
Урок № 10 

Дата: 12.10.2021 

Тема: Визначення поняття «скульптура» 

Мета: охарактеризувати «скульптура»; розвивати сформовані здібності, виховувати 

професійну компетентність. 
Хід уроку: 

     Скульптура - вид образотворчого мистецтва. Скульптура, на відміну від живопису, має 

реальний, а не змальований об'єм. Існує два основні види скульптури: кругла скульптура і 

рельєф. Кругла статуя „живе” у вільному просторі, її можна обійти з усіх боків, відчути 

рукою шорстку або гладку поверхню, округлість форми. Рельєф подібний до об'ємного 

малюнка на площині. 

     Основний предмет зображення в скульптурі - людина. Лише інколи майстри зображають 

тварин і птахів, неживі предмети. У круглій скульптурі, на відміну від живопису, вельми 

складно відтворити природу, не можна передати особливості повітряної атмосфери. Проте 

скульптори здатні виразити в тілесній формі будь-які відчуття і ідеї - від ліричних і 

задушевних, до грандіозних і величних. Майстер не прагне точно копіювати форми, які він 

бачить в житті. У скульптурі, як і в будь-якому художньому творі, необхідно відібрати 

найважливіше, найістотніше, прибрати непотрібні деталі, а щось, навпаки, виділити, 

підкреслити, перебільшити. Творець не копіює, а творить, створює нову форму, 

спираючись на знання натури. 

     Залежно від призначення, скульптура поділяється на монументальну і станкову. 

Монументальна скульптура - це пам'ятники, що споруджені на честь історичної події або 

зображають видатну людину. У них втілюється здатність скульптури виражати в 

узагальнених образах великі ідеї. Паркова скульптура служить для прикраси природного 

середовища: майстерна рука творця немов змагається з природою у створенні досконалих 

форм. Статуетки, виконані на верстаті, відносять до станкової скульптури. Вони призначені 

для невеликих приміщень, для музейних залів. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що являє собою поняття «скульптура»?  

2. Які є види скульптури? 

3. Напишіть п’ять, на ваших вибір, найвідоміших скульптурних робіт і хто є їх авторами?  

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми.  

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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