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Урок № 3-4 ( 24.01.2023) Ліплення, 21 гр 

Тема уроку: Архітектурні деталі 

Оздоблення архітектурних деталей 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми темами; 

уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, ознайомити 

учнів з архітектурними деталями; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; виховувати 

професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріал уроку: 

Внутрішній простір будівлі (інтер'єр) і зовнішню частину будівлі — 

фасад (екстер'єр) обробляють штукатуркою, архітектурними деталями 

(ліпленням), застосовуючи вапняне тісто, гіпс, цемент, граніт, мармур, дерево 

і т. д. Розглянемо архітектурні деталі будівлі (мал. 1, а). 

Цоколь 1 влаштовують і обробляють міцними матеріалами, оскільки 

він частіше за інші конструкції піддається різним руйнуванням. Його 

облицьовували гранітом, іншими міцними кам'яними матеріалами, 

керамікою, цементною штукатуркою, добре разровненной і затертою, а також 

декоративною цементною штукатуркою з гранітною або мармуровою 

крихтою. 

Стіни будівлі роблять з цеглини, каменю, дерева і інших матеріалів. 

Для надання стінам міцності або для їх прикраси влаштовують пілястри 2, які 

можуть бути з того ж матеріалу, з якого виготовлені стіни. Пілястри для 

прикраси роблять з тих же розчинів, якими виконана штукатурка. Товщина 

пілястрів буває різною. Пілястри можуть бути гладкими або з канелюрами, з 

поглибленнями (ложками) повністю по усьому пілястру (чи колоні) або тільки 

на її нижній частині. Внизу пілястра влаштовують базу, що виконану шляхом 

витягування і складається з архітектурного облому. Вгорі найчастіше 

влаштовують капітель якого-небудь ордера. 

Стіни можуть бути гладкими, але часто їх роблять рустованими. 
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Русты 3 — це камені різної форми, відокремлені один від одного тягою — 

швами різної ширини і глибини. 

У стінах часто влаштовують ніші 4, т. е. поглиблення різної висоти, 

ширини і глибини. Верхня частина може бути прямокутною, полуциркульной 

або іншої форми. Вони бувають простою або оформленою із зовнішнього 

боку різною тягою, що полягають їх архітектурного облому, а також 

пілястрами і колонами якого-небудь ордера. 

Усередині ніш часто встановлюють статуї 5, вази або картини. 

Оформлення ніш може бути найрізноманітніше. 

Колони або пілястри влаштовують на усю висоту будівлі або в межах 

одного або декількох поверхів. Стіни прикрашають карнизами, фільонками 

10, лопатками і, як було сказано раніше, рустами. Сходи 7 служить для входу 

і виходу з будівлі. Виготовляють її з каменю, граніту, мармуру, дерева і т. д. 

Карнизи 11 залежно від того, де вони знаходяться, бувають лобовими, 

або що вінчають, завершують верх будівлі, або меж-дуэтажными, що 

відділяють один поверх від іншого по висоті. Часто на стінах під вікнами, над 

вікнами і дверима влаштовують фільонки 10 — рамки, стіни, що оточують 

певне поле, стелі, зведення і т. д. Під карнизами часто влаштовують ліпні 

кронштейни або модульоны 19. 
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Лопатки 9 — вузькі вертикальні смуги, що проходять по стінах. Вони 

бувають гладкими або рустованими. По стінах фасаду часто влаштовують 

поясочки-тягу тупого профілю, розташовуючи їх на рівні міжповерхових 

перекриттів, створюючи горизонтальне розчленовування стін. В деяких 

випадках окремі частини фасаду роблять такими, що злегка виступають. 

Виступи оформляють тягою або профілюють, утворюючи раскреповки 18. 

Вузька профільована частина пілястра також називається раскреповкой. 

Оброблення раскреповки штукатурним способом вимагає майстерності і 

тривалого часу. Набагато простіше і швидше виконати раскреповку ліпним 

способом. Таку роботу можуть виконувати майстри не дуже високій 

кваліфікації. 

 

Вікна і двері розташовують самостійно або групами. За формою вікна 

бувають прямокутними, полуциркульными 8, круглими, овальними і т. д. 

Полуциркульные двері 6 і вікна часто розташовують поруч, утворюючи 

аркаду 17 — ряд однакових отворів, що повторюються, перекритих арками. 

