


2 3



МАГІСТЕРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ 

ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ 

ЛНАМ 2020 РІК

Збірник статтей #3



18

Софія Добровецька

Рухомі клапани в дизайні дитячих інтерактивних книг

38

Вікторія Ігнацевич

Регенеративний ремікс у графічному дизайні: сценарії взаємодії

58

Валентина Кудак

Фотографія як засіб візуалізації даних в інфографіці

08

Каріна Баркар

Візуальна ідентичність і комунікація брендів з поколінням Z

ЗМІСТ

28

Антоніна Дурда

Альтернативні методи зображення вогню та води в покадровій 
анімації

48

Ярина Косів

Способи обмеження часу взаємодії користувачів із смартфоном 
у мобільних додатках на основі техніки “помодоро”

3

78

Марія-Катерина Савко

Головні жіночі персонажі в американських коміксах другої 
половини ХХ—ХХІ ст.: спільні та відмінні риси

98

Ярослав Турко

Презентація-з-промовцем vs презентація-без-промовця: 
принципи та відмінності в графічному дизайні

120

Володимир Шийка

Техніка морфінгу як засіб розповіді в цифровій анімації

68

Михайло Куспись

Еклектика як принцип дизайну акцидентних шрифтів 2014—
2019 років

88

Анастасія Савчук

Типи та способи візуалізації у покрокових інструкціях для 
фотоапаратів

110

Олександр Фегер

Редизайн емблем найстаріших футбольних клубів Англії, 
Німеччини, Іспанії, Італії та Франції: сталі та змінні елементи

4



8

Візуальна ідентичність і комунікація брендів 
з поколінням Z

Каріна Баркар

У статті представлено дослідження про зміни в комунікаційному ландшафті 
в період від 2017-го до 2019 року. Проаналізовано особливості формування 
візуальної ідентичності «молодими» брендами, орієнтованими на поколін-
ня Z, а також методи комунікації, застосовані в ребрендинґу останніх років на 
предмет еволюційних і революційних змін.

Ключові слова: візуальна ідентичність, візуальна комунікація, брендинґ, ре-
брендинґ, покоління Z, порівняльний аналіз.

  

Corporate Identity and Brand Communication 
with Generation Z

Karina Barkar

This article presents analyzes of changes in the communication landscape in the 
period from 2017 to 2019. The purpose of the study is to find out the main features of 
corporate idenity and visual design of new brands targeted towards Generation Z. 
There are also determined such questions as communication methods used in the 
recent rebrands in the context of evolutionary and revolutionary changes.

Keywords: corporate identity, visual communication, branding, rebranding, 
generation Z, comparative analysis.
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Світ цифрових технологій за останнє 
десятиліття різко змінив комунікаційний 
ландшафт. Брендинґ у епоху «діджита-
лізації» називають цифровим брендин-
ґом, — це стратегія комунікації бренду 
з використанням цифрових платформ, 
медіа та цифрового маркетинґу для по-
дальшого просування. Поява цифрового 
брендинґу відкриває нові можливості 
для формування гнучких дизайн-сис-
тем, де всі складові пов’язані між со-
бою та утворюють цілісне представ-
лення бренду на цифрових просторах. 

«Дуже багато дизайнерів можуть озир-
нутися назад і сказати, наскільки бли-
скучим чи кращим був дизайн у 1960- ті 
роки, але сьогоднішній день відкриває 
ще більше нових можливостей. Тепер 
дизайн логотипу або ціла система може 
бути адаптована до величезної кількості 
різних платформ і медіа, саме тому вини-
кає потреба переглянути погляди до того, 
як потрібно підходити до брендинґу сьо-
годні», — зазначає креативний директор 
студії  “Studio Dumbar”, Ліза Енебейс [1].  

Не менш важливим є і той факт, що 
в  2020-х роках споживчий попит на 
ринку буде формувати нове поколін-
ня. Покоління Z — люди, які народили-
ся в кінці 90-х і на початку 2000-х. По-
рівняно з   віковими категоріями людей 
старшого віку, нове покоління не таке 
однорідне, мається на увазі те, що діти 
з різницею в рік вже мають відмінності 
у сприйнятті, поведінці. Саме тому для 
того, щоб виділити та задовольнити кон-
кретні потреби цільової аудиторії, по-
трібно виявити окремі мікрогрупи. Деякі 
дослідники ідентифікують «мікропоко-
ління», розділяючи групи на «Великі Z» 
(1995–2002) та «Маленькі Z» (2003–2010). 

Групи «Великі Z» та «Маленькі Z» 
унаслідок того, що зростали й форму-
валися в різний час, в умовах стрімко-

го розвитку комунікаційних технологій, 
під впливом різних тенденцій візуальної 
культури, зокрема і у графічному диза-
йні, відповідно формують свої погляди, 
інтереси та вподобання. Якщо брати до 
уваги цей факт, можна припустити, що 
різниця в поглядах може бути карди-
нальною, сьогодні ці групи можуть сут-
тєво відрізнятися одна від одної в умовах 
швидких змін. Ці причини кидають ви-
клик брендам, зумовлюють використан-
ня нових каналів для подачі інформації, 
питання полягає в тому, яким чином за 
допомогою дизайну задовольняти по-
треби аудиторії, розуміти та передбача-
ти її бажання та інформувати в реально-
му часі.

Початок розвитку цифрових техноло-
гій тільки збільшує інтерес до тенденцій 
мінімалізму та спрощення. Проте тра-
диційний мінімалізм поступово набуває 
нового значення. У кінці XX — на почат-
ку XXI ст. з’являється новий мистецький 
рух — неомінімалізм [9]. Якщо говорити 

Маленькі Z
(2003–2010)

Великі Z
(1995–2002)

Формування візуальної 
ідентичності «молодими» 
брендами, орієнтованими на 
покоління Z 
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в контексті дизайну, то в основі ідеології 
лежить крайня простота форми, ще мен-
ше деталей, більше негативного про-
стору, обмежена палітра кольорів, чита-
бельна, чітка типографіка. До прикладу, 
дизайн логотипа може складатися всьо-
го з декількох ліній чи фігур. Сьогодні 
тенденція неомінімалізму особливо ак-
туальна, це новий погляд на цифрову еру. 
Завдяки практичним перевагам такого 
методу, швидкість зчитування інфор-
мації зростає в умовах, коли тривалість 
уваги коротша, ніж будь-коли раніше.  

Протягом останніх років формують-
ся також тенденції, які дещо суперечать 
ідеології використання «мінімалізму». 
Для зацікавлення своєї молодої цільової 
аудиторії та для того, щоб увійти в коло 
довіри, виділятися на тлі конкурентів, 
бренди застосовують нові методи ко-
мунікації. За словами Алекса Халфпен-
ні, директора з дизайну студії “Elmwood”, 
«неони, флуоресцентні та яскраві ко-
льори продовжують залишатися для ди-
зайнерів інструментами для того, щоб 
допомогти дизайну виділитися з-поміж 
інших» [7]. Такі прийоми були відомими 
і багато років тому, проте сьогодні на-
бувають нового значення і особливос-
тей задля того, щоб виділятись на нових 
платформах і каналах комунікації. Консу-
ела Онгі, дизайнер UX у студії “Illustrate 
Digital”, погоджується з твердженням: 
«Я помітила, що за останні кілька міся-
ців багато дизайну створюється за до-
помогою поєднання шарів типографіки, 
зображень та абстрактних форм, часто 
з відображенням фірмового брендин-
ґу, щоби створити глибину та так зване 
3D-відчуття» [2]. Шрифти, різкі яскраві 
кольори та патерни часто можуть вира-
жати сутність бренду навіть голосніше, 
ніж прості слова. Дизайнер студії “Gretel” 
Джастін O, спостерігав за двома різними 
тенденціями минулого року. «З одного 
боку, ми бачимо як ультра-мінімальний 

підхід з типографічними нюансами, від-
сутністю зайвих елементів знову стає ак-
туальним. З іншого боку, ми маємо дуже 
максималістичний підхід, наповнений 
пишними формами літер і альтернатив-
ними методами у створенні зображень, 
такі як графіка кислотних кольорів або 
колаж» [4].

Розробка гнучких дизайн-систем 
сьогодні важлива не тільки для нових 
брендів, які тільки з’являються та праг-
нуть комунікувати з молодим поколін-
ням, а  це серйозні зміни, які зазнають 
всесвітньо відомі бренди з багаторіч-
ною репутацією на ринку. Процес реб-
рендинґу можна розглядати у двох ас-
пектах: еволюційний і революційний. 
Еволюційним ребрендинґом можна 
вважати той тип, де спостерігаються 
незначні зміни або процес відбувається 
дуже поступово. У свою чергу, револю-
ційний ребрендинґ свідчить про гло-
бальні зміни позиціонування бренду [8]. 

Бренди, які існують тривалий час на 
ринку та прагнуть змін у комунікації 
з новим поколінням, часто мають на меті 
все ж таки в ході ребрендинґу зберегти 
свою багаторічну історію, традиції та за-
галом рівень впізнаваності. Мінімалізм 
і  спрощення в такому випадку стають 
корисними інструментами в дизайні, на-
віть якщо це просто тенденція. 

Редактор “Eye on Design” Ліз Стін-
сон ввела термін “millennial minimalism”, 
щоби підсумувати тенденції останніх 
років. Вона стверджує, що «ця тенденція 
народжується через стратегії, орієнто-
вані на цифрові процеси. Таким чином 

Зміни в айдентиці брендів, 
які прагнуть зберегти 
впізнаваність і комунікувати 
з поколінням Z
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з’являються різні зміни того самого мі-
німалістичного логотипу знову і зно-
ву» [6]. У відповідь на такий підхід може 
скластися враження, що така ідеологія 
може зводити дизайн до однорідності 
та одноманітності. Проте наслідування 
тенденції зведення до мінімалізму три-
ває десятиліттями. «Такий метод ро-
боти повертається до часів модернізму 
з 50-х і 60-х років, і існує назавжди», — 
каже партнер студії “Pentagram” Паула 
Шер. Можна навести декілька прикла-
дів того, як бренди комунікують з  но-
вою аудиторією протягом 2017-2019 
років, застосовуючи підхід поступо-
вих змін із збереженням упізнаваності. 

Ребрендинґ, проведений “Fanta” 
2017 року. 

Відштовхуючись від потреб, інтересів 
нового покоління, бренд “Fanta” пред-
ставили яскравий, виразний логотип, 
який транслює ідею динаміки та впевне-
ності. Логотип було розроблено методом 
вирізаного вручну паперу, який потім 
відтворено в цифровій формі. Замість 
пухких, округлих форм використано лі-
тери з чіткими прямими кутами. Гострий 
рубаний шрифт дещо нагадує версію ло-
готипа 1997 року, проте ритмічність лі-
тер, створена за рахунок різних розмі-
рів, задає динаміку новій версії напису 
(іл. 1). В літері «А» приховано усмішку, що 

додатково набуває грайливого вигляду 
[10]. Ілюстрація в такому ж стилі в комп-
лексі формує потрібний настрій та нову 
візуальну мову для комунікації. Проте 
загалом дизайн не можна назвати ради-
кальним, щоби повністю втратити впізна-
ваність, також не можна пропустити і той 
факт, що це не виглядає нудно, невираз-
но поміж інших товарів цієї категорії.  

Редизайн логотипа та упакування, 
проведений “Lay’s”  2019 року. 

Логотип бренду чіпсів “Fanta” нале-
жить до категорії так званих продукто-
вих композиційних логотипів, де знак 
є неодмінною частиною логотипу. Якщо 
окремо виділяти групу продуктових ло-
готипів, то вони характеризуються по-
єднанням об’ємних бліків, плашок, тіней, 
ґрадієнтів і  яскравих кольорів для при-
вернення уваги серед конкурентів на по-
лицях магазину. 

2019 року компанія провела ребрен-
динг вперше за останні 12 років (іл. 2). 
Новий логотип було спрощено за раху-
нок зменшення яскравості різких ґра-
дієнтів і тіней, відтак логотип набуває 
більш графічного вигляду. Додатково 
було розроблено версію логотипа без 
тіней та об’єму для забезпечення кращої 
читабельності та легкого адаптування на 
різних девайсах. 

2017

Іл. 1. Історія логотипа “Fanta” з 1988-2017 р.
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У дизайні упакування також було здійс-
нено зміни (іл. 3). Фотографію свіжого 
продукту знято за допомогою методу 

“flatlay”, завдяки якому зображення пред-
метів, які лежать на поверхні, знімають-
ся під кутом 90° до об’єктів зйомки. Таке 
рішення дозволяє наблизити до стилю 
фото в мережі Instagram, які найчастіше 
використовуються для зображення їжі. 
Фото “flatlay” самого упакування так само 
гармонійно виглядає на сторінках соці-
альних мереж. Керівник відділу дизайну 
компанії “Frito-Lay” в інтерв’ю свідчить: 
«Фото, зроблене для попередньої версії 
дизайну упакування, було відзнято під 
кутом три чверті, що було дуже популяр-
ним у 2007 році. Саме тому фотографія 
на упаковці повинна відображати те, як 
користувачі в соціальних мережах за-
звичай представляють свій контент» [5]. 

На думку креативного директора сту-
дії “72andSunny Amsterdam”, протягом 
наступних років всесвітньо відомі ком-
панії будуть кидати виклики наявним 
стандартам, ламати стереотипи та при-

ймати новий тон голосу, а значить, такий 
підхід і візуальна мова не будуть прита-
манні лише «непокірним» новим стар-
тапам і модним брендам. «Це дає диза-
йнерам можливість експериментувати, 
використовувати сміливі контрастні не-
сподівані поєднання, абсурдний кернінґ, 
неонові кольори... усе це може поєдну-
ватись у шалених комбінаціях» [3]. 

