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Вітраж – прозора перегородка 
між моїм серцем і серцевиною 

світо творення.
Марк Шагал

 Розвиток сучасного суспільства, багатомірний і 
стрімкий, вносить свої корективи у всі сфери життєвої 
діяльності людини. Швидкозмінні інформаційні 
технології, глобальні відкриття в області науки і техніки 
стимулюють людину до постійного удосконалення, не-
перервного навчання впродовж всього життя. Від цього 
залежить успішність людини у сучасному суспільстві,  її 
соціальна та професійна затребуваність. Збільшується 
вагомість ранньої допрофесійної підготовки дітей, 
необхідність в такому виді освіти. Сьогодні важливо не 
просто виховувати у підростаючого покоління любов і 
повагу до праці, а й сприяти розвитку такої якості, як 
«професійна мобільність», котра має на меті адаптувати, 
розвинути гнучкість особистості в професійній сфері.
 
 В нашій країні, що вирізняється консервативністю, 
реалізація нових вимог у допрофесійній освіті йде до-
статньо складно. Як і раніше високий рівень безробіття 
серед молоді. Основні причини складнощів і адаптації на 
ринку праці – відсутність досвіду практичної діяльності, 
слабка професійна проінформованість.
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 Актуальність проекту обумовлена змінами, що 
відбуваються як і в соціально-економічному аспекті 
країни, так і в системі освіти зокрема. Проект є про-
довженням багаторічної праці по відродженню та 
популяризації Львівської школи вітражного мистецтва, 
адже саме Львів здавна був центром вітражного ми-
стецтва у Західній Україні. Вітраж був і залишається 
невід’ємною органічною частиною всього мистецько-
го середовища. Будь яка проектна діяльність неможли-
ва без розуміння матеріалів, технологічних процесів та 
практичних навичок. 
 
 Нашим завданням є допрофесійна підготовка учнів 
вітражників, для залучення  їх до збереження мистецької 
спадщини Західного регіону та поширення майбутнього 
досвіду у мистецьких закладах України. Львівська шко-
ла вітражного мистецтва може стати центром передачі 
досвіду збереження мистецького надбання і створення 
сучасних творів на національному рівні.

Цілі даного проекту:
 • Створення додаткових просторів для само- 
реалізації особистості у позаурочний час і ефективної 
допрофесійної підготовки. 
 • Підготовка майбутніх фахівців з новаторським 
мисленням, на базі практичного освоєння класичних і 
вітражних сучасних технологій. 
 • Підготовка майбутніх спеціалістів, які здатні на 
основі здобутих інноваційних знань, навичок і компе-
тентностей бути конкурентоспроможними на сучасно-
му ринку праці, здатними до командної і індивідуальної 
діяльності, в тому числі і для людей з особливими можли-
востями (компонент інклюзивної освіти).
 • Встановлення зв’язку між теоретичним матеріалом 
та практичною діяльністю.
 • Пробудження до створення різноманітних і 
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відносно неповторних, оригінальних задумок.
 • Підвищення компетентності підлітків та дітей в 
області мистецтва вітражу.
 • Формування в дітей стійкої орієнтації на тру-
довий спосіб життя, готовності до праці, виховання 
загальної культури праці, розвиток творчих здібностей, 
інтелектуальних та психофізичних якостей особистості.

 Основна ідея проекту полягає в створенні найбільш 
сприятливих умов для допрофесійної підготовки 
учнів. Таких умов, які дозволять розширити спектр 
засвоєних програм додаткової освіти з ціллю подальшого 
професійного самовизначення.

Основні принципи проекту:
 •   Проект створений як цілісна система введення в 
художню вітражну культуру.
 •   Принцип «від життя через мистецтво до життя».
 • Принцип цілісності, неспішності і освоєння 
матеріалу.
 •   Принцип єдності сприйняття і творення.
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ	ПЛАН

Тип програми: модифікована 
Напрямок: художній

Період навчання: 4 міс., 120 год.
Режим занять: 3 год. в день, 30 год. на місяць

Вік: 8-9 класи, випускники ЗОШ
(для отримання додаткових професійних знань)