Для оформлення вікон і дверей застосовують наличники, карнизи, 

контрналичники, сандрики (що нависають, виступають). Під вікнами і на даху 

роблять п'єдестали, балюстради 12. Балюстрада — це обгороджування, що 

складається з баля-син. Вікна і двері можуть бути оформлені повним або 
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неповним архітектурним ордером . 
 

Часто на стінах будівлі влаштовують балкони або лоджії. Балкон — 

це майданчик відкритого типу, захищений перилами, що часто складаються з 

балясини. Балкони спираються на консолі або колон-ны, а іноді просто на 

стовпи. Лоджія буває або вправленою всередину удома, і її захищена відкрита 

частина знаходиться на одному рівні із стінами, або висуненою із-за площини 

стін, т. е. як балкони з однією відкритою стороною. Вхід на балкон і лоджію 

— з приміщення. 

Бувають і еркери на кшталт утеплених балконів, вони збільшують 

житлову площу і відповідно утеплені. 

Стіни вгорі часто завершують парапетами або аттиками 14. 

Парапет височіє на 70-100 см над дахом і служить одночасно 

обгороджуванням і прикрасою. Парапет може бути суцільною стінкою або що 

складається з балясини, яка утворює балюстраду. Аттик є стінкою з цоколем і 

карнизом. Полі або стінку аттика обробляють фільонками. На стінках іноді 

роблять букви, або написи, або ліпні прикраси. Верхню частину стін часто 

роблять трикутної форми. Утворюваний горизонтальним і двома 
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похилими карнизами трикутник називається фронтоном 16. Стіна між цими 

карнизами називається полем фронтону 15. 

На кутах і вершині фронтону або на стовпах балюстради ставлять 

прикраси трикутної форми — акротеры 13, вази, статуї, треножники. 

Раніше на фасадах будівель дуже часто робили маски, кронштейни, 

картуші і інші архітектурні деталі. Особливо широко застосовували колони 

тосканського, дорического, іонічного, корінфського і складного ордерів. 

Капітелі деяких колон витягали або виконували ліпним способом. 

Ліпні прикраси виконували не лише на фасадах, але і усередині 

приміщень, на карнизах, стелях і т. д. 

Стелі і зведення у великих приміщеннях прикрашають квадратними, 

прямокутними, багатогранними, круглими поглибленнями, що називаються 

кесонами. Кесони розділяються між собою гладкими доріжками, або тягою. 

У місцях з'єднання стелі і стін виконують карнизи — тягу різного 

розміру, що полягає їх архітектурного облому. Часто в карнизах спеціально 

залишають місця, в яких потім монтують іоники або інший орнамент, що 

виконується ліпниками. 

Широко поширених ліпних виробів налічується близько 70. 

У ліпних роботах найчастіше використовують вироби з простим, 

середній складності і складним малюнком або орнаментом : ионики, виті 

валики, берізки, очерети, вірьовки, в'язки з дубових, лаврових і іншого листя, 

рідкісні і часті намиста, горох, шишки, акантове листя, триглифы, вінки, 

гірлянди, розетки всілякої форми з простим і складним малюнком, капітелі, 

бази, балясина, поручні, тятиви, вази, модульоны, кронштейни, маски, герби, 

картуш, емблема, вентиляційний грати і т. д. (мал. 1, б). 

Моделі для таких виробів можуть бути тільки витягнутими (одна 

тяга), витягнутими з ліпним малюнком або повністю ліпними. Моделі бувають 

глиняні, пластилінові, гіпсові, дерев'яні і інші. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА: 

На форматі А3 виконати ЗАГАЛЬНИЙ ВИД БУДІЛВІ ТА ЙОГО 

ДЕТАЛІ. 

Наступні деталі: 

1 — цоколь; 

2 — пілястри; 

3 — русты; 

4 — ніша; 

5 — статуя; 

6 — двері; 

7—сходи; 

8 — вікно; 

9 — лопатки; 

10 — фільонки; 

11 —лобовий карниз; 

12 — балюстрада; 

13 — вази (акротери); 

14 — аттик; 

15 — поле фронтону; 

16 — фронтон; 

17 — аркада; 

18 — раскреповка; 

19 — кронштейни або модульоны 

 
 

Зразок виконання роботи: 
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Питання для контролю: 

1. Що таке ліпні роботи? 

2. Де застосовують ліпку? 

3. Спеціалісти яких професій беруть участь в ліпних роботах? 

4. Назвіть та охарактеризуйте основні архітектурні деталі? 
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