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  Практична робота: Готичний шрифт 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів із шрифтами; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; виховувати 

професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріали уроку: 

Готичні шрифти — сімейство почерків латинського письма епохи 

середньовіччя. Виникло в XI століття, прийшовши на 

зміну каролінзькому унціальному листу. 

З початку друкарства з'явилися набірні готичні шрифти — 

знаменита Біблія Гутенберга була набрана варіантом текстури. В Італії перші 

друковані книги з готичним шрифтом з'явилися в 1473 р. 

Сама назва (від «варварського» народу готський, насправді не має 

ніякого відношення до цього шрифту) було запропоновано в XV 

століття діячами італійського відродження, що вважали такі шрифти 

«варварськими» і протиставляли їх давньоримській писемності. У 

романських і східноєвропейських країнах антиква була прийнята відразу, 

однак у німецьких народів (а також у народів, що перебувають під 

культурним домінуванням останніх — фінів, естонців, латишів і т. д.) як 

«варварський шрифт» з тих же причин стала застосовуватися фрактура 

(різновид готичного письма), при цьому вона чітко протиставлялася антикві 

як відмінна система писемності і ніколи не використовувалася для письма на 

мовах, де вона не використовувалася (наприклад, німецько-латинські, 

німецько-французькі чи німецько-чеські тексти 

(словники, білінгви або глоси) писалися фрактурою для німецької та 

антиквою для латинської, французької або чеської). Надалі відмову від 

фрактури було пов'язано (частково) з буржуазними революціями —

 голландці відмовилися від фрактури під час нідерландської 

революції, англійці і шотландці під час англійської революції, шведи під 
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час «ери свобод» у середині XVIII століття, в Норвегії та Данії фрактура до 

кінця XIX століття, в Німеччині до середини XX століття, хоча антиква 

активно використовувалася з кінця XIX століття. 

З XVI століття готичне письмо поступово витіснялося шрифтами на 

основі антикви, близькими до сучасних; найдовше (до 1918 і почасти 

до 1945) готичний шрифт зберігався в Німеччині і в Латвії (латиська мова 

офіційно була переведена з готичного шрифту на антиква в 1926 році, а 

німецькі видання в Латвії та Естонії продовжували друкуватися готичним 

шрифтом і після цього). Широко вживався в Німеччині перед XX століття. 

Заборонений під час Третього рейху в 1941 році. Зараз готичні шрифти 

використовуються в декоративних цілях, а також для деяких математичних 

позначень. 

Загальний вигляд готичних символів визначається використанням 

приборів для писання гусячим пір'я, обрізаних по діагоналі. Друкарська 

кромка в більшості випадків розташовується під кутом 45 ° до базової лінії 

рядка. 

Букви розташовані дуже щільно і ширина штрихів близька до 

ширини міжштрихових проміжків — це пояснюється необхідністю економії 

дорогого пергаменту (звідси англійська назва готичного письма —

 Blackletter). Широко використовуються лігатури і скорочення. 

Практична робота: 

1. Для виконання знадобиться 2 листи формату А3. 

2. За допомогою Готичного шрифту виконати написання алфавіту за 

зразком (бажано виконувати пером): 
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3. За допомогою ГОТИЧНОГО шрифту виконати написання афоризму 

 
 



 
 

 



 
 

Фото виконаної роботи переслати або в соцмережі в групу або на 

ел.почту  maletz_natasha@ukr.net 

 

Перевірка знань: 

1. Що таке шрифт ? 

2. Які елементи букв ви знаєте? 

3. Охарактеризуйте шрифт Зодчого? 