Через вплив цифрових технологій, 
переосмислення своїх цінностей і ме-
тодів комунікації з новим поколінням, 
бренди можуть кардинально змінювати 
свій кут бачення, що часто навіть впли-
ває на впізнаваність; розглядають нові 
методи комунікації — працюють над 
тим, щоби відмовитись від традиційної 
реклами, натомість створюють більш 
розважальний контент для соціальних 
медіа. Рекламна кампанія “Another Level” 
від бренду чіпсів “Doritos” є тому під-
твердженням. Головною метою кампанії 
було звернення бренду до покоління Z, 
людей, які, на думку компанії, не сприй-
мають реклами. Бренд на певний час 
відмовився від попереднього логотипа, 
на веб-сайті на місці логотипа присутній 
напис “LogoGoesHere”. Також було вида-
лено весь наявний контент, залишилися 
підказки у вигляді притаманних бренду 

2003 2007

2019

Іл. 2. Історія логотипа “Lay’s” з 2003-2019 р. Іл. 3. Редизайн упакування “Lay’s”, 2019 р.

Радикальні зміни в айдентиці 
брендів, орієнтованих на 
комунікацію з поколінням Z
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кольорів, піктограму у вигляді трикут-
ника, залучивши цим аудиторію до ство-
рення нового контенту.

Ребрендинґ, проведений “Super 
Kontik” 2019 року. 

Ребрендинґ українського бренду пе-
чива “Super Kontik” привертає увагу 
кардинальними змінами. Продукт мож-
на зарахувати до категорії шкільних пе-
рекусів. Проблема полягала в тому, що 
ребрендинґ не проводився протягом 
10-ти років, а цільова аудиторія вирос-
ла. Комплексні зміни розпочато з  упа-
кування товару. Центральним об’єктом 
композиції є оновлений напис — слово 

“Kontik” змінено на латинську версію. Усі 
елементи, включаючи фото продукту 
та напис, розташовано під кутом, нахил 
вгору комунікує дружелюбність і  ціле-
спрямованість. Для максимального залу-
чення молодих людей бренд використо-
вує цифровий формат. Було розроблено 
стікери в стилі кітч з використанням су-
часного сленґу для платформи Telegram 
і серію gif-анімацій для мережі Instagram 
(іл. 4). Основними каналами комунікації 
є Instagram та YouTube, для більш дорос-
лої аудиторії — Facebook.

На базі зібраного матеріалу було про-
ведено експеримент з метою виявлення 
закономірностей, що стосуються візуаль-
ного дизайну та комунікативних особли-
востей з молодим поколінням. Цільовою 
аудиторією виступали три групи людей 
віком 10-18 («Маленькі Z), 19-25 («Вели-
кі Z), а також від 26-40 (Покоління Y).  

В основі експерименту є редизайн 
української турагенції. Дійсний логотип 
є досить нечитабельним при зменшенні, 
а отже, погано адаптованим для цифро-
вих платформ. Знак складається з ко-
льорового зображення пальм і морської 
хвилі, а також шрифтової композиції. 
Акцентом виступає хвиля, проте паль-
ми є досить впізнаваним елементом, але 
дуже маленькі за розміром. 

У процесі редизайну було розроблено 
два варіанти логотипів (іл. 5) і альтерна-
тивні варіанти адаптування у соціальних 
мережах. Підходи до розроблення реди-
зайну були різними, першим можна вва-
жати той, де зміни би відбулись поступо-
во, із збереженням головних впізнаваних 
елементів, було переосмислено ієрархію 
елементів, що дозволило їх збільшити 
й спростити лише за допомогою лінії 
і  плями, а також обмеженої кольорової 
гами. Другий — радикальніший, без еле-
ментів (пальми, морські хвилі), що вже 
стали стереотипними серед цієї сфери 
послуг, логотип розроблено у вигляді 
лише шрифтової композиції, якщо точ-
ніше — використано два різні за харак-
тером шрифти, що дозволило створити 
різкий сміливий контраст. 

Групою людей віком 10-18 років та 
більшістю людей віком 19-25 років дійс-
ний логотип визначено як «застарілий» 
у порівнянні з результатами редизайну. 
Більшість групи людей віком 26-40 років 
«застарілим» варіантом вважають і той, 
де зміни відбулися радикальніше, пояс-Іл. 4. Матеріал з акаунту @superkontik
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нюючи це тим, що «в той час, коли я був 
віком приблизно 10-15 років, логотипи, 
які я міг бачити, в більшості випадків 
представлені без графічних знаків. Тому 
варіант шрифтовою композицією та кон-
трастом кольору вважаю застарілим». 

Додатково було розроблено декіль-
ка варіантів адаптування під різні ка-
нали комунікації. Банери для Facebook 
були розроблені відповідно за стилем 
двох варіантів логотипа (іл. 6). Знову 
ж  таки, перший варіант підкріплений 

однією графічною мовою (лінія, пляма), 
кольори ненав’язливі. Другий навпа-
ки — яскравий за своєю кольоровою га-
мою, ілюстрація виконана за допомогою 
колажування різних яскравих зображень, 
композиція динамічна, притаманна бага-
тошаровість, накладання різних елемен-
тів і шрифтів.  На базі експерименту було 
виявлено, що тенденція до спрощення, 
наявність двовимірних ілюстрацій, про-
стих форм, дуже добре сприймає група 
людей 19-25-ти та 26-40-ка років. Щодо 
групи «Маленьких Z», то для них клю-

1 2

2

3

3

Іл. 5. Варіанти логотипа

Іл. 6. Варіанти банерів для Facebook
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чову роль у  виборі відіграє настрій та 
емоційність візуального матеріалу, вони 
схильні до кращого сприйняття графіч-
ного навантаження, яскравих кольорів. 
На предмет візуальної частини в соці-
альних мережах, а саме  — у  комплексі 
декількох інформаційних постів у ака-
унті Інстаграму (іл. 7), більшістю опиту-
ваних, не тільки групою «Маленьких Z», 
що було досить очевидно, проте й гру-
пами «Великих Z» та людей віком 26-40 
років, було обрано варіант з радикальни-
ми змінами як той, за яким потенційно 
можуть стежити. Пояснювали це тим, 
що візуальна частина, порівняно з пер-
шим варіантом, більше привертає увагу, 
виділяється іншим підходом до комуні-
кації. Тобто тенденції, які для людей ві-
ком 10-18 років стають звичними, стар-
ші Z вважають сучасним і актуальним.  

У  процесі дослідження  вдалося про-
аналізувати зміни в комунікаційному 
ландшафті в період від 2017-го до 2019 
року. Особливу увагу було зосереджено 
на проведені зміни у візуальній іден-
тичності і світових брендів, і вітчизня-
них. У процесі дослідження було проа-
налізовано та класифіковано принципи 
й  методи комунікацій, застосовані в  ре-
брендинґу останніх років на предмет 
еволюційних і революційних змін. Мож-
на стверджувати той факт, що тенденції 
до спрощення, зведення до мінімалізму 
дуже добре працюють в епоху цифрових 
технологій, досвід наведених прикладів 
за останні роки є підтвердженням цьому, 
а особливо такий підхід добре сприймає 
аудиторія «Великих Z» віком 19-25. Пере-
вагами є відсутність зайвих об’ємів, якщо 
це фірмовий знак, прості, інтуїтивні 
двовимірні ілюстрації дозволяють легко 
масштабувати елементи, а прості форми 
адаптуються до різних цифрових форма-

тів, так само легко будуючи дизайн-си-
стему. Тенденцію до спрощення можуть 
використовувати бренди, які прагнуть 
змін, але поступових, із збереженням 
впізнаваності. З іншого боку, приклади, 
наведені в дослідженні, свідчать і про 
наявність революційних змін у комуні-
кації та адаптування до нових умов, які 
диктує розвиток цифрових технологій. 

Особливо не можна залишити без 
уваги зміни, які здійснили в результаті 
ребрендинґу бренди з багатою історією 
та високим рівнем впізнаваності. Вони 
кидають виклик глобалізації, ламають 
стереотипи про особливості комунікації 
з  молодим поколінням нових молодіж-
них брендів і консервативних брендів, які 
викликали довіру в попередніх поколінь. 
У процесі «омолодження» переосмис-
люють застарілі підходи, підлаштовую-
чись до нових каналів комунікації, таким 
чином формують нову, не притаманну 
раніше візуальну мову: перенасиченість, 
багатошаровість зображень і шрифтів, 
а  особливо  — емоційність зображень 
може краще сприймати аудиторія «Ма-
леньких Z», для них такий підхід є більш 
звичним, зважаючи на стрімкий розви-
ток технологій за останні 10 років, а  та-
кож той факт, що вони є багатозадачни-
ми та навчилися з  юного віку швидше 
сприймати інформацію у  великих кіль-
костях щодня.

Висновки
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Рухомі клапани в дизайні дитячих 
інтерактивних книг

Софія Добровецька

Анотація. У статті представлено аналіз інтерактивних друкованих дитячих 
книг. Акцент зроблений на рухомих книгах з клапанами. Наша мета  — виявити 
найкращі техніки та технології інтерактивної книги, що роблять її захопливою 
для дітей певного віку; з’ясувати особливості техніки клапанів, пошук нових 
технік і технологій, які притаманні цим інтерактивним книгам з клапанами.

Ключові слова: ілюстрація, рухомі клапани, інтерактивність, дитячі книги, 
техніки, технології

Moving flaps in the design of the 
interactive books for children

Sofia Dobrovetska

Annotation. The analysis of the interactive printed books for children has been 
presented in the article. The emphasis is made on moving books with flaps. Our 
aim is to discover the best techniques and technologies of the interactive book that 
make it exciting for kids of a certain age; to find out the peculiarities of the flap 
technique, the search for new techniques and technologies that are inherent in 
these interactive books with flaps.

Keywords: illustration, moving flaps, interactivity, books for children, techniques, 
technologies.
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Книги з клапанами – це різновид книг, які на 
сторінці мають елемент, що «приховує» до-
даткову інформацію (щоб її дізнатись, потріб-
но підняти клапан – інтерактивний елемент), 
англійською мовою такі книги мають назву 
«flaps». Цю техніку винайшов ще 1765 року 
Роберт Соєр. Flaps – книга, що складається 
із серії паперових клапанів з ілюстраціями, 
прикріпленими до сторінок. Піднімаючи і опу-
скаючи клапани, можна порахувати різні кар-
тинки, поєднувати численні зображені сцени. 
Такі книги стали дуже популярними у Великій 
Британії. Батьки охоче купували їх дітям.

«Чим більше дитина буде працюва-
ти пальчиками, тим краще у неї буде 
розвиватись моторика рук. А від неї 
– мозок. Це пов’язані між собою речі, 
які будуть помітні у першому класі. 
По учневі, який приходить до школи, 
зразу видно, чи є у нього досвід гри з 
книжкою»[8].

іл. 1. Р. Соєр «Перші рухомі книги»

Психолог Наталія Коваль пояснює, дитина в 
дошкільному віці починає робити щось рука-
ми. Вона порівнює дітей, з якими батьки не 
читали в маленькому віці, з людьми, які тільки 
у 40 років починають займатися спортом, а до 
цього ніколи не тренувалися. 
З огляду на це, ми провели опитування бать-
ків дітей  3–4-х років. Опитано було 15 батьків. 
Їм було запропоновано запитання: «Як часто 
читаєте дітям книги?», «Чи обговорюєте 
прочитане?», «Скільки  часу ви приділя-
єте читанню?».
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Аналізуючи результати анкетування, ми дійшли висновку, що все таки більшість батьків, які 
мають дітей дошкільного віку, читають їм книги, приділяють цьому процесу достатньо часу й 
обговорюють прочитане з дітьми.
Зазвичай покупцем дитячих інтерактивних книг є батьки чотири – шестирічних дітей. При цьому 
80%  – це жінки, найбільш інформовані та критичні відвідувачі книгарень. Приходячи до книж-
кового магазину, вони чудово знають, яку книгу вибрати, довго й ретельно оцінюють її за всіма 
параметрами (інформативність, ілюстративність, ціна, виховний аспект тощо). 

Інтерактивні книги великою мірою спонукають до читання. Сучасних дітей важко здивувати. Не-
обхідно, аби батьки ще в ранньому віці привчали дітей до книги і мистецтва. Проаналізувавши 
всі сучасні технології виготовлення вітчизняних книг, ми з’ясували їх низький рівень, на відміну 
від розвинених країн світу. Це зумовлює необхідність пошуку більш сучасних та унікальних тех-
нік і технологій дизайну сучасних дитячих книг в Україні.

Наведена діаграма 1 показує, що 65% 
батьків читають дітям щодня, 19% – 
3–4 рази на тиждень, 10% – ще мен-
ше, 5% – майже не читають, 1% – раз 
на тиждень.

Дані діаграми 2 увиразнюють, що 71% 
батьків обговорюють прочитане тоді, 
коли цього хоче дитина, 19% – завжди 
обговорюють, 9% –  інколи, 4% – ніко-
ли.

На запитання «Скільки часу ви при-
діляєте читанню?» (діаграма 3), 43% 
батьків відповіли –  годину часу на 
день, 37% –  більше години на день, 
10% – 15 хвилин на день, 5% – менше 
15 хвилин на день, 5% – не читають 
взагалі.

Діаграма 1.

Діаграма 2.

Діаграма 3.
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Чому саме книги з 

клапанами?

Під час нашого дослідження було запропоно-
вано книги 15-м  дітям (3-4 роки), виготовлені 
за допомогою різних технік, а саме: 
•   «flaps»-техніки (книги з віконцями);
•   розмальовки;
•   книжка-панорама;
•   пальчикова книжка-іграшка;
• pop-up-книги (зі «спливаючими» ілюстрація-
ми);

По черзі діти розглядали кожну книгу, напри-
кінці експерименту більшість дітей (7 осіб) 
обрали книги із «flaps» - технікою; 4-ро – pop-
up-книгу; 2 – пальчикову книжку-іграшку; 2 – 
розмальовку. 

Книга-розмальовка була їм цікава лише перші 
хвилини. 

Пальчикова книжка-іграшка більше розрахо-
вана для дітей віком від року до двох (тому 
вона не всім була цікава), але за допомогою 
цих книг можна розширити уявлення про емо-
ції та жести, розвинути уяву та увагу, просто-
рове мислення в менших дітей.

