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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Тема № 5. Техніки виконання рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів,    

                  настінних панно. 

УРОК: 52-53 

Тема: Поняття монотипії. Технологія монотипії 
Мета: 

 Ознайомлення з поняттям розпис, історія виникнення розписів, декоративні 

розписи предметів, техніки виконання розписів. 
 Вивчити способи інсталяцій вітрин, визначити послідовність виконання 

підготовчих робіт; 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Моноти́пія — це різновид графіки, виконаний шляхом малювання на гладкій 
поверхні, яка не поглинає фарби. Поверхня (або матриця) історично складається з 
мідної пластини для гравюри, але в сучасних умовах може використовуватись 
також цинк, скло, органічне скло тощо. Після нанесення малюнка він 
переноситься на лист паперу шляхом притискання, зазвичай з 
використанням друкарського верстату. 

 
Монотипії можна також створювати шляхом нанесення на цілу поверхню фарби 

з подальшим використанням пензлів чи ганчірок для усунення фарби та 
створення від'ємного зображення — тобто створення світла в ділянках 
непрозорого кольору. Фарба може бути на олійній або водяній основі. У випадку 
фарби на олійній основі папір може бути сухим, у разі чого зображення буде 
контрастнішим, або вологим, що дозволяє отримати приблизно на 10% більше 
тональностей. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82


 
Монотипія дозволяє отримати унікальний відтиск; більшість фарби залишається 

на папері після притискання. Іноді можна зробити подальші відтиски, але вони 
істотно відрізнятимуться від першого і загалом вважаються нижчої якості. Другий 
відтиск з тієї самої плати називається «привидом». Для прикрашання 
монотипового відтиску можуть використовуватися трафарети, акварельні фарби, 
розчинники, пензлі та інші засоби. Монотипії зазвичай виконуються спонтанно, 
без попереднього нарису. 

 
Фрактальна монотипія (англ. fractal monotypy) - вид фрактальних малюнків, які 

отримані методом монотипії. 
Стохатіпія - вид монотипії, який складається з стохастичних фракталів. Стохатіпію 

називають також фрактальної монотипією. Найбільш цінними вважаються фігуральні 
стохатіпіі, тому що ймовірність виникнення образу людини при виготовленні 
стохатіпіі значно менше, ніж пейзажу. 

Під фрактальними утвореннями маються на увазі деревоподібні візерунки, що 
виникають при растекании акварелі або гуаші під час виконання монотипії. 
Головною відмінністю монотипії є неповторність робіт, і великий елемент 
випадковості в остаточному результаті. За допомогою монотипії легше створити 
абстрактний образ, ніж образотворчий. Однак і в створенні образотворчих образів 
монотипія володіє великим потенціалом видовищності й несподіванки. 

https://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7


0Основною складністю при виконанні образотворчих робіт текучими фарбами є 
передбачення і контроль поведінки фарби після поділу матриці та паперу. 

Елемент непередбачуваності, унікальність, легкість виконання, багатство 
можливостей добре характеризують Монотипію як графічну техніку. 

Монотип володіє як великою різноманітністю сюжетів, так і різними 
застосуваннями. 

Монотип також може бути використаний як додаткова техніка в 
графічних роботах змішаної техніки. 

Монотипія як графічна техніка  
Метод виконання монотипії можна описати просто - будь-яка барвна субстанція 
наноситься на будь-яку гладку або фактурну тверду поверхню, потім здійснюється 
друкування шляхом притиснення до матриці цільової поверхні-відбитка.  

При цьому виді графіки виходить один відбиток (моно) на папері зі скла 
(аркуша міді та ін), на яке нанесено фарби. Зверху поміщають аркуш паперу і 
притискають його до поверхні. На папері утворюється відбиток з незвичайними 
візерунками, які не можуть бути повторені художником. Образ на відбитку носить 
випадковий (Стох) характер. Художник після друку вибирає ті відбитки, які 
задовольняють його з естетичної привабливості і сюжету. З багатьох відбитків 
вибираються лише деякі. Тому художники рідко використовують техніку 
монотипії: вона досить трудомістка і вимагає великої кількості матеріалів і 
чимало терпіння.  