№ |       Тема                     | К-сть занять | К-сть год  | Всього год

1    Вступне заняття  1     3    3
2    Історія виникнення          2     3            6
      вітражного живопису  
3    Види вітражів.   2     3            6
      Основні матеріали 
      вітражу 
4    Технологія вітражного  2     3            6
      розпису 
5    Холодна обробка скла 3     3            9
6    Імітація вітражу   3     3            9
    самоклеючими плівками 
7    Клеєний вітраж  5     3          15
8  Вітраж як самодостатній 2     3           6
    супідрядний елемент 
    в інтер’єрі 
9  Техніка вітражу   4     3          12
    на мідній фользі 
10 Виконання вітражу   8     3          24
    на мідній фользі 
11Виконання творчої   8     3          24
    вітражної роботи
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ЗМІСТ	КУРСУ

1. Вступне заняття
Знайомство з групою. Цілі та завдання. Знайомство з 
розділами дисципліни. Ознайомлення з літературою, що 
використовується в даному проектному курсі. Охорона 
праці при роботі з колючими і ріжучими предметами, 
електроприладами.

2. Історія виникнення вітражного живопису
Виникнення вітражного мистецтва. Передісторія 
вітражного мистецтва у Європі та Україні зокрема. 
Вітраж XVI-XVIII століть, вітражі епохи романтизму та 
еклектики. Вітраж епохи модерну. Конструктивна осно-
ва вітражу.

3. Види вітражів. Основні матеріали вітражу
Мозаїчні вітражі. Декорування формованого скла.
Матеріали, інструменти та засоби. Основні матеріали, 
види скла, технологія його обробки та спеціальні 
інструменти для нарізки скла. Вітражні лаки та фарби.
Рисунки та трафарети для роботи. Перевід рисунку на 
скло. Нанесення контуру. Способи нанесення рисун-
ку. Ідея, композиція, колір, ескіз. Декорування і розпис 
предметів інтер’єру.

4. Технологія вітражного розпису
Кольорове коло. Основні характеристики кольору. Кольо-
рова гармонія. Зорові ілюзії. Композиція. Ескізування. 
Виконання розпису за ескізом: на віконному склі, на «ви-
пуклому» склі; з використанням вітражних лаків. Пере-
гляд ескізів.

5. Холодна обробка скла
Ескізування. Опрацювання практичних навиків: нарізка 
скла (прямі, вигнуті лінії). Шліфування. Підготовка гра-
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вера. Виконання роботи у форматі та матеріалі, згідно з 
технологією.

6. Імітація вітражу самоклеючими плівками
Вибір тематики. Композиційні пошуки сюжету. Вправи 
згідно з законами композиції та кольорознавства. Робота 
з дидактичним матеріалом – пошук – відбір матеріалу – 
вивчення – узагальнення – рішення. Ескізи і трафарети 
для роботи. Порядок виконання роботи. Перевід рисунку 
на скло. Створення імітації вітражу за допомогою само-
клеючих плівок.

7. Клеєний вітраж
Підбір тематики. Композиційні пошуки сюжету. Вправи 
згідно з законами композиції та кольорознавства. Робо-
та з дидактичним матеріалом – пошук – відбір матеріалу 
– вивчення – узагальнення – рішення. Нарізка скла. 
Шліфування. Опрацювання країв. Миття та сушіння 
деталей. Охорона праці при роботі з клеями. Склеюван-
ня вітражу. Виконання роботи у форматі та матеріалі, 
згідно технології.

8. Вітраж як самодостатній супідрядний елемент в 
інтер’єрі
Історичні етапи розвитку дизайну інтер’єру та способів 
його декорування. Композиційні закономірності 
взаємозв’язку вітражу з предметно-просторовим середо-
вищем інтер’єру. Вивчення особливостей вітражного ми-
стецтва. Технологія виготовлення вітражів.

