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Вступ 
Методичні вказівки складені згідно робочої програми 

дисципліни „Архітектурне проектування” для підготовки 
студентів напряму підготовки 6.060102 ”Архітектура”. Графічні 
засоби зображення є невід’ємною частиною архітектурного 
проектування. Вони постійно змінюються разом зі змінами в 
самій архітектурі. 

У результаті засвоєння дисципліни‚ студенти повинні вміти: 
творчо підходити до графічного рішення курсових проектів; 
чітко вирішувати графічно – композиційні задачі; графічно 
володіти різноманітними засобами зображення в архітектурній 
графіці в контексті розвинутого образного графічного мислення. 
У підсумку студенти повинні безпомилково художньо 
компонувати архітектурні проекти, швидко графічно втілювати 
композиційні задуми, бути здатними вирішувати різноманітні 
професійні задачі. 

Працюючи над курсовою роботою, студентам необхідні знання 
із дисциплін – рисунку, живопису, архітектурної композиції, 
нарисної геометрії, історії мистецтв, історії архітектури та 
містобудування. 

Основними задачами виконання роботи є : 
- формування теоретичних та практичних навичок володіння 

основами образно художнього мислення; 
- розвиток у студентів творчого бачення навколишнього 

середовища та образно-художнього мислення; 
- вивчення основних різновидів архітектурної графіки; 
Дисципліна  “Архітектурна графіка” є невід’ємною від 

архітектурного проектування, бо дає уявлення про можливості 
грамотного втілення творчих ідей в учбові‚ чи реальні проекти. 

Мета виконання курсов роботи полягає у формуванні знань 
теорії та практичних навичок, володіння основами архітектурно 
– графічного мистецтва, та на прищеплення вмінь і навичок 
графічної подачі об’єктів архітектурного середовища в 
оптимальній та довершеній формі зображення. Досягнення 
майстерності студента, дають ряд вправ, що допомагають 
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оволодіти навичками чіткої та грамотної подачі архітектурного 
об’єкта. 

1. Засоби графічного зображення 
У палітрі засобів архітектурної графіки є: лінія, тон та колір. 

Кожен засіб зображення має свій зміст. 
Лінійна і тональна графіка є одними з найголовніших засобів 

архітектурного вираження. Лінійна графіка є основною технікою 
виконання креслення, ескізу, малюнка. Головний засіб 
виразності – контрастне співвідношення ліній з поверхнею 
папера. Різноманітна фактура ліній, що залежить від матеріалу 
папера, інструментів і методу виконання‚ дає матеріальність 
зображення і виражає плановість об’єктів. Мова лінійної графіки 
умовна. 

На відміну від ліній, тон має контраст не лінійний, а 
поверхневий. Зображення форми в тоні дає можливість 
передавати фактуру, текстуру, величину, вагу, та численні 
характеристики об’єкта. Мова тональної графіки легше 
сприймається непідготовленим глядачем, тому що‚ зображення 
за допомогою тону передає більш достовірну інформацію про 
властивості предмета. Характерна ознака тональної графіки – 
плоска пляма з визначеними абрисами (силуета). 
Використовуючи тон, можна передати архітектурний об’єкт і 
простір. Знання закономірностей чорно – білої графіки 
допомагає вирішити композиційні задуми архітектора. Так, 
приміром, якщо контраст членує форму, то нюансні 
співвідношення допомагають виразити єдність, площинність 
зображення. Виявлення величини, висоти, маси, площинності 
поверхні‚ зв’язано із співвідношенням і розподілом на ній 
білого, сірого і чорного кольорів. Світлі тони підкреслюють 
малу масу об’єкта‚ темні тони передають масу. Тому‚ прояв 
виразних якостей різних за характером будинків потребує 
відповідного розподілу темних і світлих тонів. Градації від 
темного до світлого чи навпаки‚ сприймаються як активний 
розвиток форми по висоті (динамічні якості). Однакова 
тональність усієї форми додає їй статичності. Як правило, 
контрастними співвідношеннями передаються в зображеннях 
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перших планів, нюансними – дальні. Для появи в кресленні чи 
малюнку тривимірності об’ємної форми можна використовувати 
прикордонний світлотний контраст, підкреслюючи прикордонні 
площини. Таким чином, лінійна і тональна графіка дають 
можливість виражати різні якості об’єктів і середовища. 

Кольорова графіка також є невід’ємною складовою 
архітектурної графіки. Кольорова графіка – це спосіб передачі 
кольору архітектурної форми, прийом зображення у кольорі 
середовища, що оточує архітектурний об’єкт. 

1.2. Властивості архітектурного об’єкта та графічного 
зображення 

Зображаючи архітектурні об’єкти у середовищі, слід врахувати 
ряд властивостей: 

- 1. Положення в просторі. 
Архітектурний об’єкт нерухомий щодо землі і навколишнього 

ландшафту. Зв’язок об’єкта з рельєфом землі, характер його 
природного оточення активно впливають на композицію, 
пластичний лад спорудження, умови його сприйняття людиною. 
Це пояснює потребу вияву в графіці умов середовища об’єкта, 
показу його оточення. 

- 2. Великий розмір. 
Ця якість змушує зображувати архітектурний об’єкт у 

масштабі. Порівняно великий розмір величини архітектурного 
обсягу взаємозалежний з такими поняттями як: 
• Масштабність – домірність архітектурного спорудження з 

його основним споживачем – людиною. Масштабність об’єкта, 
його величина читаються у випадку зображення фігури людини, 
співрозмірних із нею деталей предметного і природного 
середовища. 
• Тектоніка – сукупність прийомів і способів, що 

визначають художню виразність конструкції архітектурного 
об’єкта. 
• Стиль, за допомогою якого визначається композиційна 

виразність архітектурного об’єкта, є естетичною інформацією, 
сутність якої виражається в гармонії елементів, конкретній 
образній формі. 
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Якість архітектурних об’єктів впливають на форму графічної 
подачі, палітру технічних прийомів, що конструюються за 
допомогою засобів зображення. На перший план виходить таке 
поняття, як культура зображення. Архітектурна графіка є мовою, 
що виражає задум архітектора, способом досягнення високої 
культури зображення. 

