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Тема № 3 Сучасні способи, методи і напрямки оформлення будівель 

УРОК: 13-14 

Тема: Сучасне оформлення будівель. Способи оформлення будівель. 

Мета: 

• Ознайомлення з сучасним оформленням будівель, методами, способами 

та напрямками оформлення будівель. 
• Вивчити способи оформлення будівель, визначити послідовність 

виконання підготовчих робіт; 
• Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

 
Оформлення фасаду різними декоративними елементами – модний і актуальний 

тренд. Таким чином можна перетворити свій будинок не тільки в свою 

фортецю, але і в справжній палац, який буде радувати з кожним днем. 

Декорування фасаду – найпростіший та економний спосіб його оновити. Для 

цього не потрібні складні будівельні роботи. Сучасні виробники пропонують 

безліч варіантів, серед яких можна підібрати оформлення під будь-який стиль і 

зовнішній вигляд. 

Крім декоративної функції, окремі елементи можуть виконувати цілком 

практичну роль. Можна скористатися готовими ідеями чи проектами або 

розробити власний унікальний дизайн. Любителі класики, мінімалізму, модерну 

та інших течій легко підберуть варіанти собі до смаку. 

Загальні принципи вибору та монтажу декоративних елементів для будинку 

При оформленні фасадів, як і при плануванні будь-яких інших декоративних чи 

дизайнерських рішень, слід орієнтуватися на кілька загальних принципів: 

• Цілісність. Використовувані елементи повинні не тільки гармоніювати між 

собою, але і працювати на створення єдиної картини. Для досягнення єдності 

використовуються однакові фактури, фрагменти, кольори, акценти та інші 

деталі. 

• Стриманість. Надлишок декору створює враження недоладності. Хороший 

смак завжди йде об руку з простотою і лаконічністю. Не слід зловживати та 

використовувати одночасно всі вподобані варіанти. 

• Пропорції. Розміри і геометрія декору, параметри самої будівлі та її 

основних елементів також повинні поєднуватися між собою. 

• Колір. Сучасні тренди дозволяють експериментувати з вибором кольорів на 

свій смак, але краще також не зловживати і не використовувати одночасно 
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безліч відтінків. Цікаве рішення – яскраві акценти на нейтральному тлі. Не 

втрачають актуальності натуральні фактури і відтінки. 

• Стиль. Краще, якщо будівля, декор, освітлення, всі вставки, огорожі, 

ландшафтний дизайн та інші деталі витримані в загальному стилі. 

Елементи фасадного декору 

Вибір елементів для декорування фасадів практично не обмежений. До них 

відносяться плінтуси, карнизи і декоративні балки. Зазвичай вони 

розташовуються під звисом покрівлі або використовуються для монтажу 

прихованих комунікацій, освітлення і підсвічування. 

Як декор застосовуються лиштви, фризи і молдинги. Залежно від матеріалів, 

вони можуть бути жорсткими, з чіткими прямими лініями, або гнучкими та 

еластичними для оформлення напівкруглих прорізів чи втілення складних 

геометричних рішень. Декоративні планки допоможуть розбити на сегменти 

гладкі стіни. Куточки використовуються при оформленні вікон і дверей. 

Ліпнина застосовується для зонування і прикрашення. Сьогодні в 

архітектурних рішеннях використовуються пінопластові вироби, що 

відрізняються невеликою вагою, практичністю, довговічністю і легкістю 

монтажу. Це можуть бути колони, карнизи, пілястри, холдинги, тощо. 

Не виходять з моди ковані та дерев’яні вставки. Вони роблять будинок 

затишнішим й теплішим. Не варто забувати і про зовнішнє освітлення. В 

асортименті виробників – різні декоративні моделі світильників і ліхтарів, 

виконані у різних стилях. 

