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Група: 16 

Предмет: «Технологія художньо-оформлюючих робіт» 

Тема № 1 Оформлення вітрин 

УРОК: 1 

Тема: Мета, завдання та суть предмета. 

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  

Професія Оформлювач вітрин, приміщень та будівель /оформлювач, дизайнер/ – 

це професія творчого характеру. Основні завдання - виготовлення інформаційно-

рекламної продукції, в якій гармонійно поєднуються використання різноманітних 

графічних та дизайнерських технік з утилітарними функціями виробу, середовища, 

оздоблення інтер’єрів і екстер’єрів будинків, створення естетичного функціонального 

середовища за рахунок використання національних традицій і сучасних тенденцій в 

оформленні навколишнього середовища і креативних дизайнерських рішеннях. 

     До обов’язків дизайнера входить проектування і виготовлення художньо-

оформлювальної (дизайнерської) продукції у вигляді елементів внутрішньої і зовнішньої 

реклами (табличок, вивісок, стендів, оголошень, реклами,  стікерів, сітілайтів, банерів та 

виробів графічно-поліграфічної продукції.  

Працює, як правило, індивідуально, або в складі бригади 2-3-5 чоловік. Необхідна 

майстерня з обладнанням для виконання виробів художньо-оформлювального характеру, 

компютер, принтер, плоттер, уміння працювати з графічними редакторами, оракалом, 

пластиком, ДВП, картоном і папером. 

  
Повинен вміти: 
• виконувати шрифтові  роботи  простого   композиційного рішення за 

готовими  трафаретами  і  шаблонами  сухим пензлем, за допомогою трубочок по 

нормографу, гуашшю та тушшю по нетонованому кольором   папері; 
• виконувати  розпис  малюнків  простого  композиційного 



• рішення  за  готовими трафаретами, ескізами олійними і гуашевими фарбами 

на різних поверхнях під керівництвом художника; 
• проводити підготовку та просте ґрунтування  поверхні під розпис; 
• виконувати  шрифтові тексти та орнаментальні композиції із 

застосуванням  самоклеючих плівок, інших сучасних матеріалів та  інструментів; 
• обробляти пластичні і порошкоподібні матеріали; 
• здійснювати виготовлення за сучасними професійними та комп’ютерними 

технологіями простих рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів, настінних панно 

тощо; 
• дотримуватися правил охорони праці при виконанні відповідних видів робіт. 
•  раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 
           дотримуватися норм технологічного процесу; 
• знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного 

ведення робіт; 
•  використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 
• знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 
• володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності 

та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

Завдання дисципліни:  

Знати: способи та види оформлення вітрин та створення товарної (художньо-

декоративної) експозиції; оформлення елементів декорування вітрин, різновиди фарб 

при створенні вітражної композиції; прийоми створення інсталяцій у вітринах. 

Уміти: виконувати підготовку різних видів поверхонь для оформлювальних робіт; 

здійснювати обмір вітрини, ескізи оформлення різних видів вітрин, фрагменти 

тематичної вітражної композиції з прозорих та напівпрозорих матеріалів; ескізну 

пропозицію вітрини з використанням інсталяцій. 

 

Домашнє завдання: 

✓ Опрацювати матеріал, виконати конспект. 

✓ Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net