Перейдемо до більш докладного розгляду матеріальної частини даної 
техніки.  
Почнемо з фарб. По відношенню до фарб ця техніка всеїдна «Акварель, гуаш, 
темпера, акрил, масляні фарби, офортні, друкарські, для повного відриву можна 
використовувати і будівельні види фарб. Фарби використовуються як з 
розчинниками, так і в чистому вигляді - в залежності від завдань. Також широкий 
і різноманітний вибір поверхонь, з яких можна робити відбитки: папір, різні види 
картонів, пластик різної товщини, пластини з різних металів: цинк-мідь-сталь-
латунь. А також скло, оргаліт й фанера! Полотно і дерево, камінь! Головне, щоб 
фактура поверхні відповідала завданням і цілям художника. А ось питання 
внутрішнього відчуття того, яка повинна бути поверхню, приходить з вашим 
особистим досвідом.  

Загалом, ставлячись до типів фарб, слід зазначити, що в залежності від мети 
художник повинен варіювати густоту і плинність фарби згідно цілям своєї роботи. 
При високій плинності фарба утворює характерні фрактальні освіти, а при високій 
густоті або, навпаки, при сильній розрідження і тонкому шарі нанесення - 
фактури, схожі з точковими або утвореними дрібними плямами. 

Фактури ці рівномірні при розрідженою фарбі і повторюють рухи і фактуру кисті 
(як напівсухі Тушеві кисті) при великій густині. Однак остаточного узагальнення 
тут зробити не можна, - все залежить від обраного автором типу барвистого 
матеріалу. Наприклад, при роботі маслом фрактальні знання будуть, швидше за 
все, в області об'ємної фактури однієї кольорової плями.  

Що ж стосується поверхні, то тут будь-який вибір буде обумовлювати вид 
роботи і будь-який же вибір можна назвати виправданим, в залежності від мети. 

https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96
https://ua-referat.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


У розрахунок необхідно приймати змочуваність матричної поверхні та її 
здатність до вбирання барвистого матеріалу і розчинника (води або іншого) як 
чинники, важливі для створення роботи. Зокрема, наприклад, при акварельного 
монотипії, якщо поверхня сильно вбирає барвник, а потрібна висока прозорість, 
то слід очікувати білих плям. При монотипії, наприклад, гуашшю, якщо поверхня 
сильно вбирає розчинник, то можна припустити, що густота фарби буде більш 
високою, і т. д.  

Таким чином, за допомогою барвистого матеріалу, поверхні матриці і поверхні, 
на яку проводиться друк, можна опосередковано контролювати остаточний 
результат.  

«Фарба наноситься на поверхню також різними інструментами: рука і пальці 
художника, кисті, мастихіни, різні шпателі, в тому числі фігурні. Також 
застосовуються валики з різними фактурами. 

Для відбитка з листів пластику та металевих листів використовують офортні 
верстати. Для відбитка з літографського каменю - використовується літографський 
друкарський верстат.  

Для вибирання фарби з друкованої поверхні використовують, починаючи від 
простої тканини, до всіляких специфічних матеріалів: сірники, сталева губка для 
чищення посуду, вушні палички ...  
Ну і нарешті, види поверхонь, на які друкує відбиток: папір, різні види - від 
простої до офортної, кольорові папери, пластик, фанера, камінь, скло, метал, 
полотно мистецький та різні тканини. Загалом, є привід для фантазії ».  

https://www.youtube.com/watch?v=yWBlXcLmfNA 
https://www.youtube.com/watch?v=DY7UgRaItyI 
https://www.youtube.com/watch?v=YWz9SdOI7CE2 
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Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yWBlXcLmfNA
https://www.youtube.com/watch?v=DY7UgRaItyI
https://www.youtube.com/watch?v=YWz9SdOI7CE2
mailto:mTanatko@ukr.net