Особливості дизайну будинків зовні 

• Особливості 

• Варіанти оформлення фасаду 

• декоративні рішення 

• матеріали 

• Цікаві ідеї та приклади 

До вибору оздоблювальних матеріалів приступають вже при складанні проекту 

будівлі. Поряд з декоративною складовою, оцінюються їх міцність, утеплюють 

характеристики, антикорозійні, антіпіренні властивості, стійкість до 

температурних перепадів і інших несприятливих видам впливу. В окремих 

випадках, якщо потрібно, стилізацію проводять вже після зведення стін.  
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Особливості 

Переглядаючи каталоги 

нерухомості або 

порівнюючи між собою 

різні проекти, ми часто 

говоримо про архітектурний 

вбранні вдома. Таке 

порівняння фасаду з одягом людини невипадково. Як 

і одяг, зовнішня оболонка будівлі захищає від атмосферного впливу і в той же 

час служить яскравим свідченням статусу, смаків та уподобань власників. 

Підтримка сталого внутрішнього мікроклімату і створення яскравого 

естетичного образу - 

обидві ці задачі в 

фасадній дизайні 

повинні вирішуватися 

на рівних. 

Як і в умінні стильно 

одягатися, в дизайні 

будівлі немає нічого 

незначного. 

Стиль складається з строго вибудуваної ланцюжка компонентів: 

• колір задає психологічний настрой вже при першому, самому першому 

погляді на будівництво; 

• тип і текстура використовуваних в обробці матеріалів дозволяють 

уникнути монотонності і в той же час є впізнаваними атрибутами того 

чи іншого стилю; 

• декоративні елементи дозволяють вибудувати гармонійне ціле. 

Особливість же 

зовнішнього дизайну в 

тому, що ці складові 

повинні перебувати в 

єдності не тільки один з 

одним (і, до речі, з 

інтер'єром), але і з 

«контекстом»: 

природною зоною, 

місцевим ландшафтом, 

присадибною ділянкою і 

сусідніми будинками 

(якщо вони є). 

Кожна епоха і традиція пропонує краще і перевірений часом. Фахверк 

привертає увагу балковим мереживом, прованс - світлими, палевими тонами, 

шале - затишком, а класицизм - універсальністю. Стійкою тенденцією останніх 

років є змішання архітектурних стилів і напрямків. 



 
Разом з тим, якщо не врахувати кліматичні реалії, а також регіональні 

особливості, будь-які переваги можуть виявитися не до місця. Наприклад, 

балкони та відкриті тераси середземноморського стилю будуть просто не 

затребувані в холодних північних районах. Ошатному ампіру буде важко 

завоювати візуальний простір серед сосен і фінських будиночків. 

Абсолютно все, що 

знаходиться навколо 

будівлі, включаючи лавки і 

паркан, має працювати на 

«імідж» головною споруди. 

Чіткі, прямокутні контури 

гаража і господарських 

будівель добре підійдуть для стилю хай-тек, але не для шале. Матеріал, яким 

вимощено доріжки, не менш важливий, ніж облицювання фасаду. Повиті 

плющем альтанки, клумби, альпійські гірки, скульптури, штучні водойми - все 

це ми сприймаємо в нерозривній єдності з будинком і, отже, все це повинно 

опрацьовуватися на стадії проекту. 

 

Зовні приватного будинку необхідно зробити фасад тільки з якісних матеріалів. 

 

Варіанти оформлення фасаду 

Виділяють до півтора десятка тільки основних стилів, кожен з них 

представлений декількома різновидами, так що впоратися навіть із збіглим 

оглядом однієї статті не під силу. Розглянемо лише кілька стильових варіантів 

для дачі, будинки в центрі лісового масиву або на березі озера, одним словом, 

для заміського домобудівництва. 



одноповерхового 

Класика. Інтерес до класичних 

стильових розробкам ніколи не 

згасав. Дачний будиночок можна 

зробити в класиці. Мало хто стилі 

можуть посперечатися з охайністю 

зовнішнього оздоблення, з підкреслено ясними пропорціями вікон і капітелей, 

поєднанням відомої частки мінімалізму з багатством окремих елементів 

(наприклад, сходів, колон, декоративних арок). Невибагливість такого роду 

говорить про статок і розумному самообмеження, заявляючи тим самим і про 

статус власника. 

двоповерхового 

Кантрі і його різновиди. Як 

зрозуміло з назви, цей 

напрямок підкуповує нас 

зовсім іншими, ніж класика, 

рисами. У широкому сенсі, 

кантрі включає в себе і 

французький прованс, і американський «вест», і розробки на основі стилю 

російського села, і шале, що з'явився до нас з Альп. Тобто це багатонаціональна 

протягом, що об'єднує багато такого, що можна було б охарактеризувати 

словом «глибинка». Не рекомендується перемішувати різні види цього стилю, 

тому що тоді втрачається етнічна своєрідність. 

