивостей пропорцій 
тіла людини та застосовування класичної побудови пропорцій тіла людини в рисунку, 
живопису, дизайні та ергономіці. 

Прийоми роботи з різними методами рисування тіла людини. 
 

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

у
с
ь
о
го

 

у тому числі 

л пз лаб інд ср 

ІІ курс 4-й семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДИНАМІКУ РУХУ СИСТЕМ 
ОРГАНІЗМУ 

Тема № 1. Класифікації кісток, їх будови 1 1     

Кісткові речовини: компактні і губчасті. Вивчення 
анатомічних площин і вісей: сагітальної, 
фронтальної, горизонтальної 

1 1     

Тема № 2. Особливості будови хребців 2 1 1    



Будова шийних, грудних, поперекових хребців, 
крижової кістки, куприкової кістки, грудної клітки та 
її елементів 

10 1 1   8 

Вікові та статеві особливості будови кісток кінцівок 10 1 1   8 

Мозковий та лицевий відділи черепу, обумовлених 
процесами антропогенезу 

8 1 1   6 

Тема № 3. Розвиток скелету у онто-і філогенезі, 
види розвитку кісток 

2 2     

Статеві і вікові особливості будови скелету, 
з’єднання кісток 

4 2 2    

Вправи з рисування скелету людини 10  2   8 

Тема № 4. Класифікація м’язів: за розвитком, 
топографією, формою, розмірами, функцією. 
Вивчення допоміжного апарату м’язів 

8 2 2   4 

Основні дані про роботу м’язів тулуба. 12 2 4   6 

Основні дані про роботу м’язів верхніх та нижніх 
кінцівок 

11 2 3   6 

Основні дані про роботу м’язів голови та шиї 11 2 3   6 

Тема № 5. Індивідуальні та статеві особливості 
скелетних м’язів та вплив на них спорту, праці, 
соціальних факторів і екологічних чинників на 
будову скелетних м’язів, тулуба і кінцівок 

12 2 4   6 

Тема № 6. Аналіз основних положень і рухів тіла 
людини (стояння, ходіння, біг, стрибки тощо). 
Вивчення відмінних рис будови рухового апарату 
людини у зв’язку з прямо ходінням 

12 2 4   6 

Тема № 7. Методи пропорціонування тіла людини в 
античні часи, в епоху Відродження 

14 2 4   8 

Методи пропорційних співвідношень тіла людини 
за «золотим перетином», сучасні канони 

14 2 4   8 

Методи побудови тіла людини з урахуванням 
індивідуальних властивостей пропорцій тіла 
людини та застосовування класичної побудови 
пропорцій тіла людини в рисунку, живопису, 
дизайні та ергономіці 

14 2 2   10 

Модульний контроль 2  2    

Усього за модуль: 150 28 40   82 

Усього: 150 28 40   82 

 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 

К
іл

ь
кі

с
ть

 
го

д
и
н
 

1 2 3 4 

1 2 

Особливості будови хребців 
Практичне завдання №1. Зображення хребців людини в лінійно-

конструктивній техніці в такій послідовності: 
1) будова шийних, грудних, поперекових хребців, крижової кістки, 
куприкової кістки, грудної клітки та її елементів; 
2) вікові та статеві особливості будови кісток кінцівок; 
3) мозковий та лицевий відділи черепу, обумовлених процесами 
антропогенезу. 

 
 
 
 
4 

2 3 

Розвиток скелету у онто-і філогенезі, види розвитку кісток 
Практичне завдання №2. В лінійно-конструктивній техніці 

зображення скелета людини з віковими особливостями в такій 
послідовності: 
1) скелет чоловічий, показати з’єднання кісток; 
2) скелет жіночий; 
3) скелет в русі, в сидячому положенні, в стоячому положенні або  з 
опорою на одну ногу. 

 
 
 
4 

3 4 

Класифікація м’язів  
Практичне завдання №3. Виконати в лінійно-конструктивній 

техніці зображення м’язів людини в такій послідовності: 
1) м’язи тулуба. Показати анатомічну будову м’яз тулуба людини, 
написати назву м’язів; 
2) м’язи верхніх та нижніх кінцівок. Показати анатомічну будову м’язів 
верхніх та нижніх кінцівок людини в різних ракурсах, написати назви 
м’язів; 
3) м’язи голови та шиї. Показати анатомічну будову м’язів голови та шиї в 
різних ракурсах, написати назви м’язів. 

 
 
 

10 

4 5 

Індивідуальні та статеві особливості скелетних м’язів 
Практичне завдання №4. Виконати декілька нарисів фігури 

людини і вписати в неї скелет 
1) показати будову скелетних м’язів; 
2)  показати будову тулуба; 
3) показати будову кінцівок. 

 
 
 
4 

5 6 

Аналіз основних положень і рухів тіла людини (стояння, 
ходіння, біг, стрибки тощо) 

Практичне завдання №5. Виконати декілька нарисів фігури 
людини показати конструкцію суглобів людини 
1) нариси людини що стоїть. Написати назву кісток які виступають і м’язи 
які діють; 
2) нариси людини на ході. Написати назву кісток які виступають і м’язи які 
діють; 
3) нариси людини яка біжить. Написати назву кісток які виступають і м’язи 
які діють; 
4) нариси людини яка стрибає. Написати назву кісток які виступають і 
м’язи які діють. 

