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Група: 16 

Предмет: «Технологія художньо-оформлюючих робіт» 

Тема № 1 Оформлення вітрин. Оформлення елементів декорування вітрин. 

УРОК: 5-6 

Тема: Матеріали для створення експозиційної вітрини. 

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  

Вітринний інвентар являє собою пристосування і пристрої, які служать для 

показу товарів у вітрині, а також для рекламного викладення їх в торговому залі 

магазину. 

Сучасний вітринний інвентар - це стійки, стелажі, підставки, столики, 

спеціальне пристосування і установки для показу товарів, бюсти, напівбюсти, 

манекени, напівманекени, плоскі манекени, силуети і т.п. 

Інвентар є допоміжним засобом оформлення вітрин. Раціональна конструкція і 

правильне використання інвентарю дозволяють оформлювачу продемонструвати 

особливості виставлених у вітрині товарів, а глядачеві - легко оглянути їх. Крім 

того, ретельно спроектований і сконструйований інвентар полегшує працю і 

економить час, що затрачується декоратором на оформлення вітрини, а також 

сприяє тривалому збереженню якості виставлених товарів. 

  
Вітринний інвентар повинен бути простим, легким, зручним для показу 

товарів, а також універсальним в застосуванні. Малопомітний інвентар дозволяє 

декоратору так оформити вітринну експозицію, щоб увага покупців 

зосереджувалася безпосередньо на самому товарі. 

Матеріалами для вітринного інвентарю служать дріт, силікатне та органічне 

скло, дерево, фанера, шпон, шаруватий пластик, картон, столярні та стружкові 

плити, поролон, пінопласт, полістирол. 



Весь вітринний інвентар можна поділити за призначенням, конструкцією і 

характером виготовлення. 

Універсальністю застосування і простотою конструкції відрізняються вітринні 

підставки, що збираються з металевих прутків і дерев'яних кубів та куль з отворами. 

їх можна використати для показу капелюхів, парасольок, предметів галантереї. 

Невеликі за вагою і розмірами товари іноді демонструють у вітрині на підвісках. 

Для дрібних галантерейних і канцелярських товарів, наприклад, використовують 

підвіски у вигляді рамок з переплетеннями з капронових ниток, між якими 

вставляються або вплітаються зразки виробів. 

Крім універсальних конструкцій для демонстрації тканин, жіночої і чоловічої 

білизни, взуття, годинників, краваток, рукавичок, панчіх, парасольок, олівців, різних 

продовольчих товарів застосовуються спеціалізовані підставки і пристосування. 

Великою різноманітністю відрізняються, наприклад, підставки для показу взуття, 

рукавичок, чоловічих шкарпеток, косинок і т.п. 

Рекламні виробничі комбінати випускають також цілий ряд спеціалізованих 

підставок для демонстрації продовольчих товарів: кондитерських виробів, 

консервів, круп, овочів і фруктів. Широке поширення отримали, наприклад, дротяні 

підставки-кошики, а також кульки і кошики зі шпону (деревної стружки), укріплені 

на дротяних або дерев'яних опорах. 

Особливе місце серед вітринно-виставкового інвентарю займають манекени, 

напівманекени, бюсти, торси, головки. їх застосування дозволяє успішно 

рекламувати у вітринах одяг, тканини, головні убори, ювелірні вироби, білизну. 

Сучасні манекени відрізняються оригінальністю конструкції, витонченістю 

скульптурного виконання, стрункістю, своєрідністю художніх рішень. Шарнірні 

пристрої, знімні елементи, окремі деталі, виконані з пластичних матеріалів, 

дозволяють декораторам відповідно до задуму оформлення вітрини надавати 

манекенам ті або інші природні динамічні пози. 

 При виготовленні манекенів, напівманекенів, торсів використовують - легкі 

і міцні матеріали - полістирол, поролон, дріт, металеві прутки і т.п. Оформлення 

манекенів, напівманекенів, бюстів частіше за все стилізоване, забарвлення - 

однотонне. 

Останнім часом широке поширення отримали надувні манекени, переваги яких 

безперечні. По-перше, такі манекени набагато легші і дешевші, ніж манекени, 

виготовлені з інших матеріалів. По-друге, при зберіганні надувний манекен займає 

мало місця. І, по-третє, для його установки потрібний тільки насос. 

Матеріалом для виготовлення манекена може служити і щільний картон. 

Зробити такий манекен за готовими викрійками може кожний дизайнер або навіть 

майстер, що займається оформленням вітрин. Для цього не потрібно ні спеціального 

приміщення, ні спеціального обладнання. 

Картонні манекени легкі, досить міцні і зручні для показу товарів як у вітрині, 

так і в торговому залі. На них можна демонструвати блузки, білизну, плаття, а також 

плащі і легкі демісезонні пальта. 

При оформленні вітрин застосовуються також плоскі фігури та силуетні 

манекени. 

Силуети вирізають з фанери, щільного картону або пінопласту, а потім 

розфарбовують або обтягують тканиною. На таких манекенах демонструють, як 

правило, легке жіноче плаття і білизну. 



Білі силуети з пінопласту дозволяють декоратору скористатися при 

оформленні вітринної експозиції ефектом тіней, що в поєднанні з освітленням 

вітрин створює оригінальні форми виставки. 

  З метою залучення уваги до товарів-новинок, а також при оформленні сюжетних 

вітрин застосовують динамічні пристрої. Це - різні підставки для товарів, що 

обертаються, рухомі ляльки, що гойдаються або коливні декорації і т.п. 

Крім інвентарю і пристосувань для показу товарів, при оформленні вітрин 

використовуються також екрани, макети, картуші, панно та інші декоративні 

елементи, що виконується за ескізами і кресленнями художників і декораторів-

оформлювачів художньо-декоративними майстернями і рекламними комбінатами. 

Частково пристосування для показу товарів, а також необхідні декоративні 

елементи виготовляють самі декоратори-оформлювачі з фанери, паперу, поролону, 

пінопласту, дроту, фольги і т.п. Наприклад, з дроту і мотузки, покритих гіпсом, 

створюють оригінальні підставки і декорації, з гофрованого картону - стенди, різні 

макети, з дерев'яних рейок і звичайного шпагату або шматка сіті - підвіски для 

товарів і т.п. 

Гофрований картон, папір, капронові і нитяні сіті служать також для 

виготовлення і драпірування задників вітрини, екранів. Для цих же цілей за-

стосовують однотонні бавовняні і льняні тканини, перфоровані деревинні плити, 

шаруватий пластик, декоративну полімерну плівку. 

При декоруванні вітрин використовують, крім того, такі підручні матеріали, як 

стружка, гравій, мармурова крихта, осколки дзеркала і т. п. Наприклад, в залежності 

від задуму оформлювача та особливостей товарів, що демонструються, підлогу 

вітрини засипають кольоровими стружками, піском, черепашками або вистилають 

мохом; новорічні вітрини прикрашають сніжинками з білого паперу, пінопласту, 

фольги, крихтою з битих ялинкових різнокольорових куль. 

При оформленні вітрин широко застосовують капронові нитки, за допомогою 

яких декоратори кріплять товари, елементи оформлення до стелі і стін вітринної 

коробки, а також кравецькі та канцелярські шпильки, невеликі цвяхи, шурупи, 

клейку стрічку. 

До матеріалів, що застосовуються при виготовленні вітринного інвентарю і 

декорацій, потрібно віднести також фарби, туш, крейду, клей. 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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