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1. Мета дисципліни 

 Навчальна дисципліна спрямована на знайомлення з основами скульптури 

як окремого виду в образотворчого мистецтва, освоєння базових принципів 

формоутворення у скульптурі. Розвиток у студентів об'ємно-просторового 

мислення, почуття форми та здатності вираження пластичних образів.  

Мета навчальної дисципліни - набуття теоретичних та практичних навиків 

пластичних рішень в скульптурі, розвиток художнього мислення, творчої уяви, 

зорової пам'яті, просторового відчуття, смаку, формальних рішень в пластиці. 

Аудиторні та самостійні завдання формують вміння користуватися образно-

виразними засобами в скульптурі, знайомлять студентів з пластичною анатомією, 

розкривають зміст пластики, науково-теоретичні основи і методику створення 

скульптури. 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на базові знання з 

навчальних курсів «Рисунок та пластична анатомія», «Основи художньої 

композиції», «Основи архітектури і синтезу мистецтв», «Мистецтво у просторі 

сучасного міста»,«Декоративно-прикладне мистецтво», «Орнамент в декоративно-

прикладному мистецтві», «Історія образотворчого мистецтва». 

 

3. Результати навчання 

Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН7 Відображати 

морфологічні, стильові 

та кольоро-фактурні 

властивості об’єктів 

образотворчого, 

декоративного 

мистецтва, реставрації 

та використовувати 

існуючі методики 

реставрації творів 

мистецтва в 

практичній діяльності 

за фахом.  

ПРН8 Аналізувати, 

стилізувати, 

інтерпретувати та 

трансформувати 

об’єкти (як джерела 

творчого натхнення) 

для розроблення 

композиційних 

рішень; аналізувати 

принципи морфології 

Бесіда, 

роз’яснення, 

ілюстрація, 

практичний 

показ, 

практична 

робота з 

натури та за 

уявою, 

самостійна 

робота. 

Візуальни

й 

контроль, 

поточні 

перегляди 

завдань 

змістових 

модулів з 

підсумков

им 

комплексн

им 

переглядо

м і диф. 

заліком. 

ПРН 7.1 Вміти за 

допомогою засобів та 

технік скульптури, 

втілювати об’єм, 

фактуру, характерні риси 

натури. 

ПРН 7.2 Знати 

закономірності 

конструктивної та 

просторово-пластичної 

побудови форми в 

скульптурі.  

 

ПРН 8.1 Володіти 

практичними вміннями 

створення пластичного 

художнього образу в 

скульптурі 

ПРН 8.2 Володіти 

класичними та 

інноваційними методами 

рішення пластичного 

образу в скульптурі. 
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об’єктів живої 

природи, культурно-

мистецької спадщини і 

застосовувати 

результати аналізу при 

формуванні концепції 

твору та побудові 

художнього образу.  

 

 

ПРН14Трактувати 

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 

п

р

о

с

т

о

р

і

.

 

 

ПРН 8.3 Вміти 

застосовувати 

асоціативний, творчій 

підходи до створення 

об’ємного пластичного 

образу.  

ПРН 8. 4 Володіти 

методологією створення 

об’ємної форми у різних 

матеріалах.  

ПРН 14.1 Розпізнавати 

стильові властивості 

скульптурних творів 

мистецтва. 

ПРН 14.2 Володіти 

засобами виразності в 

скульптурі. 

ПРН 14. 3 

Вміти застосовувати 

різні технології 

скульптури залежно від 

мети творчого завдання. 

 

4. Програма навчальної дисципліни  

 

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 
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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.  

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (семестр 5) 150  85  65 

Змістовий модуль 1 45  30  15 

Змістовий модуль 2  45  30  15 

Змістовий модуль 3  45  25  20 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій не передбачено 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст 

Кільк. 

ауд. 

годин 

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. 
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1.1 Ліплення простої 

геометричної фігури 

Скульптурні матеріали. Засоби художньої 

виразності скульптури, інструменти, 

приладдя, способи та прийомами ліплення. 

Створення простих за формою 

(геометричних) об’ємних фігур. 

5 

1.2. Ліплення 

геометричних тіл, 

статика, динаміка. 

Ліплення геометричних тіл, з врахуванням 

основних законів композиції, особливостей 

відтворення образу засобами скульптури.  

5 

1.3 Ліплення 

простих природних 

форм (об’єм і 

фактура.) 

Знайомство з рельєфом, ліплення 

класичного рельєфу та рельєфної 

орнаментальної композиції з 

використанням елементів рослинного світу. 

5 

1.4 Формовка з гіпсу 

простих природних 

форм. 

Тверді матеріали в скульптурі. Практика 

формовки з гіпсу 5 

1.5 Ліплення 

класичного рельєфу. 

Ліплення, формовка та відливка власних 

рельєфів з гіпсу 
5 

1.6 Рельєф з 

елементами 

рослинного світу. 

