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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

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

                  настінних панно. 

УРОК: 60 

Тема: Практична робота №2: Виконати монотипії акварельними та 

гуашевими фарбами. 

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 

Акватипія - техніка малювання 

водяними фарбами, яке зводиться до 

друкування малюнка на спеціальному 

папері. При цьому малюнок більше 

нагадує кольорову пляму, яку автор може 

домалювати або залишити як є. Це 

своєрідна техніка створення певних 

образів із зони фарби. 

З особливим задоволенням в цій техніці 

малюють діти, може тому, що в дитячому 

віці розум ще чистий і фантазія розвинена 

краще, ніж у дорослої людини.  

Цією технікою малювання можу 

займатися не тільки діти, а й дорослі люди, яким не чужі творчі пориви, а спільні заняття з 

дітьми не тільки розкриють уяву всіх учасників процесу, але поліпшать взаємини дітей і 

дорослих. 

Для заняття акватіпіей знадобиться шматок 

скла або пластику (головне, щоб не пропускав 

воду), набір фарб на водній основі (акварель або 

гуаш), а також крейдований папір. Для перших 

занять папір краще розрізати на більш дрібні 

шматочки (приблизно до формату А5 - так буде 

зручніше).        

Надалі ви самі вирішите, на папері якого розміру 

вам зручніше творити. Папір має бути обов`язково 

малювання, так як вона містить крейда, завдяки 

якому фарба швидко вбирається, залишаючи 

неповторні ефекти. Також потрібна буде ганчірочка, 

щоб протирати скло після кожного відбитка. 



Техніка малювання способом акватипії 

Перед початком роботи намочіть водою фарби, якими плануєте друкувати і 

дочекайтеся їх розм`якшення. Потім розм`якшені фарби наносите пензлем на скло 

звичайними рухами або різними поворотами, як вам більше подобається. Дітям можна 

запропонувати робити це пальчиками - зазвичай їм так більше подобається. При цьому 

можна наносити як фарби 

одного кольору, так і 

робити різні поєднання. 

Потім на пляму фарби 

кладете листок 

крейдованого паперу і 

притискуєте його і 

розгладжує акуратними, 

плавними і природними 

рухами. Не забувайте - це 

творчість, так що відчуйте 

себе автором майбутнього 

шедевра. Папір можна 

попередньо змочити 

водою або мильним 

розчином - вийдуть інші 

ефекти, також цікаві потіки виходять, якщо посипати ще не висохлий листок з 

фарбою сіллю. 

Після цього піднімайте листок паперу. Це теж можна робити по-різному - з 

поворотом, хвилеподібно, від кута або з усіх кутів відразу. У будь-якому випадку, якщо 

ви підібрали фарби, які вам подобаються, то вийде красиво. Приберіть листок в сторону 

і віддрукуйте ще один, а потім ще й так до тих пір, поки не закінчиться папір або поки 

ви самі не зрозумієте, що на сьогодні досить. 

Тепер беріть ваші видрукувані листочки в руки і починайте розглядати те, що 

вийшло. Проявіть свою фантазію і зумійте відшукати образи в переливах фарби - тут 

немає ніяких правил і методів 

- кожна людина бачить щось 

своє і часом, щоб донести це 

своє до оточуючих потрібно 

домальовування. Цілий рік 

краще виконувати 

спеціальної тушшю і пером - 

так ви зможете регулювати 

товщину лінії і додавати або 

збавляти її при необхідності. 

Якщо нічого не приходить в 

голову, то просто беріть перо 

і малюйте - руки зроблять все 

за вас. 

 



Виконання практичної роботи монотипії акварельними та гуашевими 

фарбами 

Для роботи нам знадобиться: 

 Крейдований папір (можна використовувати спеціальний папір для акварелі); 

 туш; 

 перо; 

 Акварельні фарби; 

 Пензлик; 

 Невелике скло або шматочок пластика; 

                                                                       1 етап 

На шматок скла наносимо акварельний 

фарбу будь-яких кольорів і поєднанні, 

які вам подобаються. 

 

2 етап 

До скла з фарбою прикладаємо 

крейдований папір, акуратно 

притискаємо і розгладжує. В 

результаті отримуємо відбиток у 

вигляді розлучення фарб самої 

незвичайної форми. 

3 етап 

А тепер беремо перо з тушшю і 

починаємо обводити те, що вийшло. 

Не бійтеся імпровізувати, якщо на 

початку вам здається, що нічого 

хорошого не виходить, візьміть інший 

листок - розворушити свою фантазію і 

у вас все вийде. У цій техніці не може 

бути погано або добре - у кожного свої 

малюнки, все індивідуально. 

    Акватипія - це не тільки спосіб 

малювання, це цілий комплекс занять 

для розвитку уяви і фантазії. Він відмінно підходить дітям для розвитку творчих 

здібностей, а дорослим допомагає відвернутися від повсякденних турбот і 

навчитися бачити краси в простому розмитому плямі фарби. 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Виконати акватипію або монотипію. 

 Фотографію надіслати викладачу mTanatko@ukr.net  
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