Pop-up-книги – це книги для будь-якого віку. 
Багатьом сподобалася саме ця категорія че-
рез казкові тривимірні ілюстрації, які говорять 
набагато більше, ніж сам текст – книга немов 
оживає.
Найбільше сподобалась книга «flaps»-техніки 
(книги з віконцями), дітям  було цікаво відкри-
вати «віконечко» у книжці й зазирати, що там 
усередині, цікава сама конструкція і форма ві-
конечок. Книга мала невеликий обсяг тексту й 
великі ілюстрації. 

Ернест Ністер на початку XX ст. опублікував 
багато літературних творів у цій техніці, які 
були дуже дорогими, адже стали справжнім 
дивом у flaps-техніці, тому зазвичай книжки з 
віконцями або стулками мають розвивальний 
характер і трактуються як невеликі енцикло-
педії. 

Уперше рухомі книги з клапанами використа-
ли в наукових працях з геометрії, також вони 
стали популярними в медицині. Ілюстрації з 
подвійних сторінок створювали ще художники 
XIX ст., тому вони, залишаються актуальними і 
сьогодні. На основі цих ілюстрацій була ство-
рена найкраща дитяча інтерактивна книжка 
у світі, переможець Bologna Ragazzi Award – 
2017 року, «Anatomie» (іл. 1) від видавництва 
«De La Martinire Jeuness» (Париж, Франція). 
Це видання з вирізами та використанням тех-
ніки з клапанами передбачає вивчення тіла 
людини [6].

 

іл. 2. Bologna Ragazzi Award – 2017 р., 
«Anatomie»
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іл. 3. Bologna Ragazzi Award – 2018 р., 
«EYE SPY»,

іл. 4. Bologna Ragazzi Award – 2019 р., 
«WHO LOVES BOOKS?»

Ще одною унікальною книгою є «EYE SPY»  
(іл. 3), автор Guillaume Duprat, лауреат пре-
мії Bologna Ragazzi Award – 2018 року [7].  Ця 
книга використовує клапани, щоби діти могли 
бачити світ очима улюблених тварин, – тут 
кожна сторінка – сюрприз! Тверда обкладин-
ка, яскраві ілюстрації. Ця книга має цікавий 
задум, кожен розворот складається з клапа-
нів, розташованих на очах тварин, піднявши 
клапан, усередині дитина бачить світ очима 
тварин. Така книга захоплює дітей будь-якого 
віку.

2019 року переможцем Bologna Ragazzi 
Award стала книга для немовлят у цій техніці 
«Who Loves Books?» (іл. 4), автором якої є Lizi 
Boyd. Ця книга розрахована для дітей віком 
0-3 роки. Тут  міцні вирізані сторінки, які ма-
ленькі читачі можуть перегортати туди-сюди, 
розкриваючи  цікаві деталі та дії тварин.

Ці приклади показують, що сьогодні актуаль-
ність книг з клапанами зростає, підтверджен-
ням є і аналіз провідних спеціалізованих сай-
тів світу. На сайті «Babyology» обрано топ 10 
найкращих книг у цій техніці, у яких дизайне-

ри та ілюстратори використовували різні тех-
нологічні прийоми. Стисло охарактеризуємо 
елементи інтерактивності, які суттєво підви-
щують інтерес до згаданих книг [5].
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Аналіз найкращих  10-ти книг у flaps-техніці

Were is Maisy?
Автор Lucy Cousing 

У цій книзі автор використав відсувні елементи. 

Клапани веселі, але спроба знайти Мейсі додає 

додаткового виміру. Книга якісно зроблена, тому 

клаптики витримують при багаторазовому вико-

ристанні маленькими руками, що не завжди буває 

у таких книгах. Вона чудово підходить для читачів, 

що розвиваються, текст дуже чіткий (чорний друк 

на білому фоні), тому дитина може легко бачити 

слова. Книга призначена для дітей віком від 6-ти 

місяців. Ця книга про гру в хованки, яку так лю-

блять діти, доповнена чудовими яскравими ілю-

страціями. У кожному розвороті є клапани, у яких 

дитина має знайти мишку Maisy. Видання ідеально 

підходить для малюків, які починають знайомитися 

з книгами.

Peek-A-Moo!
Автор Marie Cimarusti

Авторка застосувала аналогічний до попередньої 

книги інтерактивний елемент «віконечка». Ця кни-

га має гарні великі ілюстрації, діти своїми малень-

кими ручками можуть з легкістю відкрити клапан, 

але вони мають недолік – як і в попередній книзі, 

зроблені з тонкого паперу, що легко пошкоджує 

книгу. Цю книгу хочеться читати знову і знову. 

На кожній сторінці зображена інша тварина, яка 

ховає обличчя лапами / копитами / крилами і т.д. 

Відкриваючи клапан, ви можете бачити обличчя 

тварин і читати, який звук «видає» кожна тварина. 

Were is Baby’s 
Belly Button?
Автор Karen Katz

Функціонують інтерактивні елементи «віконечка», 

які продовжують описану у творі історію. Ця книга 

чудова для вивчення частин тіла: «Де пупок?»,  «Де 

очі дитини?», «Де руки дитини?». Дітям доведеться 

підняти клапани, щоб отримати відповіді на запи-

тання. У книзі представлені круглі, милі на вигляд 

обличчя малюків різних національностей.  Ілюстра-

ції привертають увагу дитини. Це книга, яку батьки 

повинні додати до бібліотеки свого малюка. Єдине, 

що саме мені не зовсім сподобалося, – це клапа-

ни, зроблені з паперу. Якщо дитина власноруч буде 

переглядати її, то знищить книжку вмить. Це книга 

для дітей віком 1-3 роки.

. Out of Sight.

 Автори Francesco Pittau

 і Bernadette Gervais

Тут задіяні клапани різної форми. У цій великій 

красивій книзі ховається понад 50 тварин. Книга – 

витвір мистецтва, який також є навчальним. Вона 

чудова для маленьких дітей, які люблять природу. 

Це також інформативно для дорослого, який читає 

книгу разом з дитиною. Тут прекрасна графіка та 

оформлення. Книга великого розміру і з великими 

клапанами. У ній поєднано дві техніки: «flaps» і 

«pop-up».

1. 2.

3. 4.
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5.

7.

9. 10.

8.

6.
My First Gruffalo: 
Who Lives Here? 
Автор Julia Donaldson 

У цьому творі використано тактильні відчуття як 

елементи інтерактивності (деталі хутра тварин, які 

можна відчути). Книга якісна, сторінки міцні, зро-

блені з твердого картону. Ця книга була перекла-

дена шістьма мовами. Це одна з небагатьох книг, 

яка має саму основу із заокругленими кутами. На 

мою думку, трохи замало сторінок (лише 5) і тільки 

4 клапани, які можна відкрити.

Where’s Spot? 
Автор Eric Hill

У цьому творі автор задіяв уже неодноразово зга-

дувані клапани (віконечка). Спрощені великі ілю-

страції, які підходять для вікової аудиторії цих книг. 

Клапани наявної товщини, які не зруйнують саму 

книгу. Серія Еріка Хілла містить в собі клапани, які 

розкривають прихований текст. Наприклад, на за-

питання «він у фортепіано?» ця проста функція дає 

змогу малюкові продовжити історію, перш ніж від-

крити клапан. Він сказав, що діти мають більше ін-

телекту та стилю, у них більше розвинена уява, ніж 

у багатьох дорослих.

 Whose Tail?
Автор Jeanette Rowe

Наявні елементи інтерактивності «клапани», які 

продовжують сторінку. На кожному розвороті кла-

пани великого розміру. Сюжет книги про те, що на 

розворотах показані тільки хвостики тварин, перед 

тим, як відкрити клапан, дитина може відгадати, 

якої тваринки цей хвіст, книга досить пізнавальна 

для малят.

 Dear Zoo. 

Автор  Rod Campbell.

 

Ця книга містить інтерактивні елементи клапани й 

елементи аудіо. На кожній сторінці відчиняються 

віконечка, щоби показати іншу тварину, яка супро-

воджується звуком. Дитина, переглядаючи цю кни-

гу, використовує тактильні відчуття (коли відкриває 

клапани), зорові (переглядаючи ілюстрації) та 

звукові (натискаючи на кнопку, чує голос тварин). 

Вона має об’ємну обкладинку та заокруглені кути. 

 Little Pear Tree

 Автор Rachell Williams

Це книга з 25-ма клапанами з прихованими еле-

ментами природи для вивчення. Мистецтво Джен-

ні Боуерс занурює нас у світ маленького грушевого 

дерева, відстежуючи, як змінюються пори року. 

Форми накладаються на сторінках, створюючи чу-

дову якість колажу. Авторка використовує колір, 

щоби передати відчуття та настрій кожного. Наявні 

такі улюблені малечею клапани (віконечка) певної 

форми. Недоліки  цієї книги – розвороти дуже пе-

ревантажені, хоча ілюстрації спрощені, текст чита-

ється погано та малого розміру.

 Tuck Me In!
Автор Dean Hacohen;

У цій книзі автор використовує так звані «доповню-

вальні» віконечка (доповнюють ілюстрацію). Кож-

на наступна сторінка – це півсторінка або «ковдра», 

картинки веселі, чіткі та яскраві. Це ідеальна кни-

га для вашої дитини перед сном. Це єдина з 10-ти 

книг, яка має тонкі клапани (пів сторінки), які вдало 

доповнюють ілюстрацію. 
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Як бачимо з діаграми, 10% авторів використо-
вують відсувні елементи; 10% – тактильні від-
чуття; 10% – клапани й аудіоелементи, 10%  
– клапани як продовження сторінки; 20% – 
клапани, які після відкривання продовжують 
історію; 40% авторів застосовують стандартні 
клапани.
Отже, ми дійшли висновку, що більшість (40%) 
авторів, дизайнерів інтерактивних книг вико-
ристовують просто клапани і мало експери-
ментують над різними технологіями, щоб зро-
бити книгу цікавішою та вирізнити її новизною 
серед інших.

Інтерв’ю

Крім того, ми взяли інтерв’ю у Діна Хакоена, 
автора книги, який працює у техніці з рухоми-
ми елементами. На запитання, як діти став-
ляться до цих книжок, чим вони унікальні, він 
відповів: «Малюки насолоджуються тактиль-
ними відчуттями. Ось чому «електронні кни-
ги» не задовольняють цієї потреби. Маленькі 
діти люблять торкатись аркушів, тримати кни-
гу, фізично маніпулювати сторінками, навіть 
просувати пальці через спеціальні отвори. 
Як відомо, «книжки-клапани» порівнюють 
з іграшкою. Вони передбачають мультисен-
сорний досвід навчання, який поєднує «літе-
ратурну розповідь» із «фізичними рухомими 

навичками» [1].
Також ми ініціювали розмову з французьким 
художником, ілюстратором дитячих книжок 
Ерве Туллером [2]. Кожна його книга унікаль-
на. Найбільше нам сподобалася книга 2010 р. 
«Press Here», яка залишалася у списку кращих 
продажів «New-York Times» у категорії «Дитя-
ча книжка з малюнками». 
Книга не має персонажів, голограм, наклейок 
і навіть самого тексту, виготовлена без склад-
них матеріалів, не має запаху і не звучить. Це 
твір, який можна читати 10, 20, 100 разів – і 
щоразу наче вперше. «Жива книга» неймовір-
но впливає на уяву дітей і захоплює більше, 
ніж будь-яка електронна книга.
«Я з тих людей, які люблять «живі книги», 
оскільки відчуваю всю палітру емоцій, а це – 
визнав Е.Туллер, – допомагає краще «відчути 
предмет». Прагну, аби малюки відчули себе 
справжніми чарівниками, фантазували, про-
являли кмітливість, розвивали уяву і навчи-
лися творити чудеса. Майбутнє – це креатив-
ність. Усі мої книги є незавершеними. Читач 
сам завершує їх через рухи, звуки чи силу сво-
єї уяви. Книжки – це початок дії» [2].
Отже, техніка рухомих клапанів може бути 
прекрасним прототипом gif-анімації, зробле-
ної вручну, з додаванням нових технологій, 
елементи яких сприятимуть створенню анімо-
ваних мультфільмів.

Діаграма 3

Використання у книгах з рухомими клапанами окремих інтерактивних елементів .
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Проєктування книжки з віконечками 
передбачає такі етапи:
•   підготовчий (урахування вікових особли-
востей читача (у нашому випадку це діти 3 – 
4-х років), робота з текстом, ескізний задум);
концепція (пошук конструкції віконечок; обра-
зу, композиції всієї книги);
•   візуалізація (пошук стилю, техніки ілюстра-
цій; цікавого тексту; урахування об’ємних і ру-
хомих елементів, взаємозв’язку дизайн-форм 
для розвивально-пізнавальних функцій);
•   результативний (взаємодія книги з дити-
ною).
Після проєктування ілюструють і друкують.
Інтерактивні книги з рухомими клапанами лю-
блять і батьки, і діти, яким приємно розгляда-
ти й читати такі твори відкривати й закривати 
клапани. Малюкам цікаво, що саме містить-
ся всередині. На розвороті книги є віконечка 
(клапани), які можна робити будь-якої форми 
та розміру. Такі книги розвивають допитли-
вість і краще допомагають пізнавати навколи-
шній світ, словниковий запас малюків.