Повнота й інформативність цієї мови залежить від його 
специфічних властивостей: цілісності, умовності, лаконізму 
зображення, а також його стилю. 

Умовність – властивість зображення, що виявляє самі істотні 
риси об’єкта, ідею його змісту. 

Цілісність – це відображення самого головного, істотного з 
одночасним узагальненням другорядних деталей. Якість 
професійної графіки знаходиться в прямому співвідношенні з її 
умовністю. Перевантаження будь – якого графічного добутку 
несуттєвими деталями приводить до, образотворчої нечіткості. 

Лаконічність – особливість зображення, що визначається 
простотою образотворчих прийомів. Умовність графіки 
обов’язково визначає лаконізм її образотворчої реалізації. Таким 
чином, знання перерахованих особливостей архітектурних 
об’єктів і властивостей зображення, дозволяє грамотно 
здійснити графічну подачу обраного мотиву графічної 
інтерпретації. 

Стиль зображення – невід’ємна якість, що відображає складний 
комплекс поглядів, смаків та настроїв, характерних для певного 
часу. В кожний історичний період творчості графіків, 
живописців, дизайнерів, архітекторів виробляється якійсь 
загальний стереотип оформлення образотворчої інформації. В 
архітектурній професії ця “схожість” креслень, ескізів малюнків 
пояснюється загальними традиціями, умовами художньої 
культури. Результатом цього процесу є певний характер 
графічної мови, своєрідний “стиль” професійного 
образотворчого лексикону. 

“Стиль” – поняття дуже широке, воно проявляє самі 
найхарактерніші риси архітектурної графіки в проектній 
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практиці, а також ідеї, що побутують в прогресивних 
архітектурних школах.  

2. Графічні прийоми лінійної, тональної та кольорової 
графіки 

Архітектурна творчість обов’язково впливає на образотворчу 
мову архітектора – графіку. Її характеризує переважання 
лінійного рисунку, продумане використання тону, світлотіні, 
кольору у вияві архітектоніки пластичної форми, строгість 
рисунку, креслення чи відмивки. 

Всі багаточисельні способи зображення в архітектурному 
проектуванні можна звести до лінійних, тональних, 
світлотіньових та поліхромних‚ в яких лінія, тон, (ахроманичні 
кольори), світлотінь і колір є загальними образотворчими 
засобами. 

2.1. Тональна графіка та прийоми її зображення 
Поняття  “тон” застосовується як позначення світлоти чи 

темноти предмета, що виражається в співвідношеннях білого та 
чорного. Таким чином, предмети нейтрально забарвлені 
(ахроматичні) – кольори білі, сірі, чорні – безпосередньо 
характеризують тон. 

Поняття “тон” залежить від освітленням, бо ступінь освітлення 
передається тільки тональністю, котра виражається градаціями 
світлотіні (від максимуму світла, до максимуму тіні) і 
світлосилою. Але крім стану освітлення тон одночасно передає 
ступінь світлоти даного предмета. Таким чином, тон – це 
властивість ахроматичних кольорів, що не залежить від умов 
освітлення та повітряного середовища. 

В архітектурній творчості чорно – біле є засобом рішення в 
проекті композиційного задуму, графічним спосіб вияву 
композиційної структури. Залежно від художніх задач, 
архітектор по різному використовує світлотні відношення. Так, 
наприклад, коли за необхідності виявлення структурних 
елементів фасаду, чи деталі, майстер використовує контрасти 
тону.  

Користуючись засобами чорно – білої графіки, знання 
закономірностей, допомагає більш наглядно виявляти 
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тримірність об’ємної форми, де можлива повна розтушовка та 
використання пограничного світлотного контрасту.  

Для сприйняття художніх якостей форми, значний вплив 
чинить світлота (іррадіація), яку майстри використовують, щоб 
посилити враження. Передача кольору в чорно – білій графіці – 
специфіка архітектурного креслення. У такому кресленні 
виявляються різноманітні по кольору матеріали. Правильно 
обрана тональність (жовтий колір – світлий тон, червоний – 
середній, фіолетовий – синій – темний), дозволяє наближено 
передати будівельні матеріали, тобто дозволяє “прочитати” 
колір матеріалу в графіці будь-якого креслення. 

2.2. Світлотінь як засіб моделювання форми та простору 
Сприйняття архітектури пов’язано із закономірностями 

освітлення та повітряної перспективи. Одна й та сама споруда, в 
залежно від сили та напряму освітлення, відстані до джерела 
освітлення і стану навколишнього середовища сприймається 
світлим чи темним, плоским чи рельєфним, близьким чи 
далеким. Виразність архітектурних зображень заснована на 
методах, що виявляють цілісність, матеріальність архітектурної 
форми. Тому, при виборі освітлення необхідно ураховувати, 
перш за все, архітектурну характеристику самої форми (плоска, 
об’ємна) та вид креслення (ортогональне). 

Закономірність світлотіні та повітряної перспективи, що є у 
природі, повинні використовуватися творчо, залежно від 
характеру та складу завдання, безпосередньо стоячою перед 
виконавцем креслення. Наприклад, у перспективах такий 
майстер як Щусев, звертався до закономірностей повітряної 
перспективи, досягаючи тим самим більшої правдивості образа в 
кресленні. 

