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Тема уроку:  Фасади будинків 

 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів з фасадами будинків; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; 

виховувати професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріали уроку: 
 

Фасади будинків 

Зображення будинків і споруджень із різних сторін називаються 

фасадами. Вид будинку попереду називається головним фасадом (рис. 

3.5). Вид будинку ліворуч або праворуч називається торцевим фасадом. 

Вид позаду називається двірським фасадом. Фасади показують 

зовнішній вигляд будинку, по якому можна судити про розташування 

архітектурних і конструктивних елементів будинку, наприклад, вікон, 

дверей, балконів і дають уявлення про архітектурну композицію 

проектованого об'єкта і його силует. Вихідними документами для 

компонування й креслення фасаду є плани й розрізи будинку.  

Над кресленнями фасадів надписують «Головний фасад», «Фасад 

торцевий» і т.д. 

На кресленні фасаду повинні бути нанесені й зазначені загальний 

вид будинку й деталей. Для будинків з панельними й великоблочними 

стінами показують розріз стін; характерні координаційні осі - крайні, у 

місцях уступів будинку в плані й перепадів висот, у деформаційних швів. 

Крім того, для виробничих будинків наносять осі в однієї зі сторін кожного 

прорізу воріт. Розміри між координаційними осями не проставляють. На 

кресленнях фасади називають по позначеннях крайніх координаційних 

осей будинку, між якими розташований фасад, наприклад: «Фасад 1-6». 
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Практична робота: Побудова фасаду 

Мета: ознайомитися зі змістом і вимогами, які пред'являють до 

робочих креслень архітектурних рішень будинків, прищепити навички 

креслення й оформлення креслень плану, контурного розрізу й фасаду 

будинку відповідно до діючих стандартів і нормативів. 

Виконати: фасад будинку. 

Завдання виконується на аркушах формату А3 (420х297), масштаб - 

1:100. 

На обраному форматі вичерчують рамку й основний напис. 

На полі креслення відповідно до розмірів будинку наносять в 

обраному масштабі габаритні прямокутники для плану, розрізу й фасаду, 

розміщаючи їх з можливою рівномірною щільністю, з урахуванням 

проекційного зв'язку й виділення місця для нанесення розмірів і написів. 

 

 

Вихідними даними для компонування й креслення фасаду є план і 

розріз будинку. 

1 етап. Побудова сітки фасаду (рис. 4.5, а). 

Побудови виконують тонкими лініями. Спочатку проводять 

горизонтальну лінію землі, у проекційній залежності з вертикальним 



! Виконане завдання надіслати на ел.почту: maletz_natasha@ukr.net ! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

розрізом, а над нею на відстані 1мм вичерчують другу лінію - лінію основи 

фасаду. Обидві лінії виводять за контур фасаду на 30мм. 

На них відзначають положення координаційних осей (1,2,5), 

віконних і дверних прорізів і простінків. Через отримані точки проводять 

вертикальні прямі. Використовувані при цьому розміри й розмірні прив'язки 

знімають із плану поверху. 

Потім на вертикальній стороні габаритного прямокутника по 

висотних розмірах і мітках, знятих з розрізу будинку, проводять 

горизонтальні прямі й проставляють мітки низу й верху віконних і дверних 

прорізів, цоколя, парапету, зовнішніх сходів і т.п. 

Побудована сітка вертикальних і горизонтальних прямих визначає 

основні контури фасаду, прорізів і т.п. 

2 етап. Нанесення основних контурів (рис. 4.5, б). По побудованій 

сітці зображують загальні контури фасаду, віконні й дверні прорізи, козирки 

над входами й інші архітектурні елементи. 

Вичерчують деталі. Наносять віконні плетіння, двері, сходи, 

парапетні огородження та ін. 

3 етап. Проставляння розмірів (рис. 4.5, в). 

На фасадах розміри, як правило, не проставляють, а наносять лише 

відмітки рівня й марки координаційних осей. Що й необхідно виконати. 

4 етап. Графічне оформлення креслення (рис. 4.5, г). 

Графічне оформлення креслення фасаду полягає в остаточному 

обведені контурів видимих елементів, видалені допоміжних побудов, 

проставлянні розмірних чисел. 

 

При цьому рекомендуються застосувати наступні товщини ліній, мм: 

1. контур землі -1,5...2мм., основи фасаду - 0,6-0,8 мм; 

2. контур фасаду, прорізів, щаблів і т.п. - 0,4...0,6; 

3. заповнення прорізів дверей, віконних плетінь, деталей обробки 

фасаду - 0,2...0,3. На кресленні фасад називають по позначеннях крайніх 
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координаційних осей будинку, між якими розташований фасад: «Фасад 1-5». 
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Перевірка знань: 

1. Що таке фасад? 

2. Основні вимоги до креслень? 

3. Що ви знаєте про масштаби?  

4. Що таке штамп? Як його оформляти? 

5. Які лінії креслення ви знаєте? 

6. Що ви знаєте про креслярські шрифти ? 
7.  

8.  
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