Висновки
Проаналізувавши специфіку сучасного вітчиз-
няного книжкового ринку, слід зазначити, 
що видання дитячих інтерактивних книжок 
в Україні набирає масового поширення. Уні-
кальні зразки такої літературної продукції 
з’явилися в усіх регіонах нашої країни. Мож-
на з упевненістю твердити, що інтерактивні 
дитячі книги є потрібними й корисними –зо-
гляду на їхню анімаційність, універсальність, 
інтерактивність і потужний інформаційний по-
тенціал. Актуальність друкованих дитячих ін-
терактивних книг зменшується прямо пропо-
рційно до модернізації сучасних технологій. 
Аналізуючи ці технології в інтерактивних кни-
гах, ми відзначаємо одну, яка, на нашу думку, 
є найпопулярнішою серед використовуваних, 
– це «flaps»-техніка. Проте більшість авторів 
– дизайнерів інтерактивних книг використо-
вують просто клапани і мало експерименту-
ють над різними технологіями, щоби зробити 
книгу цікавішою і вирізнити її новизною серед 
інших.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ЗОБРАЖЕННЯ ВОГНЮ ТА ВОДИ 
В ПОКАДРОВІЙ АНІМАЦІЇ

ДУРДА АНТОНІНА 

 Пропонована стаття шукає відповіді на запитання: чому сьогодні, коли можна 
вільно екпериментувати та знаходити щось нове та унікальне, аніматори дотримуються 
шаблонів у альтернативних методах зображення води і вогню? У статті описано матері-
али та принципи їх використання у покадровій анімації, проаналізовано роботи відомих 
аніматорів, здійснено порівняння способів подачі зображення різними матеріалами, ка-
тегоризовано прийоми й методи альтернативного зображення вогню та води, експери-
ментальним методом знайдено способи альтернативного зображення вогню та води.

Ключові слова: покадрова анімація, альтернативне зображення, експерименти.

ALTERNATIVE METHODS OF DEPICTING WATER AND FLAME 
IN STOPMOTION

DURDA ANTONINA

 Proposed article aims to answer such questions as: why do animators follow patterns 
in alternative methods of depicting water and flame today, when it is possible to experiment 
freely and find something new and unique? In this article the materials and principles of using 
them in stop-motion animation are described, the works of famous animators are analysed, 
comparison of presenting images using different materials is performed, the techniques 
and methods of alternative depicting flame and water are categorized and new approaches 
towards alternative depicting of fire and water are found in experimental way.

Keywords: stopmotion, alternative methods, experiments.
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Покадрова анімація — це традиційне мис-
тецтво, що дає життя ручним моделям. Уні-
кальний вигляд цієї форми мистецтва важко 
відтворити за допомогою 3D-комп’ютерних 
методів. Це пов’язано з несподіваними деталя-
ми, що з’являються від кадру до кадру, і часом 
мінливістю руху персонажа. Завдання худож-
ника є надзвичайно важливим, оскільки йому 
доводиться переставляти персонажа на сотні 
поз, щоб отримати кілька секунд анімації. Якщо 
технологія матеріалів і процесів — це сфера, яка 
постійно розвивається, яке майбутнє можна 
очікувати для цієї кінематографічної техніки? 

Актуальність дослідження альтернативних 
методів зображення вогню і води в покадровій 
анімації пов’язана з необхідністю осмислення 
підходів до створення ролика, який репрезен-
тує інтеграцію художніх і проєктних завдань, 
адже враховуючи те, що так багато знімається 
роликів, зараз простежується тенденція до ви-
користання однакових матеріалів для зобра-
ження вогню та води. У наш час, коли доступ-
ність і розмаїття матеріалів безмежні, аніматори 
чомусь не можуть відмовитися від звичних ша-
блонів.

Порівняльна характеристика альтернатив-
них методів зображення.

Аналізуючи різні інтернет-ресурси та віде-
охостинги, можна помітити, що більшість ані-
маторів у своїх роботах для альтернативного 
зображення вогню та води використовують 
усього три матеріали: тканина, папір і пласти-
лін. Виходячи із цього, можна зробити висновок, 
що в анімації сформувалися певні шаблони у цій 
царині. Переглядаючи анімаційні ролики, мож-
на припустити — це може бути пов’язане з тим, 
що вони не беруть на себе багато уваги, та  
в більшості з проаналізованих робіт виступають 
у якості фону, коли акцентом є переважно го-
ловний персонаж чи дія, яка відбувається. 

Використання витинанок — це досить зро-
зуміла і проста форма альтернативного зобра-
ження вогню та води, яка передбачає виймання 
аркушів паперу, картону або тканини, вирізання, 

розривання або складання їх у бажані форми,  
а потім, як і в будь-якому виді техніки покадро-
вої анімації, маніпулювання ними поступово 
між фотографіями. Цей матеріал може анімува-
тись у будь-який із цих двох способів. У пло-
щинній мультиплікації аніматор розміщує папір 
під дворівневою площиною, як анімація з піс-
ком та фарбою. Певно через свою простоту 
вона і є такою популярною серед аніматорів. 
У об’ємній мультиплікації є декілька варіантів для 
анімування: або папір попередньо закріплюєть-
ся у вертикальному положенні та відфотогра-
фовується, або використовуються вентиляцій-
ні апарати для створення більш пластичного 
об’єкта. Приблизно за такою ж технологією 
здійснюється  анімація з використанням тка-
нин, яка останнім часом витіснила з покадрової 
анімації папір. Це пов’язано з більшою гнучкістю 
цього матеріалу та з більшою різноманітністю 
текстур. Найчастіше вибір аніматорів падає на 
легкі прозорі тканини для зображення вогню та 
води: шифон, атлас, канва та марлеві тканини. 
Він також може анімуватись у два способи та, 
на відміну від паперу, його неможливо закріпи-
ти у вертикальному положенні, тому тут аніму-
вання можливе за наявності вентиляційних апа-
ратів.

Одним з основних і найпопулярнішим се-
ред матеріалів для анімації є пластилін, що має 
бути не на водяній основі, оскільки має погані 
якості для формування. Найстрашніше — під час 
«зйомок» він висихає і стає крихким, рветься, 
тріскає. Твердий пластилін використовують для 
ліплення основи фігури, м‘який — для деталей. 
Напевно, основною причиною використання 
цього матеріалу для створення вогню та води  
є його стійкість, адже «виліплена» одна фаза 
вогню, для прикладу, буде непорушна упро-
довж тривалого проміжку часу.

Причин для використання саме цих матеріа-
лів багато, це має історичне підґрунття — люди 
масово збиралися на масштабні лялькові ви-
стави, де зображали яскраві спалахи вогню та 
бурхливу воду різними кольоровими тканина-
ми та папером. Це зумовлено зручністю при 

Gianluca Maruotti «Free to Roam»

Unknown artist

UoU Studio «LIGHT ME UP»Pixel «Bright Finish»
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транспортуванні та й досі вражає при якісному 
поданні. Однак це зовсім не означає, що ані-
матори повинні дотримуватися таких шаблонів, 
які означають небажання йти далі та знаходити 
щось нове в сучасному багатогранному світі.
Неформальні способи подання альтернатив

Ще від початку розвитку покадрової аніма-
ції митці почали шукати нестандартні підходи 
до своєї роботи. Один з таких експериментів 
1949 року провів чеський аніматор Картер Зе-
ман у своєму фільмі «Натхнення». Земан виго-
товляв усіх персонажів зі скла та анімував їх, на-
гріваючи після знімання кожного кадру, щоби 
дозволити їх переміщення. Це був надзвичайно 
тривалий процес, і це, мабуть, причина, чому 
ніхто більше, навіть сам Земан, не використо-
вував цей спосіб знову.

Та час не стоїть на місці, знаходять нові ма-
теріали, нові шляхи їх використання.Та при ре-
презентуванні якихось нових технік і підходів 
автори не завжди мають розуміння, що ці зна-
хідки можуть бути використані і в неочікуваних 
цілях. Далі описано декілька неформальних під-
ходів у покадровій анімації.
Легомація та цегляна зйомка

Ще одним неформальним способом по-
дання є , мабуть, один із найпростіших спо-
собів роботи з покадровою анімацією — це 
легомація (legomation) чи цегляна зйомка 
(brickfilms). Це зйомка міні-фігур LEGO для 
створення коротких анімаційних фільмів. Тер-
мін «brickfilms» спочатку ввів Джейсон Роулдт, 
засновник фільмів «Lego». Причиною відносної 
простоти цього принципу є те, що для фіксації 
не потрібно нічого додатково використовува-

ти, оскільки основа «цеглинки» дозволяє утри-
мувати потрібну форму. Існує невелика різниця 
між legomation і brickfilms — legomation виро-
бляється за допомогою лише LEGO або Mega 
Bloks, тоді як brickfilms може впроваджувати 
комп’ютерну анімацію. Природні явища тут ма-
ють ніби піксолізовану стилізацію, що буде до-
речна в тематичній анімації.                                                    
Силуетна зйомка

Силуетна анімація містить анімованих пер-
сонажів як рухомі тіні, схожі на тіньову ані-
мацію ляльок, за винятком того, що останні 
використовують палички для керування ляль-
ками. Силуетна анімація, натхненна грою в тіні, 
працює за допомогою підсвічування картон-
них вирізів, які складають різні фігури анімації. 
Силуети можна використовувати в декількох 
методах дизайну від абстрактного до симе-
тричного і за його межами. Під час зображення 
вогню та води вони стилізуються, форми ви-
різають з картону та повторно закріплюють за 
допомогою невеликих дротяних петель. У ре-
зультаті здійснюється надзвичайно реалістична 
алюзія на ці явища.
Голкова зйомка

Цю незвичайну техніку винайшов 
А.Алексєєв, який змайстрував «голковий», або 
«щетинний» екран: його стрижні по-різному 
висуваються і висвітлюються, що дає особли-
вий образотворчий ефект. Цю техніку не ви-
користовують, як мінімум, не було знайдено 
жодних зразків, окрім робіт А. Алексєєва, та це 
може стати новим (давно забутим старим) ме-
тодом у наш час .

Gianluca Maruotti «Free to Roam» Timberland «Earthkeepers on the water»

Jorge Artola «Pepsi Stop Motion»Unknown artist
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Фільм про хлопчика та його мрію, якій не су-
дилось здійснитись, але водночас і про те, що 
будь-який твій вибір — це правильне рішення, 
і це завжди приведе до чогось хорошого.

Усе оточення хлопчика — це брудне сіре 
місто, тому й матеріали для виготовлення го-
ловного персонажа були відповідні: голова 
хлопчика виконана з малярного скотча, а весь 
одяг — з журналів, попередньо пофарбованих 
акриловою фарбою.

Локації, будівлі, предмети інтер’єру — усе 
виконане зі сміття і старих матеріалів. Таке рі-
шення є надзвичайно вдалим, оскільки надає 
цій анімації змісту в кожному кадрі. 

Природні явища, зображені в анімації «Поки 
не стане чорним», виглядають трохи нестан-
дартно за мірками класичної анімації; зім’ятий 
папір, старі газети та фарбовані картонки для 
зображення неба та хмаринок — усе це нада-
вало певного шарму загальній ідеї анімаційної 
роботи. Воду теж  зображено звичним сірим 
аркушем картону, який підкреслює монотон-
ність міста.    

Це анімація з небагатотисячним бюджетом 
і без дорогих спецефектів, це робота молодої 
аніматорки, виконана зі сміття, але яка має ве-
лику ідею та смак у підсиленні своєї ідеї мате-
ріальністю кадру.

ANDREA VINCIGUERRA
«No, I don’t want to dance»

 

«Ні, я не хочу танцювати» — це короткоме-
тражний мультфільм, який має на меті показати, 
наскільки смертельно небезпечним може бути 
танець. Головні персонажі та деякі декорації ви-
конані з вовни технікою «валяння» («фелтінг»). 
Після валяння персонажі були обтягнуті та об-
шиті тканинами. 

Якщо детальніше описувати середовище 
та інтер’єри, то не можна назвати якогось за-
гального матеріалу. Автор використовував усе 
різноманіття матеріалів для створення більш 
реалістичної картинки — це і дерево, і картон, 
і текстильні матеріали.

Анімація багата і на альтернативні методи 
зображення вогню та води. Вогонь тут не ви-
глядає реалістично, він явно в кадрі стилізова-
ний і дещо штучний. Вода ж, у свою чергу, 
в цій анімації зображена навіть дуже реалістич-
но. Здійснено це завдяки використанню поліе-
тилену.

ANASTASIIA FALILEIEVA
«Until it turns black»

В Україні основним осередком для репрезен-
тування робіт аніматорів є фестиваль Linoleum. 
Варто зазначити, що переможцями в багатьох 
номінаціях стали представники саме покадро-
вої анімації. Серед усіх учасників можна виді-
лити чотирьох, які були нагороджені та роботи 
яких вразили критиків, глядачів і просто небай-
дужих до цього виду анімації людей.

Linoleum

Andrea Vinciguerra «No, I don’t want to dance»

Anastasiia Falileieva «Until it turns black»
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Ідея мультфільму, за словами самого аніма-
тора у тому, щоби нагадати  — потрібно пам’я-
тати тих, кого вже з нами немає. Для наймолод-
ших — це спосіб пояснити такі складні життєві 
питання як життя і смерть. Якщо говорити де-
тальніше про використані методи, то для по-
чатку треба детальніше описати технічний бік 
мультфільму.

Весь мультфільм виготовлений з текстиль-
них матеріалів — від головних персонажів до 
пейзажів та пір року. Більшість елементів ви-
готовлені технікою «печворк» (за принципом 
мозаїки зшивають цілісний виріб зі шматочків 
тканини), що робить анімацію яскравою та уні-
кальною. Дуже вдало це виглядає на кадрах, де 
зображено зміну пір року.

Якщо аналізувати головних персонажів, то, 
як це зазначалось, було використано цікавий 
метод їх зображення. Оскільки все виготовлено 
з текстилю, то тіло персонажа було створене 
нашаруванням тканин. Важливою деталлю є те, 
що кількість цих шарів тканин відповідає трива-
лості життя, яке їм ще відведено прожити. Якщо 
хлопчик мав дуже багато шарів, то в дідуся їх 
залишилося не так багато. 
 

Аналізуючи природні явища в цій анімацій-
ній роботі, варто зазначити, що і тут вдало 
й органічно працював текстиль. Вода виконана 
потоками повсті по картону, попередньо про-
фарбованому синім. Це унікальний спосіб по-
дання, який передає певну легкість води.

BRUNO COLLET
«Memorable»

Ідея анімаційної роботи — показати життя 
художника та переживання жінки. Час швид-
коплинний і тому людям варто цінувати кожен 
момент, кожну хвилину з близькими людьми та 
підтримувати їх. За словами самого аніматора, 
у першу чергу — це історія про справжнє ко-
хання.