В архітектурі  XVIII- XIX в. предметом графічного вираження 
у кресленні була, в основному, передача контрасту глухої стіни 
та окремих невеликих прорізів (дверей, вікон, ніш тощо). 
Освітленість фасаду в кресленні досягалась контрастом світлої 
стіни і чорного паперу, а виразність архітектурної площини – 
виявленням світлотінню пластики кам’яного декору (колони, 
карнизи тощо). 
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У сучасній архітектурній графіці світлотінь зберігає  своє 
значення, але набуває нових якостей, так, мета виразності, 
висловлюється у графіці нових співвідношень стін та прорізів, де 
скло переважає як матеріал, а у створені архітектурного образу 
значну роль грають світло, повітря, відкриті простори інтер’єра 
(екстер’єра), досягається особливими графічними прийомами – 
використанням контрастів у лінійній побудові, полів білого 
паперу та умовних власних тіней однієї тональності чи 
тональних градацій залежно від характеристики матеріала 
(фактури, кольору). Максимальне використання білого паперу на 
кресленні як засобу вияву світла на архітектурних формах, 
матеріалу та оточуючого середовища, є специфікою та 
особливістю сучасної архітектурної графіки. 

В архітектурному кресленні ми маємо два основних елемента – 
площину паперу та лінійне зображення. Дуже важливо 
принципово вирішити, які елементи і скільки їх зображується 
білим та чорним, тобто визначити загальні світло-тональні 
співвідношення, що передають в одному випадку – легкість, 
повітряність та рівномірну освітленість споруди (деталі) в 
нюансі, в другому – масу, пластику, зосереджене освітлення в 
контрасті. 

У зображенні архітектурної форми, її об’ємно – просторової 
характеристики світло-тональні співідношення по різному 
використовувались майстрами архітектури. Будинок на білому 
фоні з легкими тільки власними тінями сприймається освітленим 
сильним світлом та зв’язаним з яскраво освітленим просторовим 
середовищем. У цьому випадку світлотіньова розробка 
креслення будується не на контрастах, а на світлотіньових 
нюансах, тобто, практично, головну роль виконує білий папір.  

В кресленні фасаду в залежності від композиції світлотінь 
може сприяти рішенню і других творчих завдань. Так, при 
розробці фасаду, в якому великі скляні поверхні є головним 
елементом композиції; потрібно зважати на те, що пофарбовані 
чорним вони будуть руйнувати єдність стінової поверхні. 
Креслення буде сприйматись як плакат. Тому для вияву великих 
скляних поверхонь, частіше усього застосовують чи слабу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

відмивку, чи залишають їх світлими, а елементи каркасу стін 
показують чорним чи сірим  

Для рішення характеру архітектурного проекту важливо обрати 
відповідне освітлення. Наприклад, фронтальне освітлення, 
підкреслює в кресленні виразні якості загального абрису 
архітектурної форми (площинність, силуетність). Розсіяне 
освітлення майстри приймають в кресленнях для передачі 
загальної маси і силуету споруди (деталі). В цьому випадку 
зображення буде темним на світлому фоні.  

Підкреслити головну композицію можливо за допомогою 
об’ємно – просторової структури, що виявляється падаючими та 
власними тінями  

Другий прийом, теж широко впроваджений у практику – 
використання тільки власних тіней та пограничного контрасту 
для вияву пластики і структури архітектурного об’єкту. Цей 
прийом використовується в тих випадках, коли передача всіх фаз 
світлотіні – падаючих, власних тіней та рефлексів – затрудняє 
ясне сприйняття форми, ускладнює процес графічної розробки 
проекту, позбавляючи його лаконічної трактовки архітектурної 
форми. В графіці креслень виділяється головне, котрому 
підкреслюється все другорядне, композиційні елементи об’єкту 
виявляються засобами світлотіньового контрасту, взаємодією 
повітряного і світлового середовища. 

2.3.  Кольорова графіка та прийоми її зображення. 
Колір, форма, її величина – основні ознаки, що характеризують 

предмет та його індивідуальність. Колір може бути гармонійним 
чи не гармонійним у своїх сполуках, і отже володіти 
різноманітним характером емоційного впливу, крім цього, 
можна сказати про виразність кольору, що будується на 
асоціаціях. 

Темні кольори – червоний, оранжевий – кольори вогню та 
сонця сприймаються як мажорні; холодні – зелений, синій – 
асоціюються із зеленю, небом, дають уяву спокою, простору, 
легкості. Світлі та яркі кольори, протилежні темним та сірим 
передають радісно. 
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В архітектурній графіці колір застосовується з одного боку, 
при рішенні композиційних задач, коли позначається колір 
будівельних матеріалів, пофарбування ( включаючи елементи 
монументально – декоративного розпису); з другого, як засіб 
графічної розробки креслень фасадів, перспектив, панорам, з 
урахуванням різноманітних умов освітлення та оточуючого 
середовища. В усіх випадках колір сполучається з лінією і 
ахроматичними кольорами, а іноді зі світлотінню, що є 
характерною ознакою архітектурної графіки (синтез графічних 
прийомів з живописними). Технічні та художні прийоми 
застосовування кольору в проекті при зв’язані задач. Коли мова 
йде про композицію, то використовують локальний колір, 
одночасно вирішуючи і об’ємно – просторові завдання. Коли ж 
мова йде про передачу середовища в проекті, архітектори 
використовують обумовлений природним освітленням колір, 
тобто в методах розробки архітектурних зображень 
(ортогональному кресленні).  

Під локальним кольором розуміють предмет, що 
характеризується однорідною кольоровою плямою, (основний 
колір) з різноманітними градаціями однієї фарби. Локальний 
колір, може не співпадати із звичною уявою про колір в натурі, а 
бути символічним, диктуватися кольоровою композицією. 
Обумовлений колір більш складний по своїй природі, бо 
сприймається не ізольовано, а в зв’язку з різноманітним 
освітленням, повітряною перспективою та предметним 
середовищем. В залежності від кольору природного чи 
штучного, при освітленні, предмети набувають різноманітних 
кольорових відтінків, що відповідають цьому освітленню. Цей 
взаємозв’язок кольору та світла ускладнюється впливом 
мінливого повітряного середовища та оточуючих кольорових 
предметів, що відкидають кольорові рефлекси. Під впливом 
світла, колір втрачає свою насиченість та набуває більшу 
стриманість, стає м’яким, приглушеним, знищується різниця в 
кольоровому тоні, утворюється єдина гамма. В тінях світло 
зберігає свою насиченість, насичуючись гаммою додаткових 
кольорів.  
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Кольорова композиція досягається вибором та взаємозв’язком 
кольорових тонів різної насиченості, світлоти, а також різною 
величиною, положенням та структурою кольорових плям. 

