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Урок № 1-2 ( 17.01.2023) Ліплення, 21 гр 

Тема уроку: Вступ до курсу 

Загальні відомості про ліплення 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми темами; 

уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, ознайомити 

учнів з встановленням теодоліта в робочий стан; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, тренувати увагу, 

пам'ять; виховувати професійну культуру, уважність, старанність, 

вміння зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні 

рішення. 

Матеріал уроку: 

Мистецтво прикрашати і покривати стіни, особливо стелі, рельєфами, 

т. е. ліпленням, відомо дуже давно. Греки і римляни застосовували її в най 

багатіших формах з розкольоровкою і золоченням. У Росії ліплення 

застосовувалося спочатку тільки в церквах і палацах; пізніше вона стала 

проникати у будинки городян. 

Перший час ліпні прикраси виготовляли моделюванням пластичної 

маси, нанесеної на штукатурну основу стель, стін і інших частин будівель. 

Дещо пізніше ліплення стали виготовляти в майстернях, виточуючи, 

вирізуючи і виліплюючи окремі деталі, що також вимагало немало часу на 

розмноження деталей, що повторюються. З виникненням перших форм з гіпсу, 

а потім з клею з'явилася можливість прискорити виконання ліпних робіт і 

значно понизити вартість обробки. Поступово були винайдені і інші матеріали 

для виготовлення форм, що також дозволило широко використати ліплення в 

громадських і житлових будівлях. 

Ліпленням прикрашені будівлі, побудовані Баженовим, Казаковим, 

Захаровим, Вороніхіним, Аргуновим і іншими великими російськими 

архітекторами. 

Якщо імена російських архітекторів і їх будівлі відомі багатьом, то 

імена виконавців ліпних архітектурних виробів знають небагато. Так, 

прекрасний Останкінский палац в Москві створили кріпосні архітектори 
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Аргунов, Миронов, Дикушин і інші, але майже ніхто не знає імен ліпників- 

модельників : І. Хожбіна, І. Фокіна, а також різьб’ярів по дереву І. Мочаліна, 

І. Мазохіна, Е. Четиритова і інших. 

Невелика кількість ліплення, її уміле композиційне рішення, 

виконання і розташування прикрашає будь-яку будівлю як зовні, так і 

усередині. Немало оригінальних по своїй художній цінності ліпних виробів 

створили архітектори. 

У ліпних роботах найчастіше застосовують так званий плоский 

орнамент: геометричний, рослинний, технічний та ін., який включає різні 

фігури: трикутники, квадрати, ромби, зірки, листя, плоди, квіти і т. д. Усе це 

потрібно добре викреслювати і малювати. Слід вчитися креслити і малювати, 

а також ліпити спочатку прості фігури, а потім приступати до ліплення 

об'ємних виробів, т. е. до скульптури. 

Щоб навчитися ліпити, потрібно вивчати літературу, відвідувати 

кухлі по кресленню, малюванню і ліпленню. 

Працюючи над ліпленням, необхідно застосовувати 

найраціональніші прийоми її виконання, нові матеріали, звертати увагу на 

якість, економіку, правильно організовувати роботу, робочі місця, 

впроваджувати прогресивні методи праці. Усе це здешевить ліпні роботи, 

особливо при ремонті і реставрації. 

У ліпних роботах беруть участь робітники різних спеціальностей, 

але основну роль грають модельники. По роду роботи, що виконується, вони 

підрозділяються на два класи: модельники I класу виконують складні 

архітектурні вироби, такі як класичні ордери, всілякі орнаментовані вироби і 
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т. д., а модельники II класу — ліплення простіших виробів з нескладним 

орнаментуванням. 

З модельниками, як правило, працюють форматори — майстри 

високого класу, виготовляючи форми з моделей. Відливальники і установники 

виконують відливання і установку ліпних виробів. У ліпній майстерні можуть 

бути робітники і інших спеціальностей, наприклад слюсарі, що виготовляють 

складні каркаси для виробів із сталі. Є і підсобні робітники, що займаються 

всілякими операціями і у тому числі підготовкою матеріалів. 

Моделі виготовляють по робочому кресленню, складеному 

архітектором або художником, як правило, у натуральну величину, але 

бувають виключення, коли модельник збільшує або зменшує розмір моделі. 

Якість моделі багато в чому залежить від якості виконаного креслення. 

