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Тема № 1 Нетрадиційні техніки для створення необхідних ефектів  

                  оформлення вітрин, приміщень та будівель 

УРОК: 8 

Тема: Виконання горельєфу  

Мета: 

 Ознайомитись з нетрадиційними техніками для створення необхідних 

ефектів оформлення вітрин, приміщень та будівель.. 

Вивчити основні різновиди нетрадиційних технік у декоруванні вітрин, 

приміщень, визначити послідовність виконання підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Горельє́ф — вид скульптури, високий рельєф, у якому зображення виступає 

над площиною фону більш як на половину свого об'єму. 

Горельєфи із каменю, бронзи та інших матеріалів часто використовуються як 

декоративні елементи в архітектурі або самостійні художні композиції.. Окремі 

деталі зображення на горельєфу іноді лише торкаються фону, а інколи і зовсім 

відокремлюються від нього. Іноді фігури в горельєфі виглядають як круглі статуї, 

приставлені до площини стіни. 

Чим відрізняється барельєф від горельєфа? 

Рельєф в скульптурі має кілька різновидів. Серед них виділяються барельєф і 

горельєф. Їх загальною ознакою є присутність виступаючих над фоновою 

поверхнею фрагментів. Але існує і те, чим відрізняється барельєф від горельєфа. 

Розглянемо детальніше кожен вид такого зображення і з’ясуємо різницю між ними. 

Барельєф 

Барельєф як вид скульптурної творчості створюється з каменю, дерева, пластичної 

глини. Застосовуючи ліплення або різьблення, майстри так перетворять матеріал, 

що виходить об’ємний сюжет. 

Подібним мистецтвом люди намагалися опанувати ще в кам’яному столітті. 

Робочою поверхнею були тоді могутні скелі. Звернувшись до культури 

Стародавнього світу, ми також можемо помітити, яке важливе місце займали там 

барельєфи. Ними, наприклад, прикрашалися фронтони храмів, що було свідченням 

величі таких споруд. 

Мистецтво барельєфа не припинила своє існування і в Середні століття, про що 

свідчать збережені зразки. І в наш час, коли високо цінується будь ручне творчість, 

є майстри, здатні звичайну поверхню, будь то постамент пам’ятника або частину 

фасаду будівлі, перетворити на вишукане твір мистецтва. 

Горельєф 

Для створення горельєфа потрібні ті ж матеріали і техніки, що і для барельєфа. 

Його перші зразки теж з’явилися дуже давно – ще в античному мистецтві. У 

Стародавньому Римі об’ємна ліплення і різьблення часто використовувалися для 

прикраси тріумфальних арок. І в Новий час можна виявити дублювання такого 

застосування горельєфа – чудові сюжети постають перед нами при погляді на 

Тріумфальну арку (Париж). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F


Різниця між барельєфом і горельєфом 

А тепер перейдемо до головного і виявимо відміну барельєфа від горельєфа. Про 

нього можна судити по другому назвам цих різновидів скульптурного зображення 

– низький рельєф (барельєф) і, відповідно, високий рельєф (горельєф). 

Їх головною відмітною критерієм є співвідношення робочого фону і обсягу 

зображуваних елементів. Якщо уявити собі повний обсяг фігур, то в барельєфі він 

виступає над фоном максимум наполовину, а часто і менше. Горельєф ж більш 

опуклий – глядачеві видно значна (більше половини) частину власного обсягу 

елементів. А деякі фігури можуть і зовсім існувати самостійно, повністю 

відокремившись від фону. Це і вважається практично єдиним, але визначальним 

відзнакою. 

Як зробити з різних матеріалів горельєф? Це дуже просто 

Пластилін або маса для ліплення 

Це найпростіший варіант, який 

підійде для дитячої творчості. Для 

створення гарного сувеніра 

знадобиться наступне: 

 пластілін; 

 стек; 

 основа. 

Горельєф - це напівоб`ємні 

зображення на площині будь-якого 

об`єкта. Для пластиліну підійде і 

фанерка, і складна округла форма, 

наприклад, вазочка, стакан, 

коробка. 