Персонажі виконані зі скульптурної глини, 
вони не стилізовані, виглядають навіть дуже 
реалістично. Це надає певної серйозності си-
туації для глядача і спонукає задуматись про 
проблеми, які тут висвітлюються. Більшість де-
корацій також виконані із цього матеріалу, що 
створює цілісну картинку. 

 
Якщо говорити про природні явища в ані-

мації, то скульптурна глина й тут добре відіграє 
свою роль; хоча тут вогонь і вода не мають тої 
легкості, яка їм притаманна в більшості аніма-
ційних робіт, вони тут завдяки масивності ма-
теріалу набувають певного змісту та смисло-
вого навантаження. 

 Підбір матеріалу має велике значення 
при створенні анімації, адже матеріал стає не 
просто бездушним об’єктом, він стає ідеєю. 
Навіть більше, він стає певним медіатором для 
глядача у світ аніматора, в історію, яку він хотів 
донести. Ідея анімаційної роботи має бути під-
кріплена історією і для середовища, і для голов-
них персонажів, що якнайкраще можна досягти 
матеріалами і їх грамотним поєднанням.

MARTIN SMATANA
«The Kite»

 

Bruno Collet «Memorable»

Martin Smatana «The Kite»

Linoleum
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Експериментальні методи пошуку альтерна-
тивних методів зображення вогню та води  

Для цих експериментів було обрано такі 
матеріали: поліетилен, повсть, фетр, пісок, 
фольга, «дощик», нитки, скло, морква та вовна. 
Попередньо всі матеріали були поділені на ка-
тегорії: для вогню — це зернисті (пісок і бісер), 
текстильні (вовна і фетр) і неформальні (морква 
та пластикова стружка), а для води — це про-
зорі (скло та поліетилен), текстильні (нитки та 
повсть) та неформальні (фольга та «дощик»). 

Категорія «зернисті»
Кінетичний пісок

Кінетичний пісок як зернистий матеріал має 
унікальні властивості. Він може текти під впли-
вом зовнішніх сил, як рідина, та стабілізувати-
ся в піщані блоки, як тверда речовина. Ані-
маційні сцени з цим піском у комп’ютерній 
графіці зазвичай містять і динамічні, і статичні 
зернисті явища. На кожному етапі потрібно 
контролювати взаємодії  між частинками 
для всіх фаз сцени — і  видимих, і невиди-
мих; рухомих і нерухомих.

Є три способи «стерти» сцену чи зобра-
ження: додавання піску, відбирання піску та 
перетворення піску. Змінюючи сцену, було пе-
ретворено попереднє зображення на інше, не 
стираючи його. Ця техніка має багато переваг 
у зображенні води та вогню: завдяки їй можна 
створити динамічні та експресивні язики по-
лум’я або бризки води, тоді як в інших матеріа-
лах досягти подібних ефектів вже важко.

Пісок анімувався в горизонтальному поло-
женні з фіксацією камери на штативі в поло-
женні вниз. Всі основні фази промальовувались 
за допомогою пензлика. Важливо в роботі з да-
ним об’єктом було працювати в закритих при-
міщеннях та на зафіксованих площинах, так як 
будь-який зайвий рух може повністю знищити 
всю попередню роботу.

Бісер
Бісер має практично всі ті самі властивості, 

що й пісок, у роботі. Та, на відміну від піску, він 
не є таким однорідним. Оскільки бісер непро-
зорий, зовнішній вигляд регулюється його по-
верхневим шаром, тоді як його внутрішня ча-
стина непомітна. І в процесі формування потік 
існує лише в поверхневому шарі, тоді як вну-
трішня частина нерухома.

Бісер анімується в горизонтальному поло-
женні з попередньо закріпленим фотоапара-
том у положенні вниз. Як і в анімації піску, фази 
малюються залежно від кадру, та завдяки цьому 
положенню, для більшої експресивності, мож-
на домальовувати спалахи та іскри.

Перевагою цього матеріалу є також його 
глянцева фактура. При роботі з додатковим 
світлом це створює цікаві ефекти, та необхідно 
враховувати кут освітлення.
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Категорія «текстильні» 
Вовна

Є два виклики: вовна, звичайно, не залиша-
ється нерухомою та не дуже пластична. Але ці 
виклики також мають свої переваги. Коли ані-
матори торкаються ляльок, вовна трохи руха-
ється, і це створює стиль: цей «вітряний» стиль 
вовни, який робить героїв живими, оскільки ти 
завжди відчуваєш руку аніматора. Щодо гнуч-
кості, то йде робота над її покращенням: зро-
бивши вовну трохи вологою, додаємо трохи 
гнучкості, щоб була змога досягнути потрібної 
форми. 

Для створення вогню було використано 
трафарети його фаз, поступово надавали по-
трібних форм за допомогою вовни. І було по-
мічено, що перші спроби дещо грубуваті, але 
далі це вже стає досить витончено. Є надія, що 
в кожних наступних анімаційних роликах робо-
та із цим перспективним матеріалом знаходи-
тиме все нові й нові підходи.
Фетр

Фетр — невибагливий у роботі матеріал: 
його краї не обсипаються, у нього немає виво-
роту і лицьового боку, деталі можна зшива-
ти і вручну, і на машинці, а колірна гама вражає 
різноманітністю.  Цей матеріал було 
проанімовано і в об’ємний, і в площинний спо-
соби. Для створення більш привабливої стилі-
зації це було здійснено нашаруванням, різних 
за тоном оранжевих кольорів. Використання 
цього матеріалу не зробить анімації реалістич-
ною, та має свої переваги, пов’язані з легкістю 
стрийняття.

Категорія «неформальні»
Морква

Основою роботи з морквою була техніка 
«карвінг» — мистецтво художнього різьблення 
по овочах і фруктах. Було два способи для ані-
мування цього об’єкта: перший — це статичне 
відфотографовування попередньо змодульо-
ваних фаз вогню; другий — це прокручування, 
з подальшим відфотографовуванням, навколо 
власної осі. 

З метою візуального підсилення можна 
використати додаткове світло для створення 
осередку вогню.
Пластикова стружка

Для роботи зі стружкою був запропонова-
ний такий спосіб: тонкі ниточки стружки були 
рівномірно розподілені та залиті клеєм, далі 
все це формувалось у приблизно однакові за 
розміром аркуші та залишено на якийсь час під 
пресом. Коли виріб висихав, то вирізали попе-
редньо заготовлені шаблони фаз вогню. Краї 
такого шаблону ворсисті, що в кадрі імітує іс-
кри вогню.

При анімуванні шаблони закріплюються на 
основі для вертикального положення і відфото-
графовуються. Цей об’єкт можна також аніму-
вати і в горизонтальному положенні.

Оскільки такий матеріал не має властивості 
відбивати світло, то для візуального підсилення 
додаткове освітлення (діод) було встановлено 
за об’єктом, що дало змогу створити два типи 
освітлення — контражур (при дуже близькій від-
стані) та розсіяне з осередком (при більшій).
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Категорія «прозорі»
Поліетилен

Для створення максимально реалістичного 
зображення води потрібно використовувати 
поліетилен; це надзвичайно доступний матері-
ал, що вражає своєю простотою та зручністю.

На старті роботи поліетиленова плівка сте-
литься шарами (кількість шарів залежить від 
потреб). Далі від кадру до кадру його мнуть, 
надаючи потрібної фактурності. При потребі, 
за сюжетом з поліетилену дуже добре форму-
ються хвилі та морська піна (для піни додатково 
треба легко протерти наждачним папером, що 
надасть легкого світлого відтінку).

При фотографуванні, для підсилення та 
більшої драматичності кадру, окремі части-
ни можна освітлити більше, що зробить воду 
об’ємнішою.

Скло
Скло має свої оптичні властивості — про-

зорість, світлопоглинання, відображення і за-
ломлення світла. Світлопоглинання скла невели-
ке — у віконному склі приблизно 88%. Крім того, 
треба знати — чим краще відполіроване скло, 
тим більше воно пропускає світла, і навпаки — 
різні подряпини та забруднення суттєво зни-
жують прозорість.

При роботі зі склом і його розміром по-
трібно враховувати особливості сюжету: ве-
ликі шматки — для зображення льоду, дрібні та 
скляний пісок — для води. Скло так само висти-
лається шарами та анімується шляхом перекла-
дання невеликих шматків.

Категорія «текстильні»
Нитки

При використанні цього матеріалу в по-
кадровій анімації потрібно серйозно постави-
тися до вибору типу самої нитки. Найпридат-
нішими виявилися нитки, що у своєму складі 
мають лавсан і віскозу.

Нитки вистилаються та анімуються, їх пере-
міщують за рухами води — від ледь помітного 
штилю до бурхливого шторму. Завдяки такому 
складу нитки при додатковому освітленні ство-
рюється більший об’єм зображуваного.
Повсть

Основою роботи з повстю є техніка «фел-
тінґ». Якщо говорити науковою мовою, то 
«фелтінґ» — це виготовлення виробів методом 
плетіння і зчеплення волокон. Завдяки особли-
вим властивостям такого матеріалу виникла ця 
техніка. Валяння буває сухим, мокрим, у техніці 
нуно-повсть і валяння в’язаних виробів. 

Шар повсті вистилається в кадрі та аніму-
ється у два способи: перший — рівномірний 
розподіл мас від кадру до кадру, імітуючи рух 
води, другий — шляхом намочування окремих 
його частин формувати потрібну фактуру.

Зразок використання в практичній частини

36

Категорія «неформальні»
Фольга

Фольга — надзвичайно унікальний та плас-
тичний матеріал, напевно, один з найкращих 
при формотворенні в анімації. Є декілька під-
ходів у роботі з цим матеріалом: масив об’єкта 
можна зробити об’ємним за рахунок обгортан-
ня фольгою, накладаючи шар за шаром, скрі-
плюючи між собою; та для імітації води більш 
вдалим є горизонтальний спосіб із зім’ятою 
фольгою. Для цього фольгу мнуть руками і тро-
хи розправляють, а потім шляхом накладання 
шарів фольги створюють цю так звану імітацію.

Для підсилення візуального ефекту можна 
використовувати додаткове світло, оскільки 
завдяки металевій основі фольга має властиво-
сті відбивати світло, створюючи ефект мерех-
тіння води.

«Дощик»
Найбільш неоднозначним об’єктом, вико-

ристаним для альтернативного зображення 
води, є «дощик». Для експерименту «дощик» 
був викладений рядами та шарами, а сама ані-
мація створювалася за рахунок збільшення та 
зменшення його масивності та інтенсивності. 

Цей зразок можна швидше назвати невда-
лим (за винятком тематичних зйомок з ви-
користанням одного предмета), і є декілька 
причин: перша —  його неоднорідна структу-
ра, через яку втрачається ілюзія води, друга — 
предмет не дуже піддається формуванню, що в 
окремих моментах викликало певні складнощі.

Отже, ще 1975 року Голман поставив запи-
тання про напрямки та виклики лялькової ані-
мації, яке є зараз і виникне ще в майбутньому. 
Після майже пів століття це запитання зали-
шається актуальним, поряд із розробленими 
численними нововведеннями, потенціал пока-
дрової анімації ще далеко не цілком розкритий, 
і, здається, він отримує все нові й нові перева-
ги нових технологій. Поєднання традиційних 
принципів цього виду анімації із сучасними 
технологіями та грамотним підбором матері-
алів існують, і вони не просто змінюють якість 
руху та зовнішній вигляд ляльок, але створюють 
баланс між реальністю та вигадкою, однак цей 
вид анімації все більше розмиває цю лінію.
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Способи обмеження часу взаємодії 
користувачів із смартфоном у мобільних 
додатках на основі методу «помодоро»

Дослідження присвячене способам 
обмеження часу взаємодії корис-
тувачів із смартфоном у мобільних 
додатках на основі методу «помо-
доро». Проаналізовано близько 
50-ти додатків і проведено інтерв’ю 
з людьми, які хотіли б менше часу 
проводити за екраном смартфона, 
описано основні методи мотива-
ції користувачів. При завершенні 
зворотного відліку, зіставлення 
нагороди і покарання показало 
невідповідності між ними. Виявле-
но слабкі місця та нові можливості 
в дизайні додатків на основі методу 
«помодоро».

Ключові слова:
мобільні додатки, таймери, смарт-
фон, помодоро, мотивація.
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Methods of Limiting the Interactions
with Smartphone in Mobile Applications

Based on The «Pomodoro» Technique

This article focuses on the methods of 
limiting the interaction with a smart-
phone in mobile applications based 
on the «pomodoro» technique.
Approximately 50 apps were analyzed 
and the interviews with people who 
would like to spend less time inter-
acting with their smartphones were 
conducted, basic methods of user 
motivation being outlined. The end 
of game rewards and punishments 
were compared and the inconsisten-
cies were found. The weaknesses and 
the new possibilities in UI-UX design 
of applications based on the «pomo-
doro» technique were identified.

Keywords:
mobile applications, timers, smart-
phone, pomodoro, motivation.
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Упродовж останніх кількох років смарт-
фони стали неодмінною частиною життя 
багатьох людей. Відповідно до оновленої 
статистики 2019 р. [8], середньостатистич-
ний користувач перевіряє свій смартфон 
47 разів на день, 87% користувачів роблять 
це під час розмов з друзями та родичами, 
а 20% користувачів швидше будуть тиж-
день ходити без взуття, ніж без телефона 
[7].  Для декого використання смартфона 
перетворилося на залежність. Ця пробле-
ма сьогодні стала настільки масштабною, 
що в усьому світі шукають її вирішення. 
Зустрічається два підходи до вирішення 
ситуації — ті, які мають в основі заборо-
ни, та ті, які нагороджують і заохочують. 
Серед цих рішень особливими є мобільні 
додатки. Адже, якщо проблема у смарт-
фоні, — то й вирішення можна шукати за 
допомогою смартфона. Важливо розуміти, 
що смартфон сам по собі не спричиняє 
жодної залежності. Всі мобільні додатки, 
програми та соцмережі більшою чи мен-
шою мірою розроблені таким чином, щоби 
спричинити залежність у користувача. 

