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Тема уроку: Оформлення вітрини шрифтовими композиціями 

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

уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, ознайомити учнів із 

шрифтами; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, тренувати 

увагу, пам'ять; виховувати професійну культуру, уважність, старанність, 

вміння зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріали уроку: 

 

Оформлення вітрин- це дизайн реклами торгових центрів, магазинів, салонів, 

офісів та інших закладів. Композиційна організація «життя за склом» утворюється 

за допомогою художніх засобів графічного дизайну, сучасних технологій 

освітлення, виразного оформлення предметного та просторового (внутрішнього) 

середовища вітрини. 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОФОРМЛЕННЯ ВІТРИН 

В даний час оригінальні, стильні і яскраві рекламні конструкції, такі як світлові 
об'ємні букви або LED вивіски, грають ключову роль у формуванні 
запам'ятовування бренду і залучення уваги цільової аудиторії. Однак не менш 
важливим є дотримання принципів оформлення вітрини - ще однієї складової 
будь-якого магазину. 

Світлові короби, банери або 3-D символи розташовуються зазвичай над входом в 
торговий зал і несуть в собі інформацію про компанію. Тоді як завдання вітрини - 
взаємодіяти з відвідувачем до того, як він зайде в приміщення. 



 

 

 

 

 

ФАСАДНІ ВИВІСКИ В ОФОРМЛЕННІ МАГАЗИНІВ 

Головним аспектом в даному випадку є смак. Зовнішній вигляд об'єкта має 
відповідати тематиці бізнесу, а також бути привабливим і витриманим в одній 
концепції. Дизайн фасадної вивіски для магазину не повинен контрастувати з 
вітриною. Крім смаку важливі професіоналізм, наявність ідей і сміливість для їх 
реалізації. Завдяки цьому набору забезпечується основа для гарної вітрини, що 
продає та приваблює покупців. 

Які бувають фасади магазинів: 

• Відкриті - в даному випадку перехожі через скло бачать торговий зал 
повністю. Такий тип ще називається вітриною "на перегляд". Використання 
такої конструкції дозволяє "впустити" покупця всередину приміщення до того 
моменту, як він прийме рішення, входити в зал чи ні. 

• Закриті - скло в цій ситуації прикрашає зовнішня реклама. Вона грає роль 
перегородки між перехожими і торговим залом. Акцент тут робиться 
безпосередньо на вітрині, що містить розгорнуту експозицію, яка створює у 
пішоходів загальне враження про магазин. Стиль інтер'єру в таких приміщеннях 
повинен відповідати зовнішньому зображенню. 

• Частково закриті - робочий простір в цьому випадку видно не повністю. 
Деяка частка площі відгороджується зображенням товарів на склі, декораціями 
або штатним обладнанням. 

 Фахівці рекомендують використовувати відкриту вітрину коли ваш торговий зал 
світлий, чистий і красивий. В іншому випадку краще замовити зовнішню рекламу 
(плівку з печаткою) і обклеїти нею лицьову частину магазину. 

ЗАМОВИТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛАЙТБОКСУ І ЗРОБИТИ 
КРАСИВУ ВІТРИНУ 

Варіанти оформлення фасаду: 

• Сюжетне - увага перехожих акцентується не на товарах, а на вигаданій 
ситуації. Дизайн в такому випадку включає різні декоративні елементи, які 
можуть бути пов'язані з асортиментом торгової точки за змістом або за 
аналогією. 



• Товарне - вибір такого варіанту передбачає виставлення на вітрину деякої 
продукції, яка продається в магазині. 

• Комбіноване - тут до уваги аудиторії представляється суміш товарів, що 
реалізує торгова точка і декоративних елементів або сюжетних зображень, які 
передають тематику бізнесу. 

• Акційне - тимчасова зміна дизайну, пов'язана з повідомленням про 
розпродажі, знижки, нової колекції або з наближенням свят: Нового Року, 8 
березня та ін. Найчастіше таким способом оформляються фасади торгових 
точок, де спостерігається сезонність, наприклад, одяг / взуття. 

  

Замовити вивіску в Києві у вигляді плівки с тематичними зображеннями 
раціональніше всього для оформлення продуктових, автомобільних, зоомагазинів. 
Якщо ваш бізнес пов'язаний з продажем іграшок, світильників, меблів, сувенірів, 
побутової техніки, одягу і взуття краще використовувати товарний або змішаний 
варіант облаштування вітрини. На додаток до цього ви можете замовити 
виготовлення вивісок у вигляді об'ємних символів або світлових коробів. 

Оформляючи вітрину, пам'ятайте про: 

• принципи просторової перспективи - пішоходи часто розглядають вітрини 
поблизу; 

• правильне поєднання кольорів; 
• освітлення - загальне розсіяне або направлене, з акцентом на деталі; 
• інструменти створення світла - прямий промінь, освітлювана пляма; 
• відповідність стилів інтер'єру і фасаду; 
• красиві цінники на виставлені у вітрині товари; 
• композиційне рішення - коли кожен елемент важливий, і без нього 

цілісність картинки зруйнується; 
  

Також рекомендується використовувати манекени, красиво оформити вхідні 
двері, відремонтувати фасад будівлі, де розташовується магазин. 

При створенні вітрини не слід: 

• використовувати дешеві матеріали; 
• захаращувати місце товарами; 
• встановлювати решітки на вікнах; 
• наносити схематичні малюнки; 
• довго використовувати одну і ту ж експозицію. 
 

Практична робота: 

1. Для виконання знадобиться 1 листи формату А3. 

2. На форматі А3 виконати оформлення вітрини шрифтовими композиціями: 

https://s-p.kiev.ua/ukr/cat/outdoor/signs/


 

 



 

 



 



 

 



 

 
 

Фото виконаної роботи переслати на ел.почту:  maletz_natasha@ukr.net 
або телеграм +3 8066 28 78 117 

Перевірка знань: 

1. Що таке шрифт ? 

2. Які елементи букв ви знаєте? 

3. Охарактеризуйте шрифт Зодчого? 

mailto:maletz_natasha@ukr.net

