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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

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

                  настінних панно. 

УРОК: 56-57 

Тема: Монотипія виконана олійними фарбами. Монохромна монотипія 

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 виконана олійними фарбами . 

Для виконання монотипії олійними фарбами 

можна користуватися звичайними фарбами в 

тюбиках і баночках. Буває так, що фарби надто густі 

і їх треба розводити розчинником № 1(пеніном) або 

скипідаром. Фарба повинна бути трохи густішою, 

ніж сметана. На пензель не можна набирати багато 

фарби і класти її повним мазком, бо при відбиванні 

(друкуванні) вона розмажеться і дасть небажану 

пляму. Надто тонший шар фарби дає теж 

негативний результат: він надто блідо виглядатиме 

на відбитку. Папір для монотипії на відміну від 

монотипії акварельними фарбами зволожується не 

водою, а розчинником або скіпі даром. Розчинник 

розбиває фарбу на дрібні краплини і відбиток має 

гарний вигляд.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZVym_xuuQ7I 

https://www.youtube.com/watch?v=aLRYa6vWOPU 

 

Монохромна монотипія виконана олійними 

фарбами. 

При виконанні монотипії акварельними фарбами йшла мова про поліхромну 

(багатоколірну) монотипію. Є ще й інший вид монотипії, так звана монохромна, тобто 

одноколірна монотипія. Найчастіше її виконують чорними або коричневими кольорами, 

але можна іншими темними кольорами. Одноколірну монотипію можна виконувати 

друкарською і олійною фарбами, але олійну треба спочатку підготувати, тобто 

знежирити. 

З цією метою треба видавити з тюбика олійну фарбу на газетний папір або 

промокальний папір (серветки), коли папір вбере у себе жир, фарба знімається і вона 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVym_xuuQ7I
https://www.youtube.com/watch?v=aLRYa6vWOPU


готова до вжитку. Якщо не обезжирити фарбу, то порушиться чіткість відбитку, а також 

він довго сохнутиме. Для монохромної олійної монотипії використовується скло, 

плоский прозорий чи шматок відшліфованого лінолеуму. 

  
Для роботи у техніці монохромної монотипії потрібно менш ніж дві скляні площини: 

гладкий пластик, лінолеум, фотовалик, обезжирена фарба, чистий аркуш паперу для 

готової роботи та ескіз композиції старанно продуманий, виконаний олівцем в 

натуральний розмір.  

 



Лопаточкою набирається фарба і намазується на фотовалик по всій його площині. 

Потім валиком на одній із пластин фарба розкачується до рівномірного шару на поверхні 

валика. Тепер валиком фарба розмазується на другій пластині так, щоб вона лягла 

тонким рівномірним шаром. Отже, треба кілька разів прокатати валик в один, а потім 

інший бік (по вертикалі й горизонталі) акуратно до країв пластинки, щоб усюди була 

однакова товщина шару фарби. 

Потім кладеться чистовий папір на покриту фарбою пластинку дуже легко, не 

пригладжуючи руками. Від пластинки він має бути більшим по краям на 5-7 см. Кінці 

паперу приколюються кнопками до дошки чи поверхні столу на якій лежить скло з 

накатаною по ньому фарбою. На чистий папір кладеться приготовлений ескіз композиції 

малюнком на верх і теж закріплюється скотчом. 

Увесь час треба стежити, щоб не притискати папір руками до пластини, намазаної 

фарбою, бо кожний дотик дасть відбиток на папері. По малюнку, шариковою ручкою 

треба обводити зображення. У місцях, де проводиться лінія на звороті чистого паперу 

відіб’ється фарба по самій лінії чітко і біля неї злегка, від невеликого дотику паперу до 

поверхні фарби. Якщо треба мати темну площину, то можна її заштрихувати – усі 

штрихи буде чітко видно. Якщо не потрібно, щоб було видно штрихи, а лише гладка 

темна площина, то краще доторкнутися в тому місці якимось м’яким предметом, але 

краще зробити це пальцями. І кульковою ручкою, і пальцями можна регулювати тон: 

сильніший натиск дасть темніший тон, а легший – сірий або світліший тон. Лінія також 

може бути різна. Рукою можна досягти різної сили і ширини штриха., та малюнок тоді 

буде різноманітний і цікавий. Малювати так, щоб не дотикатися ні лівою, ні правою 

рукою до паперу з пластинкою досить важко. Можна зробити маленьку підставу під руку 

– муштабель, а тверду, негнучку лінійку обперти з двох кінців на невисокі предмети так, 

щоб папір пішов під лінійку. 

Після закінчення малювання треба перевірити чи не було пропущено якоїсь деталі, чи 

правильно чергуються темні й світлі місця. Коли все гаразд, тоді робота знімається і 

кладеться для просушки. 

Треба пам’ятати, що при монотипії відбиток буде повернутий на 1800 (дзеркально). 

При зображенні людини це треба враховувати. 

https://www.youtube.com/watch?v=0bWMS03Tmnc 

https://www.youtube.com/watch?v=NQsJNc7_FAk 

https://youtu.be/cNL-C-R37eI 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net  

https://www.youtube.com/watch?v=0bWMS03Tmnc
https://www.youtube.com/watch?v=NQsJNc7_FAk
https://youtu.be/cNL-C-R37eI
mailto:mTanatko@ukr.net
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