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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання* 

Кількість кредитів 

ЄКТС  – 3,5 

Галузь знань 

02 Культура і 

мистецтво 
(шифр і назва) 

 (за вибором) 

 

Блоків/модулів – 1 

Спеціальність: 

. 

023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, реставрація 
                           (шифр і назва) 

Рік підготовки 

Розділів/змістових 

модулів –  
 3-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

5-й - 

Вид контролю: 

Загальна кількість 

годин – 105 

екзамен           - 

Лекції 

Тижневих аудиторних 

годин для денної 

форми навчання: 

2 год/тижд. 

 

Освітньо-професійний 

рівень: 

Перший 

(бакалаврський) рівень 

вищої освіти 

 

4 год. -  

Практичні, семінарські: 

-  - 

Лабораторні: 

32 год. - 

Самостійна робота: 

55 год.  

Індивідуальні завдання: 

- -  

Консультації: 

-  - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «СКУЛЬПТУРА» є надання 

студентам комплексу знань, умінь та навичок з рисунку. 

Завданнями вивчення дисципліни «СКУЛЬПТУРА» є: 

- вивчення закономірностей природи; 

- усвідомлення принципів та методів реалістичного зображення об’ємної 

форми засобами скульптури; 

- підвищення сприйняття культури у студентів та формування у них високих 

естетичних потреб; 

- розвиток творчих здібностей на основі пізнання різних рівнів художнього 

образу, зокрема, за допомогою скульптури; 

- розвиток цілісного сприйняття; 
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- опанування уміннями та навичками конструктивної (об’ємної форми) 

побудови скульптури;  

- оволодіння етапами виконання скульптури, використовуючи специфічні 

інструменти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: принципи та методи реалістичного зображення, види скульптури 

(рельєф, горельєф, барельєф, кругла скульптура); закономірності поєднання ліній 

та об’єму, виразні засоби фактури, методику виконання  об’єму. 

вміти: виконувати побудову(ліплення) зображення у об’ємі; виконувати.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Ліплення рельєфу профілю людини. 

Тема 1. Підготовка основи «плінта». 

Тема 2. Нанесення малюнку на основу. 

Змістовий модуль 2.  

Тема 3. Нанесення шарів об’єму. 

 Тема 4. Завершення роботи над рельєфом  профілю людини . 

         Змістовий модуль 3. 

 Тема 5. Підготовка основи -«каркасу та набір глиняної маси об’єму ». 

         Тема 6. Робота по обробці глиняної маси з урахуванням пропорцій голови      

«Діани». 

Тема 7. Завершення об*ємну роботи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

розділів/змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л п л
аб

 

ін
д

. 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
і 

С
Р

С
 

л п 

л
аб

. 

ін
д

. 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
ії

 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 

                              Змістовий модуль 1.  

Тема1. Ліплення 

рельєфу профілю 

8 4  2   2        
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людини. 

 

Тема 2.  Нанесення 

малюнку на основу 

10   2   8        

Разом за розділом 18   4   10        

 

Тема 3. Нанесення 

шарів об’єму. 

Змістовий модуль 2. 

12   4   8        

Тема 4. . 

Завершення роботи 

над рельєфом  

профілю людини . 

4   2   2        

Разом за розділом 16   6   10        

                                       Змістовий модуль 3. 

Тема 5. Підготовка 

основи -«каркасу та 

набір глиняної маси 

«об’єму ». 

12   2 

 

  10        

Разом за розділом 24   2   10        

Змістовий модуль 4.  

Тема 6. Робота по 

обробці глиняної 

маси з урахуванням 

пропорцій голови      

«Діани». 

 

20   10   10        

Тема 7. Завершення 

об’ємну роботи  

 

25   10   15        

Разом за розділом 

змістовим модулем2 

45   20   25        

Всього: 91 4  32   55        

 

 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачено 

 

6. Теми практичних занять  

Не передбачено 
 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кільк. 

годин 

1 Ліплення рельєфу профілю людини. 2 
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2  Нанесення малюнку на основу 2 

3 Нанесення шарів об’єму. 4 

4 Завершення роботи над рельєфом  профілю людини . 2 

5 Підготовка основи -«каркасу та набір глиняної маси «об’єму 

». 

2 

6 Робота по обробці глиняної маси з урахуванням пропорцій 

голови      «Діани». 

 

10 

7 Завершення об’ємну роботи 10 

 Всього 32 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кільк. 

годин 

1 Ліплення рельєфу профілю людини. 

