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УРОК № 17-18 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ЕКСТЕР’ЄРУ» 

Тема уроку: Загальні відомості. Основа малюнка -ескіз 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по загальним відомостям про  

                       екстер’єри, їх зображення. 

Розвиваюча:  розвивати уяву та пізнавальні інтереси  до обраної професії,  

                       розвивати навички роботи в співпраці, формувати                    

                       увагу, спостережливість учнів, активність. 

Виховна:       виховати здатність учнів до відповідальності,    

                       самостійності, культуру  навчального процесу,   

                       повагу  до  обраної професії. 

Екстер'єр являє собою зовнішній дизайн будівлі її художнє та архітектурне 

оформлення. Дизайн екстер’єру будинку складається із сукупності деталей, 

які повинні поєднуватися між собою і створювати привабливий зовнішній 

вигляд будинку і прилеглої ділянки. 

 
Такі елементи ділянки як огорожі, фонтани, альтанки та інші складові 

прилеглої території будинку також повинні бути виконані в єдиному стилі і 

відповідно підходити під загальний дизайн. Тут дизайнерська фантазія не має 

меж і тому майже будь-яке побажання замовника набуває реальну основу.  

https://ecobud.net/poslugy-dyzainera


Перед тим, як братись за роботу виконання екстер’єру, ви повинні добре 

розуміти та орієнтуватися в стилях та елементах стилізації. Замислюючи 

екстер'єр будинку, необхідно пам'ятати впершу чергу про те, що його 

зовнішній вигляд відображає перше враження про власника. Так само має 

бути врахований той факт, що наскільки б оригінальним не був екстер'єр 

будинку, він повинен відповідати сучасним стандартам і всім необхідним 

нормативам проектування та будівництва. Екстер’єр будинку завжди поєднує 

оригінальність і якість виконання монтажу та зовнішніх оздоблювальних 

робіт. Все це ми повинні зобразити та показати. 

Коли розробляються проекти будинків і 

планується їхній екстер'єр, обов'язково 

береться до уваги оздоблення фасаду, 

можливість використання різноманітних 

навісів, як дизайнерських рішень. Екстер'єр 

будинку може бути значним чином 

доповнений за рахунок різних огороджень, 

арок, бесідок, альтанок та інших малих 

архітектурних форм. Проекти будинків 

спочатку обов’язково повинні передбачати 

деталі загального ландшафтного дизайну, 

особливості місцевості, в якій розташовується будова. Правильно 

використовуючи перераховані моменти, можна прикрасити і суттєво 

доповнити екстер'єр будинку. 

Будинків в стилі кантрі відображають 

найбільш традиційний варіант 

екстер'єру будинку з брусу. Варіацій в 

стилі кантрі може бути безліч, адже 

кожна з них індивідуально показує 

національні особливості якоїсь країни. 

Проекти будинків, виконані в такому 

стилі часто нагадують акуратні 

англійські котеджі або ранчо в 

американській стилістиці. 

 Дерев’яні будинки російського 

етнічного стилю схожі на купецькі хороми з великою кількістю фронтонів 

на других поверхах, ажурними 

віконницями, що найбільш точно 

характеризує такі проекти будинків. 

Проекти будинків фінського стилю в 

основному стандартні, їх характерною 

рисою є наявність громіздкої даху і 

всього одного поверху. А ось проекти 

будинків у швейцарському стилі 

більш раціонально сплановані. Кілька 

маленьких балкончиков або одна 



простора тераса досить часто доповнюють швейцарські дерев’яні будинки. 

Особливістю такого стилю є мінімальна обробка колод, що візуально нагадує 

дикий зруб. Такий екстер'єр будинку найбільш гармонійно вписується в 

альпійський гірський пейзаж. Якщо грубуватий екстер'єр будинку 

швейцарського стилю виглядає занадто специфічним, бликучим виходом із 

ситуації стане профільований брус. Швейцарський будиночок, виконаний з 

профільованого брусу, зовні стане більш 

акуратним, але вже не так характерно 

відображатиме альпійську стилістику. 

Проекти будинків в стилістиці «модерн» 

представляють собою багатогранні 

фантазійні композиції, в яких увага 

акцентована на окремих деталях. Ці 

проекти будинків можуть включати, 

наприклад, спуски і підйоми, абсолютно 

різні вікна квадратної, круглої форми 

великих і маленьких розмірів. 

Але знову все починається з ескізу- нарису з задумом і стилізацією. Ми 

будемо починати працювати з історичних пам’яток, спочатку фіксувати 

обрану будівлю певного історичного стилю, вибрану особисто, спочатку 

характеризувати її, брати до уваги не лише саме приміщення, але й прилеглу 

до нього територію, малювати ескіз та малюнок з натури.  

 

Запитання до учнів: 

1.Що таке ескіз? 

2.Що таке екстер’єр? 

3.Що таке стиль і стилізація? 

4.Чим відрізняються історичні будівлі від сучасних? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Пригадати та записати основні історичні стилі будівель. 

 Виконані завдання з роз’ясненнями  надіслати викладачу 

mTanatko@ukr.net   

 

 

 

mailto:mTanatko@ukr.net

