
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 
Скульптура та пластична анатомія 
Тип дисципліни:  
нормативна. 
Семестр:  
третій, четвертий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8), аудиторні години: лекції – 32, 
практичні заняття – 96; самостійна робота – 112.  
Лектор: 
кандидат мистецтвознавства, доцент Сидор Михайло Богданович. 
Результати навчання: 
студент повинен знати: 

 термінологію скульптурного мистецтва; види скульптури та її основні теоретичні 
положення; скульптурні матеріали та їх виражальні властивості; інструментарій та 
обладнання для виконання скульптурних творів; 

 закономірності, принципи і методи виконання скульптурних творів; технологію виконання 
ліплених зображень предметів та об’єктів навколишнього середовища, фігури людини 
тощо; 

 особливості передачі фактури і пластики скульптурних зображень; основні положення 
композиційного вирішення скульптурних творів; 

 анатомічні терміни; анатомічну будову фігури людини; форми і функції м’язів; 
 про центр ваги і рівновагу тіла людини; особливості постави фігури людини у стані 

«контрапост»; 
 пропорції фігури людини; відмінності у пропорціях чоловічої, жіночої та дитячої фігур; 
 особливості вираження асиметрії в тілі людини;  

студент повинен вміти: 
 застосовувати набуті знання з теорії скульптурного мистецтва під час виконання 

навчальних практичних скульптурних завдань; працювати з глиною, пластиліном, іншими 
пластичними матеріалами, використовувати різні інструменти під час ліплення; 

 аналізувати постановку, визначати її основні форми та конструкцію; пояснити процес 
ліплення натури (об’єм, рельєф); передавати рух та динаміку людського тіла; 

 відтворювати глибинно-просторові плани рельєфів, об’ємів; передати характерний образ, 
портретну схожість зображуваного; зіставляти окремі форми та узагальнювати їх; 

 усно передати весь процес роботи над скульптурним твором; 
 послуговуватися предметною термінологією; 
 застосовувати теоретичні знання з основ пластичної анатомії безпосередньо у навчальних 

роботах під час малювання голови, фігури людини, її частин тощо; 
 аналізувати, порівнювати й характеризувати конкретні складові анатомічної будови фігури 

людини; 
 передавати у зображеннях рух і динаміку людського тіла з метою відтворення конкретного 

образу зображуваної натури та характеру її «дій»; схематично зображувати структуру, 
форму та функції м’язів і кісток людського тіла. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Композиція 
 Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли  
 Основи кольорознавства  
 Рисунок  
 Живопис  

Зміст навчальної дисципліни: 



Скульптура як вид образотворчого мистецтва. Види   скульптури. Жанри 
скульптури. Техніки і технології виконання скульптурних творів. Ліплення голови 
людини. Загальний понятійний апарат пластичної анатомії. Вчення про кістки. Будова і 
пластика черепа людини. Вчення про м’язи. М’язи голови та шиї людини. Ліплення тіла 
людини. Скелет тулуба людини. Скелет кінцівок людини. М’язи тулуба людини. М’язи 
кінцівок людини. Робота над скульптурою оголеної фігури людини. Тематична сюжетна 
скульптура. 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Головацький А. С. Анатомія людини: підручник : у 3 т. – Т.1. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. 
Р. Сапін [та ін.]. – Вид. 3. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 368 с. 

2. Коляденко Г. І. Анатомія людини / Г. І. Коляденко. – К.: Либідь, 2007. – 384 с. 
3. Красноголовець О. С. Основи скульптури / О. С. Красноголовець. – К. : Знання, 2008. – 171 с. 
4. Крвавич Д. П. Українське мистецтво : у 3 ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів 

: Світ. – Ч. 1. – 2003. – 256 с. ; Ч. 2. – 2004. – 267 с. ; Ч. 3. – 2005. – 286 с. 
5. Сидор М. Б. Скульптура та пластична анатомія / М. Б. Сидор. – Дрогобич : НВЦ “Каменяр”, 2002. – 

60 с. 
6. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура: Теоретико-методологічні основи комплексного 

навчання / І. М. Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с.  
Допоміжна: 

7. Жишкович В. І. Пластика Русі-України: Х – перша половина ХІV ст. / В. І. Жишкович. – Львів : 
Інститут народознавства, 1999. – 240 с.  

8. Сковронський В. Побутові вироби та іграшки з глини / В. Сковронський. – К.: Урожай, 1994. – 144 с. 
9. Чиварди Дж. Рисунок. Пластическая анатомия человеческого тела / Дж. Чиварди. – М. : Эксмо-Пресс, 

2002. – 124 с. 

Форми та методи навчання:  
практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
 поточний контроль: виконання аудиторних практичних завдань, виконання 

індивідуальних робіт, співбесіда з лектором. 
 підсумковий контроль: залік у третьому семестрі, екзамен у четвертому семестрі.  
 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  

культурології та мистецької освіти. 
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