 

2 

2 Нанесення малюнку на основу 8 

3 Нанесення шарів об’єму. 8 

4 Завершення роботи над рельєфом  профілю людини . 2 

5 Підготовка основи -«каркасу та набір глиняної маси «об’єму 

». 

10 

6 Робота по обробці глиняної маси з урахуванням пропорцій 

голови      «Діани». 

 

10 

7 Завершення об’ємну роботи 15 

 Всього 5 

 

9. Індивідуальні завдання 
Не передбачено 

 
10. Методи навчання 

Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 
 

 
11. Методи контролю 

Поточне оцінювання знань студентів під час лабораторних занять, кафедральний 

перегляд, екзамен 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий тест 

(екзамен) Сума 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Перегляд 

Екзем. 

Роб. 100 
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Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

20 20 12 12 12 12 12 

60 40 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Перегляд 

Т6 Т7 Т8 Т9 
100 

20 20 20 20 20 

 

Поточне оцінювання: здійснюється на лабораторних заняттях або на 

консультаціях (при відпрацюванні пропущених занять чи при бажанні підвищити 

попереднє оцінювання). Оцінюється виконання практичного завдання в матеріалі 

за темою (аудиторна робота та самостійна робота). 

Виконання практичного завдання (аудиторної та самостійної роботи) в 

матеріалі оцінюється за шкалою –  від 0 до 12 балів (змістовий модуль 1,2), та 

від 0 до 20  балів (змістовий модуль 3,4). 

 12//20 б. – студент досконало володіє теоретичним матеріалом, самостійно 

поповнює свої знання, розуміє та відповідно застосовує поняття й терміни, 

дотримується методичної послідовності виконання зображення, добре розуміє 

форму предметів, вірно виконує лінійно-конструктивну побудову та моделює 

форму засобами світлотіні, відчуває та вміло передає освітлення і тональні 

співвідношення між предметами, вміло застосовує закони лінійної та повітряної 

перспективи, самостійно аналізує та компонує зображення в аркуші, творчо 

підходить до вирішення завдання, охайно та у відведений час виконує завдання. 

10//17 б. – студент добре володіє теоретичним матеріалом, розуміє та відповідно 

застосовує поняття й терміни, дотримується методичної послідовності виконання 

завдання, добре розуміє форму предметів та моделює її засобами світлотіні, 

відчуває та вміло передає в малюнку тональні співвідношення між предметами, 

вміло застосовує закони лінійної та повітряної перспективи, аналізує та відповідно 

компонує зображення в аркуші, охайно та у відведений час виконує завдання, проте 

іноді допускає незначні технічні помилки. 

8//14 б. – студент орієнтується в теоретичному матеріалі, не завжди впевнено та 

відповідно застосовує поняття та терміни, дотримується методичної послідовності 

виконання завдання під керівництвом викладача, добре розуміє форму предметів та 

моделює її засобами світлотіні, відчуває та передає освітлення та загальні тональні 

співвідношення, застосовує закони лінійної та повітряної перспективи, проте 

допускає помилки щодо передачі тону або плановості, аналізує та відповідно 

компонує зображення в аркуші, охайно та у відведений час виконує завдання. 

6//10 б. – студент не завжди орієнтується в теоретичному матеріалі, не завжди 

впевнено та відповідно застосовує поняття та терміни, дотримується методичної 

послідовності виконання завдання під керівництвом викладача, розуміє форму 

предметів та не завжди вдало моделює її засобами світлотіні, відчуває та не зовсім 

вдало передає тональні співвідношення та освітлення в постановці, застосовує 
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окремі правила лінійної та повітряної перспективи, аналізує та відповідно 

компонує зображення в аркуші під керівництвом викладача, виконує завдання у 

відведений час, не зовсім охайно. 

4//7 б. – студент не завжди орієнтується в теоретичному матеріалі, не завжди 

впевнено та відповідно застосовує поняття та терміни, дотримується методичної 

послідовності виконання завдання під керівництвом викладача, розуміє форму 

предметів та не завжди вдало моделює її засобами світлотіні, відчуває та не зовсім 

вдало передає тональні співвідношення та освітлення в постановці, застосовує 

окремі правила лінійної та повітряної перспективи, аналізує та відповідно 

компонує зображення в аркуші під керівництвом викладача, виконує завдання у 

відведений час, не зовсім охайно. 

