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Тема уроку: Декоративні шрифти 

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: 

У дизайнерській роботі не обійтися без шрифту, який є 
важливим, а іноді і вирішальним елементом композиції будь-якого 
плакату або реклами. Без шрифту не виконати художнього оздоблення 
книги або журналу, не намалювати барвисту етикетку, не обійтися у 
багатьох випадках життя: скрізь закликає і агітує, радить і попереджає, 
вказує ипредлагает щось шрифтовий напис. 

Ми не замислюємося, чому саме цим, а не іншим шрифтом 
виконана реклама або плакат, заголовок на книжковій обкладинці або 
напис на вивісці магазину. Між тим попереджувальний про небезпеку 
напис виконують буквами, які легко читаються на відстані і відразу 
впадають у вічі, приковують нашу увагу. Виконуючи тривожний і 
помітний або спокійний і малопомітний напис, дизайнер шукає 
найбільш відповідний по малюнку шрифт: строгий або вільний, 
контурний або такий, що відтіняє, плакатний або декоративний. 

Приміром, для оформлення книги історичного змісту дизайнер 
знайомиться із стильовими особливостями шрифтів описуваної епохи, 
бо особливості історичної епохи, її культура, стиль не могли не 
позначитися на малюнку шрифтів того часу. Тому, створюючи нові, ми 
не повинні забувати старих шрифтів --, що вийшли із вживання, вони 
знадобляться не лише при оформленні історичної книги, але і 
допоможуть повніше відчути епоху, яку ми хочемо виразити. 



Антична епоха, наприклад, залишила нам чудовий зразок 
римського капітального шрифту, який і зараз є зразком мистецтва 
шрифтонаписания. Середньовіччя, з його готичним стилем в 
архітектурі, дало нам різноманітні готичні шрифти, що стали 
національними в Німеччині, а Ренесанс -- антикву. Епоха класицизму в 
мистецтві і літературі принесла нам нову, классицистическую антикву, 
що відрізняється від старої великим контрастом штрихів і тонкими 
довгими зарубками. 

На основі нової антиквы в епоху романтизму було створено 
безліч мальовничих, орнаментованих шрифтів, які використовуються 
нині як декоративні. Сучасні антиквенные шрифти є не чим іншим, як 
модифікацією шрифтів, створених на основі римського капітального і 
классицистической антиквы. 

 Виникнення шрифтів, позбавлених контрасту, з масивними 
прямокутниками-зарубками (єгипетських), а також без зарубок 
(гротескових) пов'язано з розвитком промисловості і торгівлі в 
минулому столітті. Для реклами знадобилися прості, помітні і виразні 
шрифти. 

У Росії в дореволюційний час друкарні користувалися безліччю 
різноманітних, особливо декоративних шрифтів, які застосовувалися 
для прикраси книжкових палітурок і титульних листів. Частина їх із-за 
манірності і химерності виявилася неприйнятною для нашого часу, 
хоча деякі текстові друкарські шрифти -- латинська, звичайна, 
елизаветинская і академічна гарнітури -- широко використовуються 
нарівні з новими, створеними радянськими і російськими художниками. 

У своїй практиці мені доводилося стикатися з тим, що кожен 
дизайнер по своєму класифікує шрифти. Я Вам пропоную свою версію, 
і сподіваюся, що вона недалека від правильної. 

Текстові і титульні шрифти, що мають у своїй основі графічні 
признакиримского капітального шрифту колони Трояна в Римі. 

Шрифти з помірною контрастністю типу старовинної антиквы з 
гострими закругляющимисязасечками, так звані медиевальные, а 
також контрастні, производимыеот новою, классицистической, 
антиквы з тонкими довгими зарубками -- звичайні.Антиквенные можуть 
відноситися не лише до цього розділу, але і до разделудекоративных 
шрифтів. Наприклад, антиквенный шрифт, виконаний контуром, 
илиорнаментированный. Римський капітальний шрифт лежить в основі 
більшості современныхлатинских шрифтів. Відрізняючись простотою 



форм, він в той же час являетсяклассическим зразком краси і 
урочистості. Древня антиква в чистому видеможет використовуватися 
в написах особливої урочистості і значущості, приміром, на дипломах, 
почесних грамотах і так далі. Жирна антиква (англійська) 
хорошодекорируется і трансформується по зображенню і щільності, а в 
чистому вигляді еечаще застосовують в творах російської класичної 
літератури і музыкиXIX століття. 

Шрифти малоконтрастні, типу бруски і єгипетські з товстими 
прямоугольнымизасечками і італійські з дуже широкими 
горизонтальними зарубками. Онинесколько ваговиті і громіздкі, 
використати їх як текстові не слідує. 

Шрифти із зарубками, що ледве намітилися, перехідні від 
шрифтів із засечкамик рубаним (гротесковим) без зарубок і шрифти 
типу стрічкової антиквы, контрастныебез зарубок. Дуже близькі до 
древньої антикве стрічкові шрифти можуть бути использованыкак 
заголовні і текстові, тому що вони необтяжені особливими 
декоративнымиэлементами. Проте дизайнер, при необхідності, може їх 
декорувати, не нарушаяпропорций, зробити такими, що відтіняють, 
об'ємними або контурними. 

Шрифти рубані (гротескові) без зарубок, неконтрастні. Вони 
можуть найтиширокое застосування в плакатах, рекламі, при написанні 
гасел, закликів. Этишрифты добре читаються на відстані. Вони також 
можуть бути декоративними, якщо ихвыполнить в кольорі, контуром 
або відтіняють. 

Рукописні, каліграфічні і вільно написані кистю, а також 
шрифти, що мають подібність з рукописних. Декоративно виглядає 
напис на почесній грамотеили дипломі, на запрошенні або візитній 
картці, текст поздравительногоадреса, виконаний каліграфічним 
шрифтом. 

Контурні, відтіняючі і об'ємні декоративні шрифти різних груп, 
объединенныепо схожості декоративного рішення букв. Контурность 
робить їх легенями при различныхразмерах, і напис, виконаний таким 
шрифтом, може добре поєднуватися з наборнымтекстом і прикрашати 
його. Також їм можна знайти застосування в рекламі, афішах, 
плакатах. 

Так звані національні шрифти: старовинний російський, 
український, грузинський, вірменський, індійський, арабський, 
китайський (вірніше, імітація цих шрифтів). Ці шрифти, звичайно, 



краще використати для написів на ту або іншу національну тему. 
Наприклад, для реклами індійського фільму правильним буде 
використання імітації индийскогонационального шрифту. Готичний 
шриф краще використати як декоративний для написаниятекста про 
історію Німеччини і так далі 

Декоративні, орнаментовані, старі і нові, на російській і 
латинській основі шрифти.Їх можна широко використати для створення 
дизайну етикеток, художньою литературыи інш. 

Шрифти для художнього оздоблення - рукописні і друкарські 
ініціали. 

Практична робота: 

1. Для виконання знадобиться 1 листи формату А4 та 1 листи формату  

А3. 

2. На А4 виконати декоративне оформлення перших літер вашого ПІБ 

 На форматі А3 виконати напис декоративним шрифтом фірмової 

вивіски: 

  

Фото виконаної роботи переслати на ел.почту:  

maletz_natasha@ukr.net 

або телеграм +3 8066 28 78 117 

mailto:maletz_natasha@ukr.net


 



 



 

  

 

 



Перевірка знань: 

1. Що таке шрифт ? 

2. Які елементи букв ви знаєте? 

3. Охарактеризуйте шрифт Зодчого? 


