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УРОК № 21 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ЕКСТЕР’ЄРУ» 

Тема уроку: Рішення від загального до часткового 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення умінь, навичок та знань по  

                       використанню рішення від загального до часткового..  

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. 

У кожного з вас є виконана робота по побутові екстер’єру. Вона знаходиться 

перед вами. На ній зображено загальні рішення або загальне зображення 

певної будівлі в своєму стилі. Сьогодні перед нами стоїть завдання- перейти 

від рішення загального до часткового. Що це значить? Ви повинні 

пропрацювати певні деталі, частинки від загальної картини, деталі. 

Детейлінг – це комплексне поняття, що має на увазі під собою проведення 

робіт, спрямованих на поліпшення інтер’єру і екстер’єру кожної будівлі. Під 

таким поняттям прийнято розглядати надання високоякісної обробки, 

завдяки якому майстри звертають увагу на кожен сантиметр внутрішньої і 

зовнішньої поверхні. При виконанні даної процедури прийнято 

використовувати всілякі матеріали, набір інструментів, що входять в набір 

кожного професіонала. 

Детейлінг екстер’єру 

Представлений детейлінг включає в себе різноманітні технологічні процеси, 

спрямовані на виконання таких важливих операцій: 

 якісно продуманий стиль та стилізація, створення малюнку; 

 правильно створений порядок виконання робіт, правильний підбір 

матеріалу; 

 відновлення; 

 захист зовнішніх поверхонь; 

Це не стандартна стандартна робота. Під детейлінг екстер’єру прийнято 

розглядати професійний підхід і особлива увага до дрібних деталей. Під час 

роботи досвідчений майстер в обов’язковому порядку проводить роботу 

навіть у важкодоступних ділянках із застосуванням пензлика спеціальної 

форми. 

Основна мета детейлінг екстер’єру полягає в тому, щоб зробити будівлю ще 

більш привабливою зовні. При цьому даний процес має на увазі мінімальної 

шкоди поверхонь при відновленні та створенні спеціального захисту. 



Приступаємо до роботи: 

 на створеному малюнку екстер’єру вибираємо ту область, де буде 

проводитись детейлінг; 

 відповідно до стилю продумуємо реставраційні заходи; 

 промальовуємо бажаний результат; 

 створюємо технологічну карту реставраційних заходів відповідно 

детейлінгу. 

 

Запитання до учнів: 

1.Що таке предметна робота або детейлінг? 

2.Чим відрізняється реставрація від реконструкції? 

3.Що таке реставраційні заходи? 

4.Як підбирати матеріал для реставрації ? 

 

Домашнє завдання: 

 Вивчити конспект. 

 Виконати малюнок екстер’єру з натури з предметними деталями. 

 Виконані завдання з роз’ясненнями  надіслати викладачу 

mTanatko@ukr.net   
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