Чистий, відкритий колір, незалежний від впливу середовища та 
освітлення, використаний в архітектурних формах, може бути 
засобом для побудови особливого по своєму емоційному впливу 
естетичного середовища. 

Виразні якості кольору – контраст, нюанс, просторовість, 
вагомість – використовуються при рішенні ряду специфічних 
архітектурних завдань. Контраст зоровий в деяких випадках 
деформує картинну площину; нюанс, навпаки, об’єднує, створює 
єдність. Ступінь єдності чи диференціації форми буде залежати 
від різниці кольорів по кольорову тону, їх насиченості та 
світлоті. Чим контрастніше любі кольори, тим сильніша різниця 
темноти і світлоти, тим помітніше буде розчленованість 
поверхні. На ступінь диференціації плоскої поверхні впливають 
окреслення кольорових плям, їх співвідношення по величині, 
розміщення на картинній площині. Ці закономірності 
застосовують тоді, коли необхідно виявити в архітектурному 
кресленні, наприклад, різницю матеріалів: бетону, скла, металу, 
цегли, дерева, а також перевірити композиційний задум, 
доцільність застосовування кольору матеріалу, його кількісних 
та якісних характеристик. 

3. Матеріали та техніка архітектурної графіки 
Матеріали та техніка грають величезну роль в творчому 

процесі архітектора, будять його творчу фантазію, вимагають 
усе нові й нові рішення, допомагають  урізноманітнити  графічні 
прийоми, що сприяють оптимальному вияву художнього задуму. 
Цим пояснюється застосування різноманітних матеріалів та 
техніки, прагнення відійти від традиційних однозначних методів 
зображення (відмивка, тушовка аквареллю). В архітектурному 
проектуванні треба чітко розділити стадії: креслення як форма 
роботи – пошук композиції, та креслення як форма демонстрації 
об’єкту, коли вирішуються конкретні завдання  передачі 
матеріалу, кольору, фактури. Перше обумовлює частіше лінійну 
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техніку, друге – застосування традиційних та новітніх способів і 
матеріалів зображення. 

3.1.  Історичний огляд. 
Відмивка – це метод виявлення форми об’єкта пошарового 

накладання фарби в градації від бліку до падаючої тіні. Це 
спосіб тональної проробки об’єкта чи його фрагментів. Тоном 
пропрацьовують зони бліку, світла, півсвітел, власні тіні 
об’ємних тіл з проробкою падаючих тіней. Відмивка дозволяє 
виконати подачу більш наглядною. В більшості візуалізація і 
програмна техніка поступається в подачі у порівнянні з 
відмивкою. У відмивці використовується при опрацювувані 
розчиненою аквареллю, тушшю, чаєм. В якості паперу слід 
використовувати щільний ватман, можливий акварельний папір, 
що витримує багаторазове намочування. Для виконання роботи 
необхідні знання повітряної перспективи і побудови тінтей, що 
вимагає консультацій з викладачами суміжних дисциплін з 
рисунку та живопису та нарисної геометрії. 

В техніці роботи з аквареллю існує декілька відомих технік, що 
відповідає поставленим задачам. 

В портреті використовується ретуш, де майже сухим пензлем 
штриховкою виконується весь об’єм. Техніка ретуш відома за 
створеними портретами К. Брюлова, А. Іванова, Л. Бакста. 

В багатошаровій акварелі використовується різноманітні 
прийоми: по сирому, ретуш, легка заливка в один прийом, та 
основними залишається чітка проробка об’єму від світлого до 
темного з пошаровим насиченням кольору чи тону.  

Складні задачі, як наприклад, передати настрій, стан натури, 
кольорове співвідношення оточуючого середовища, 
застосовується винайдений метод „Алла-прима”, за два, три 
прийоми передати колір, об’єм, тон деталі чи фасаду. Такі 
прийоми були застосовані А. Івановим у серії ескізів на 
християнську тематику „Итальянский пейзаж”, „Хождение по 
водам”. 

Яскравості кольору в техніці „Алла-прима” досягнув А. Бакст, 
використовуючи її при опрацюванні ескізів театральних 
костюмів і декорацій. Слід згадати майстрів: В. Тальковського, 
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В. Антонова, Е. Кувинова, що майстерно в даній техні 
опрацьовують архітектуру з детальною проробкою чи передають 
настрій її середовища. Майстерність удосконалювали інші 
художники (Рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4). 

Наступний метод, що використовувався майстрами – Гризаль – 
підмальовок. Полягає у рішені форми, об’єму у співідношенні 
частин композиції в одному тоні. Завершується робота тонкими 
прошарками кольорового лисерування. 

Відмивку можна вважати самим простим, хоча довготривалим 
процесом в акварельній техніці. Це одна із головних засобів 
архітектора, оскільки креслення не дає повного уявлення про 
архітектуру об’єкта для пересічного споглядача. Для 
архітектура, кольорова чи монохромна відмивка, це можливість 
правильно підібрати співвідношення сприйняття матеріалу, 
виразності архітектури, силуету, об’ємного рішення. 

Існує декілька типів відмивок. Сама проста – чорно-біла, 
виконується тушшю чи сепією. Дещо схожа на гризаль. Дана 
техніка використовується для відмивки архітектурної деталі. 

Кольорова відмивка застосовується для виконання фасаду 
пам’ятки архітектури. Техніка кольорового рішення можна 
виконати двома шляхами: 1-колір вводиться після закінчення 
монохромного відмивання; 2-нанесення кольорових тонів 
методом лисерування (накладання кольору на колір так, що при 
нашаруванні досягається необхідний колір). 