9. Техніка вітражу на мідній фользі
Робота за взірцем. Нарізка скла. Шліфування. Опрацю-
вання краю мідною фолією. Миття та сушіння деталей. 
Охорона праці при роботі з реактивами. Припій оло-
вом. Спаювання елементів вітражу. Виконання роботи у 
форматі та матеріалі, згідно з технологією.
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10. Виконання вітражу на мідній фользі
Підбір тематики. Композиційні пошуки сюжету. 
Форескізи. Вправи згідно з законами композиції та ко-
льорознавства.Робота з книгою: задум - пошук - відбір 
матеріалу - вивчення-узагальнення-рішення. Варіанти 
тонально-композиційних і кольорово-тональних ескізів. 
Загальне колористичне рішення. Пошук колірної гармонії. 
Увага до окремих елементів композиції. Нарізка скла. 
Шліфування. Опрацювання краю мідною фолією. Миття 
та сушіння деталей. Охорона праці при роботі з реак-
тивами. Припій оловом. Спаювання елементів вітражу.  
Виконання роботи у форматі та матеріалі, згідно із влас-
ним ескізом і дотримання технології.

11. Виконання творчої вітражної роботи
Форескізи. Вправи згідно з законами композиції та ко-
льорознавства. Композиційні пошуки сюжету. Робота з 
книгою: задум - пошук - відбір матеріалу - вивчення-
узагальнення-рішення. Варіанти тонально-копозиційних 
і кольорово-тональних ескізів. Загальне колористич-
не рішення. Пошук колірної гармонії. Увага до окре-
мих елементів композиції. Поєднання декількох технік 
вітражу. Виконання картону в натуральну величину. 
Охорона праці при роботі в техніках вітражу. Виконан-
ня роботи у форматі і матеріалі у відповідності до ескізу 
і технології.
Підсумкова виставка та обговорення робіт.
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МЕТОДИЧНЕ	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	ПРОГРАМИ

ОБЛАДНАННЯ	ТА	ІНСТРУМЕНТИ
• Пензлі 
• Скло віконне
• Склоріз, кусачки, викусувачі, плоскогубці
• План-шайба (для шліфування й полірування краю гото-
вого виробу)
• Пульверизатор
• Навчальні столи
• Папір
• Олівці різної м’якості, вітражні лаки та плівки
• Скло
• Дошка 
• Стелажі і тумбочки для зберігання учнівських робіт, 
художніх матеріалів, методичного фонду
• Клей

ДОПОМІЖНІ	МАТЕРІАЛИ
• Керамічні та металеві форми
• Дріт, сітки, фольга
• Формотворні матеріали

ТЕХНІЧНІ	ЗАСОБИ	НАВЧАННЯ
• Мультимедіапроектор
• Комп’ютер

ТЕХНОЛОГІЧНІ	КАРТИ
• Види композиції
• Введення в кольорознавство
• Технологічна послідовність виконання виробу в техніках 
вітражу
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ПОКАЗНИКИ	ЕФЕКТИВНОСТІ	ДОСЯГНЕННЯ	
ЗАПЛАНОВАНИХ	РЕЗУЛЬТАТІВ

 Формування активної творчої особистості знач-
ною мірою здійснюється саме в процесі роботи над 
композиційними завданнями. Тут працює думка дити-
ни, йдуть пошуки найкращого рішення заданої теми. 
Учень намагається висловити своє внутрішнє переко-
нання, своє поняття, своє бачення даного предмету, 
даної теми. Завдання викладача допомогти йому в цьо-
му, озброїти основами образотворчої грамоти, показа-
ти пластичні варіанти і рішення. Всі вміння і навички, 
отримані в процесі занять допомагають учневі в роботі 
над композицією вітражних творів.

