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Група: 16 

Предмет: «Технологія художньо-оформлюючих робіт» 

Тема № 2 Вітражна композиція 

УРОК: 15-16 

Тема: Виготовлення заливного декору. Різновиди технік вітражів. Прийоми 

створення інсталяцій у вітринах. 

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 
СТИЛІ І ТЕХНІКИ 

Стилів вітражів існує безліч, адже сам вітраж з'явився ще в епоху середньовіччя. 

Згодом він видозмінювався, відображаючи культури різних країн і епох, поява нових 

технік дозволило урізноманітнити вживані матеріали. Зараз для прикраси приміщень 

застосовується кілька стилів. 

1. Класичний. Передбачає симетричний малюнок, квіткові мотиви або 

геометричний візерунок. Виконується в теплих, пастельних тонах. доречний 

в класичному інтер'єрі з чіткими лініями, добротної, важкої меблями. 

2. Готичний. Це стиль католицьких храмів середньовічної Європи. 

Напівтемрява, спрямованість вгору вузьких стрілчастих вікон і високих веж зі 

шпилями, темно-червоний, яскраво-червоний, золотий, зелений, синій, фіолетовий 

кольори. У ньому використовуються релігійні мотиви або сцени з 

життя середньовічних лицарів, Замки, подвиги, дракони, єдинороги. Готичний вітраж 

додасть простору наліт таємниці, казковості. Саме за часів середньовіччя були 

створені найбільш відомі вітражі, визнані шедеврами. 

Вітраж в готичному стилі - казка і таємниця в вашому домі 

3. Модерн. Мабуть, універсальний стиль для будь-якого інтер'єру. Основні 

мотиви цього стилю - морські, ідея - пріоритет форми над змістом. Цей стиль 

характеризується плавними химерними лініями, так чи інакше повторюють форму 

морської хвилі, витонченість, вишуканість. Бліді, приглушені кольори, півтони, 

синьо-зелена гамма. Модерн добре поєднується з сучасною технікою і прекрасно 

уживається з інтер'єром в стилі хай-тек. 

Вітраж в стилі модерн доречний в будь-якому інтер'єрі 

4. Абстрактний. Передбачає геометричний малюнок і яскраві, радісні кольори. 

Чи не конфліктує майже ні з одним інтер'єром, за винятком самого ортодоксального. 

Вносить в простір особливу емоційність. В абстрактному вітражі важливо дотримати 

баланс між формою і кольором і тоді він ніколи не набридне, заряджаючи 

оптимізмом і спонукаючи до творчості. 

Вітраж в абстрактному стилі підходить для будь-якого інтер'єру і ніколи не 

набридне 

https://tigerdoor.ru/uk/balcony/vo-skolko-let-mozhno-pokupat-alkogol-v-raznyh-stranah-mozhno-li-kupit-alkogol/
https://tigerdoor.ru/uk/the-ceiling/kakaya-nezhnost-uchimsya-ispolzovat-pastelnye-ottenki-v-interere/
https://tigerdoor.ru/uk/studio/shtory-v-stile-klassika-klassicheskie-shtory-v-interere-elegantnyi/
https://tigerdoor.ru/uk/wall/soobshchenie-na-temu-kto-takie-rycari-istoriya-poyavleniya/


5. Єгипетський. Неяскраві картини в пісочно-коричневій гамі. Малюнок 

відтворює єгипетські ієрогліфи, богів, фараонів і сцени з їх життя. 

6. Античний. Картини нагадують античну мозаїку з давньогрецькими 

сюжетами. Характерно присутність безлічі дрібних деталей. Підходять для 

приміщень в мінімалістичному стилі. 

Вітраж в античному стилі часто є закінченим твором 

7. Візантійський. Відрізняє використання не тільки кольорового, а й прозорого 

скла, чому зображення здається висить в повітрі. Такі вітражі нагадують розпис по 

склу, підходять для приміщень, наповнених світлом. 

