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Тема уроку: Готичне письмо ХІ-XVстоліть 

Шрифт Готичний 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів з шрифтами Готичний; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; 

виховувати професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріали уроку: 

Готичне ПИСЬМО Х1-ХУ СТОЛІТЬ 

У другій половині XI ст. в каролінгському мінускулі спостерігається 

перетворення округлих елементів літер у вузькі зламані. Зароджтється 

готичне письмо. 

Термін «готика» (від італ. допсо - готський) ввели італійські 

гуманісти в XV ст.. намагаючись поєднати варварську, на їхню думку, 

культуру середньовіччя з германською культурою племен готів. Готичне 

письмо виникло за 100 років до відповідного стилю в архітектурі Відомо, 

що середньовічні каліграфи не знали терміна «готичне письмо». Цей 

термін з’явився в епоху Відродження у XV ст. 

За період існування готичного письма відомі такі його основні типи:  

• Текстура 

• Ротунда 

• Бастарда 

• Iвабське письмо 

• фрактура 

• канцлей  

 

Текстура - від лат. textura (тканина). Особлігвістю текстурних 

мінускулів є письмо, яке щільно і рівномірно покриває смуту сторінки 

книга, гармонійна відстань між вертикальними штрихами, внутрішній 

простір приблизно дорівнює товщині основного штриха. Текстура добре 

відображена в першодруках Йоганна Гутенберга: календарі (1447 р.), Біблії 

(1455 р.) 

Готичний курсив у ХІІІ-ХІV ст. був улюбленим почерком канцелярій 

багатьох західноєвропейських країн (рис. 21). 



 
Рис. 21. Текстура XIV ст. 

Ротунда - від лат. rotundus (заокруглений). Цей шрифт з'явився в ХШ ст. 

в Італії й був значно ширший від текстури, у ньому зберігаються приємні 

заокруглення від каролінгського мінускула, він світліший від текстури, у 

ньому відсутні злами в нижніх частинах рядків і він зручно читатиметься й 

швидко напишеться (рис. 22). 

 
 

Бастарда - від франц, bastard (несправжній). Цей шрифт з”явився у 

Франції в XIV ст. За своїм характером він стоїть між канцелярським 

курсивом і книжковим письмом (рис. 23). 

 
Наприкінці XV ст. у Нюрнбергзі з’явився один із численних варіантів 

готичних рукописних шрифтів часів Ренесансу - швабах (рис. 24). 

 
 

Дослідження засвідчили, що саме з нього почалося 
становлення німецького друкарського шрифту. Швабське 



письмо нагадувало більш досконалу ротунду. 
Шрифт канцлей (від нім. kanzlei - канцелярія) народжений і 

виплеканий у придворних канцеляріях, де красота почерку 
набула першорядного значення (рис. 25). 

Фрактура - від нім. fraktur (надлом). Витончене письмо із завитками, 

характерне для придворних канцелярій. У його розробці брав активну участь 

Альбрехт Дюрер. У 1513 р. цим шрифтом був надрукований «Молитовник 

Максиміліана». Шрифт «фрактура» мав проміжні форми між готикою та 

антиквою. Фрактура була основним національним шрифтом у німецьких 

землях і збереглася до наших днів (рис. 26). 

 

 



 



 

 

Шрифтова композиція — це гармонійно пов'язаний між собою набір 

букв, блоків тексту та інших його деталей, із яких склада ється композиція. 

Практична робота: 

1. Для виконання знадобиться 1 листи формату А3 

2. За допомогою шрифту Готичний виконати написання 

шрифтової композиції: 

 

Найщасливіша людина та, 

яка дарує щастя 

найбільшому числу людей. 
 

Зразок роботи: 

 



 

 

 



 

Перевірка знань: 

1. Що таке шрифт ? 

2. Які елементи букв ви знаєте? 

3. Охарактеризуйте шрифт готичний? 


