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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

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

                  настінних панно. 

УРОК: 54 

Тема: Способи застосування різних видів фарб. 
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 

Монотипія - це дивовижний вид творчості, який займає середню позицію між 
графікою і живописом, психологією і мистецтвом. Монотопія є одним із способів 
самовираження і прояву своєї індивідуальності. Проста, але в той же час дивовижна 
техніка малювання дозволить створювати унікальні роботи всього за один прийом. 

 
Техніка створення 
Монотипія - це унікальна техніка друкування, яка зуміла об 'єднати в собі якості 

живопису, естампа і малюнка. Її суть полягає в нанесенні фарб на рівну поверхню і 
подальшому відбитку малюнка на папір або іншу плоску поверхню. Картини завжди 
виходять різними, надалі їх можна залишити такими, як є, або домалювати всілякі 
фрагменти, отримуючи закінчену роботу. 

Цей вид мистецтва без особливих зусиль можуть освоїти діти молодшого 
дошкільного віку. Надайте їм можливість малювати різних метеликів і квіти, і нехай 
вони "друкують" ці зображення. Малюки будуть в захваті від такого творчого 
процесу, але в той же час вони долучаться до даного мистецтва і будуть оволодівати 
технікою роботи з пензлями і фарбами. Головне завдання - пробудити в малюках 
фантазію. Для цього також підійде техніка "монотипія пейзажна". За допомогою 
відбитків виходять унікальні картини і пейзажі, які допомагають розвинути у дітей: 
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 уява; 
 дрібну моторику рук; 
 образне мислення; 
 творчі (художні) здібності. 

Необхідні матеріали та інструменти 
Щоб отримати картинку в техніці монотипію, потрібно підготувати певний перелік 

матеріалів та інструментів: 
1. Гладка і рівна поверхня. Ви можете вибрати пластик, клеєнку, скло або 

глянцевий папір. Поверхня, на яку будуть наносити фарбу, не повинна пропускати 
воду. Новачкам найкраще використовувати глянцевий папір. Дуже цікаві результати 
виходять при використанні фактурних поверхонь, а відбиток краще робити на 
гладкому папері. 

2. Фарби: 
 Гуаш дає гарні розлучення і майже не просвічується. Її головний мінус 

полягає в тому, що при висиханні малюнки стають бляклими і непрезентабельними, а 
все через те, що до складу барвника входить крейда. Ситуацію виправляють за 
допомогою звичайного молока, невелику частину якого розбавляють з гуашшю в 
окремій ємності. 

 Акварель чудово підходить для занять творчістю з дітьми (її легко змивати). 
При накладанні фарби густим шаром без пробілів можуть вийти досить цікаві 
результати. 

 Олійні фарби - найкращий варіант для професійних майстрів. Такі барвники 
не підходять для роботи з дітьми, оскільки попередньо поверхню необхідно змастити 
машинним маслом. Однак художник за один раз може зробити кілька відбитків.  

 Акрил також підходить лише для дорослих майстрів. Він швидко сохне, при 
цьому потрібно використовувати спецодяг. 

3. Папір, на який буде передруковано зображення (можна використовувати 
фактурну). 

4. Пензлі. Найкраще підійде жорсткий ворс, він краще тримає фарбу і не так сильно 
ковзає. Можна використовувати шпателя або валики. 

5. Вода. 
Образотворче мистецтво: історія створення 

монотипії 
Нетрадиційне малювання "монотипія" 

було винайдено гравером і художником 
італійського походження Джованні 
Кастільйоне. Хоча його роботи смутно 
нагадували монотипії художників-
послідовників, проте саме він вирішив об 
'єднати верстат з кустарною працею. 
Найбільш яскравими представниками цього 
напрямку є такі майстри, як Едгар Дега і 

Вільям Блейк. 
Малювання: монотипія пейзажна 



Назва цієї техніки говорить сама за себе: завдяки ній можна малювати пейзажі. У 
роботі використовують найрізноманітніші барвники: гуаш, акрилові або олійні фарби, 
акварель тощо. Після того як комбінація з фарб буде перенесена з гладкої поверхні на 
папір, потрібно домалювати пейзаж. В даному випадку дуже важливо розглянути 
якийсь малюнок в відбитку, щоб закінчена робота виглядала гармонійно. 