 
 
 
 
 
4 

6 7 

Методи пропорціонування тіла людини  
Практичне завдання №6. Виконати декілька нарисів фігури 

людини показати конструкцію суглобів людини витримати пропорційні 
співвідношення фігури 

 
12 

Усього: 40 
 
 
 



 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 

К
іл

ь
кі

с
ть

 
го

д
и
н
 

1 2 3 4 

1 2 

Особливості будови хребців 
Самостійна робота №1. Закомпонувати в аркуші зображення 

хребців людини в лінійно-конструктивній техніці в такій послідовності: 
1) будова шийних, грудних, поперекових хребців, крижової кістки, 
куприкової кістки, грудної клітки та її елементів; 
2) вікові та статеві особливості будови кісток кінцівок; 
3) мозковий та лицевий відділи черепу, обумовлених процесами 
антропогенезу. 

22 

2 3 

Розвиток скелету у онто-і філогенезі, види розвитку кісток 
Самостійна робота №2. Закомпонувати в аркуші декілька 

ракурсів та виконати в лінійно-конструктивній техніці зображення скелета 
людини з віковими особливостями в такій послідовності: 
1) скелет чоловічий, показати з’єднання кісток; 
2) скелет жіночий; 
3) скелет в русі, в сидячому положенні, в стоячому положенні або  з 
опорою на одну ногу. 

8 

3 4 

Класифікація м’язів  
Самостійна робота №3. Закомпонувати в аркуші декілька 

ракурсів та виконати в лінійно-конструктивній техніці зображення м’язів 
людини в такій послідовності: 
1) м’язи тулуба. Показати анатомічну будову м’яз тулуба людини, 
написати назву м’язів; 
2) м’язи верхніх та нижніх кінцівок. Показати анатомічну будову м’язів 
верхніх та нижніх кінцівок людини в різних ракурсах, написати назви 
м’язів; 
3) м’язи голови та шиї. Показати анатомічну будову м’язів голови та шиї в 
різних ракурсах, написати назви м’язів. 

14 

4 5 

Індивідуальні та статеві особливості скелетних м’язів 
Самостійна робота №4. Виконати декілька нарисів фігури 

людини і вписати в неї скелет: 
1) показати будову скелетних м’язів; 
2) показати будову тулуба; 
3) показати будову кінцівок. 

6 

5 6 

Аналіз основних положень і рухів тіла людини (стояння, 
ходіння, біг, стрибки тощо) 

Самостійна робота №5. Виконати декілька нарисів фігури 
людини показати конструкцію суглобів людини:  
1) нариси людини що стоїть. Написати назву кісток які виступають і м’язи 
які діють; 
2) нариси людини на ході. Написати назву кісток які виступають і м’язи які 
діють; 
3) нариси людини яка біжить. Написати назву кісток які виступають і м’язи 
які діють; 
4) нариси людини яка стрибає. Написати назву кісток які виступають і 
м’язи які діють. 

6 

6 7 

Методи пропорціонування тіла людини 
Самостійна робота №6. виконати декілька нарисів фігури 

людини показати конструкцію суглобів людини витримати пропорційні 
співвідношення фігури. 

26 

Усього: 82 
 



 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Пластична анатомія» 
застосовуються такі методи: 

1) поточний контроль практичних робіт: перегляд практичних робіт, їх 
обговорення, консультування; 

2) поточний контроль теоретичних знань: опитування; 
3) спілкування під час консультацій, коли можливо перевірити характер й рівень 

сприйняття матеріалу й швидко коректувати робочу програму; 
4) модульний контроль: підсумковий контроль теоретичних знань; 
5) семестровий контроль: екзамен. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Кількість балів ЗМ 1 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

Лекції (13 балів) 1 2 2 3 1 2 2 
Практичні роботи  
(до 20 балів)  2 4 4 4 4 2 

Самостійна робота (до 32 
балів) 

 4 6 6 6 6 4 

Поточний модульний 
контроль  
(до 5 балів) 

3-5 

Підсумковий контроль (залік) 
до 30 балів 

Екзаменаційна практична робота до 30 балів 
(екзаменаційний білет) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКTС 
 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

1. У чому полягають особливості мімічних м'язів?  
2. Дайте відповідь класифікації кісток людини, їх будови і речовини. 
3. Назвіть статеві і вікові особливості будови скелету і фігури людини та вплив на них 
спорту, праці, соціальних факторів. 
4. Назвіть методи пропорціювання тіла людини і пропорційні співвідношення. 
5. Назвіть канони пропорцій людського тіла. 
6. Вікові статеві відмінності будови зовнішніх форм дорослого (чоловік, жінка), дитини. 
7. Статеві і вікові особливості будови скелету людини.  
8. Індивідуальні та статеві особливості скелетних м’язів та вплив на них спорту, праці, 
соціальних факторів і екологічних чинників.  
9. Методи пропорціювання тіла людини, пропорційні співвідношення. 
10. Методи побудови тіла людини з урахуванням індивідуальних властивостей пропорцій 
та застосування класичної побудови пропорцій тіла людини в рисунку. 
11. Пропорції людини: дорослого (чоловік, жінка), дитини як в статичному положенні, так і 
в динаміці. 
12. Яка назва кісток верхньої кінцівки людини. 
13. Назвіть м'язи тулуба і шиї. 
14. Охарактеризуйте будову і форму м'язів людського тіла. 
15. Назвіть м'язи ніг людини. 
16. Назвіть м'язи руки людини. 
17. Назва кісток нижньої кінцівки. 
18. Назвіть основні великі кістки з яких складається скелет людини. 
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Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 
1. Атлас анатомии Акланда. URL: 

https://www.youtube.com/results?search_query=анатомия+акланд+перевод 
2. Пластическая анатомия для художников. URL: 
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