Застосування прозорого скла в візантійському стилі створює ілюзію ширяння 

малюнка в повітрі 

8. Авангард. Сюжет малюнка може бути будь-хто. Але завдяки сучасним 

технікам виконання, йому надається відчуття об'єму. Зображення виходить 

багатошаровим, з тривимірними деталями, на прозорому або матовому склі, 

глянсовим, сяючим. Такий вітраж задає тон всьому приміщенню і робить його 

ультрамодним. 

Вітраж в авангардному стилі може містити об'ємні деталі. 

https://www.youtube.com/watch?v=Do88-MWpC3c 

https://www.youtube.com/watch?v=_vdo1GH4Fvw 

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

 

ВИДИ ТЕХНІКИ 

1. Класична або складальна. Найскладніша і стародавня техніка. Кольорові 

скляні фрагменти вставляються в металеві рамки, зібрані в малюнок і спаяні. 

Техніка вимагає спеціального інструменту і навичок. Застосовується для великих 

конструкцій і тільки професіоналами. 

Вітраж в класичний техніці незамінний для великих площ 

2. Англійська або плівкова. Малюнок формується на склі з вітражного 

самоклеящейся плівки. Кожен фрагмент вирізається окремо і приклеюється на 

місце, визначене трафаретом. Наклеєні фрагменти обрамляются свинцевою 

стрічкою. При певних навичках, такий вітраж можна виготовити самостійно. 

3. Фьюзинг. Вітраж виготовляється без металевого обрамлення шляхом 

спікання різнокольорових фрагментів в монолітний малюнок. Будинки виготовити 

такий вітраж неможливо, потрібна спеціальна піч з високою температурою. 

Вітраж в техніці фьюзинг вражає яскравістю фарб і цілісністю композиції 

4. Тіффані. Ця техніка подібна до класичної. З кольорового скла вирізаються 

фрагменти візерунка, облямовуються мідною стрічкою. Готові елементи збираються 

в візерунок і згуртовуються між собою. Для початківців така техніка складна, але її 

цілком можна освоїти і використовувати вдома. 

Вітраж в техніці Тіффані вдало замінює класичну техніку 

5. Піскоструминна. Полягає в обробці скла за трафаретом піском, що 

подається під високим тиском. Оброблені ділянки набувають матовість, а малюнок - 

легкість. У домашніх умовах не застосовується, вимагає спеціального обладнання. 

6. Лита. Кожен елемент відливається або видувається зі скла окремо. Після 

цього фрагменти збираються в картину за допомогою армування або будівельних 

розчинів. У домашніх умовах не застосовується. 

https://www.youtube.com/watch?v=Do88-MWpC3c
https://www.youtube.com/watch?v=_vdo1GH4Fvw
https://www.youtube.com/watch?v=TMMkaEuoPzA
https://tigerdoor.ru/uk/house/sdelat-minimoiku-iz-kompressora-dlya-avto-mini-moika-vysokogo/
https://tigerdoor.ru/uk/buildings/shpric-pistolet-stroitelnyi-dlya-rastvora-goryachie-predlozheniya-v/
https://tigerdoor.ru/uk/buildings/shpric-pistolet-stroitelnyi-dlya-rastvora-goryachie-predlozheniya-v/


7. Травлення. Травленням плавиковою кислотою скла створюються глибокі 

рельєфні малюнки. Використання в домашніх умовах цієї сильної 

кислоти небезпечно для здоров'я. 

8. Писаний вітраж. Візерунок копіюється на скло і обводиться контуром. 

Після висихання контуру порожнечі розфарбовують вітражними фарбами. 

У розписного техніці можна створювати справжні картини 

9. Контурна заливна. Як і при розписного техніці, спочатку готується контур 

малюнка. Після його висихання порожнечі заповнюються фарбами товстим шаром. 

При необхідності фарба розрівнюється пензликом або дерев'яною паличкою. 

Заливна техніка найбільш вдало імітує класичні стилі 

https://www.youtube.com/watch?v=w510IS9tfaY 

https://www.youtube.com/watch?v=5ETz0SbDEN0 

https://www.youtube.com/watch?v=5FaK3M8zrTE 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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