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 Мета: демонструючи мультимедійну 
презентацію заохотити дітей до самостійного 
комплексного дослідження книготворення як 
еволюційного процесу

 Завдання:

- Дослідити книгодрукування, як еволюційний 
процес, коли винаходи сприяють 
удосконаленню створення книг

- Визначити теоретичні засади книготворення як 
мистецтвознавче явище та творчий процес

- Окреслити шляхи та перспективи розвитку 
книгодрукування на сучасному етапі.

Мета уроку:



Які були найдавніші книги?

Наскальний малюнок Берестяна грамота Глиняна табличка з 
клинописом

Сувій Тори Середньовічний рукопис 
фоліант Воскова книга-кодекс



Хто винайшов 
друкарство?

42-рядкова Біблія

Гвинтовий 
друкарський станок

Гутенберг Иоганн 
(близько 1394-
1468), золотих 
справ майстер з 
Майнца 
(Німеччина) -
винахідник 
друкарства.Винайш
ов: друк із 
складальних літер, 
інструмент для їх 
виливки, 
типографський 
сплав(гарт), 
друкований прес



Іван Федоров

“Апостол” – перша друкована 
книга, видана Іваном Федоровим 
у Львові, 1574р.

1549р. – створює “Печатний 
двір” у Москві

Хто першодрукар 
на Україні?



Хто такий Фрідріх Кенінг?

Швидка друкарська машина, винайдена Ф.Кенінгом

(1774-1833рр.)

Винайшов: у 1810-1812рр. 
швидкодрукувальну машину(до 
1000 відбитків у годину)



А – високий друк; Б – глибокий 
друк; В- плаский друк

Ротаційна друкарська машина

Друковані форми бувають 3-х 
видів: з опуклими, або 
поглибленими друкуючими 
елементами і рівною плоскою 
поверхнею. Тому є три види 
друку

1865р. – Винайдена 
ротаційна друкарська 
машина. Це прискорило 
процес друку

ЯКІ Є ВІДКРИТТЯ У 
КНИГОДРУКУВАННІ ?



Що винайшов 

О.Мергенталер ?

Складальна машина-лінотип

В 1886р. 
винайшов 
складальну 
машину лінотип 
(набір у вигляді 
окремих 
відлитих рядків) 



Що винайшов 

Т.Ланстон ?

Складальна машина –
монотип. 1892р.

У 1892р. винайшов 
монотип 
(набереться 
окремо кожна 
буква - літера



Що таке стародруки ?

Стародруки –
книги, що 
друкувалися 
кирилицею у XVI 
– поч. XIX ст.



Чи слухаєте ви аудіокниги?



Завдання: дізнайтесь про 

сучасне видавництво.



Чи згоден ти з твердженнями?
 Потреба людей у передачі та збереженні інформації спонукала виникнення 

писемності та книгодрукування.
 Поява паперу значно здешевила виготовлення книг.
 Стародруки стали українським книжковим мистецтвом.
 Винаходи Гутенберга  ( друк із складальних літер, інструмет для їх відлиття, гарт, а 

головне друкарський гвинтовий прес) поклали початок технічного удосконалення 
процесу книгодрукування.

 Друкарська машина Кенінга значно пришвидчила процес друкування.
 Поява ротаційної друкарської машини та винайдення нових типів друку 

урізноманітнила можливості друкування і була вершиною друкарської справи ХІХ 
століття.

 Поява складальних машин Мергенталера (лінотип) та Ланстона (монотип) дали 
можливість удосконалити набір, можна було відливати одразу як цілі рядки так і 
окремі літери

 Пошуки та знахідки у книгодрукарській справі сприяли еволюційному розвитку та 
удосконаленню виготовлення книг.

 Сучасна видавнича справа на Україні є відображенням суспільно-політичного життя 
нашої країни.

 ХХ століття стало в друкарстві періодом переходу від машин, що механізують окремі 
виробничі операції, до автоматизованих потокових ліній.

 Поява цифрових технологій кардинально змінила сучасне видавництво.
 Зацікавленість питаннями книгодрукування з боку держави сприятиме  подальшому 

удосконаленню книготворення та 
 Виховання традицій україномовного читання, любові читача до української книги 

сприятиме перспективі процвітання української книги.