Стиль кантрі хороший для 

котеджів на тлі гір або лісу. 

Абсолютно органічно 

виглядають природні 

матеріали - дерево і 

необроблений камінь. При 

цьому не обов'язково 

використовувати справжній камінь, це сильно ускладнює конструкцію будівлі. 

Зараз з'являється чимало легких штучних матеріалів, які, разом з тим все важче 

відрізнити від "оригіналу". 

різновиди: 

Прованс - це глибинка, але 

позбавлена дикості. Від 

традиційного кантрі її відрізняє 

гамма світлих, холоднуватих, 

але дуже витончених відтінків, 

серед яких домінує чистий білий колір. Цей французький стиль полюбився 

багатьом за світлий декор балкончиков і фронтонів, вікна, розділені на секції і 

пофарбовані білою як сніг фарбою. 



Правда, обробка 

матеріалами в стилі 

справжнього, 

«достовірного» 

Провансу може 

завдати істотної 

шкоди бюджету. 

Тому затребуваний варіант, що пропонує змішання матеріалів. Так, 

натуральний камінь можна витратити на цокольний рівень, а завершити стіни 

сайдингом. 

Камінь теплих тонів, характерний для цього стилю, буде добре гармоніювати 

з пейзажем 

Шале - стиль найбільш «відокремлений» і зворушливий. Колись він виник як 

звичний спосіб «оформлення» невигадливих жител пастухів, а нині 

затребуваний у всьому світі, і для реалізації вимагає чималих коштів і 

вдумливого підходу з боку дизайнерів і проектувальників. 

Фарбування екстер'єру каркасного будинку з мансардою має відбуватися в 

обраному вами стилі. Необхідно звертати пильну увагу на фарбування кутів. Їх 

можна виділити контрастними кольорами. 

 

декоративні рішення 

Цікаві варіанти оформлення фасадів: 

Руст, тобто необроблений камінь (або імітація) - це, перш за все, варіант для 

облицювання цоколя, але використовується також для колон і арок. 

Віконні і дверні 

отвори першими 

зустрічають погляд 

відвідувача, і їх обрамлення 

має бути добре продумано. 

Над вікном може бути 

передбачений сандрики, то є невеликий карниз, прямий, трикутної або 

лучковою форми. Укоси і підвіконня оточують ліпниною або молдингом. 



Колони - один з класичних 

елементів - можуть, крім 

несення конструктивної функції, 

служити декоративним 

оформленням для вхідної групи 

(парадний вхід). Колони і 

пілястри використовують для  

поділу суцільного стінного 

простору на окремі зони. 

Арки прикрасять будь-яку 

частину будівлі. 

Карниз, крім утилітарної 

функції (захистити стіни від 

опадів), грає величезну роль у 

формуванні вигляду фасаду. Прикраса монтується на стику між стіною і 

підшивкою даху і оформляється, відповідно до вибраного стилю. Для 

багатоповерхового будинку доречна підсвічування карниза у вечірній час. 

Кутові елементи служать обрамленням фасаду. Як і раніше використовується 

варіант з білих прямокутників, але 

виникають все нові варіанти: 

імітація рваного каменю, 

геометрично вільний малюнок і 

так далі. 

Ліпнина в добре продуманому 

проекті здатна оживити арки, 

отвори, балюстради, зіграти 

особливу роль в оздобленні вікон. 

Спеціальними фарбами, воском і 

патиною можна створити ефект 

штучного «старіння», що додасть 

достовірність деяким традиційним 

стилям. 

Молдинг - це готові накладні 

деталі. Прямокутний молдинг, тобто 

довгі, контрастні за кольором 

планки, здатний активно 

взаємодіяти з площею фасадної стіни, структурируя її тим чи іншим чином. 

Застосовується і декор з молдинга, наприклад, рівна стіна може бути 

прикрашена накладної рамкою з рослинним орнаментом посередині. 

Для деяких стилів краще молдинг з дерева. 



