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Група 41 

Предмет: Малюнок і основи композиції 

УРОК № 25-26 

ТЕМА:   «МАЛЮВАННЯ ЕКСТЕР’ЄРУ» 

Тема уроку: «Малювання екстер’єру без натури. Послідовність 

виконання малюнку». 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення умінь, навичок та знань по  

                       малюванню екстер’єру без натури,  послідовністю виконання  

                       малюнку. 

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. 

 

Продовжуємо вивчати та відпрацьовувати тему «Малювання екстер’єру» 

Діяльність реставратора декоративно-художніх фарбувань досить широка, 

крім того, що ми повинні знати всі матеріали для реставрації, їх властивості, 

характеристики, склади, інструменти для виконання, технологічний процес 

виконання, терміни, які необхідні для повного проходження технологічних 

реакцій, знати всі історичні стилі, та елементи стилізації, повинні ще вміти 

створити малюнок екстер’єру без натури. Тобто, зобразити з власної уяви 

фасад певного історичного стилю, з усіма елементами. 

В цьому завдані для фантазії відкривається безліч можливостей. Обов’язково 

повинен бути присутній лист аканта, який притаманний кожному 

історичному стилю, але в кожному має різну форму. 

Обов’язково потрібно показати архітектурні елементи, прорисувати їх 

фактуру (якщо це колони, по всі частини мають бути зображені в одній 

світлотіні, з урахуванням тіней, відблисків), карнизи, та всі фасадні частини. 

Малювання екстер’єру без натури відбувається за принципами побудови 

перспективи. За вами вибір, яка вона буде лінійна чи повітряна. 

Використовувати лінійки для створення малюнку не потрібно, все малюємо 

від руки. Спочатку малюємо простими олівцями, потім додаємо при 

необхідності, кольорів. 

 Приклади будівель різних історичних стилів, які представлені у Києві.  

Завдання: переглянути всі історичні пам’ятки, охарактеризувати їх, дати 

визначення стилю, звернути увагу на декоративно-художні та архітектурні 

елементи. Запишіть коротку характеристику. 



 
 

  Послідовність виконання малюнку. 

1. Визначення стилю, призначення будівлі. 

2. Характеристика об’єкту. 

3. Проводимо лінію горизонту. 

4. Визначаємо точки сходження. 

5. Будівлі і будують і малюють знизу-вгору. Починаємо робити 

нариси першого поверху (для багатоповерхових). 

6. Потім накидаємо другий поверх (повторюємо по кількості 

поверхів) 

7. Прорисовуємо архітектурні елементи-карнизи, колони, козирки, 

вікна. 



8. Деталізуємо- малюємо ставні, рами і вхідні двері, ручки, різьбу. 

9. Додаємо дах симетричними вікнами, створюємо об’єм. 

10.  Додаємо ландшафтне оздоблення або створюємо повітряну 

перспективу. 

 

Запитання до учнів: 

1.Що таке стиль будівлі? 

2.Які стилі представлені в Україні? 

3.Що таке лінійна та повітряна перспективи? 

4.Що таке малюнок? 

 

Домашнє завдання: 

 Вивчити конспект. 

 Виконати малюнок екстер’єру без натури. 

 Виконані завдання з роз’ясненнями  надіслати викладачу 

mTanatko@ukr.net   
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