Модель виконують з пластичного матеріалу, найчастіше глини, але 

можна з пластиліну або якогось іншого матеріалу. Вона повинна в точності 

відтворювати креслення або малюнок з бездоганно виконаним орнаментом і 

ретельно обробленою лицьовою поверхнею. 

Виліплену в глині модель оглядають і, якщо вона відповідає 

кресленню, то на останньому роблять напис, що стверджує, що усе виконано 

згідно з кресленням; після цього приступають до чорнового формування 

моделі в гіпсі. Іноді гіпсову модель ще раз оглядають і дають дозвіл на 

тиражування. 

Скульптурна глина має бути ретельно розім'ята і не повинна мати 

сторонніх домішок. При необхідності глину розводять водою і проціджують 

через сито з осередками не рідше 5x5 мм. У міру випару з глини вологи вона 

придбаває нормальну для роботи м'якість. Для роботи у модельника мають 

бути стіл, дерев'яні щити різних розмірів, підставки або мольберти. 

Рельєфні моделі з ліпленням на них деталей або орнаменту виконують 

так. Спочатку готують основу з глиняного або гіпсового розчину, яка може 

бути плоскою (плита) або полягаючою їх архітектурного облому 
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(витягнута тяга), на якому роблять ліплення з глини. 

З глиняної м'якої моделі знімають чорнову форму з гіпсового розчину 

і звільняють форму від глини. Потім з чорнової форми відливають гіпсовий 

оригінал моделі зі зняттям чорнової форми і розчищенням моделі. 

Тільки з твердої моделі знімають клейову, гіпсову або чисто-вую 

кускову форму. Потім вироби відливають з гіпсового або цементного рідкого 

розчину або відбивають з напівсухої цементної суміші (розчину). 

Залежно від складності моделі з неї можна зняти або виготовити 

декілька клейових або чистих гіпсових кускових форм, які надалі 

називатимуться просто кусковими формами. З гладкої моделі можна зняти 

до 15, з орнаментованої — до 10 форм. Від зняття форм модель поступово 

зношується, тому її постійно ремонтують. Без ремонту знімати форми не 

можна, оскільки вироби будуть з дефектами і зажадають багато часу на 

виправлення. Модель, що зробилася непридатною, замінюють новою, 

ретельно виправленою, зачищеною і підготовленою до роботи. 

Якість виготовлених форм і кількість відлитих або відбитих з них 

виробів залежить від багатьох причин і зокрема від вживаного рідкого або 

густого гіпсового або клейового розчину, розплавленого клею. Слід 

намагатися готувати гіпсовий або клейовий розчин потрібної густини, 

зручний для виготовлення форм, які служать більше тривалий час, видаючи 

вироби або відливання хорошої якості і у великій кількості. 

Опанувати майстерність ліпних або скульптурних робіт можна тільки 

після глибокого вивчення природи, її найбагатшого рослинного світу, що дає 

широку різноманітність мотивів, а також вивчення спадщини майстрів 

класичного орнаменту, що відрізняється високою якістю, витонченістю форм 

і ретельним опрацюванням деталей. 

Кожен ліпник або скульптор обов'язково повинні добре малювати і 

креслити. Нариси з натури дають можливість майстру - моделыцику помічати 

особливості того або іншого предмета. 

У ліпних   або   скульптурних   роботах   найкращим   пластичним 
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матеріалом являється глина. Вона дешева і доступна, пластична, легко 

освоюється. 

Перш ніж почати ліпити якийсь предмет, його слід уважно оглянути, 

і не один, а кілька разів, помітити усі особливості і запам'ятати деталі. Але, 

на жаль, ми мало спостерігаємо, і це часто відбивається на нашій роботі. 

Потрібно спостерігати за усім, що оточує нас, спостерігати за прийомами 

роботи досвідчених майстрів, способами, якими вони тримають інструмент, 

положенням їх рук і очей під час виконання роботи. Положення має бути 

таким, при якому працюючий мінімально втомлюється, а це підвищує 

продуктивність праці і покращує якість робіт, і т. д. 

Приступаючи до вивчення ліпних і скульптурних робіт, слід уважно 

прочитати пропоновану книгу і тільки тоді починати ліплення або скульптуру. 

 

 
Питання для контролю: 

1. Що таке ліпні роботи? 

2. Де застосовують ліпку? 

3. Спеціалісти яких професій беруть участь в ліпних роботах? 

4. Назвіть основні вказівки до виконання? 
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