Ніші для вази або статуї можуть обрамлятися рамкою з візерунком, ліпниною, 

колонами, пілястрами. Можливий варіант порожній підсвічується ніші. Можна 

додати, що в продажу є готові вироби з покритого акрилом пінополістиролу, що 

мають цілком достатню міцність і повну схожість з натуральними матеріалами. 

Імітація бруса підійде в якості декоративного елемента. Також можна вибрати 

пофарбований брус. Мозаїкою можна виділити окремі елементи фасаду. 

матеріали 

Для обробки зовнішньої і, 

зокрема, лицьового боку 

будинку використовуються 

практично всі види 

традиційних мінеральних, а 

також сучасних 

синтетичних матеріалів. 

Ось деякі з них: Декоративні 

фасадні штукатурки 

Не слід плутати зі звичайними. 

Клас найбільш доступних і 

затребуваних матеріалів 

для обробки. Приготовлені 

водні розчини наносяться 

порівняно тонким шаром 

(від 5 мм), який, 

застигаючи, утворює 

міцне, а в ряді випадків і 

барвисте покриття. Крім естетичної, штукатурки виконують функції 

теплозбереження (часто «в одній зв'язці» з настінним утепленням), 

звукоізоляції, захищають фасад від негоди і пошкоджень. Всі вони стійкі до дії 

ультрафіолету. 

В якості декоративного наповнювача використовуються гранітна і мармурова 

крихта, а також слюда, антрацит, скло, кварц і багато інших матеріалів. Фасадні 

штукатурки характеризують за типом і розміром наповнювача, за технологією 

нанесення на стіну, способу фарбування. 

Перш за все, їх розрізняють за типом сполучного: 

Силікатна. Декоративну масу забезпечують мінеральні наповнювачі, а в якості 

сполучного тут виступає рідке скло. Матеріал малоеластічен, однак, має високу 

паропроникність та здатний довго залишатися чистим. 

Продається силікатна штукатурка вже в готовому до використання вигляді. Її 

застосовують на ракушняку, пористих видах бетону та інших пористих і 

важкооброблюваних поверхнях. До недоліків слід віднести появу дрібних 

тріщин. За ціною - це один з дорогих матеріалів. 



Акрилова. Завдяки еластичності і вологостійкості ця штукатурка отримала 

широке поширення саме в оздобленні фасадів. Завдяки акрилу, покриття 

невразливо для вібрації (може використовуватися поблизу автострад) і 

коливань температур. Акрилова штукатурка легко набирає пил і бруд, однак, її 

можна мити. Разом з тим добавка полімеру має і негативну сторону: 

покриття погано «дихає», так що, якщо є утеплювач, він може почати 

набирати вологу. 

Силіконова. Об'єднує майже весь ряд 

переваг інших матеріалів і тому 

відноситься до класу найдорожчих. 

Вона еластична, перешкоджає росту 

колоній мікроорганізмів, має гарну 

паропроникність і не забруднюється. 

Різноманітні наповнювачі надають їй 

високоестетичних вид. 

Мінеральна. Ця штукатурка, напевно, 

ближче всього до звичайних, оскільки 

містить портландцемент і вапно, 

однак, тут вони доповнені хімічними 

добавками. В результаті виходить довговічне покриття, яке міцніє з роками. 

Наповнювачем служить крихта з граніту, мармуру, кварцу, що надає покриттю 

додаткові армуючі властивості. 

Мінеральна штукатурка має гарну паропроникністю, не боїться впливу води і, 

що важливо, порівняно недорога. 

У той же час не варто 

використовувати її для будинків 

біля дороги: постійна вібрація 

здатна прискорити утворення 

тріщин. 

сайдинг 

Його історія сягає в XIX століття, коли дерев'яні дошки 

обшивки прибивали горизонтально внахлест так, щоб 

дощова вода скочувалася вниз. 

різновиди: 

Деревне. Це спресована суміш волокон деревини і 

поліпропілену. Матеріал влагоустойчив, 

пожароустойчив і має гідний термін служби (15 років), 

протягом якого його не потрібно ні просочувати, ні 

фарбувати. 

