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Тема: «Мозкова та лицьова частини голови.» 

Мета: 

 Визначити та вивчити мозкову та лицьову частину голови людини. 

 Розширити знання та світогляд. 

 Виховати зацікавленість та компентентність до обраної професії. 

На даному етапі ми приступаємо до освоєння професії 7142 «Реставратор 

декоративно-художніх фарбувань. 5 розряду.» Під час навчання за обраним 
напрямком учні повинні ознайомитись та вивчити які конструктивні 

особливості та особливості будови як голови людини, так і фігури людини. 

При вивченні теми № 8. Малювання голови людини , учні більш детально 
розглянуть та вивчать особливості будови чоловічої та жіночої голови, 

будови різних частин черепа, пропорції голови людини, та спробують 

відтворити вивчене на малюнках .  

Для учнів , які навчаються за професією «Реставратор декоративно-
художніх фарбувань» 5 розряду необхідно добре орієнтуватися серед 

різновидів скульптур різних епох античного мистецтва, вміти відтворити їх 

початкове зображення на малюнках, знайти та запропонувати найбільш 
раціональні способи реставрації. 

Краса людини повинна сполучати гармонійність розвитку не тільки його тіла, 

але й окремих частин: голови, обличчя, тулуба і кінцівок. 

Форму обличчя і гармонію його рис оцінюють у процесі огляду і 
застосування об'єктивних методів дослідження, що передбачають вивчення 

масок обличчя. 

На величину і форму обличчя впливає не тільки будова лицьового кістяка, 

але і виразність м'яких тканин: м'язів, фасцій, сполучної тканини, 
підшкірного жирового шару, шкіри. Індивідуальність обличчя залежить від 

ступеня його розвитку, а також стану здоров'я, расових особливостей, 

конституціональних, віку і статі. Чим більш різко виражений кістковий 
рельєф, тим товщі м'які тканини і навпаки, чим товщі м'язи обличчя, тим 

більше виражений кістковий рельєф, тобто між ними існує прямо 

пропорційна залежність. Антропометричний метод дослідження заснований 

на закономірності будови лицьового і мозкового відділів черепа, 
пропорційності співвідношення трьох відділів голови і відношення їх до 

визначених площин.  



Антропологічні точки і виміри черепа та обличчя. 

Голова людини складається з двох відділів - мозкового і лицьового. Форма 

голови й обличчя значною мірою визначає індивідуальність будови кістяка, 
які змінюються з віком. Обличчя набуває обрисів дорослої людини. 

Змінюються пропорції голови, обличчя, особливо в періодах активного росту 

щелеп. 

Мозковий відділ черепа містить головний мозок. У ньому розрізняють 
лобову, скроневі, тім'яні і потиличну ділянки, а також основу черепа. Думки 

про межі обличчя різні. Одні автори визначають його межі від волосистої 

частини голови до найбільш виступаючої точки підборіддя; інші - від 
дотичної, проведеної до верхнього краю брів, до найбільш постеріально 

розташованої точки перенісся. 

У давнину для визначення пропорційності обличчя використовували 

принцип «золотого перетину». "Золотим перетином" називають дві частини 
відрізка, в якому менша частина відноситься до більшого, як велика до 

всього відрізка. «Золотий перетин» обличчя проходить від лобової точки 

до підборідної; у гнатичній частині лицьового відділу черепа - від 

кінчика носа до підборідної точки проходить за закритого рота по лінії 

змикання губ, за відкритого - ця відстань дорівнює відстані від 

підборідної точки до верхньої губи 

      Досліджуючи профіль обличчя, проводять лінії, вивчають лінійні і 

кутові розміри; визначають форму обличчя - пряме, опукле, ввігнуте. 

   Лицьовий череп утворений 15 кістками, зокрема шістьма парними; 

верхньощелепними, виличними, піднебінними, носовими, слізними, нижніми 

носовими раковинами і трьома непарними - нижньою щелепою, лемешем і 

під'язиковою кісткою. Перераховані кістки черепа з'єднані одна з одною 
різними швами, за винятком нижньої щелепи, з'єднаної двома скронево-

нижньощелепними суглобами з основою черепа. Під'язикова кістка 

розташована поза черепом на передній поверхні шиї. 

   Розрізняють такі ділянки: лоб, очі, скроні, ніс, вуха, верхня щелепа, нижня 
щелепа, губи і підборіддя. 