Креслення у відмивці дуже важливе, так, як в результаті 
роботи, зображення майже наближено до фотографічного 
зображення. 

На прикладі відмивки, зображений еркер будинку П.А. 
Перцова на Перцовому провулку (Рис. 5, рис. 6). 

Автор обрав сонячний день з незначною хмарністю. Таке 
рішення дозволило відобразити м’які тіні і відмивка вийшла 
дуже м’якою. 

 Розглянемо хід роботи автора з початку, для передачі 
сонячного ясного дня, необхідно прокрити весь лист золотистим 
кольором. Наступним етапом є ускладнення і насичення 
кольорового шару, намивається передній план. На прикладі 
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видно, що передій план більш теплий і насичений а другий 
холодніший. Таким чином автору вдалося передати повітряний 
простів, що відділяється від об’єкта і холоднішає по своїй 
глибині. Потім наноситься колір від меш яскравих джерел. Небо 
і поверхні, що підсвічені сонячним світлом, утворені як під 
світка об’ємів, що створюються на папері. 

        

Рис. 1. Д.Андрєєв. Перспектива будинку Рябушинського. Туш, 

акварель. 

            
 

Рис. 2. Д. Андрєєв Вірменський монастир. Акварель. 

Рис. 3. А.Жданов, А. Кожевніков. Фасад армянского монастиря. 

Олівець, туш.   
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Рис. 4. Архітектрна відмивка 18 столітя. 

                   
Рис. 5. 
А. Кожевніков. 
Фрагмент будинку Перцьова. 
Проміжний етап відмивки. 

 Рис. 6. 
Проміжний етап кольорової 

відмивки. Закінчена робота. 
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Від синього неба, тіні стають більш холоднішими. При 
похмурому небі, тіні, тяготили до теплих тонів. Однак, слід 
враховувати рефлекси оточуючих предметів: при яскравому 
освітлені вони були більш насичені. Після розбору світел і 
власних тіней можна приступати до намивання падаючих тіней. 
При цьому слід пам’ятати, що грань падаючої тіні трохи 
світліша її глибини. Падаюча тінь завжди темніша за власні тіні і 
світлішає коли переходить у власну предмета. 

Після проробки світлотіні об’єкт стає об’ємним і рель’єфним. 
Відмивку слід вести поступово по всьому листі, ніби 
здійснюються поступове проявлення фотографії. 

Завершальним етапом є припрацюванням фактур матеріалів. 
На кам’яних і цегляних стінах позначаються зколи, вибоїни, 
тріщини тощо. Виконується така робота фрагментарно або 
деталізувати передній план.  

Велику увагу необхідно звертати на вибір фарби: ті, що дають 
осад необхідно використовувати в кінці роботи, що уникнути 
вимивання попередніх прокладок і брудного намивання.  

Техніка акварельної чи тушевої відмивки дозволяє виявити 
об’єм, колір, світла і тіні об’єкта ставлять перед виконавцем 
задачі не характерні до технік живопису. В рамках загальної 
графічної стилістичної подачі архітектурної проекції (фасадів, 
деталей тощо) їх колористика має дещо стриману інтенсивність. 
Для подачі архітектурної деталі слід застосувати техніку 
монохромної заливки, з показом об’ємів, з точно 
промодельованими зонами світел, півтонів, власних тіней та 
падаючих тіней. Така підготовка до роботи вимагає 
послідовності у роботі та попередніх опрацювань на чернетках. 
Тому обов’язково слід провести підготовчу роботу у пошуку 
насиченості тонів світла, співідношень між світлами, півтонами, 
тінями. Такого рішення вимагає моделювання планів. 

4. Технологічний процес. 
Необхідно навчитися рівно покривати поверхню паперу 

одним тоном. Рівний тон виходить тоді, коли на поверхню 
паперу кілька разів наносять слабкий розчин туші. Щоб 
рівномірно покрити розчином туші велику ділянку паперу 
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необхідно дотримуватися наступного: планшет повинен мати 
незначний нахил; при нахилі розчин поступово стікає вниз, що 
сприяє рівномірному фарбуванню поверхні паперу (Рис. 7 а, б, 
в); розчин туші необхідно розвести такої насиченості, щоб на 
папері після прокладки виходив слабий світлий тон; пензлем 
треба брати достатню кількість розчину, щоб він рівно лягав на 
папір, не залишаючи випадкових плям; нижню межу розчину на 
поверхні, що фарбується весь час необхідно пересувати пензлем; 
відмивання слід починати з верхньої лівої частини (розчин 
наносять рухом кисті під кутом 45-70 градусів до 
горизонтального краю планшета, яке нагадує рух олівця при або 
рівну штриховку поверхні паперу); в ході роботи на нижній 
кромці мазків повинен бути надлишок розчину туші: залишок 
розчину у нижній частині фарбованої поверхні слід знімати 
висушеним пензлем; вдруге покривати непросохлий папір після 
нанесення розчину не можна, щоб не утворилися плями (Рис. 7). 
Для отримання поступового переходу від світлого тону до 
темного, або навпаки, використовують спосіб пошарового 
відмивання або спосіб розмивки. 

4.1. Підготовка планшета до роботи. 
 При намочуванні папір має здатність розтягуватись. 

Тому, щоб уникнути нерівностей поверхні папір наклеюють на 
планшет і додатково фіксують краї. 

Наклейка паперу на планшет виконується таким методом. 
Беруть лист паперу, розмір якого на 2,0-3,0 см більше розмірів 
планшета. Поверхню листа з одного боку рівномірно змочують 
водою і залишають на деякий час. Розмокаючи, папір 
збільшується в розмірах. Поки відбувається розбухання паперу, 
ребра планшета по всьому периметру змащують клеєм. Далі 
планшет кладуть на спинки двох стільців лицьовою стороною 
вгору і накривають набряклим листом паперу (сухою стороною 
вниз). Виступаючий за краї планшета папір загинають і 
притискають до ребер планшета, намазаним клеєм (Рис. 9 а, б). 

