
УРОКИ 15-16 42гр(27.09.2021) Основи архітектури 

ТЕМА: Фасадный декор: види і назва декоративних елементів 

фасаду будинку 

Так як декор використовувався в багатьох культурах і історичних 

періодах то і його прикраса теж зазнавала безліч змін 

Що  являють собою декоративні елементи для фасаду будинку, як вони 

називаються і з чого виробляються?  

Назви елементів 

Не знаючи термінології, використовуваної для позначення фасадного 

декору, неможливо вести грамотний розмова з проектантом, дизайнером і 

продавцем. Тому забудовникові буде корисний короткий курс знайомства з 

загальноприйнятими назвами його елементів. Кожен з них повинен стояти на 

певному місці, вносячи свій внесок у зовнішній вигляд споруди. 

Отже, архітектурний декор фасаду включає такі базові деталі: 

• Балясина (вертикальний елемент сходового огородження); 

• Цокольний карниз (горизонтальний стрічковий виступ); 

• База колони; 

• Стовбур колони; 

• Капітель колони (верхня частина); 

• Сандрики (карниз над віконним отвором); 

• Русти (широкі прямокутні накладки на кутах стін); 

• Міжповерховий карниз (молдинг); 

• Кронштейн (опорний елемент підвіконня); 

• Арка; 

• Замок (виступ у верхній частині арки, що імітує замикає камінь); 

• Пілястра (плоский прямокутний виступ стіни, що повторює пропорції 

колони); 

• Наличник (вертикальний виступ на віконному отворі); 

• Розетка (кругла накладка на стіну); 

• Візерунок (плоский або об'ємний орнамент на фасаді); 

• Фільонка (вузький лінійний елемент оздоблення); 

• Фриз (смуга, що обрамляє або вінчає різні елементи фасаду). 



  
Матеріали фасадного декору 

Декоративна фасадна ліпнина виготовляється з таких матеріалів: 

• ливарного й гіпсу; 

• полімербетону; 

• Пінополістиролу (пінопласту); 

• Пінополіуретану. 

Фасадний декор з гіпсу сьогодні використовується досить рідко. Причин 

для цього декілька: 

• Велика вага гіпсових деталей, що ускладнює монтаж; 

•Висока вартість; 

• Низька стійкість гіпсу до атмосферних впливів. 

Спроби поліпшити властивості декору, виготовленого на гіпсовому 

в'яжучому, привели до створення полімер. У цьому матеріалі роль з'єднує 

основи виконує не гіпс, а полімерна композиція. Вона надає елементам обробки 

стійкість до вологи і зменшує їх вартість. Для зниження ваги полімербетонна 

ліпнина виготовляється не суцільний, а у вигляді порожнього або 

тонкостінного профілю. Для підвищення стійкості до утворення тріщин її 

захищають шаром скловолокна. 

Підвищеним попитом сьогодні користується фасадний декор з 

пінопласту. Він легкий, недорогий і швидко монтується. До мінусів матеріалу 

слід віднести крихкість і нетривалий термін служби до капітального ремонту 

(6-8 років). Без гарного зовнішнього покриття пінопластовий декор може 

зруйнуватися за кілька сезонів. Через низької щільності він деформується під 

жаркими променями літнього сонця. Для захисту пінопласту виробники 

застосовують покриття на основі акрилу. Вони продовжують термін його 

служби до 15-20 років. При цьому вартість оброблених виробів істотно зростає. 



 
Краще за інших в якості фасадного декору зарекомендував себе 

пінополіуретан. Це щільний і стійкий до зовнішніх впливів матеріал. Він 

довговічніше пінопласту, але відрізняється від нього більш високою ціною. 

Фасадний декор з пінополіуретану не вбирає вологу, не тріскається і не 

кришиться. Термін служби ліпнини, виготовленої з цього полімеру, досягає 30 

років, а весь догляд за нею полягає в періодичному підфарбовування (1 раз в 10 

років).  

Приклади будівель з різноманітними елементами фасадного декору 

 
Колони і балюстрада, русти і карнизи – базові елементи для декорування 

фасаду в класичному архітектурному стилі. 



 

 

 



Навіть невелика будівля, вміло прикрашена фасадним декором, візуально 

збільшується в розмірах, стаючи солідним і шляхетним. 