2//4 б. – студент не орієнтується в теоретичному матеріалі, не впевнено та не 

завжди відповідно застосовує поняття та терміни, не дотримується методичної 

послідовності виконання завдання, розуміє форму предметів, однак не моделює її 

засобами світлотіні, не відчуває та не передає тональні співвідношення та 

освітлення постановки, невдало застосовує графічні прийоми, не вдало компонує 

зображення в аркуші, не охайно, зі значним запізненням виконує завдання. 

0 б. - студент не орієнтується в теоретичному матеріалі, не впевнено та не завжди 

відповідно застосовує поняття та терміни, не виконав, або не завершив практичне 

завдання. 

Підсумковий контроль з курсу:  екзамен. В ході екзамену оцінюється якість 

виконання екзаменаційної практичної роботи (натурна постановка), та перегляд 

робіт, виконаних протягом семестру. 

Виконання екзаменаційної практичної роботи оцінюється за шкалою – від 0 до 

20  б.  

18-20 б.  – студент досконало володіє теоретичним матеріалом, самостійно 

поповнює свої знання, самостійно аналізує та компонує зображення в аркуші, 

дотримується методичної послідовності виконання зображення, уміє аналізувати 

закономірності лінійної та повітряної перспектив і застосовує їх під час 

зображення, уміє аналізувати та передавати зображення у відповідності до 

положення предметів відносно лінії горизонту, добре розуміє форму предметів та 

передає її засобами рисунку, відповідно передає характер освітлення, світлотінь, 

тон, матеріальність, охайно та у відведений час виконує завдання 

15-17 б.  – студент добре володіє теоретичним матеріалом, розуміє та відповідно 

застосовує поняття й терміни, дотримується методичної послідовності виконання 

завдання, вірно передає основні пропорційні співвідношення частин голови (ока, 

носа, губ, вуха), підпорядковує деталі великій формі, може виявити закономірності 

будови форми частин голови (ока, носа, губ, вуха), охайно та у відведений час 

виконує завдання. 

11-14 б.  – студент орієнтується в теоретичному матеріалі, не завжди впевнено та 

відповідно застосовує поняття та терміни, дотримується методичної послідовності 

виконання завдання під керівництвом викладача, уміє аналізувати закономірності 

лінійної та повітряної перспектив і застосовує їх під час зображення, інколи 

допускає порушення лінійної перспективи, уміє аналізувати та передавати 

зображення у відповідності до положення предметів відносно лінії горизонту, 
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інколи допускає помилки у зображенні предметів відносно лінії горизонту, розуміє 

форму предметів та вправно її передає допускаючи лише незначні порушення, які 

виправляє під керівництвом викладача, добре передає характер освітлення, 

світлотінь, тон, матеріальність, аналізує та відповідно компонує зображення в 

аркуші, охайно та у відведений час виконує завдання 

8-10 б.  - студент не завжди орієнтується в теоретичному матеріалі, не завжди 

впевнено та відповідно застосовує поняття та терміни, дотримується методичної 

послідовності виконання завдання під керівництвом викладача, не впевнено 

передає основні пропорційні співвідношення частин голови (ока, носа, губ, вуха), 

підпорядковує деталі великій формі під керівництвом викладача, не завжди може 

виявити закономірності будови форми, виконує завдання у відведений час 

5-7 б.  - студент не орієнтується в теоретичному матеріалі, не впевнено та не 

завжди відповідно застосовує поняття та терміни, дотримується методичної 

послідовності виконання завдання під керівництвом викладача, припускається 

значних порушень в передачі основних пропорційних співвідношень, допускає 

помилки у зображенні предметів відносно лінії горизонту, розуміє форму предметів 

але допускає значні порушення під час її графічного моделювання, допускає значні 

погрішності у передачі характеру освітлення, світлотіні, тону, матеріальності, 

компонує зображення в аркуші під керівництвом викладача, не охайно і не у 

відведений час виконує завдання. 

1-4 б.  - студент не орієнтується в теоретичному матеріалі, не впевнено та не 

завжди відповідно застосовує поняття та терміни, не дотримується методичної 

послідовності виконання завдання, припускається значних порушень в передачі 

основних пропорційних співвідношень, допускає значні помилки у зображенні 

предметів відносно лінії горизонту, розуміє форму предметів та допускає значні 

порушення під час її графічного моделювання, допускається значних помилок у 

передачі характеру освітлення, світлотіні, тону, матеріальності, не вдало компонує 

зображення в аркуші, не охайно, зі значним запізненням виконує завдання 

0 б.  - студент не орієнтується в теоретичному матеріалі, не дотримується 

методичної послідовності виконання завдання, припускається значних порушень в 

передачі основних пропорційних співвідношень, не підпорядковує деталі великій 

формі, не може виявити закономірності будови форми, не охайно, зі значним 

запізненням виконує завдання. 