Робити це треба з попарно протилежних сторін планшета 
одночасно. Коли папір схоплена клеєм, її щільно притирають в 
місцях наклеювання гладким твердим предметом (ручкою 
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пензля, паличкою і т.п.). Потім закладають (підгинають) папір на 
кутах планшета (Рис. 9 в). 

Планшет з папером кладуть горизонтально для 
просушування. Висихаючи, папір зменшується в розмірах і, 
приклеєна до рамки планшета, добре натягається. Нахиляти 
планшет при висиханні паперу не потрібно, тому що вода, 
стікаючи, буде накопичуватися знизу підрамника, а папір, 
висихаючи і розтягуючись, може в цьому місці тріснути. Для 
забезпечення гарної якості графічних зображень необхідно 
закріпити рейсшину на планшеті. 

 

 

Рис. 7. Методика виконання заливки. 
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Рис. 8. Техніка відмивки тіла обертання 

 
 
Рис. 9. Метод підготовки планшета до роботи. 
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4.2. Техніка акварельної і тушевої відмивки. 
Архітектурне креслення з виявленням обсягу, кольору, 

світла і тіні ставлять перед їх виконавцем завдання, не властиві 
живопису. По-перше, в рамках загальної стилістики графічної 
подачі архітектурних проекцій (фасадів чи деталей) їх 
кольористика має, як правило, дуже стриману інтенсивність. По-
друге, характер введення кольору поряд з монохромною 
демонстрацією обсягу і освітленості визначається не як живопис, 
а скоріше як фарбування, що вимагає особливої уважності, 
акуратності, точності і послідовності в роботі 

Підготовка до архітектурної відмивки нагадує підготовку до 
хірургічної операції, від стерильності якої залежить 
бездоганність результату - дефекти важко усувати. Як правило, 
об'єктом архітектурної відмивки є креслення фасаду, 
перспективи зовнішнього вигляду, архітектурної деталі. Намір їх 
виконання у відмивці відбивається на виборі паперу з міцною 
фактурною поверхнею, що витримує багаторазове змочування, 
що повинно  перевірятись. Потім папір натягається на 
підрамник. Перед відмиванням всі креслення повністю 
завершуються і обводяться тонкою лінією розведеною 
водостійкою тушшю. Кращим матеріалом для стійкої обводки і 
подальшої відмивки є китайська туш в паличках. Якщо 
передбачається введення в креслення кольору, то кольорова 
відмивка виконується тільки після монохромної. Базовий розчин 
туші готують за такою технологією. Плоске блюдце, 2 склянки, 
флакон з притертою пробкою і скляна пластинка з матовою 
поверхнею (кишенькове дзеркальце) ретельно миються і 
знежирюються. Готуються також стерильна вата для фільтру і 2 
лійки з чистого паперу (Рис.9.). На протязі всієї роботи 
необхідно дотримуватись чистоти. Часто мити руки та 
інструменти. 

4 .2.1. Спосіб підготовки розчину з китайської туші. 
1). На дно блюдця наливають трохи води, на його край 

кладуть, притримуючи, матове скло. Торець палички туші 
змочують у воді і труть об скло. Отримана чорна рідина стікає в 
блюдце. Вологим повинен бути тільки торець палички, в іншому 
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випадку зволоження і подальше висихання зруйнує її. Натирання 
туші з підливання води продовжують до одержання розчину 
потрібної консистенції і потрібної кількості. 

2). Для отримання базового розчину максимально густого 
чорного кольору туш з блюдця фільтрують спочатку в чистий 
стакан через паперову лійку, отвір якої закрито ватним 
фільтром. Перевірка на відсутність жирового забруднення 
розчину здійснюється візуально: про наявність жиру свідчать 
райдужні розводи на поверхні розчину. Від жиру позбавляються 
повторним фільтруванням у чистій воронці або накладенням на 
поверхню розчину стрічки газетного паперу, яка вбирає 
плаваючий жир. Переконавшись в чистоті розчину, його 
переливають у флакон і зберігають у холодильнику, щоб 
органічна речовина не зіпсувалася. 

3). Приготування робочих розчинів також вимагає 
стерильності посуду та пензлів. Для відмивання повинні бути 
приготовлені щонайменше три ємкості: дві посудини для 
зберігання приготовлених розчинів різної насиченості і одну 
посудину - для чистої води. Поверхня підрамника з кресленням, 
призначеного для відмивання, акуратно очищається, 
знежирюється м'якою гумкою, м'якішем білого хліба, потім 
промивається пензлем чистою водою.  

Для однотонного відмивання наноситься малюнок і 
промивається чистою водою, а підрамник встановлюється з 
нахилом 10-20°. Коли папір остаточно висохне, можна 
приступати власне до відмивання, попередньо випробувавши 
чистоту і інтенсивність розчину на пробному аркуші паперу і 
стан пензля. 

Починати відмивання потрібно зі світлого розчину 
(відмивання сльозою). Не переходячи за межі відмиваємо 
ділянки, пензлем по всьому фронту горизонтального контуру 
наноситься розчин туші, бажано з зубчастою конфігурацією 
нижнього краю, щоб розчин рівномірно розподілявся по зубцях. 
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Рис. 10. Підготовка базового і робочого розчину китайською 
тушшю. 

 
Рис. 11. Спосіб підготовки робочого розчину китайської туші. 
 