Майже всі мобільні додатки, які борються 
із цією залежністю, ґрунтуються на методі 
«помодоро» [6]. Ідею цього методу підка-
зав звичайний кухонний таймер у вигляді 
помідора, який відраховує зворотний від-
лік часу. Частина з них містить елементи 
ґейміфікації та намагається мотивувати 
користувача утриматись від користуван-
ня смартфоном. 

У додатках на основі методу «помодоро» 
головним є мотивувати людину стримува-
тися від користування смартфоном за до-
помогою самого смартфона, тому тут дуже 
важливо знайти вдалий баланс. По-перше, 

баланс між тим, щоб на екрані зворотно-
го відліку щось відбувалося, але щоб це 
не було занадто цікаво. По-друге, баланс 
між тим, як дати нагороду та похвалу, але 
не забагато, щоб людина повернулася за 
більшим. По-третє, покарання за незавер-
шений час зробити неприємним, але та-
ким, щоб користувачеві захотілося спро-
бувати ще раз і наступного разу досягти 
успіху. В мобільних додатках, створених 
на основі методу «помодоро», цей баланс 
дуже хисткий, тому, створюючи їх, дуже 
легко помилитися. 

Більшість додатків працюють з методом 
заборони та обмеження. Окрім відліку 
часу, деякі мають ще й додаткову функцію 
блокування інших додатків чи соцмереж 
під час роботи таймера, тому користувач 
просто не має можливості відволікатися 
на свій смартфон (Block Apps, Stay Focused, 
AppBlock, AppDetox, HelpMeFocus, Flipd, 
Offtime та інші). Менше є додатків, що 
націлені на заохочення та мотивацію ко-
ристувачів. Серед них є ті, що мотивують 
за допомогою рейтингів (Flora, Focus Time). 
Рейтинги можуть бути і глобальні, тобто 
серед усіх користувачів додатку, і локаль-
ні, тобто серед друзів та колег. Такі додат-
ки формують здоровий дух суперництва 
і змушують користувача тримати рівень. 
Іншим видом мотивації є заохочення у ви-
гляді бонусів. Додатки пропонують гру, де 
за те, що користувач не «сидить у смарт-
фоні», йому дають певні бонуси. Загалом 
мобільні додатки для подолання залежно-
сті від смартфона використовують ті самі 
прийоми, що зустрічаються в реальному 
житті. Методи заборони і заохочення 
схожі на класичні «батіг і пряник», відомі 
впродовж багатьох століть.

Зображення: freestocks.org
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Етапи користувацького 
досвіду та ігрові механіки 
в мобільних додатках

У мобільних додатках на основі методу 
«помодоро» досвід користувача має три 
основні етапи: обіцянка перед відліком, 
відлік і стримування, нагорода/покаран-
ня. Кожен з етапів був проаналізований 
у вибраних 14-ти додатках.

Як щось пообіцяти? Як мотивувати 
користувача на дію? Як переконати його 
завершити почате? Зазвичай у додатках 
цей етап відображається на екрані перед 
запуском таймера, де користувачеві про-
понується вибрати час, упродовж якого 
він не буде відволікатися на смартфон. 
Загалом додатки пропонують чотири 
типи обіцянок:

1) інтрига невизначеної нагороди;
2) обіцянка валюти, за яку можна при-

дбати реальні чи віртуальні нагороди;
3) обіцянка певного об’єкта за час, коли 

користувач стримується від користу-
вання смартфоном;

4) обіцянка-мотивація лише текстом.

Як мотивувати користувача не виходити 
з програми? Тут найважливішим завдан-
ням є мотивувати користувача не від-
волікатися. Тобто, якщо перший етап не 
подіяв достатньо сильно і в користувача 
все ж з’явилося бажання вийти і пере-
вірити сповіщення тощо, програма має 
встановити другий рівень мотивації, щоб 

така спокуса зникла й рішення дочекатися 
перерви відновилося. Отже, виділяємо 
чотири види мотивації під час зворот-
ного відліку:

1) мотивація інтригою;
2) мотивація процесом;
3) мотивація текстом;
4) мотивація реальною нагородою.

Як завершити цей досвід? Останнім 
етапом є завершення досвіду, де також 
потрібно мотивувати користувача. Цей 
етап передбачає два сценарії: отримання 
заслуженої нагороди або покарання, якщо 
користувач передчасно зупинив відлік чи 
вийшов з додатка. Також на цьому етапі 
додаток повинен мотивувати користувача 
повернутися та не здаватися наступного 
разу. Деякі додатки спокушають різними 
бонусами, які можна придбати за заробле-
ну валюту, а інші — загрозами втратити те, 
що вже є. Отже, було визначено такі п’ять 
видів нагород при успішному завершенні 
процесу:

1) валюта, яка міняється на віртуальні 
нагороди в рамках додатка;

2) валюта, яка міняється на реальні 
нагороди в місцях, які співпрацюють 
з додатком;

3) вирощений об’єкт;
4) розкриття таємниці;
5) рейтинги/визнання колег.

При завершенні процесу завчасно є два 
види покарань:

1) об’єкт «помирає»;
2) очки зникають.

Вибрані 14 додатків
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Покарання і нагороди майже завжди 
супроводжуються мотиваційним текстом, 
який намагається повернути користувача, 
щоб завершити процес успішно, або який 
хвалить користувача та переконує повер-
нутися ще раз.

Інтерв’ю з користувачами
14 додатків, описаних раніше, були по-
ділені за схожістю, з них вибрано п’ять 
додатків.

Було проведено інтерв’ю з чотирма людь-
ми, яким бракує додаткової мотивації 
утриматися від користування смартфо-
ном, зокрема відволікання на соцмережі 
під час роботи, навчання чи спілкування 
з людьми. У цих інтерв’ю вони розпові-
дають, що думають про додатки, що їх 
найкраще мотивує, а що відволікає.

Перша респондентка — 20 років, студент-
ка 1-го курсу. Другий респондент — 28 ро-
ків, приватний підприємець. Третя рес-
пондентка — 13 років, школярка. Четверта 
респондентка — 21 рік, студентка 4 курсу. 

Під час інтерв’ю респондентам було пока-
зано по одному додатку з кожної групи та 
описано їхній дизайн.

У результаті проведених інтерв’ю ви-
ходить, що найбільше мотивують 
користувачів реальні нагороди. Також 
важливим є соціальне визнання та 
конкуренція, бажання позмагатися зі 
знайомими чи друзями — у кого біль-
ше самоконтролю. Додатки, які містять 
гру, де треба щось робити, вирощувати, 

чекати, поки щось вилупиться, користу-
вачів здебільшого відволікають. Респон-
денти стверджують, що, найвірогідніше, 
вони просто будуть спостерігати за тим, 
що діється на екрані. Тому більшість 
респондентів згодилися, що сам додаток 
зворотного відліку часу, створений на 
основі методу «помодоро», повинен бути 
вкрай мінімалістичним.

Замість простої картинки під час перерви 
респондентам було б цікавіше пограти 
в якусь міні-гру, подивитися цікаве відео 
чи просто помедитувати. Деякі користу-
вачі згодились, що було б непогано мати 
можливість вмикати якісь спокійні звуки 
природи під час зворотного відліку. Всім 
користувачам важливо, щоб додаток 
давав шанс на повернення, бо користу-
вач може ненароком вийти, або потрібно 
подивитися чи не було чогось важливого 
в повідомленнях. Респонденти також 
зауважили, що добре було б, якби додаток 
взагалі не впускав у «шкідливі» програми, 
або якби програма просила повернути те-
лефон екраном вниз для того, щоб не було 
зайвої спокуси.

На покарання згодилися всі користува-
чі. Одним достатньо, щоб додаток про-
сто знімав бали, які вже були зароблені 
в програмі в достаній пропорції, а інші 
задумалися ще й над ідеєю прив’язува-
ти банківську картку і знімати реальні 
гроші. Респондентам також була б ко-
рисна функція синхронізації мобільної 
версії з десктопною, щоби під час роботи 
за комп’ютером не було спокуси відво-
ліктись. Також користувачі хочуть мати 
можливість самим вибирати час перерви 
та стримування.

Вибрані додатки для інтерв’ю
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«Ця штука цікавіша. Тому що звірів (додаток Eggzy) 
ти просто колекціонуєш, а тут ти можеш ставити якусь 
довшу ціль, на день, наприклад, виростити баобаб 
(додаток Focus Plants)».

[2]

[4]

[4]

«Мені здається, це такий вид прокрастинації …
Це буде така версія, що я ставлю на 5 хвилин, отак чекаю, 
втупившись, щоб я могла посадити нові рослинки, і в 
результаті це буде звичайна гра в ферму без навчання. 
От якщо би мені додаток дарував якісь прикольні 
блокнотики, або ручки…» (додаток Focus Plants).

«Так би було набагато ліпше. Наприклад, якщо вона 
перегнала мене, то мені зразу хочеться перегнати її. 
І я там, наприклад, цілий день не сиджу в телефоні. 
То вже зразу є мотивація».

«Наприклад, я знаю, якщо я вийду, я втрачу гривню. 
Я так 10 разів вийду, з мене стягнеться 10 гривень. 
Якщо я вийду 50 разів за тиждень, я втрачу 50 гривень 
просто так».

«Наш мозок пристосований до привикання.
Я переверну телефон 20 разів, на 21-й мені вже буде 
байдуже».

«Це має бути таке більше, як бізнес-додаток.
Щоб в самому додатку нічого такого не було».

«Мені особисто подобається, коли є якась програмка 
і там взагалі немає ні на що звернути увагу. Найгірше, 
коли є яскравий фон, дуже багато всього».

[3]

[3]

[1]

[1]
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Досвід завершення
зворотного відліку часу 

Кульмінацією користувацького досвіду 
є момент завершення зворотного відліку 
часу. Саме в цей момент виконується обі-
цянка нагороди чи покарання. У додатках 
зворотного відліку часу на основі методу 
«помодоро» є досить різні види покарань 
і мотивації. Одні додатки мають рівно-
цінні нагороду та покарання, інші пока-
рання не дуже переконливі, а є й такі, що 
не мають покарання взагалі. Та ніколи не 
буває так, що покарання є більшим, ніж 
нагорода. Під час цього етапу досліджен-
ня найбільша увага приділялася пока-
ранням і нагородам та їхньому взаємному 
співвідношенню. Додатки Engross і Mouse 
Timer нагороди та покарання не мають 
зовсім, тобто там лише присутній про-
цес зворотного відліку. Успішний він чи 
ні — великої різниці немає. У додатку 
Mouse Timer анімація завершується тим, 
що мишка з’їдає свій сир. Це відбувається 
ще в рамках зворотного відліку. У деяких 
додатках є нагороди, але покарання немає 
взагалі (Children`s Countdown, Plantie), 
тобто програти зовсім не страшно.

У іншому типі додатків нагородою є ігро-
ва валюта, і що більше часу користувач 
утримувався, то більше валюти він може 
отримати. Якщо користувач не утримав-
ся, то він не втрачає нічого, просто не 

отримує те, що потенційно міг би мати 
(Hold, Study Bunny, Focus Plants). Якщо 
розглядати це, застосовуючи восьмий 
метод Окталізу з книжки «Auctionable 
Gamification» Ю-Кай-Чоу (Yu-Kai-Chu) [5], 
можна було б створити іншу ситуацію, де 
мотивація була б сильнішою. Восьмим ме-
тодом Окталізу є Scarcity and Impatience 
(нестача та нетерплячість), і ми його 
часто зустрічаємо в своїй електронній 
скриньці після купівлі якогось товару 
в магазині або після підписки на розсилку. 
Нам дають знижку і говорять, що, якщо 
ми її не використаємо до певного чис-
ла, — вона згорить. Щоби змотивувати 
користувача ввімкнути зворотний відлік, 
можна йому давати нагороду наперед 
за умови, якщо він не стримається най-
ближчим часом, на певний термін, — він 
її втратить. Тут відразу доєднається ще 
й четвертий метод Окталізу — Ownership 
& Posession (власність і володіння), суть 
якого полягає в тому, що люди більше 
схильні захищати та мати емоційну 
прив’язаність до чогось, що було названо 
їхнім, тобто що є їхньою власністю [5]. 
Коли користувач лише потенційно може 
щось отримати за час утримання, емо-
ційної прив’язаності немає, бо він ще не 
вважає нагороду своєю та не має відчуття, 
що він може щось втратити. Таким чином, 
якщо нагороду в додатку давати наперед, 
то людина буде більш схильна до того, 
щоб успішно утриматись і не втратити те, 
чим володіє. 
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Наступними додатками є ті, що дають 
певну нагороду, але користувач не знає, 
якою вона буде, — принцип лотереї. За 
мотивацію у цьому випадку відповідає 
сьомий метод Окталізу — Unpredictability 
and Curiosity (непередбачуваність і ціка-
вість) [5]. Користувач знає, що має бути 
нагорода, але не знає, якою вона буде, 
адже щоразу ця нагорода інша. Такий вид 
мотивації змушує користувача дочекати-
ся кінця зворотного відліку. Коли корис-
тувач завершує відлік передчасно, він 
так і не дізнається, якою могла би бути 
ця нагорода і, відповідно, буде мучитися, 
адже це могло бути щось рідкісне (Hatch, 
Focus Cat, Eggzy, Flora). У додатках Eggzy 
та Flora в налаштуваннях можна вибрати 
конкретну нагороду або нагороду невідо-
му — «рандомну». Додатки Forest, Eggzy, 
Hatch, Mars Craft дарують різні нагоро-
ди та повідомляють, — що довший час 
утримання, то ціннішу нагороду можна 
отримати. Додатки Mars Craft та Forest 
схожі тим, що нагороди відомі та за біль-
ший час утримання нагороди даються 
цінніші. Відповідно, і втрата більша, бо 
коли, до прикладу, в додатку Mars Craft 
будується якась дуже рідкісна ракета 
впродовж двох годин і під час зворотного 
відліку користувач хоче вийти, він розу-
міє, що втратить щось цінне, і це може 
його зупинити від передчасного виходу 
з програми. Можливість вибору нагороди 
також певним чином прив’язує користу-
вача, адже він сам її свідомо вибрав. Це 
означає, що знову задіюється четвертий 
метод Окталізу і користувач з меншим 
бажанням погодиться втратити свою 
вибрану нагороду [5].