Оцінювання на кафедральному перегляді здійснюється за шкалою – від 0 до 20 б. 

18-20  б.  На кафедральний перегляд представлено відмінно виконані, належним 

чином оформлені роботи в повному обсязі. Якість робіт свідчить, що студент 

володіє системними професійними знаннями в повному обсязі та бездоганно 

виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання кожної 

роботи в межах навчальної програми.   Роботи демонструють розуміння і вміння 

застосовувати в практичній роботі закономірності композиції,  перспективи, 

моделювати форму засобами світлотіні, передавати тональні співвідношення, 

освітлення, матеріальність в графічному зображенні, володіння технічними 

прийомами малюнка.  

15-17 б.  На кафедральний перегляд представлено добре виконані, належним чином 

оформлені роботи в повному обсязі. Якість робіт свідчить, що студент володіє 
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професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено 

виконує всі прийоми, технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи 

в межах навчальної програми. Роботи демонструють розуміння і вміння 

застосовувати в практичній роботі закономірності композиції, володіння 

технічними прийомами малюнка, вірно взяті основні тонові  співвідношення, 

передано особливості освітлення, але в  роботах допущені незначні недоліки, які 

суттєво не впливають на якість робіт в цілому. Результат виконаної роботи 

повністю відповідає діючим якісним та кількісним показникам.   

11-14 б.  На кафедральний перегляд представлено загалом добре виконані роботи з 

кількома грубими помилками, в повному обсязі. Якість робіт свідчить, що студент 

володіє професійними знаннями та обсягом, передбаченим навчальною програмою. 

Правильно та впевнено виконує прийоми і технологічні операції, необхідні для 

виконання даної роботи в межах навчальної програми . Самостійно в повному 

обсязі виконує завдання відповідно до існуючих вимог. В роботах можуть бути 

допущені окремі неточності щодо композиції, моделювання форми або техніки 

виконання. Результат виконаних робіт в цілому відповідає діючим якісним і 

кількісним показникам.  

8-10 б. На кафедральний перегляд представлено загалом посередньо, зі значною 

кількістю недоліків,  виконані роботи в повному обсязі. Якість робіт свідчить, що 

студент володіє основними професійними знаннями та правильно  виконує 

переважну більшість прийомів і технологічних операцій, необхідних для даної 

роботи. Роботи не вирізняються технічною майстерністю. Мають місце суттєві 

помилки в застосуванні закономірностей композиції, законів повітряної та лінійної 

перспективи, невірно взяті тональні співвідношення. 

5-7 б.  На кафедральний перегляд представлено загалом посередньо, зі значною 

кількістю недоліків,  виконані роботи, що відповідають мінімальним критеріям 

оцінки, не в повному обсязі. Якість робіт свідчить, що студент не завжди з 

розумінням відтворює основні професійні знання та з помилками виконує основні 

прийоми і технологічні операції, необхідні для даної роботи.   Потребує 

консультації викладача. При виконанні роботи припускається значних помилок і 

неточностей щодо композиції, конструктивної побудови, тону. Результат роботи в 

цілому відповідає якісним показникам.  

1-4 б.  На кафедральний перегляд представлено загалом посередньо, зі значною 

кількістю недоліків,  виконані роботи, що відповідають мінімальним критеріям 

оцінки, не в повному обсязі. Якість робіт свідчить, що студент без достатнього 

розуміння відтворює компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено 

виконує основні прийоми і технологічні операції. При виконанні роботи 

припускається помилок, які самостійно виправити не може. Результат виконаної 

роботи не відповідає якісним  показникам. 

0 б.  На кафедральний перегляд завершені та відповідно оформлені роботи та 

начерки студентом не представлені, або представлені лише окремі незавершені 

роботи. Результат виконаної роботи не відповідає якісним   показникам. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
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Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Шкала  

ЄКТС 

 

 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового  

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F незадовільно  не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Скульптура». 

2. Методичні рекомендації до лабораторних та самостійних робіт. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

        1.Іоанн Георг Пінзель. Скульптура. Перетворення. — Київ: Грані-Т, 2007.  

        2.В. Д. Блаватский«Греческая скульптура» 

            3.А. С. Голубкина «Несколько слов о ремесле скульптора» 

             4.Г. И. Кепинов, Технология скульптуры, М., 1936 (рос.) 

 

 

 

Допоміжна 
 
Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове 

товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир 
Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 

1955—2003. 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F