Ця зубчаста лінія валика повинна поступово просуватися 
вниз, паралельно наноситься нижній валик, що час від часу 
поповнюється розчином. Фарбування відбувається за рахунок 
поступового стікання розчину вниз з мінімальним дотиком 
пензля до поверхні паперу. Розчин що накопичився на нижній 
межі валика під час відмивання усувається відтиснутою кистю. 
Наступний шар відмивання наносять тільки після повного 
висихання попереднього, збільшуючи поступово насичення 
розчину тушшю. Тільки багаторазове накладення шарів 
забезпечує прозорість і соковитість відмивання (Рис. 11, рис. 13). 
До повного висихання кожного шару не можна міняти нахил 
підрамника, а для рівномірності висихання не рекомендується 
прискорювати цей процес вентиляторами, фенами і т.п. Якщо на 
відмитій поверхні з'явилися плями з волосним чорним контуром 
на кордонах, значить, жиром забруднені папір, розчин, кисть або 
вода. Зауважимо, що папір особливо чутливий до забруднень в 
перших шарах відмивання. Однак і впадати в паніку при появі 
плям не варто. Потрібно повністю висушити папір і промити 
зображення губкою, намагаючись зберегти креслення. Незначні 
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дефекти можна спробувати заретушувати тим же розчином в 
кінці роботи. Відмивання з моделюванням обсягу або поверхні 
перехідної освітленості може виконуватися прийомом 
ступінчастою градації, або плавним переходом в іншу 
насиченість з додаванням до складу розчину води або, навпаки, 
туші більшої концентрації. Експеримент відмивання від світлого 
до темного і від темного до світлого покаже вам особливості 
переходу і різницю прийомів. Тут, як і у всіх інших розділах 
дизайну, випробування і аналіз варіантів є самий надійний шлях 
до накопичення досвіду. Досягнення необхідного по силі 
відмінності відмитих ділянок, що виражають об'ємність і 
світлотіньові співідношення, вимагає знання законів розподілу 
світла (а це нарисна геометрія) і терпіння для багаторазового 
прокладання шарів розчину.  

5. Відмивання архітектурної деталі тушшю чи 
аквареллю.  

Відмивання тушшю має значні переваги перед малюванням 
олівцем, що дає можливість покривати відразу великі площини 
тоном однакової сили. 

5.1. Матеріали та приладдя для відмивання. 
Перш за все познайомимося з приладдям, які необхідні для 

цієї роботи. На перших порах можна обмежитися придбанням 
плитки чорної китайської туші, пів-глибокої білої тарілки, 
склянки чи іншого посуду для води і так званого «колонкового» 
пензля (не менше двох номерів). Можна користуватися також 
розведеною тушшю (продається в баночках). Розводячи її 
водою, отримують менш темні тони. Папір для відмивання 
відіграє велику роль. 

Гладкий глянцевий папір незручний для відмивання, під час 
відмивки розчин не затримується на поверхні паперу, внаслідок 
чого, важко досягати рівномірного розподілу рідкої туші. 
Найкраще користуватися так званим «дамським картоном». Це 
не картон у власному розумінні, а швидше пів-картон. Він 
зручний тим, що немає потреби наклеювати його на підрамник, 
так як він не морщиться при роботі, чого не можна сказати щодо 
використання олександрійського паперу. В крайньому випадку  
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Рис. 12. Відмивка архітектурної деталі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

можна користуватися тим же олександрійським папером, 
наклеївши його попередньо на підрамник, гладку дошку або 
товстий картон. 

5.2. Початкові вправи. 
Вправа перша: лист паперу формату А-2 розкреслюється на 

шість рівних прямокутники. Перший залити одним, самим 
темним розчином туші. Взявши один кінець плитки туші в 
пальці, обережно умочіть інший кінець в склянку з водою таким 
чином, щоб плитка занурилася у воду наполовину. Потім 
мокрим кінцем туші натираєте на полях тарілки до тих пір, поки 
не утвориться густий шар. Ту ж процедуру проробляєте і з 
пензлем. Якщо площа для відмивання досить велика, то берете 
товщий кінець кисті, занурюєте його в воду так, щоб кисть 
ввібрала в себе достатню кількість води, і потім розводите 
наявну у вас на тарілці туш до тих пір, поки не отримаєте 
бажаної сили тон. При цьому тон розливаєте на дві посудини, 
додаючи воду пензлем зі склянки з чистою водою. 

Промочений у розчин пензель обережно торкаєтеся 
верхнього лівого кута вашого малюнка і ведете до правого кута, 
все ще не відриваючи кисті від паперу. Внаслідок нахилу паперу 
рідка туш частиною стікає вниз, утворюючи більш темну смугу, 
а частиною залишиться на папері. 

Довівши до правого кута, відриваєте кисть від паперу і 
знову наповнюєте її тушшю. Наступний рух починаєте знову від 
лівої руки до правої, але вже трохи нижче, торкаючись густого 
шару туші і захоплюючи чистий простір паперу. Якщо всередині 
прямокутника нижній край туші буде нерівний, то на це не варто 
звертати особливої уваги, так як поступовим скочуванням туші 
вниз ви завжди можете його вирівняти. Набагато важливіше 
стежити за тим, щоб покритий простір ретельно доводився з 
краями наміченого олівцем прямокутника і щоб внизу завжди 
був у запасі шар туші. Жодним чином не можна повертатися і 
знову покривати вже пройдене пензлем заливку до тих пір, поки 
туш не просохне зовсім, бо в іншому випадку ви не отримаєте 
рівного тону. Так як туш поступово зганяє вниз, то у нижнього 
краю утворюється звичайно темніший шар, ніж інший залитий 
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простір. Зайву туш що зібралася в низу залитої площини слід 
зібрати. Для видалення зайвої туші з малюнка слід чинити таким 
чином. Наповнена в кисті туш відтискається пальцями в склянку 
з водою, а потім вже напівсухим пензлем збирають туші з 
планшету. Усмоктуючись в кисть, відбувається послаблення 
сили тону і суха кисть вбирає розчин.  

Звичайно перша робота пензлем буває невдалою, тому що, не 
відразу засвоюється техніка відмивання. На перших малюнках 
часто-густо виходять плями, або у верхній частині туш 
виявляється прокладена більш світлим тоном, ніж у нижній 
частині. У разі невдалого виконання першої вправи слід його 
повторити на новому аркуші паперу, намагаючись покрити всю 
площу по можливості рівніше. 

