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Група № 16 

Урок № 3-4 

Тема уроку: Шрифт Гротеск 

  Практична робота: Виконання напису шрифтом Гротеск 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів з групою брускових шрифтів; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; 

виховувати професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріали уроку: 

Шрифт (нім. Schrift, від schreiben — писати; суто український термін 

— черенки) — графічний малюнок накреслень літер і знаків, які складають 

єдину стилістичну та композиційну систему, набір символів визначеного 

розміру і малюнка. 

У вузькому друкарському сенсі шрифтом називається 

комплект друкарських літер, призначених для складання тексту. 

Група шрифтів різних видів і кеглів, що мають однакове накреслення, 

єдиний стиль і оформлення, називається гарнітурою. 

Гротеск (шрифт) – шрифт без засічок 

Некарбо́вані шрифти́ (шрифти без зарубок, гротески, чи рубані, англ. 

sans serif) — тип шрифтів, що не мають зарубок (інші назви: засічки, 

серифи). 

Вперше зразок такого шрифту показав Роберт Торн 1803 року. Термін 

«гротеск» з'явився після створення Вільямом Кезлоном шрифту з такою 

назвою близько 1816 року. Друга характерна ознака цих шрифтів є 

мінімальний контраст рисок або навіть повна його відсутність. Попри те, що 

терміни гротеск і рубаний шрифт вживають для позначення всієї групи 

некарбованих шрифтів, при жорсткому підході до класифікації вони 

позначають конкретні підгрупи: 

• рубані (іноді — геометричні) шрифти (англ. Monoweight) і 

• гротески (Gothic). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1803
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9A%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1816
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Найвідоміші некарбовані шрифти: Univers, Futura, Gill Sans, Helvetica. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Futura
https://uk.wikipedia.org/wiki/Gill_Sans
https://uk.wikipedia.org/wiki/Helvetica


 



 



 



Практична робота: 

1. Для виконання знадобиться 2 листи формату А3 

2. За допомогою шрифту Гротеск виконати написання українського 

алфавіту та цифр за зразком!!!!!: 

 



 

 



3. За допомогою Єгипетського шрифту виконати патріотичний напис!!!!!! 

 

 

ДОБРОГО ВЕЧОРА 
МИ З УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

!!!! Виконану практичну роботу надіслати на ел.пошту: maletz_natasha@ukr.net 
Або в телеграм за номером +380662878117 

 

Перевірка знань: 

1. Що таке шрифт ? 

2. Які елементи букв ви знаєте? 

3. Охарактеризуйте Рублений шрифт? 

 
 

mailto:maletz_natasha@ukr.net