Рельєфна орнаментальна композиція з 

використанням елементів рослинного світу. 

Виконання рельєфної композиції на основі 

ескізу. 

5 

Змістовий модуль 2 Вивчення пластичної анатомії тіла тварин. 

Виконання рельєфної композиції з використанням елементів тваринного 

світу на основі ескізу. 

2.1 Ліплення ескізу 

за темою 

«Тваринний світ»  

Вивчення анатомічної будови тварин. Ескіз 

пластичного образу тварини з 

використанням стилізації та засобів 

художньої виразності 

15 

2.2 Творча 

скульптурна 

композиція  

 Створення ескізу скульптурної композиції 

в матеріалі за самостійно обраною темою 

(матеріал за вибором студента - гіпс, бетон, 

дерево, пап’є-маше, пенопласт, проволока, 

т.і.) 

15 

Змістовий модуль 3 Вивчення пластичної анатомії голови людини. 

Ліплення черепа. Побудова основних масивів черепу та знаходження їх 

пропорцій. Ліплення елементів обличчя. 

3.1 Ліплення черепа.  Вивчення пластичної анатомії голови 

людини. Побудова основних масивів черепу 

та знаходження їх пропорцій. 

10 

3.2 Ліплення частин 

обличчя Давида. 

Ліплення елементів обличчя (учбові 

посібники з гіпсу): ніс, губи, око, вухо. 
15 

Разом  85 

8. Індивідуальні завдання не передбачено 
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9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 В якості контрольних заходів передбачені: 

- поточні перегляди та оцінювання виконання практичних аудиторних 

завдань і самостійної роботи студентів за змістовними модулями у 

визначених програмою балах;  

- підсумковий комплексний кафедральний перегляд та оцінювання 

аудиторних і самостійно виконаних завдань кожного навчального модуля у 

формі диф. заліку. 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (семестр 5) 100    

Змістовий модуль 1 30 20 - 10 

Змістовий модуль 2  20 15 - 5 

Змістовий модуль 3  20 15 - 5 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

Розпо

діл 

балів 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1 30 

Практичне завдання №1 Ліплення простої геометричної фігури 

(матеріали: глина, каркас) розмір 25см (Перегляд). 

5 

Практичне завдання №2 Ліплення простих природних форм з 

пластиліну, овочі, фрукти і т.і. з передачею об’єму та фактури (розмір 

натуральний) Практика формовки з гіпсу (відливка власних рельєфів) 

(Перегляд). 

5 

Практичне завдання №3 Ліплення класичного рельєфу (Перегляд). 5 

Практичне завдання №4 Рельєфна орнаментальна композиція з 

використанням елементів рослинного світу (Перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи №1 Ліплення геометричних тіл з 

пластиліну, статика, динаміка (розмір 10-15см) (Перегляд). 

5 

Завдання для самостійної роботи №4. Ескізи рельєфної композиції з 

використанням природних форм. Матеріал за вибором студента 

(Перегляд). 

5 

Змістовий модуль 2 20 

Практичне завдання №5 Ліплення скульптури за темою «Тваринний 

світ» з використанням стилізації та засобів художньої виразності 

(Перегляд). 

15 

Завдання для самостійної роботи №5 Творча скульптурна 

композиція на вільну тему за самостійно обраним мотивом (матеріал 

за вибором) (Перегляд). 

5 



 

8 

 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне завдання №6 Ліплення черепа. Побудова основних 

масивів черепу та знаходження їх пропорцій 

5 

Практичне завдання №7 Ліплення гіпсових губ Давида (Перегляд). 3 

Практичне завдання №8 Ліплення гіпсового носу Давида (Перегляд). 3 

Практичне завдання №9 Ліплення гіпсового ока Давида (Перегляд). 4 

Завдання для самостійної роботи. Ескіз етнічної маски на підставі 

вивчення різних культур з застосуванням стилізації та засобів 

художньої виразності (матеріал за вибором) (Перегляд). 

5 

Підсумковий контроль – диф. залік у формі комплексного 

перегляду аудиторних та самостійних робіт. 
30 

Всього за модулем 2 100 

 

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з 

дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура». Загальний курс з академічного 

рисунку (для студентів 1-3 курсів денної форми навчання напряму 6.060102 

«Архітектура») / Харк. нац. ун-т міськ гос-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: В. П. 

Манохін, П. В. Мирончик. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 222 с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://eprints.kname.edu.ua/42840/1/2016%20499%D0%9C%20%D0%A1%D0%A

E%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%A0

%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2

0%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Баммес Г. Изображение фигуры человека / Г. Баммес. - Берлин,1984 

https://eprints.kname.edu.ua/42840/1/2016%20499%D0%9C%20%D0%A1%D0%AE%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/42840/1/2016%20499%D0%9C%20%D0%A1%D0%AE%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
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