00Монотипія пейзажна - нетрадиційна техніка малювання, яка дуже проста у 
виконанні, тому її дуже часто застосовують для навчання творчості юних художників. 

Як малювати картини в техніці монотипію 
Насамперед необхідно подумати над тим, що саме ви 

хочете отримати в підсумку, і як буде виглядати готова 
картина. Фарби наносяться на скляну або другу 
поверхню, що не пропускає вологу. Рухи при цьому 
повинні бути вільними і розкутими. Фарби потрібно 
наносити не сильно густо, але між ними не повинно 
бути ніяких просвітів. Робота повинна виконуватися 
швидко, щоб фарба не висохла (найшвидше сохнуть 
барвники на водній основі). 

Монотипія - це творчість, що передбачає відбиток 
фарби з однієї поверхні на іншу. Коли картина буде 

намальована на склі, зверху на неї накладають білий лист, акуратно руками 
притискають і розгладжують. 

З усією акуратністю лист знімають зі скла - ефект повинен вийти несподіваним. 
Відбитки роблять різними способами: 

 верхній аркуш паперу потрібно прогладжувати з різною силою натиску; 
 на оригінал можна наносити меншу або більшу кількість фарби; 
 накладаючи папір на оригінал, його можна злегка зрушувати в різні боки.  

Таким чином монотипія виходить менш чіткою, а межі між фарбами можуть 
стертися. 

Монотипія в психології 
Найбільш відомі приклади використання монотипії в психології - це плями 

Роршаха. Багато хто чув про психологічний тест, який дозволяє досліджувати 
особистість. У 1921 році психіатр зі Швейцарії Герман Роршах створив десять чорно-
білих і кольорових монотипій. Людині пропонують поглянути на них і описати, що ж 
вони бачать на картинці. Кожна людина інтерпретує картинки по-своєму. У даному 
тесті не існує неправильних відповідей, проте психолог, відштовхуючись від описів 

випробуваного, може чітко уявити 
особливості його психічного та 
емоційного стану. 

Асоціації, які виникають у пацієнта, 
можуть розповісти про його фобії, які 
створюють нерозв 'язні 
внутрішньолічнісні конфлікти, і глибоко 
прихованих бажаннях. 

Поради 



 Техніка "монотипія" передбачає використання принципу дзеркальності. Про це 
не варто забувати, інакше замість продуманих сюжетів і написів вийдуть незрозумілі 
клякси. 

 Для картин, виконаних за допомогою відбитків, найкраще використовувати 
акрилові фарби. Перевага таких барвників полягає в соковитості квітів і щільній 
консистенції. Завдяки цьому роботи виходять яскравими. Фарбу потрібно рясно 
наносити на поверхню, але при цьому не переборщити, інакше замість задуманих 
картинок можуть вийти клякси. 

 Монотипія - техніка малювання, завдяки якій можна створювати один 
унікальний відбиток. Звичайно, ви можете створювати декілька відбитків, але вони 
будуть схожі за формою та кольором. Потрібно враховувати, що скло і пластик 
створюють різні відбитки, одні і ті ж зусилля приведуть до різних результатів. 

Цікаві факти 
Художники з-за океану відзначилися своєю практичністю. Американські майстри 

перетворили монотипію на безвідходне мистецтво. Фарба, яка залишилася на склі, 
утворює оригінальну картину. Її оформляють у рамку і продають як витвір мистецтва. 
Монотипію в чистому вигляді використовують досить рідко. Найчастіше її 
застосовують у змішаній техніці: на віддрукованій картині поєднують різні форми і 
текстури, художники вгадують потрібні форми і домальовують їх за допомогою 
пензля. 

На сьогоднішній день монотипія - це не тільки вид творчості, а й особливий 
інструмент, який використовують у психології та педагогіці. Подібні заняття позитивно 
впливають на розвиток фантазії і просторового мислення. Ця техніка зможе 
сприятливо впливати на всіх членів сім 'ї. Дітям буде цікаво працювати з 
різноманітними квітами і вгадувати підсумковий результат, а дорослі зможуть 
зазирнути вглиб своєї душі і пізнати себе краще. 

 
 
Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 



 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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