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Група: 16 

Предмет: «Технологія художньо-оформлюючих робіт» 

Тема № 2 Вітражна композиція 

УРОК: 13-14 

Тема: Виготовлення вітражів. Різновиди фарб при створенні вітражної 

композиції 

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 
     Ескіз і підготовчі роботи для створення вітражного скла 

 

1. Для створення ескізу вітражного вікна, фото можна знайти в інтернеті, 

потрібно аркуш міліметрового паперу або кальки. На папір тонким 

олівцем наноситься орнаментальний малюнок майбутнього вітража. 

2. Виберіть відповідний вам до смаку візерунок вітража. Це може бути 

геометричний візерунок, квіти, орнамент з птахів або комах. Простір для 

фантазії необмежений. Не забудьте позначити кольору на паперовому 

шаблоні. 

3. Орнаментні грати можна зробити з алюмінієвого дроту не менше 1.6 мм 

завтовшки або спеціальної свинцевої стрічки на основі, що самоклеїться. 



Така стрічка випускається різної товщини і буває тонованою під колір 

міді, латуні або сірого свинцю. 

Допускається використання контуру для скла, спеціальна палітра вітражних 

або анілінових фарб. Для другого варіанту - набір різнобарвної самоклеючої 

плівки. 

Виготовлення контурної ажурною решітки вітража 

Для контуру застосовується алюмінієвий дріт, свинцева стрічка на липкій 

основі або рельєфна фарба для вітражних стекол. 

 

1. Опрацьований лист скла розташовується на горизонтальній поверхні і 

знежирюється ацетоном. За шаблоном орнаменту за допомогою 

круглогубців з алюмінієвого дроту вигинаються розділові контури. 

Вигнуту дріт відбивають трохи молотком для додання більшої площині і 

надійного примикання до скляної поверхні. 

2. Під лист скла підкладається ескіз вітража в натуральну величину. Дріт 

рясно змащується клеєм ПВА, підганяється по контурах малюнка і 

притискають вантажем. Перед приклеюванням дріт можна пофарбувати 

золотистою, бронзовою або, під колір міді, акриловою фарбою. 

3. Свинцева стрічка на самоклеючій основі вигинається і притискається до 

скла за місцем, орієнтуючись на контури ескізу вітража під склом. Потім 

стрічка прокочується гумовим валиком. 

4. Також для контуру можна використовувати спеціальну рельєфну фарбу. 

Тюбики з такою фарбою оснащені насадками різного діаметру, при 

накладці вона не розповзається і застигає рівним бортиком. 

Процес виготовлення вітражного скла наливним методом 

Цей метод хороший в тих випадках, коли обробляється скляне полотно можна 

розташувати строго горизонтально. 

https://tues.ru/uk/kak-vyrovnyat-betonnyi-pol-kak-mozhno-vyrovnyat-nerovnyi-betonnyi-pol-tri/
https://tues.ru/uk/tema-sredstva-izmereniya-pryamolineinosti-ploskostnosti/


 

1. Підготуйте до роботи анілінові фарби. Сухі фарби розводяться 

дистильованою водою, розмішуються і ретельно проціджують крізь 

марлю. Потім змішуються з емульсією ПВА до консистенції вершків. У 

такому вигляді фарби добре накладаються на скляне полотно і добре на 

ньому тримаються. 

2. Для перевірки насиченості тону, наноситься шар фарби на шматочок скла 

і залишається до висихання. Освітлюється тон додаванням емульсії, а 

насичується розведеним в дистильованої воді пігментних барвником. 

3. Розчин фарб наноситься від краю контуру до середини фрагмента. 

Додаючи пензликом нові мазки фарби, стежте за товщиною шару. Від 

цього залежить насиченість вітражного картини. Після нанесення 

першого шару дається час для повної полімеризації, потім наносяться 

наступні шари до досягнення потрібної насиченості. 

4. Покривши одним кольором потрібні ділянки вітража, пензлик ретельно 

промивається, знежирюється і протирається насухо. Наливка наступного 

кольору проводиться після висихання сусідніх ділянок для запобігання 

напливів і змішування фарб різних кольорів. 

5. Повністю просохле вітражне скло покривається прозорим лаком. Лак 

додатково зчепилися розрізнені вітражні елементи і додасть полотну 

блиск. По периметру віконного або дверного отвору наклеюється 

гумовий ущільнювач. При установці вітражного скла в отвір, гумовий 

ущільнювач згладить нерівності і забезпечить щільне прилягання до 

рами. 

Техніка аплікаційного вітражу з самоклеїться плівки 

Наливний метод не годиться для встановлених вікон. виготовити 

вітраж пластикового вікна можна методом аплікації. Це самий легкий 

спосіб зробити вітраж своїми руками. 

https://tues.ru/uk/rekomendacii-po-ustanovke-mansardnyh-okon-rekomendacii-po-ustanovke/
https://tues.ru/uk/vybor-plastikovyh-okon-rekomendacii-kakie-plastikovye-okna-luchshe/
https://tues.ru/uk/chehol-na-divan-svoimi-rukami-bez-shitya-instrukciya-po-poshivu-chehla-dlya-myagkoi/
https://tues.ru/uk/chehol-na-divan-svoimi-rukami-bez-shitya-instrukciya-po-poshivu-chehla-dlya-myagkoi/


 

Для роботи з плівкою знадобляться: 

 монтажний ніж і ножиці; 

 гумовий валик; 

 маркер і олівець; 

 знежирюючий засіб; 

 набір кольорової самоклеючої плівки. 

Процес вітражного аплікації плівкою: 

1. Віконне скло ретельно миється і знежирюється. Знежирити можна 

ацетоном або спиртовим розчином. За ескізом в натуральну величину 

вирізаються вітражні деталі з різнобарвною плівки. 

2. До зворотному боці скла на подвійний скотч кріпиться ескіз вітражного 

малюнка. За абрису контурних ліній приклеюється свинцева стрічка і 

прокочується гумовим валиком. 

3. Міжконтурний простір акуратно заповнюється вирізаними за шаблоном 

кольоровими деталями з клейкою плівки та розгладжується гумовим 

валиком. Наклеюються деталі обережно, попутно розгладжуючи і 

виганяючи бульбашки повітря. Невеликі пухирці повітря, що утворилися 

під плівкою, усувають проколом їх голкою і розгладженням валиком. 

Деталі робляться з невеликим допуском по контуру і підганяються 

шляхом підрізування ножем за місцем. 

4. Подібну процедуру можна провести і з зворотного боку скла. В цьому 

випадку знизиться пропускна спроможність світла. Двосторонні вітражні 

вікна рекомендується встановлювати на південній стороні приміщення. 

https://youtu.be/UNcQBi-fq90 

https://www.youtube.com/watch?v=Zjy5n0ZK3V4 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
 

https://tues.ru/uk/klapan-regulyator-davleniya-gaza-posle-sebya-regulyatory-davleniya-para-posle-sebya/
https://youtu.be/UNcQBi-fq90
https://www.youtube.com/watch?v=Zjy5n0ZK3V4
mailto:mTanatko@ukr.net
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