Наступною вправою буде відмивання такий же прямокутник, 
але методом від проявлення світлішого тону до темнішого, так 
званий метод розтяжки. Для цього, тоном наполовину світліше 
попереднього.  

Отримавши відповідний тон, приступаєте до відмивання 
точно таким же шляхом, як при роботі з першим 
прямокутником, від верхнього лівого кута прямокутника. Так, з 
верху до низу планшета утворюється більш насичений тон ніж у 
першому прямокутнику. Роботу завершуємо просушуючи 
нижній ряд. 

Зіставляючи обидва виконаних малюнка між собою, ви 
приступаєте до виконання третього, схожого на два попередні. 
Третій прямокутник покриваєте самим світлим тоном. Набагато 
краще всі ці три вправи виконати на одному аркуші паперу, 
намалювавши на ній попередньо олівцем три прямокутника. 
Відмиті на одному аркуші три смуги, різні за тоном, розвивають 
ваше спостереження в сенсі відмінності сили тону. 

Другий прийом зводиться до наступного. Малюють 
одночасно три прямокутника поруч і покривають їх одним 
світлим тоном, для чого розводять туші побільше. Потім дають 
просохнути і вже за зовсім сухий папері покривають другий і 
третій прямокутники тим же тоном вдруге. Нарешті, третій 
прямокутник покривають тим же складом ще раз. Таким чином, 
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первісна відмивка залишається тільки на першому 
прямокутнику, другий же отримує тон в два рази і третій в три 
рази темніше першого. 

Отримавши певний досвід приступаємо до виконання 
наступної вправи. Для цього на папері викреслюємо олівцем 
шість прямокутників як на прикладі (Рис. 12) Площину одного 
прямокутника відмиваємо одним тоном. Другий прямокутник 
ділимо на менші прямокутники не менше 10-15 частин. 
Починаємо відмивання з однієї частинки прямокутника 1⁄15 чи 
1⁄20. Після повного висихання відмивання починаємо з 
відмитого прямокутника 1⁄15 чи 1⁄20 захоплюючи частинку 
нижче попереднього. Таким чином відмиваємо дві частини 
прямокутника. Операцію продовжуємо після повного висихання 
попереднього кроку опускаючись на один поділ вниз. 

Після завершення відмивання всього прямокутника буде 
помітна рівномірна градаційна відмінність у насичені тоном 
верхньої частини і нижньої із спадом тону прямокутників які 
були поділені попередньо олівцем на частини. Наступний 
прямокутник починаємо відмивати із чистої води. Починаємо від 

лівого кута до правого. Довівши до правого кута, відриваєте 
кисть від паперу і знову наповнюєте пензель чистою водою, 
повторюєте операцію від лівого кута. Наступний рух починаєте 
знову, від лівої руки до правої, але вже трохи нижче і додаючи 
пігмент туші на кінчику пензля, торкаючись густого шару туші і 

захоплюючи чистий простір паперу. 
 Наступні два прямокутники відмиваємо з характерними 

проявами виступаючих і западаючих частин. 
 Останній прямокутник відмиваємо з проявами об’єму, 

наприклад, пів циліндра. 
Друга вправа: на другій половині листа прокреслюємо 

об’ємні геометричні фігури та відмивку виконуємо моделюючи 
об’єм фігур з урахуванням падаючих тіней. 

Після опанування прийомів і технікою відмивання підходимо 
до виконання ескізу проекту. 
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5.3. Етапи виконання відмивки деталі. 
За завданням студенту видається креслення деталі. Робота 

виконується на підрамнику 50х75 см. Студенту слід виконати 
наступні етапи: 

1) ознайомитись із пам’яткою і деталлю яку слід 
опрацювати; 

2) вивчити і зрозуміти об’ємне рішення, пластику і 
стилістику деталі; 

3) виконати композицію формату підрамника де деталь є 
центром композиційного рішення; 

4) на листі у масштабі 1:1 до листа підрамника виконати 
олівцем тональне рішення визначеної композиції із побудовою 
падаючих тіней; 

перенести деталь олівцем на чистовий папір і обвести 
розведенною тушшю; 
5) виконати чистове викреслювання розведеною тушшю і 

відмивку завдання на підрамнику. 
5.4. Вивчення і опрацювання пам’ятки архітектури. 
За виданим завданням студент приступає до збору матеріалу 

і вивчення пам’ятки за таким планом роботи: 
1) Вивчення планувальної, об’ємно-просторової композиції 

та стилістики; 
Ознайомлення і вивчення середовища і оточуючого 

середовища пам’ятки. 
Вивчення і підбір графічних методів подачі основи і неба, 

стафажу і антуражу; 
2) Виконати ескіз де дана пам’ятка є центром композиції а 

додатковими елементами будуть стилізовані елементи 
середовища, заповненням простору додатковими елементами; 

3) Виконати ескізи з кольорових рішень співвідношень 
кольорової гами пам’ятки і основного плану, землі і неба, 
антуражу і стафажу; 

4) Виконати побудову падаючих тіней; 
5) Виконати чистове ортогональне викреслювання з 

обводкою розведеної туші; 
6) Виконати відмивку обраним методом. 
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Рис. 13. Приклад виконання вправи 1 вправи 2. 
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Рис. 14. Роботи студентів першого курсу МАРХІ. Приклад 
композиційного рішення із передачею фактури матеріалу. 
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Рис. 15. Приклад процесу пошуку співвідношень просторових 
планів і антуражу. 
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Рис. 16. Приклад пошуку кольорового співвідношення неба, 
стафажу, основи. 
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Рис. 17. Приклад виконання кольорової відмивки студентами 
МАРХІ. 
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Рис. 18. Приклад виконання кольорової відмивки студентами 

НУВГП. 
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