
Інформаційна довідка 
 

Вид і назва: навчальна дисципліна «Скульптура» 

Код: ОК 14 

Тип: обов’язкова 

Рівень: перший (бакалаврський)  

Семестр, в якому викладається: 5 

Кількість кредитів ЄКТС: 4  

Лектор (викладач): Бутенко Б. 

 

Результати навчання:   

ПРН14.Трактувати формотворчі засоби образотворчого мистецтва, декоративного 

мистецтва, реставрації як відображення історичних, соціокультурних, економічних і 

технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та 

естетичну специфіку у комунікативному просторі. 

 

Дисципліни, на які спирається: Основи художньої композиції, Історія та теорія мистецтва, 

Творчий практикум, Цифровий практикум, Живопис та кольорознавство, Рисунок та пластична 

анатомія. 

 

Зміст:  

Модуль 1 Скульптура 

Змістовий модуль 1 Ознайомлення з матеріалом, інструментами, приладдям, способом та  

прийомами ліплення. Засоби художньої виразності скульптури (об’єм і фактура). Ліплення 

простих геометричних та природних форм.  

Скульптура як вид образотворчого мистецтва. Загальні відомості про скульптуру та 

ліплення. Види скульптури. Скульптурні матеріали. Засоби художньої виразності скульптури, 

інструменти, приладдя, способи та прийомами ліплення. Створення простих за формою 

(геометричних) об’ємних фігур. Розвиток об’ємно-просторового мислення. 

Знайомство з рельєфом, ліплення класичного рельєфу та рельєфної орнаментальної 

композиції з використанням елементів рослинного світу та практика формовки з гіпсу разом зі 

студентами. Процес виготовлення плінта. Композиційне розташування на плінту. Форми 

орнаменту. Методика роботи в скульптурі. Виявлення пропорціональних відношень форми. 

Принцип побудови пластичного образу у відношенні глибин та висот. Способи передачі 

характеру форми, стилізація та деталізація форми. 

Змістовий модуль 2 Вивчення пластичної анатомії тіла тварин. Виконання рельєфної 

композиції з використанням елементів тваринного світу на основі ескізу. 

Рельєф як вид пластики. Історія та різновиди рельєфу. Лінійна перспектива, особливості 

однопланових та багатопланових композицій у скульптурі. Станковий і медальєрний рельєфи. 

Скорочення об'ємів розташованих паралельно до площини фону та під кутом. Створення 

композиції засобами скульптурного рельєфу. Умовність простору у скульптурному рельєфі. 

Ліплення ескізу за темою «Тваринний світ» з використанням стилізації та засобів художньої 

виразності (до 30см) з подальшим створенням роботи в матеріалі,(матеріали для роботи: гіпс, 

бетон, дерево, пап’є-маше, пінопласт). 

Змістовий модуль 3 Вивчення пластичної анатомії голови людини. Ліплення черепа. 

Побудова основних масивів черепу та знаходження їх пропорцій. Ліплення елементів обличчя.  

Конструктивно-анатомічна будова лицевої та черепної частини голови людини, основні 

пропорції та характер форми глибин і відношення форми. Метод порівняння моделі з натурою. 

Співставлення окремих форм в єдиному об’ємі. Вивчення пластичної анатомії голови людини, 

просторові взаємовідносини основних мас та об’ємів пластичної форми (ліплення частин 

обличчя Давида). Створення фігуративної композиції з будь-якого матеріалу розміром до 30см 

 

Форми та методи навчання:   



-  Словесні.  

-  Наочні.  

-  Практичні.  

-  Аналітичні.  

-  Репродуктивні (пояснювально-ілюстративні).  

-  Конспектування лекцій.  

-  Самостійна робота.  

Мова навчання: українська 

 