Додаток Flora має найсильніше покарання 
у співвідношенні до нагороди. Як нагоро-
да там росте дерево, його можна вибрати 
самому з тих видів, які вже були виростив 
користувач раніше, або вибрати опцію, 
що додаток після успішного завершення 
відліку сам вибере дерево і лише вкінці 
покаже, що це за вид. Таким чином можна 
відкрити невідомий раніше користувачеві 
вид рослини чи дерева. Як покарання — 
там вмирає дерево. Особливістю додатку 

Flora є те, що тут можна обрати реальну 
ціну свого програшу. Тобто до додатка 
прив’язується метод оплати, перед почат-
ком зворотного відліку користувач може 
вибрати суму коштів, яку він готовий 
втратити, якщо вийде з додатка раніше, 
ніж завершиться вибраний зворотний 
відлік. Також великою перевагою додатка 
Flora є можливість стримуватись в ком-
панії друзів. Ця функція є дуже цікавою, 
адже в більшості випадків проблема 
залежності від смартфонів проявляється 
саме тоді, коли користувач спілкується 
з друзями чи сім’єю. Це своєрідна альтер-
натива грі, коли в закладі компанія людей 
складає всі телефони разом, і хто перший 
забере свій телефон, той оплачує весь ра-
хунок за вечір. Ця гра більше побудована 
на покаранні, а в мобільному додатку зво-
ротного відліку часу за період стримуван-
ня потенційно можна було б отримувати 
більші/ рідкісніші/цінніші нагороди при 
утриманні в компанії. За це відповідають 
відразу два методи Окталізу: перший — 
Epic Meaning and Calling (епічне значення 
та покликання), адже найкраще мотивує 
мета, яка є більшою, ніж певний окремий 
індивід, та п’ятий — Social Influence & 
Relatedness (соціальний вплив і спорід-
неність), бо переважна більшість людей 
хочуть почувати себе частиною якоїсь 
більшої групи, порівнювати та пов’язува-
ти себе з іншими [5]. Рейтинги, лідерборди 
та всі інші види порівняння користувача 
з іншими в додатку також впливають на 
п’ятий метод Окталізу (Forest, Hold, Focus 
Cat, Mars Craft, Plantie) [5].

Якщо користувачеві подзвонили під 
час утримання, багато додатків просто 
продовжують свій відлік. Додаток Forest 
відрізняється тим, що, якщо користуваче-
ві подзвонили, то додаток пропускає дзві-
нок лише на кілька секунд, а потім «ховає 
його». Тож користувач може підняти 
слухавку, якщо це справді щось важливе, 
або ж просто не бачити дзвінок і, відпо-
відно, не відволікатися на нього. Великим 
мінусом додатків Focus Cat і Mars Craft 
є те, що, якщо телефон дзвонить більше, 
ніж кількість секунд, відведених на те, 
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щоб повернутися до утримання, то корис-
тувач автоматично програє. Це є мінусом 
через те, що користувач на час утримання 
може відкласти телефон і навіть не знати, 
що йому хтось телефонує, а якщо це так, 
то після повернення, замість нагороди, 
він може виявити програш. Такий досвід 
є надзвичайно демотивувальним і може 
зіпсувати всі попередні хороші враження 
від додатка. 

Ще одним мінусом деяких додатків є те, 
що після натискання кнопки зупинки 
відліку додаток не перепитує, чи корис-
тувач справді хоче вийти (Hold, Children’s 
Countdown, Mouse Timer, Hatch та Plantie). 
Таким чином, ненароком натиснувши на 
цю кнопку, можна програти, що також 
досить демотивує.

Частина додатків, окрім історії утриман-
ня, показують ще й сумарну кількість го-
дин утримання  за весь час користування 
додатком (Hold, Hatch, Study Bunny, Mars 
Craft, Focus Plants, Plantie). Це відповідає 
шостому методу Окталізу Development 
& Accomplishment (розвиток і досягнен-
ня) — людям потрібно мати відчуття 
певного розвитку [5]. Це також стосуєть-
ся рівнів, збереженої історії утримання 
та всіляких нагород. Дуже добре пра-

цюють певні цілі, поставлені додатком. 
Наприклад, коли додаток дає нагороди 
за певну кількість годин утримання чи 
відвідування якусь кількість днів підряд. 
Ця функція є дуже корисною, адже саме 
так формуються звички. Таке є в додатках 
Forest та Mars Craft.

Отже, виявлено сім видів співвідношення 
нагороди і покарання:

1) немає ні нагороди, ні покарання;
2) є нагорода, але немає покарання;
3) нагорода є ігровою валютою, пока-

рання — не отримав її;
4) нагорода невідома, покарання — не-

знання, якою вона могла бути;
5) що довший час утримання, то цінні-

ша нагорода, покарання відповідає 
нагороді — вона втрачається;

6) нагороди дві — основна + ігрова 
валюта, покарання — втрата і одного, 
і другого;

7) нагорода віртуальна, покарання 
реальне.

При створенні додатка на основі методу 
«помодоро» дуже важливим є співвідно-
шення нагороди та покарання. Правильно 
дана нагорода мотивує на дію, а правиль-
но підібране під певну нагороду покаран-
ня мотивує утриматися до кінця відіку.
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Під час дослідження було виявлено також 
можливості та недоліки, які є у деяких 
додатках, і на основі яких можна вдоско-
налювати та розробляти нові додатки 
зворотного відліку часу на основі методу 
«помодоро».

Можливості: 
1) додавати можливість групового 

утримання;
2) давати нагороди не тільки за час 

утримання, а за всі можливі досяг-
нення, які формують звичку заходити 
в додаток регулярно;

3) чітко показувати, чого користувач до-
сягнув на певний момент (суми часу 
утримання, нагороди, рівні і т.д.);

4) рейтинги серед друзів і користувачів 
додатка.

Недоліки:
1) при вхідному дзвінку, якщо користу-

вач не відповідає, — програш;
2) відсутність покарання при наявності 

нагороди;
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3) розбалансоване співвідношення на-
городи та покарання (явно переважає 
щось одне);

4) при натисканні кнопки зупинки від-
ліку додаток не перепитує, чи корис-
тувач справді хоче зупинити відлік.

Якщо проблема у смартфоні — то 
й вирішувати її можна за допомогою 
смартфона. Як? Створивши Гру без 
Гри. У ході дослідження було виявле-
но — якщо грамотно створити гру, де 
користувачеві можна буде робити що 
завгодно, окрім користування смарт-
фоном, та на різних етапах цієї гри 
давати правильну дозу мотивації за 
допомогою різних способів (нагороди, 
рейтинги, соціальне визнання), заці-
кавлені люди зможуть отримувати всі 
ті види нагород і емоційного задово-
лення, які їм дають додатки та соцме-
режі, не користуючись смартфоном. 
У результаті користувачі будуть мати 
достатньо мотивації, щоби зменшити 
рівень своєї залежності від смартфона.
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58Зображення:  Peter Orntoft

Фотографія як засіб
візуалізації даних в інфографіці

ВАЛЕНТИНА КУДАК

У статті представлене дослідження фотоінфографіки на предмет прийомів 
візуалізації даних. У роботі розглянуті основні напрямки зображення інформації.
Проведений аналіз джерельної бази і описані прийоми візуалізації даних
засобом фотографії. 

Ключові слова: інфографіка, фотографія в інфографіці, візуалізація даних.

Photography in Infographics as the 
Method of Data Visualization

VALENTYNA KUDAK

The article presents a study of photoinfographics with the object to identify the 
methods of data visualization. Examined in this work are the most common ways of 
visually presenting the information. Analysis of a source base has been conducted, 
and described here are methods of data visualization by means of photography.

Key words: infographics, photography in infographics, data visualization.
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В С Т У П

«Випадковому спостерігачеві зда-
ється, що інфографіка — це нещодавнє 
явище, яке розвивається разом із по-
ширенням Інтернету», — таку думку 
висловив Марк Смікіклас, президент 
«Intersection Consulting» (цифрового 
маркетинґового та комунікаційного 
агентства Ванкувера) у книзі «Сила Ін-
фографіки» [1]. 

Звісно, справжній «бум» у розвит-
ку інфографіки відбувся у вік цифрових 
технологій, але дослідники починають 
історію цього явища з часів наскель-
них малюнків чи  єгипетських ієрогліфів. 
Пізніше згадуються креслення Леонар-
до да Вінчі, у яких він ілюстрував анато-
мію людини або пояснював роботу тих 
чи інших винаходів. Далі варто згадати 
Христофера Шейнера, який у своїй книзі 
«Rosa Ursina sive Sol» застосував інфо-
графіку, щоби показати схеми обертан-
ня сонця; Вільяма Плейфера з його кни-
гою «Комерційний та політичний атлас». 
Тоді вже з’явилися спроби працювати 
із  спрощенням і об’єднанням інформа-
ції, як це зробила Флоренс Найтінгейл, 
медсестра, яка використала полюсну ді-
аграму для  візуалізації інформації щодо 
Кримської війни. Пізніше Гаррі Бек нама-
лював першу схему метро. «Але справж-
ню дієвість інфографіки продемонстру-
вала газета «USA today». 1982 року га-
зета завоювала популярність завдяки 
влучним і пропрацьованим інформацій-
ним малюнкам Пітера Салівана» [2].

Сьогодні, як і колись, інфографіка 
залишається найкращим способом пе-
редавання інформації. Сучасна люди-
на щодня зіштовхується з неймовірним 
об’ємом інформаційного шуму, тому 
важливо, щоби з’являлися нові мето-
ди комунікації, які, перш за все, будуть 

комфортними для сприйняття. Звичайні, 
статистичні графіки, діаграми й таблиці 
є нудними для нас, і вникати в них зов-
сім не хочеться. Проте часто інформація, 
подана в такій формі, вартує уваги. Тож 
виникає запитання: як зробити важкий, 
математичний матеріал легким і при-
вабливим для прочитання? Вирішення 
проблеми ховається у  якісній візуаліза-
ції, завдання якої — донести до нас те, 
що ми зазвичай не бачимо чи до кінця 
не розуміємо. Найбільш характерними 
є два підходи до візуалізації даних: ін-
формативний та ілюстративний.

Представниками інформативного 
напрямку інфографіки є Отто Нейрат 
і Едвард Тафті. Обидва дотримували-
ся думки, що дані мають бути «статис-
тично відповідальними». Для прикладу, 
Е.  Тафті — прихильник не тільки чіткості 
та послідовності в побудові будь-якого 
графіка, а ще й вважає, що дані мають 
відображатися у всій їх складності. Та-
ку позицію пояснює тим, що лише з до-
триманням правил і певних принципів 
інформаційний дизайн буде ефективно 
виконувати свої функції. Професор ста-
тистики відстоює думку, що декорати-
візм — це історія не про візуалізацію 
даних. У своїй книзі «Подання інформа-
ції» Е. Тафті критикує невдалі прикла-
ди інформаційного дизайну саме через 
схожість до плакатів. На його думку, «це 
графічне сміття», тоді як інфографіка 
повинна бути цінною завдяки якісним 
даним і може існувати, і навіть мусить 
існувати, без яскравих картинок, актив-
ного шрифту і спірних другорядних де-
талей [3].

На противагу цим двом відомим 
корифеям інформаційного дизайну ви-
ступає Найджел Холмс — британський 
графічний дизайнер та теоретик, який 
зосереджується на інформаційній графі-
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ці в ілюстративному напрямку. Він ро-
зумів, що для захоплення людської уваги 
варто застосовувати яскраві візуальні 
методи, які будуть зацікавлювати публі-
ку. Між Е. Тафті та Н. Холмсом виникла 
ідеологічна суперечка тому, що останній 
працював у такому стилі, який Е. Тафті 
називав «джанк чартами» (junk chart), 
тобто як фастфуд або некорисна їжа. 
Н. Холмс перетворював візуалізацію 
даних у ілюстративні речі. А за слова-
ми Е. Тафті, графіки мають бути створе-
ні за канонами, без відступів ні вправо, 
ні вліво. І, як правило, такі графіки за-
буваються через декілька секунд, тому, 
що вони звичайні та не привертають ува-
ги [4].

Отже, очевидним є те, що ці два на-
прямки візуалізації інформації є карди-
нально різними. Проте, вивчаючи стан 
інфографіки в мережі, ми звернули ува-
гу на цікавий факт: більшість поширеної 
інформації було виконано саме в ілю-
стративному, «дружньому» до глядача 
напрямку. Відповідно, важливість для 
сучасного користувача полягає не тіль-
ки в розумінні даних, але й у приверненні 

уваги та більше — утриманні її. Інтегру-
ючи цікаві метафори, Н. Холмсу вдалося 
«подружитися» з  глядачем, а отже ілю-
стративна інфографіка нічим не посту-
пається, більше того, здатна не тільки 
передавати інформацію, а й водночас 
запам’ятовуватися. 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ФОТОГРАФІЇ

У сучасному дизайні досить актив-
но використовується фотографія, тому 
дослідження можливостей її взаємодії 
з даними є наступним актуальним пи-
танням. Уже давно фото перестало існу-
вати винятково як твір мистецтва, воно 
еволюціонує і адаптується під людські 
потреби. Як, наприклад, фотоінфогра-
фіка. У наш час існує багато програм, 
які здатні онлайн автоматично ґене-
рувати складні типи візуалізації даних. 
Але у ситуації з фотоінфографікою про-
грама не порахує дані та не створить по-
трібне правдиве зображення, яке здатне 
«цілити в серце» глядача через цікаву 
ідею. Відтак, емоційність фотоінфогра-

Іл. 1 Приклад зображення, що Е. Тафті називає «junk chart»
і поруч — «правильний графік». Ресурс: infosthetics. com
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фіки є першочерговою рисою, що попу-
ляризує цей метод передачі інформації 
та робить його унікальним. 

