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Група: 16 

Предмет: «Технологія художньо-оформлюючих робіт» 

Тема № 2 Вітражна композиція 

УРОК: 10-11 

Тема: Види вітражів. Особливості виготовлення вітражів. 

Мета: 

 Ознайомлення з поняттям вітражів, історією виникнення, видами вітражів, 

особливостями виготовлення, створення з використанням різних технік, 

вітражні композиції 
 Вивчити способи та види оформлення вітрин, визначити послідовність 

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

                                            ХІД УРОКУ 
Вітражі - це особливий вид декору, який дозволяє зовні збагатити і ефектно виділити 

будь-який інтер'єр. Але це не тільки заслуга вітражного мистецтва, а й усього процесу 

відтворення. Виготовлення вітражу - це дуже копітка робота, на яку піде чимало часу і 

сил. Не маючи майстерності, навряд чи вийде створити якийсь шедевр, тому майстри 

своєї справи цінуються дуже дорого.  

Під визначення вітражів потрапляє кілька технік, виконання яких, дуже відрізняється 

один від одного. Ми перерахуємо найбільш затребувані варіанти, багато з яких 

зачарують вас своєю красою і неповторністю. 

Отже, які ж вітражі користуються великою популярністю: 

 плівковий вітраж . це найбільш бюджетний варіант оформлення, а й 

найсучасніший. Тільки в цій техніці можна створити псевдо-вітражі, принцип 

яких тримається на тонування скляної поверхні спеціальними плівками. Серед 

переваг цього методу можна відзначити використання в роботі цільного скла. 

Крім зручності під час роботи, це ще й безпечно, тому майстри часто вдаються до 

цієї технології. Вітраж в такому виконанні важить дуже мало, а його поверхня 

ідеально рівна. Незважаючи на це, віднести цю технологію до вітражного дуже 

складно, так як це швидше аплікація, тільки замість паперу використовується 

спеціальна лавсановая плівка. 

 скляна мозаїка. Вітражі в цій техніці виглядають дуже ефектно, при цьому сама 

робота нескладна. Спочатку необхідно 

підготувати кольорові фрагменти 

загартованого скла, і укласти їх, 

сформувавши задуманий малюнок. Таке 

зображення дуже об'ємне, тому його 

прийнято використовувати для оформлення 

стель і вікон. 

 Вітражі в стилі «фьюзинг». Виготовлення 

такого декору вимагає спеціальних умов, так 

як вам доведеться використовувати печі. Для 

початку необхідно скласти ескіз малюнка, 

потім викласти, по ньому, кольорові 

фрагменти скла, і відправити всю 

композицію в спеціальну піч для запікання. 

https://tues.ru/uk/byudzhetnye-varianty-diet-dlya-bystrogo-pohudeniya-na-dostupnyh-produktah/


Вітражі по технологією Тіффані. 

Цей декор називається класичним. 

Щоб зрозуміти, як це робиться, 

необхідно подивитися майстер-класи 

майстринь. Спочатку вони формують 

невеликі фрагменти зі скла, потрібної 

форми і кольору, скріплюючи всі 

частини композиції мідною фольгою. 

Травлений вітраж. Декор цього класу 

може виготовити тільки фахівець, який 

має для цього не тільки матеріали, але і 

відповідний досвід і знання. За 

допомогою агресивної кислоти 

необхідно нанести контури малюнка по 

склу. Це дозволить промальовувати 

кордону майбутнього творіння. А далі 

справа техніки. 
 

Псевдо-вітраж або розписного 

декор. Його вважають найпростішим 

у виконанні. Все, що вам потрібно 

для роботи - це придбати спеціальні 

фарби для розпису скла, які можна 

знайти в кожному магазині. Там же 

можна подивитися і трафарети, які 

допоможуть створити шедевр. 
 

Фацетні вітражі . Ці елементи декору 

застосовуються майстрами в тому 

випадку, якщо вкрай важливо 

підкреслити архітектурні особливості 

інтер'єру, зігравши на ламанні штучного і 

природного світла. Ця технологія 

допомагає створити ілюзію оформлення 

скла дорогоцінними каменями, що 

підкреслює стиль і достаток власника 

житла. 

https://tues.ru/uk/cel-i-formy-zakupochnoi-logistiki-nuzhna-pomoshch-po-izucheniyu-kakoi-liby/
https://tues.ru/uk/cel-i-formy-zakupochnoi-logistiki-nuzhna-pomoshch-po-izucheniyu-kakoi-liby/


заливні вітражі. Технологія 

такого декору заснована на 

ручному способі відтворення. 

Звичайно, без художнього 

таланту це зробити дуже 

складно, тому багато хто 

звертається до фахівців. 

Спочатку потрібно створити 

полімерний контур, який буде 

виглядати у вигляді металевої 

протягання. Після того як він 

висохне, малюнок можна 

заповнювати фарбою або лаком 

для вітражів. 
 

 

https://youtu.be/FdODaU3DU1o  

https://youtu.be/oRptLcbSn0U 

https://youtu.be/As3JHBj0URY 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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