 
 

Декоративні елементи фасаду будинку: елементи зовнішнього 

декору, зовнішні деталі облицювання  

Вид будови зовні - це перше з чого складаються наші враження. З цієї 

причини індивідуальне оформлення фасадів стає необхідною частиною 

обробки. Підкреслити достоїнства екстер'єру, зробити його стильним і більш 

виразним, допомагають декоративні елементи фасаду. 

 
Архітектурні елементи в фасадному декорі 

• Колони виступають основою фасадного декору. Навколо цих опорних 

підстав вибудовується вся композиція. 

• Пілястри схожі на колони, але вони мають прямокутним або 

напівкруглим перетином. Цей аксесуар відмінно гармонує з різними 

архітектурними формами.  



 
 Капітелі прикрашають верхню частину колони. Вінчають деталі 

підкреслюють розкіш і виразність всієї будови. 

 
Карнизи використовують для виділення виступаючих частин будівлі. 

Зазвичай це горизонтальні смужки з додатковими деталями, за допомогою яких 

можна візуально розділяти стіни на яруси або поверхи. 

 



 Сандрики нагадують карниз і використовують для прикраси вікон. 

 
 

 Розетка має круглу форму. Орнамент може розташовуватися в 

центрі фронтонів, на стінах або над прорізами дверей. Завдяки розеток 

домагаються не тільки естетичного ефекту. З їх допомогою маскують відкриті 

частини і приховують дефекти конструкції 

Архітектурна розетка застосовувалася практично у всіх стилях. Це 

різновид орнаменту у вигляді листя, розташованих в колі або пелюсток квітки, 

симетрично розходяться в сторони. Розетки можуть бути різних форм, стилів і 

видів. У сучасному будівництві вони знаходять своє застосування на фронтонах 

будинків, над дверними проходами, як доповнення до класичного орнаменту 

 

 Фриз являє собою горизонтальну вивіску. Його призначення при 

декоруванні - обрамляти елементи фасаду. Він може бути прикрашений 

зображенням, рельєфом або розписом 

.  



  

 Арки - це криволінійні перекриття, які встановлюють між 

прорізами. Дугова форма дозволяє красиво оформляти двері і вікна 

  

 .  

 Балюстради - дуже виразна і красива деталь у вигляді ряду 

стовпчиків (балясин) з додатковими архітектурними шедеврами.

 



Русти - це панелі, візуально нагадують камінь. Використовуються для 

оформлення квадратних колон і фасадних кутів. 

 
Необхідно обмежуватися одним стилем і не перевантажувати фасад. 

Будь-яка недоречна деталь може негативно відбитися на архітектурній 

привабливості фасаду декоративними елементами дуже важливо знати, з чого 

вони зроблені, склад матеріалу і особливості експлуатації. 

Особистісь будівлі створюється не тільки за допомогою великих 

елементів і матеріалу обробки. Дрібні деталі надають індивідуальність і 

родзинку, якої не вистачає типовим архітектурним проектам. Однією з таких 

невеликих, але дуже помітних деталей є акротерій. Він являє собою 

скульптуру, в античності розташовувалася на вершині або кутах фронтону, але 

зараз він використовуються не тільки при зовнішній обробці, але і всередині 

приміщень і навіть при декоруванні меблів. Виділяють кілька класичних 

різновидів акротерієв в формі рослин, скульптур або пальметт. 

Одним з цікавих елементів античного фасадного декору є тригліф. Він 

являє собою плитку невеликої товщини, на якій розташовані вертикальні 

борозенки або жолобки. В античній архітектурі його розпорядженні на фризі, і 



він був своєрідний роздільник, між яким могли бути поміщені різні прикраси, 

такі як барельєфи або фрески. Зараз його використовують з тими ж цілями, але 

застосування не обмежується тільки стилем має античні нотки. 

Також звертає на себе увагу і декоративний орнамент, який часто служить 

доповненням до основного фасадного малюнку. Цей тип прикраси існує в 

багатьох культурах і був поширений у всіх епохах і завдяки цьому його 

застосування виправдане практично в будь-якому стилі. Він може служити як 

своєрідним роздільником різних частин фасаду і одним з компонентів 

загального малюнка, так і самостійним художнім рішенням. 

В архітектурному декорі, крім погонажних елементів, таких як карнизи, 

лиштви, підвіконня і т.п., існують декоративні акценти. До них можна віднести 

орнаментальні панно, барельєфи, декоративні консолі. Ці елементи 

допомагають зробити архітектурну композицію більш різноманітною, а також 

підкреслити індивідуальний характер. 