Можна взяти масу для ліплення 

або пластилін - звичайний дитячий 

кольоровий або скульптурний однотонний. Пам`ятайте, що останній більш 

твердий. Ліпити з нього непросто, особливо дитині. По ньому краще вирізати 

ножем або пластиковим стеком. Для дитячої творчості беріть яскраві кольори. В 

якості першого досвіду спробуйте зробити барельєф. Якщо вам потрібно 

максимально повно й об`ємно передати якийсь елемент, варто використовувати 

горельєф. Це найбільш підходящий варіант. Зробити його легше, ніж об`ємну 

скульптуру, а по ефектності він не 

поступається тривимірному об`єкту. 

Сувенірний горельєф з паперу 

З цього простого матеріалу легко робиться як 

барельєф, так і горельєф. Застосовують різні 

методи згинання листа, склейки частин, тобто 

виходить об`ємна аплікація. Цікаво 

виглядають роботи як з однотонної 

дизайнерського паперу, так і з кольорових 

аркушів пастельних або яскравих відтінків. 

Все залежить від призначення виконуваного 

об`єкта. 

https://ukrguru.ru/hobbi/106974-shho-take-ob-emna-aplikacija-jak-ii-zrobiti.html


Декоративні вироби з дерева 

    Будь-який варіант рельєфу можна 

виготовити за технологією різьблення. 

Виконують її і по гіпсу, і за спеціальними 

твердим масам, але легше всього 

використовувати дерево. Виготовляють 

декоративні обробні дошки, панно та інші 

предмети побуту та прикраси для 

інтер`єру: табурети, стільці, столи, полиці, 

дерев`яні ложки, кухлі, вази, скрині. 

Прикраса для інтер`єру з гіпсу 

Горельєф і барельєф використовуються 

в декоративних цілях при оздобленні 

предметів побуту, інтер`єру, архітектури. 

Зробити такий декор можна своїми 

руками. Вам потрібно наступні матеріали: 

 сухий гіпс, алебастр, цемент або штукатурка; 

 фанера; 

 рейки; 

 поліетиленова плівка; 

 ємність і паличка для підготовки складу; 

 плитковий клей. 

Робота виконується так: 

1. З фанери і рейок виготовляєте форму для заливки основи. Краще вибрати 

квадрат або прямокутник. 

2. Вистилають вийшла дерев`яну "коробочку" поліетиленовою плівкою. Добре, 

якщо є парникова. Вона додає гладку поверхню плиті, так як не збирається в 

складки. 

3. Змішуєте з водою гіпс або іншу масу, яку ви обрали. Доводьте до 

консистенції сметани. Вона не повинна бути занадто густий, так як її потрібно буде 

заливати. Занадто рідка суміш буде довго застигати, і об`єкт виявиться менш 

міцним. У разі виконання горельефа плиту краще 

зміцнити металевою арматурою. Заливаєте суспензію 

в форму. 

4. Чекаєте, поки плитка затвердіє, але не 

повністю. У випадку з гіпсом знадобиться близько 

півгодини. Цемент застигає довше, але в будь-якому 

випадку не більше 12 годин. Інакше наступні шари 

будуть погано з`єднуватися з основою. 

5. Перевертаєте форму. Дістаєте плиту. 

6. На її гладку поверхню наносите заздалегідь 

підготовлений малюнок, наприклад, за трафаретом 

малюєте маркером або гострим предметом 

процарапивают контури. 

7. Починаєте поступово додавати шари об`ємного 

зображення. Для початку краще робити виступаючі 

частини невеликої висоти. 

https://ukrguru.ru/domashnij-zatishok/44944-gips-budivelnij-perevirenij-stolittjami-material.html


8. Після остаточного застигання готової роботи обробляєте поверхню наждачним 

папером і зміцнюєте декор на стіні за допомогою плиткового клею. 

Якщо ви вже освоїли техніку виконання барельєфа, починайте робити горельєф. Це 

більш цікавий спосіб передачі об`єктів. Технологія виготовлення така ж, як 

описано вище, тільки передостанній етап виявиться складніше і займе більше часу. 

Адже об`ємні частини доведеться робити не в один прийом. Саме висотою 

виступаючих елементів і відрізняється горельєф. 

 
 

 Домашнє завдання: 

 Опрацювати самостійно матеріал 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

https://ukrguru.ru/domashnij-zatishok/39704-plitkovij-klej-nadijnij-zasib-dlja-ukladannja.html
mailto:mTanatko@ukr.net
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