Дерев'яний. Для нього використовується або деревина 

твердих порід, або деревина импрегнированная (тобто 

просочена спеціальними антисептиками), або 

оброблена жаром при 170-220 ° C, після чого дерево 

стає стійким до несприятливих впливів і руйнівній 

роботі комах. 

Вініловий. Цей матеріал б'є всі рекорди практичності: через два-три десятка 

років він буде виглядати, як в день покупки. До складу (крім самого 

полівінілхлориду) входить цілий ряд добавок, які повідомляють пружність, 



еластичність, стійкий відтінок кольору. Облицьована стіна не боїться корозії, 

гниття, злив або найжорстокіших (до? 50 ° C) морозів. 

Мити її можна, просто поливаючи водою. Оскільки продукцію з полімерів 

часто супроводжують неясні побоювання, окремо слід сказати про 

екологічність: матеріал трудновоспламенім, не містить ніяких токсичних 

речовин і не проводить струм. 

Як і інші види, пвх-сайдинг 

відноситься до вентильованих 

систем облицювання: завдяки 

особливій конструкції 

конденсат відводиться, не 

завдаючи шкоди внутрішнім 

верствам обшивки будинку. 

плитка 

Оздоблення плиткою цілком традиційна за 

технологією, однак, її декоративні можливості ще 

далеко не вичерпані. З кожним роком з'являються 

все нові зразки цього матеріалу, що стирають межу 

між плиткою і рваним каменем, плиткою і 

декоративним цеглою. Найбільш «грубі» (рустика) види доречні внизу, на 

цокольній частині, а більш дрібні - вгорі будівлі. Великорозмірні плити з 

керамограніта будуть цілком доречні в індустріальних стилях. 

Слід точно 

дотримуватися 

передбачені 

технологією терміни 

усадки і просушування 

стін, інакше святкове 

«одяг» вдома дуже 

швидко зажадає латок. 

При укладанні плитки на тераси, а тим більше вертикальні поверхні, слід 

використовувати посилені клейові суміші для важких умов експлуатації. 

Недостатньо підібрати за кольором Затирочний склад для швів, - він 

обов'язково повинен бути найвищої якості. Справа в тому, що взимку проникла 

під плитку волога замерзне і почне відривати її від підстави. 

цегла 

Якщо декоративна 

цегляна кладка була 

передбачена проектом, то 

все, що необхідно - це 

подбати, щоб не було 

висолів (для цього 

існують спеціальні добавки). Однак в ряді випадків ідея використовувати цей 

древній будівельний матеріал виникає разом з бажанням оновити фасад старої 

споруди. У цій ситуації з'являється можливість влаштувати вентильований 

фасадну систему, тобто забезпечити потік повітря, який буде видаляти 

конденсат. Так можна захистити стару деревину або камінь від грибка і цвілі. 



Цегла належить до найдавніших 

будівельних матеріалів і 

асоціюється з добротністю і 

здоровою патріархальністю. 

Саме так він виглядає в 

англійському стилі. Клінкерна ж 

цегла не чужий 

респектабельності. 

Панелями з поліуретану можна чудово прикрасити фасад будинку. Пінопласт 

допоможе ще і утеплити будинок. Штукатурний елемент виділить окремі 

ділянки фасаду. 

Щоб заглибитися в тему фасадного дизайну, потрібен час. 

Зате в результаті будинок буде продовженням вигляду власника, а не 

красивою, але взятій з чужих рук, річчю. 

Цікаві ідеї та приклади 

Для приватного будинку чудово підходить такий стиль фасаду, як кантрі. Його 

можна доповнювати і іншими стилями. Наприклад, фахверком або 

європейським. Це допоможе зробити ваш будинок стильним і індивідуальним. 

Сучасні дизайнери пропонують застосовувати 

такий стиль фасаду приватного будинку, як 

мінімалізм. В даному стилі можна зустріти 

суворі геометричні лінії і мінімум декоративних 

елементів. Якщо ви не любите перевантажені 

деталями фасади, тоді мінімалізм підійде вам 

ідеально. 

Сучасним є стиль Hi-Tech. В даному стилі ви 

зможете на повну проявити свою фантазію. 

Головне, використовувати тільки сучасні 

будівельні матеріали. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Домашнє завдання: 

✓ Виконати короткий конспект 

✓ Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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