 Результатом освоєння навчального проекту є на-
буття учнями наступних знань, умінь і навичок:
• знання основних елементів композиції, закономірностей 
побудови художньої форми;
• знання принципів збору та систематизації підготовчого 
матеріалу і способів його застосування для втілення твор-
чого задуму;
• вміння застосовувати отримані знання при виразних 
засобах композиції - ритмі, лінії, силуеті, тональності, 
кольорі, контрасті - в композиційних роботах;
• вміння використовувати засоби живопису та графіки, 
їх зображувально-виражальні можливості у вітражних 
творах;
• вміння знаходити живописно-пластичні рішення для 
кожного творчого завдання;
• навички роботи з технологіями виконання вітражу;
• понять і термінів, які використовуються при роботі над 
вітражем;
- вміння:
• врівноважувати основні елементи у матеріалі;
• чітко виділяти композиційний центр;
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• збирати матеріал в роботі над сюжетною композицією;
• передачі простору через зміну насиченості кольору 
вітражних елементів;
• поетапно працювати над сюжетною композицією ро-
боти;
• працювати над індивідуальним трактуванням 
персонажів;
• передавати стилістику, історичну достовірність дета-
лей;
• трансформувати і стилізувати задану форму;
• орієнтуватися в загальноприйнятій термінології;
• доводити свою роботу до певної міри завершеності;
• збирати додатковий матеріал для створення композиції 
зі скла;
- навички:
• розробки сюжету;
• використання замальовок і етюдів в композиції при 
роботі в матеріалі;
• набуття досвіду роботи над серією робіт у команді.
• переходу на умовну площину, аплікативне трактування 
форми предмета;
• аналізувати схеми побудови композицій вітражу 
відомих художників;
• роботи з обмеженою палітрою, складання кольорів;
• створення орнаментальної композиції за стилізованихми 
мотивами.

ОЧІКУВАНІ	КІНЦЕВІ	РЕЗУЛЬТАТИ
 
 Представлена мета може бути досягнута за умов, 
якщо буде:
• Створено єдину систему загально художньої профільної 
підготовки дітей, багаторівнева і взаємодоповнююча 
програма курсу, що забезпечує різні потреби учнів;
• Розвинені методологічна і психологічна культура 
педагогів;
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• Підготовлено умови для переходу до нової структури;
• Основна функція додаткової освіти складається і в 
професіоналізації (частина контингенту учнів), з іншого 
боку у формуванні загальної культури дітей - мистецтво 
повинно стати важелем для духовного розвитку дитини.

 Формами підведення підсумків реалізації 
додаткової освітньої програми можуть бути: виставки, 
фестивалі, майстер-класи, конкурси, навчально-дослідні 
конференції тощо. Поряд з основною формою організації 
навчального процесу -  уроком - проводяться екскурсії 
в краєзнавчі музеї; використовуються відеоматеріали 
про художні музеї,  картинні галереї, творчість відомих 
вітражистів.

Вимоги до рівня підготовки учнів
Особисті якості:
• художній смак і фантазія;
• почуття кольору і колірної гармонії;
• точність в рухах пальців рук;
• акуратність;
• терпіння;
• витривалість.
 До кінця курсу навчання учні повинні отримати 
професійні навички і освоїти основні види робіт:
• розуміти основи композиції, кольорознавства, 
вітражного мистецтва;
• Володіти інформацією про різні види скла, техніки його 
обробки і спеціальних інструментів для нарізання скла;
• типи барвників і пігментів;
• види припою, технологію і склад приготування смол і 
синтетичних складників;
• роботу верстата для гравіювання;
• освоїти технологію монтажу вітражів, способи протягу-
вання профілю з алюмінію, міді.
• створення ескізів вітражів;
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• підбирати скельця за кольорами малюнка;
• вирізати і виготовляти за кресленнями і шаблонами 
деталі зі скла;
• наносити візерунок способом гравірування або трав-
лення;
• скріплювати електропаяльником складові частини;
Учні повинні знати:
- особливості образної мови вітражу, єдність 
функціонального та художньо-образного початків і їх 
соціальну роль;
Учні повинні вміти:
- створювати композиції, моделювати вітраж  у 
архітектурно-дизайнерські об’єкти;
- моделювати в своїй творчості основні етапи художньо-
виробничого процесу виготовлення вітражу;
- працювати з натури, по пам’яті і уяві над ескізами і 
проектуванням конкретних оформлювальних завдань у 
техніці вітражу;
- використовувати в композиціях ритм ліній, кольору, 
обсягів, статику і динаміку, фактури;
- створювати композиції на предметній площині;
- працювати над ескізом монументального твору (вітраж);
- використовувати різноманітні матеріали.

СПИСОК	ЛІТЕРАТУРИ

• Орієнтовна програма для дитячих художніх шкіл та об-
разотворчих гуртків допрофесійної підготовки.
• Робоча програма з виробничого навчання, професія 
«Вітражник» 2-3 розряди.
• Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих 
робітників 7135 Вітражник, кваліфікація вітражник 2-3 
розряду.


