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Група: 16 

Предмет: «Технологія художньо-оформлюючих робіт» 

Тема № 2 Вітражна композиція 

УРОК: 17-18 

Тема: Практична робота №2: Виконати фрагменти тематичної вітражної 

композиції з прозорих та напівпрозорих матеріалів. 

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 

Практична робота виконується після вивчення теоретичного матеріалу для 

закріплення знань та вмінь по темі: «Вітражна композиція» 

Для виконання практичної роботи знадобиться: 

 скло або товста прозора плівка; 

 малярна стрічка або скотч; 

 ножиці, лінійка, простий олівець; 

 контур для скла, самоклеюча тонка стрічка-бортик, або тонка 

алюмінієва проволока; 

 фарби; 

 пензлі різного розміру; 

 клей ПВА або канцелярський клей; 

 ескіз вітража; 

 спрей для закріплення (лак); 

ПЛАН РОБОТИ 

1. Виконуються підготовчі роботи: 

 Обирається техніка виконання вітражної композиції; 

 Обирається необхідний ескіз та розмір вітражної композиції; 

 Визначається кольорова гама та кількість робочих кольорів; 

 Промиваються та знежирюються пензлики; 

 Готуються фарби (робочий розчин); 



 Знежирюється скляна поверхня; 

При роботі зі склом необхідно дотримуватись правил безпеки, а саме: 

Зріз скла та кути за допомогою шліфувального паперу необхідно 

зачистити та обклеїти малярною стрічкою, використовуючи при цьому 

захисні окуляри та прорезинові перчата;  

2. Виконання завдання: 

 Під знежирене скло підкладається ескіз та фіксується за допомогою 

скотча або малярної стрічки; при використанні плівки діємо 

аналогічно; 

 За допомогою контура для скла наводяться контури: кожен фрагмент 

виконується без відриву сопла контуру від поверхні; контур одного 

кольору ( прозорий, сірий, білий, чорний); якщо замість контуру 

буде самоклеюча стрічка, то виміряємо її без напуску, клеїмо цілим 

фрагментом встик; алюмінієва проволока спочатку легенько 

відбивається молотком, для надання плоскої форми, надаємо форму 

фрагменту та фіксуємо за допомогою клею. 

 
 Робота виконується обережно, зверху до низу, щоб не пошкодити 

попередні штрихи; 

 Після проведення всіх контурів, необхідно дати композиції час для 

висихання; 

 



 Фарби можна використовувати будь які, головне довести їх до 

необхідної густини та відтінку. Так як ми використовуємо 

водорозчинні гуаш та акварель, то нам необхідно буде їх замішувати 

на розчині клею ПВА і води в пропорції 60/40 

 Наносити фарбувальну суміш потрібно пензликами від країв до 

контуру рівномірно розподіляючи фарбу; 

 Після кожного кольору пензлики необхідно добре промивати та 

витирати. 

 Контролюється насиченість кольору кількістю шарів. Необхідно 

пам’ятати, фарба після висихання буде темнішою; 

 Після повного виконання необхідно закріпити малюнок лаком або 

спреєм для закріплення;  

 

Ескізи для зразка 

 
Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net