 Лобова кістка визначає розміри і форму лоба. У ній розрізняють луску, 

носову частину і дві очноямкові. Розміри луски і форма її контуру у 
вертикальному і горизонтальному напрямках відбиваються на формі лоба, а 

також його розмірах. На передній поверхні луски знаходяться лобові бугри. 

Нижній край луски утворюють верхні очноямкові краї, а два поперечні 

валики представляють надбрівні дуги. Якщо вони виступають, то вираз 
обличчя суворий. Між надбрівними дугами знаходиться гладка площадка - 

перенісся. Широке перенісся формується за тривалого порушення носового 

дихання (при аденоїдних розрощеннях). Розрізняють такі форми лоба: у 
вертикальному напрямку - прямий, скошений уперед і скошений назад; лоб 

опуклий із добре вираженими лобовими буграми, чи увігнутий. Наявність 

опуклих лобових бугрів - одна з ознак раніше перенесеного рахіту-За 



величиною розрізняють: лоб високий, середній і низький; за шириною - 

широкий, середній, вузький. 

Верхня межа лоба — початок волосистої частини голови; нижня - брови; з 
боків - скроні. Мімічні м'язи лоба та інші м'які тканини в цій ділянці 

розвинені слабо, у зв'язку з чим форма лоба залежить в основному від форми 

лобової кістки та її рельєфу. За скорочення окремих м'язів лоба змінюється 

вираз обличчя, зморщуються брови, вираз обличчя може стати 
зосередженим, здивованим, відбивати страждання. 

Очі є найбільш виразною частиною обличчя, вони відображають емоційний 

стан людини. Краса очей залежить від їхнього розміру, форми очної щілини 
та очного яблука, розташування очей у вертикальному і горизонтальному 

напрямках, розрізу очей, форми повік, зокрема складок верхньої повіки, від 

кольору очей і їхнього блиску. 

Вилична кістка впливає на форму обличчя. Опуклість виличних дуг і 
ступінь їхнього вигину визначає форму обличчя: якщо дуги сплощені, то 

обличчя здається широким; якщо опуклі - обличчя здається вузьким. 

Скроні - ділянка скронь обмежена зверху скроневими лініями, знизу 
виличними дугами. Ступінь розвитку скроневих кісток, що утворюють бічну 

стінку черепа, а також скроневих м'язів і виличних дуг, визначає форму 

обличчя. 

Ніс - його величина, форма, нахил спинки, виразність крил носа значною 
мірою визначають красу обличчя. Розрізняють ширину основи носа, а також 

форму його нижньої ділянки. Для характеристики носа визначають 

відсоткове відношення його ширини до висоти, тобто носовий індекс. За 
індексу менше 70 - ніс характеризується як вузький, за індексу 70-85 - ніс 

середньої ширини, за індексу - 95-100 - ніс широкий, більше 100 - дуже 

широкий. 

Вухо - його величина, форма, відстояння від голови впливає на естетичне 
сприйняття обличчя. Висота вуха повинна дорівнювати висоті носа. Його 

верхній край розташовується на рівні надбрівних Дуг, нижній край - на рівні 

основи носа. Низьке положення вух є одним із мікроознак уродженої 
патології. Вухо не повинне сильно відстояти від голови. Відстовбурчені вуха 

спостерігаються при синдромі ангідротичної ектодермальної дисплазії; 

обличчя при таких вухах Називається "обличчям сатира". Вертикальна вісь 

вуха повинна бути Рівнобіжна профілю контуру носа. 

Верхня щелепа - парна кістка, яка бере участь в утворенні очних ямок, 
порожнин носа, рота, а також крилопіднебінної і скроневої ямок. Уверх від 

верхньощелепних кісток відходять лобові відростки, вниз - альвеолярні, у 

яких розташовані зуби; зовні - виличний, зсередини - піднебінний. У тілі 
верхньої щелепи знаходиться повітроносна пазуха (Гайморова порожнина), 

ступінь розвитку якої залежить від порушень функцій зубощелепної системи, 

а також росту верхньої щелепи. 

Нижня щелепа визначає форму обличчя у вертикальному і горизонтальному 
напрямках. Порушення розмірів нижньої щелепи, її гілок і кутів, а також 



звичні зсуви нижньої щелепи вперед, назад і вбік відбиваються на формі 

обличчя. 
 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке зарисовка? 

2. Що таке пропорція? 

3. Що таке тінь? 

4. Що таке світло? 

Домашнє завдання: 

 Законспектувати тему «Мозкова та лицьова частини голови.» 

 Визначити основні аспекти та вивчити їх. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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