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Група: 16 

Предмет: «Технологія художньо-оформлюючих робіт» 

Тема № 1 Оформлення вітрин 

УРОК: 4 

Тема: Створення товарної (художньо-декоративної) експозиції. 

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  

Експозиція (музейна) — сукупність музейних предметів, їх копій, предметів і 

матеріалів науково-допоміжного фонду, виставлених для публічного огляду на 

тривалий термін, які складають цілісну предметно-просторову систему, в якій 

музейні предмети та науково-допоміжні матеріали об'єднані єдиним науковим і 

художнім задумом;  

Експозиція — систематизоване розміщення експонатів на виставці або музеї, 

що дає більш-менш закінчене уявлення про певне коло предметів чи проблем, а 

також самі експонати, розміщені в певній системі, у певному порядку; 

 

Основні поняття експозицій 

Зліпки, репродукції та копії створюються так, щоб вони точно відповідали 

оригіналу. Репліка образотворчого мистецтва - авторська копія, яка 

відрізняється від оригіналу за розміром або окремою деталлю зображення. 

Репродукція - копія живописного, фотографічного або графічного зображення, 

яке зроблено друкованим способом. Зазвичай вона буває в зменшеному або 

збільшеному розмірі. 

Зліпки точно передають справжники творів мистецтва. 

Муляжі відтворюють форму, розміри, кольори та фактури вихідних матеріалів. 

Новоділи створюються при втраті пам 'яток культури. Виконується з того ж 

матеріалу, тих же кольорів і розмірів. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0


Макети - об 'ємні відтворення зовнішнього вигляду об' єкта, який 

відтворюється в заданому масштабі, де допускаються певні умовності. 

Модельна експозиція - це відтворення предметів зі збереженням 

конструктивних принципів і фактур оригіналів. Її створюють у тих випадках, коли 

необхідно змінити масштаб предметів. 

Голограма створюється записом зображення предмета на чутливу пластину 

або плівку за допомогою лазерної техніки. Тому голограмна експозиція - це 

оптична об 'ємна копія реального об' єкта. 

Будь-яка експозиція виставки обов 'язково включає в себе тексти. Зміст має 

бути ясним, лаконічним і зрозумілим всім відвідувачам усіх категорій. Тексти 

поділяються на вказівні, етикетаж, пояснювальні, ведучі та заголовні. 

 
 

 

 

  

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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