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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

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

                  настінних панно. 

УРОК: 59 

Тема: Гравюра 

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 

Гравю́ра (фр. gravure) або рити́на — 

вид графічного мистецтва, створення 

тиражованих зображень шляхом 

контрастного друку з рельєфних 

поверхонь або через трафарет. Кожен 

відбиток з друкарської форми вважається 

авторським твором.  

Гравюра як різновид мистецтва 

виникла досить пізно у порівнянні з 

іншими різновидами мистецтв. Для друку 

спочатку використовували різні 

матеріали: тканину, дерево, шкіру, 

картон. Але всі вони обмежували тираж. 

З кінця 14 ст. в країнах Західної Європи 

поширилося використання паперових 

млинів. Гравюра одразу отримала 

дешевий та простий матеріал, 

надзвичайно легкий для друку та 

розповсюдження. Папір став класичним 

матеріалом майже всіх різновидів 

гравюри. З'явилися художники суто 

ритинники та їх колекціонери. Завдяки їм 

для людства збережені роботи граверів 

14-15 ст., найдавніші серед гравюр Європи. 

До процесу оздоблення долучилася і гравюра, що відокремилася від книги та стала 

самостійним елементом інтер'єру. Дереворити належать до найдавніщих різновидів 

гравюри. Китайські джерела стверджують про виникнення дереворитів у шостому 

столітті до н. е. Найдавніша з ритин Китаю на дереві належить до 9 століття. З дерев'яних 

дощок-матриць друкували не тільки зображення, а й тексти. В Кореї мають текст, що 

надрукували з дерев'яної дошки у 8 столітті. В Європі теж дереворити — давня ритинна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0


техніка. Вона схожа з технікою набоїв малюнків і візерунків на тканину. Матрицю 

робили на дошках як вздовж волокна деревини, так і на торцях. Поверхню дошки 

шліфують і ріжуть малюнок. Він не такий гнучкий, як на гравюрі різцем, але по-своєму 

привабливий. Відбитки були переважно чорного кольору. А різні фарби наносили 

пензлями. Робив спроби різати дошки як негатив (біле на чорному) відомий ритинник зі 

Швейцарії Урс Ґраф. Та це швидше виняток з правил. Хоча було дуже цікаво 

спостерігати на відбитках білі очі та вії, біле волосся, білі губи тощо. Принцип здивувати 

підхоплять пізніше майстри маньєризму та раннього бароко. Біблійні сюжети в 

дереворитах відтворив майстер з України Ілія в 17 столітті. Нові техніки гравюр 

витіснили ксилографію зі шляху мистецтва. І дереворити забули. Призабуту техніку 

відродили у 20 столітті. 

Матеріали для гравюри:  

 Картон. 

Найпростіший з них — це поширений картон. Його легко різати. Але картон 

швидко псується і не дає великих накладів. Але для малотиражних речей цілком 

придатний. 

 Лінолеум. 

 Органічне скло. 

 Пластмаси. 

 Металеві дошки зі сплавів. 

Гравюра на картоні. 

Для цієї техніки придатний картон різних сортів. Інструментами можуть бути ніж, 

скальпель, загострене шило. 

Малюнок по картону наноситься олівцем. Техніка гравірування зводиться до 

вирізування певного малюнка та його деталей і 

видалення тих місць, які на відбитку повинні 

вийти світлими. Випуклі місця виконують роль 

друкарської форми. 

Вирізавши ножем або скальпелем малюнок 

кінчиком підважують кілька шарів паперу і 

відривають їх від картону. В окремих місцях 

можна просто витиснути деталі чи риски, які при 

відбитку мають бути білими.  

У гравюрі на картоні не можна досягти таких 

контрастних переходів, як це роблять на 

лінолеуму чи дереві, але в цьому виявляється 

самобутність гравюри на картоні. Фактура 

картону, видалених паперових місць буде 

передана при друкуванні на аркуші паперу. Іноді 

такий відбиток чимось нагадує літографію, 

водночас відчувається структура картону. Деякі 

опуклі деталі можна наклеювати з окремого 

картону. 



Для друкування випуклі місця треба покрити фарбою. Рівномірно розкладена 

друкарська або олійна обезжирена фарба наноситься гумовим валиком на випуклі місця 

картону. Картонну форму рівномірно покритою фарбою, притискають аркушем паперу 

значно більшого розмірів, щоб потім залишити поля. Друкують відтиск за допомогою 

фотовалика або пляшки наповненої піском, прокочуючи по поверхні аркуша паперу. 

Можна використовувати металеву чи пластмасову лінійку, притискуючи її ребром і 

рухаючи нею із краю в край. Найкращі результати можна отримати, прокочуючи 

картонну форму, прикриту аркушем паперу, між валиками офортного верстата. 

Друкувати гравюру на картоні можна, як на білому, так і на тонованому різних сортів. 

Цим можна досягти глибшої виразності композиції. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Jqz1hJFzjs 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Qu65G224 

https://www.youtube.com/watch?v=rzHs4XdTdH8 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Jqz1hJFzjs
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1Qu65G224
mailto:mTanatko@ukr.net
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