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Група: 16 

Предмет: «Технологія художньо-оформлюючих робіт» 

Тема № 1 Оформлення вітрин 

УРОК: 3 

Тема: Класифікація вітрин з розміщення на фасаді. 

Мета: 

 Ознайомлення з поняттям вітрин, способи та види оформлення, створення з 

використанням різних матеріалів для виконання, виконання ескізів до 

експозицій. 
 Вивчити способи та види оформлення вітрин, визначити послідовність 

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

                                                                 ХІД УРОКУ  

Класифікація вітрин з розміщення на фасаді: 

- Єдина протяжна вітрина. Наявність такої вітрини є великим успіхом для 

магазину. Велика площа скління і свобода дії, не обмежує фантазію художника, дає великі 

можливості. Крім того, протяжна вітрина дозволяє вигідно висвітлити весь фасад магазину. 

- Множинна вітрина. Модульна сітка дозволяє створювати серію художніх рішень, 

змушуючи глядачів оглядати вітрину за вітриною не відриваючись. Можливе створення 

ефекту «кадрів», послідовно розвиваючи сюжет оформлення вітрин. 

- Вітрина на другому поверсі. У рекламних цілях можна створити красиву і оригінальну 

вітрину на другому поверсі магазину. Експозиція повинна бути складена з найбільш 

великих і ефектних елементів, і тоді вона буде привертати увагу з досить далекої відстані. 

- Багатоповерхова вітрина. Дозволяє застосовувати різноманітні нестандартні рішення 

в оформленні, відкривати потенційним покупцям зручне планування, тектоніку, 

комунікації та інтер’єрну привабливість магазину. Така вітрина створює на фасаді 

вертикальні домінанти, робить магазин більш помітним. 

- Кутова вітрина. Дуже ефективний інструмент впливу на перехожих. Один з авторів 

книги «Проектування магазинів і торгових центрів» Армен Канаян вважає, що дієвість 

такої вітрини обумовлена візуальної активністю кутової форми, що перехоплює пішохідні 

потоки і достатню площу для створення об'ємної композиції. На його думку композиційне 

рішення вітрини має бути розраховане на швидке візуальне сприйняття. В якості гарного 

прикладу можна навести кав'ярню мережі «Starbucks», що встановила в кутовій вітрині 

затишні привабливі столики. Також кутова вітрина дозволяє виправити багато архітектурні 

та планувальні недоліки (гострі кути в інтер'єрі, низьку протяжність фасаду і т.д.) 

Класифікація вітрин за ступенем відкритості: 

- Відкритими вітрини називаються в тому випадку, якщо зовні крізь них видно торгове 

приміщення. Відкриті вітрини використовуються в тому випадку, коли інтер'єр магазину 

привабливий. Дизайн торгового приміщення обумовлює дизайн вітрини. При проектуванні 

відкритої вітрини уважно ставляться до вибору і розстановці торгового обладнання, 

помітного з вулиці. 

- Закриті вітрини. Простір вітрини відгороджується від інтер'єру торгового залу 

спеціальної перегородкою. Такі вітрини застосовують, наприклад, в тому випадку, коли 

схема розстановки торгового обладнання не дозволяє створити гарний вигляд «з вулиці». 



Задня стінка вітрини оформляється рекламними постерами або банерами, 

фарбується або оббивається за рішенням дизайнера. Сам простір вітрини оформляється 

у фірмовому стилі магазину. Закриті вітрини можуть значно відрізнятися по глибині - 

від практично плоских до вітрин значної глибини, що дозволяють створити всередині 

складне і багатопланове простір. 

- Відкрито-закриті. Вітрини через які простір торговельного залу видно лише 

частково, загороджений художньою композицією у вітрині або спеціально 

розробленими стінками і перегородками. 

Класифікація вітрин за художнім вирішенням експозиції: 

- Товарні вітрини. Основним елементом дизайну вітрини є викладка з 

асортименту магазину. Художньо доповнюють оформлення манекени, підставки, 

подіуми, красиві фірмові цінники. 

- Сюжетні вітрини. Концептуальна дизайнерська робота, яка привертає увагу 

перехожих. Асоціативно співвідноситься зі спеціальністю магазину. При такому підході 

дизайнери створюють складний натюрморт або цілу сцену, виставляючи у вітрині не 

стільки товари, скільки ідеї й образи, пов'язані з цими товарами. 

- Товаро-сюжетні вітрини. Частина асортименту магазину виставляється 

несподіваним і оригінальним способом, споруджуються оригінальні натюрморти, 

встановлюються ляльки, прикрашаються квітами, об'ємними рекламними матеріалами. 

- Акційні. Вітрини, що повідомляють про знижки та розпродажі. Проектування 

привабливою акційною вітрини - це складне завдання при сюжетному та товаро-

сюжетному оформленні вітрин. У найгірших випадках на склі вітрини пишеться «-30%» 

маркерами або кольоровими самоклеючими плівками, в кращому - креативний дизайнер 

творчо обіграє тему. 

  

  
Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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