Фотоінфографіка може використо-
вуватися з навчальною чи розважаль-
ною метою. Щодо навчальних проєк-
тів, то вони вирізняються простотою 
та сухістю зображуваних образів. Але 
це не впливає на їхню функцію — по-
вчальну. Оскільки тут важливіша пра-
вильність підібраних типів графіків, аніж 
оригінальність зображення. Основною 
вимогою до таких робіт є правильна 
миттєва комунікація фактів, без загрози 
відволікання на зображення чи невірно-
го зчитування цифр.

Завданням розважальних проєктів 
є висвітлення суперечливих тем, обго-
ворення значущих подій, або так званий 
«короткий посібник з того, як ідуть спра-
ви у такій-то ситуації». Зазвичай вико-
ристовується засіб інфотейнменту, тобто 
коли новини подаються у максимально 
ненав’язливій формі, може зустрічати-
ся гумор, аби посилити атмосферу гри. 
Через цікаві візуальні вирішення й об-
рази часто навіть серйозна інформація 
набуває іронічного підтексту. Як пра-
вило, такий спосіб висвітлення склад-
ного матеріалу подобається глядачам. 
Звичайно, це не завжди є доречним. 
Наприклад, використання прийому сар-
казму може не тільки образити почуття 
читачів, але ще й поставити під сумнів 
професійність авторів, чи навіть гірше 
— інформація буде трактуватися як не-
достовірна.

Як часто дизайнери 
використовують 
фотоінфографіку для пояснення 
статистичного матеріалу? 

Для відповіді на це запитання ми 
провели дослідження, в основу яко-
го лягли проєкти, що поєднують фото-
графію і візуалізацію даних. Важливим 
є те, що в дослідженні ми розглядаємо 
не тільки фотоінфографіку, а також бе-
ремо до уваги роботи, що ґрунтуються 
винятково на візуалізації даних. 

Опрацювавши джерельну базу, ми 
знайшли 110 фотопроєктів, дизайне-
ри яких застосували різні діаграми для 
візуалізації інформації. Серед проєктів 
спостерігаються такі, що використову-
ють декілька типів візуалізації даних, 
тому ми рахували по-одному. Як підсум-
ковий результат — поділ знайдених ді-
аграм на чотири групи: до першої групи 
входять графіки, що використовуються 
найчастіше; до другої — ті, що рідко ви-
користовуються; до третьої групи — ті, 
що майже не використовуються; до чет-
вертої групи увійшли графіки, що зовсім 
не використовуються. Група №1: у 57-ми 
проєктах зі 110-ти присутня стовпчикова 
діаграма (bar chart), у 48-ми — круго-
ва діаграма (pie chart). Група №2: ча-
сова шкала (timeline) і лінійний графік 
(basic line chart) — прослідковуються 
всього у 8-ми проєктах. У 4-х проєктах 
— гістограма (histogram). До групи №3 
входять типи візуалізації, що майже не 
використовуються і були помічені тіль-
ки по два рази: радарна діаграма (polar 
chart), бульбашкова діаграма (bubble 
chart) і карта (map chart). По одному 
разу — діаграма Венна (Venn diargam), 
підрахункова діаграма (tally chart), дере-
во (tree map), піраміда ієрархії (pyramid 
hierarchical chart), Каґі діаграма (Kagi 
chart) та точкова діаграма (scatter plot). 
До останньої, групи №4 ввійшло аж 
6 типів візуалізації даних, які не вико-
ристовуються зовсім: хордова діаграма 
(chord diagram), діаграма Марімекко 
(Marimekko chart), воронкоподібна діа-
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грама (funnel chart), діаграма японських 
свічок (candlestick chart), скрипка (violin 
plot), теплова карта (heat map chart). 

Помилково очікувати, що завдяки ін-
струментарію (в нашому випадку — ка-
мері) і знанням про типи візуалізації 
даних дизайнери автоматично запропо-
нують нам безліч варіантів застосування 
на практиці. Як показує наше спостере-
ження, найчастіше використовуваними 
типами візуалізації даних у фотопроєк-
тах є тільки два — кругова (pie chart) 
і стовпчикова (bar chart) діаграми, рідше 
— таймлайн (timeline). А решта діаграм 
не зустрічається. 

Отже, результат нашого досліджен-
ня підкріплює гіпотезу про те, що диза-
йнери не використовують весь можливий 
спектр діаграм у фотоінфографіці. Таким 
чином нехтують перевагами цієї методи-
ки передавання інформації. Оскільки нас 
цікавить використання різних прийомів 
візуалізації інформації у фотоінфографі-
ці, — то на основі найчастіше використо-

вуваних графіків і діаграм ми виявили 
певні закономірності, пізніше класифі-
кувавши їх у прийоми візуалізації даних 
у фотографії. Цікавим є те, що більшість 
цих прийомів справді можна застосову-
вати до тих рідкісних або зовсім не вжи-
ваних типів графіків і діаграм.

ПРИЙОМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 
ДАНИХ У ФОТОГРАФІЇ

Дослідивши зразки фотоінфографі-
ки, ми встановили два напрямки візуалі-
зації даних у фотографії: зображувальний 
і технологічний. 

Зображувальний напрям. Скіль-
ки б не було різних діаграм, цього од-
нозначно замало для того, щоб люди-
на, яка ніколи із цим не мала справу, 
з першого погляду розібралася у всіх 
цифрах. Фотографія — це вже інформа-
ція, але в поєднанні з даними виступає 
своєрідним способом розуміння глиб-
шої структури цих даних. Саме тому цей 

* В одному проєкті можуть зустрічатися декілька 
типів візуалізації даних
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напрям є вигідною альтернативою зви-
чайній статистиці та має низку переваг. 
По-перше, це яскравий візуальний ме-
тод, який привертає увагу. По-друге, це 
можливість донести складну інформацію 
у легкий для сприйняття спосіб. По-тре-
тє, — хороший метод, який допоможе 
глядачеві не тільки зрозуміти, а й за-
пам’ятати подану інформацію. 

Прийоми, що входять до цього на-
прямку, демонструють вже зібрані дані, 
показуючи їх у цифрах. Варіації типів за-
питань (як часто, яка тенденція розвитку 
і т.д.) можуть бути будь-якими, і діапа-
зон тем значно ширший, аніж у другому 
(технологічному) напрямку, який зде-
більшого візуалізує плин часу або рух. 
Отож, знайдені проєкти можна розділи-
ти на три конкретні методики подання 
даних, які ми умовно назвали прийом ко-
мунікативного образу, прийом абстракції 
та прийом зацікавленості.

1. Комунікативний образ. Ми жи-
вемо в культурі, яка все більше насичу-
ється візуальними образами з різними 
цілями та задуманими ефектами.

Використання зображення реальних 
предметів і створення з них узагальнених 
образів є дуже актуальним прийомом 
у сфері візуалізації даних. Кількість про-
єктів, які можна зарахувати до прийому 
комунікативного образу, становить 60%. 
Часто предмети і є самостійними графі-
ками. Дивлячись на таку роботу, вже ро-
зуміємо, про що йде мова. Відповідно, 
глядачеві легше відфільтрувати потрібну 
інформацію. Особливістю такого прийо-
му є правильна та миттєва комунікація. 
Окрім цього, перевагою для дизайне-
рів є можливість зіграти на емоціях, 
а це важливий фактор, яким не можна 
нехтувати. Людям властиво додумува-

ти в голові образи, і ці образи стають 
для них реальними і живими. Не дивно, 
що цей прийом популярний у соціаль-
ній рекламі. Наприклад, дизайнер Пітер 
Орнтофт своєю роботою показує ре-
зультати дослідження проблем біженців 
та іммігрантів, а саме — чи вважають 
данці етичним носити релігійні симво-
ли представникам публічних професій. 
Дивлячись на таке зображення, глядач 
на підсвідомому рівні домислює історії. 
Цікаво, що графічні елементи, у нашому 
випадку — діаграми, можуть бути і ре-
альні, і штучні (нанесені поверх фотогра-
фії за допомогою графічних редакторів). 
Чудовим прикладом є проєкт «Двадцять 
п’ятдесят», який створила дизайнерка 
з візуальної комунікації Гемма Варрінер.

2. Абстракція. Колаборація візуа-
лізації даних і фотографії почала вико-
ристовувати все більш креативні підходи 
для кращого діалогу з аудиторією. При-
йом «абстракції» стає все популярнішим. 
Спостереження показує, що кількість 
опублікованих робіт, виконаних цим при-
йомом, становить 30%. Характерною ри-
сою проєктів є те, що ті самі діаграми, 
схеми, карти, тощо виконані з будь-яких 
підручних матеріалів (на зразок картону, 
пластиліну, олівців, фарб, паперу, ниток 
тощо). У результаті дані виглядатимуть 
свіжо в новому контексті. Однією з най-
більших переваг є зручність і універсаль-
ність: можна використовувати в будь-
якій сфері, на будь-яку тему і це все рів-
но виглядатиме цікаво. Та, безперечно, 
роботи аудиторія сприйматиме легше, 
аніж сухі цифри.

3. Зацікавленість. Досить часто 
інфографіка, створена засобом фото-
графії, привертає увагу і сприймається 
читачем тільки через призму мистецтва. 
Проте, тут є парадокс — з одного бо-
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ку, це погано, бо все, що нас турбує — 
це інформація, а з іншого боку, ніхто 
ж не зверне увагу на цифри й дані, які 
нам не цікаві. Графіка має полегшувати 
розуміння матеріалу для читача, але осо-
бливість цього прийому полягає у тому, 
щоби будь-якими способами, в першу 
чергу, його зацікавити, і лише потім — 
донести приховану інформацію. Іншими 
словами, це приклад оманливої фото-
інфографіки. Ми звикли, що будь-яка 
інфографіка повинна відразу візуально 
розкривати тему. Тим більше, фотоін-
фографіка, де сфотографований об’єкт 
автоматично прив’язується до даних 
і є їхнім відображенням. Проте зустрі-
чається прийом i-katcher, або «впіймай 

погляд» — нелогічне зображення, яке, 
на перший погляд, не має зв’язку з ін-
формацією і застосовується тільки для 
привернення уваги. Ще одним способом 
зацікавити є використання рішучого і, 
як правило, провокативного предмета. 
Відсоткове співвідношення застосуван-
ня цього прийому дорівнює лише 10% 
(комунікативний образ — 60%, абстрак-
ція — 30%). 

Технологічний напрям. Цифрові 
інструменти дозволяють охоплювати 
все більше інформації та ґрунтовніше 
її опрацьовувати. На відміну від зобра-
жувальних прийомів передачі інформа-
ції, де фіксується конкретна композиція 

Іл. 4 Coming soon «Art & Infographics»Іл. 2 Peter Orntoft «Refugees and Immigrants»

Іл. 3 Gemma Warriner  «Twenty-Fifty»
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предметів, завдяки технологічним мето-
дикам фотографування можна дізнатися 
усю історію дії, прослідкувати деталі ру-
хів об’єктів і навіть проаналізувати стан 
об’єкта під впливом часу. 

Сучасним взірцем якісної техноло-
гічної візуалізації даних є книга Ніко-
ласа Фелтона «ФотоВіз» («PhotoViz»), 
яка зібрала інформацію про найкращих 
художників-візуалів, що досліджують 
фотографію та її зв’язок з візуалізацією 
даних [5]. Фотографи використовують 
широкий спектр і аналогових, і цифрових 
прийомів — від панорам до постобробки, 
колажу та метаданих — усе для створен-
ня привабливих зображень, які розкри-
вають ілюстрації і зв’язки, що звичайним 
фотографіям не під силу [6].

Отже, переглянувши та проаналізу-
вавши фотоінфографіки серед цифро-
вих прийомів, які найкраще передають 
інформацію, ми виділили такі:

1. Довга витримка. Керуючи ре-
жимом ручної зйомки, є можливість 
виставити витримку від кількох секунд 
до кількох годин. Звісно, завдяки цьому 
з’являється низка ефектів, кожен з яких 
інформує по-своєму. Наприклад, що дов-
ший час, то ширша картина рухів. На фо-
тографіях, створених цим прийомом, 
можна переглянути траєкторії польоту 
птахів, прослідкувати маршрути літаків, 
викрити сліди від автомобілів на стоянці. 

2. Фотографування з певним 
інтервалом часу. Це спосіб показати 
глядачеві покадрову послідовність яко-
го-небудь процесу. Наприклад, стрибок 
сноубордиста на зимових олімпійських 
іграх. 

3. Мультиекспозиція. Зазвичай 
використовується для документації руху 
спортсменів на змаганнях. Як результат, 
це поєднання багатьох знімків, які бу-
ли зроблені протягом години. Цікаво, 
що кожна фігура залишається в первіс-
ному розташуванні, у якому вона перебу-
вала під час фотографування. Суть цього 
методу полягає у тому, щоби зрозуміти 
та передати візуальну історію, яка роз-
горнулася в ході спортивної події.

4. Проводка. Акцентує на об’єкті, 
дає інформацію про фіксований стан 
об’єкта під час руху. Задній план пере-
дається розмитими, другорядними, часто 
горизонтальними лініями.

5. Викривлення ландшафту. Про-
єкт «Драбина» («Лестница») розробив 
власну технологію багаторівневої зйом-
ки, яка раніше не існувала у світі. Така 
технологія здатна викривляти ландшафт 
у зворотний бік, що дозволяє побачити 
місто відразу із декількох сторін. 

6. Панорама. Іншими словами — 
широкоформатна фотографія.

7. Малювання світлом. Прийом, 
яким можна не тільки якнайкраще роз-
повісти чи показати об’єкт, перебуваючи 
в темряві, а також проілюструвати істо-
рію руху.

8. Зйомка при різному освітленні. 
Очі людини бачать далеко не все соняч-
не випромінювання. Крім видимого, є ще 
й ультрафіолетове, інфрачервоне, радіо-
випромінювання, рентгенівське і багато 
інших. Відповідно, цей метод передаван-
ня інформації є одним із найцікавіших, 
оскільки дозволяє побачити те, що ор-
ганізму людини не під силу.
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9. Колажування. Цей спосіб пере-
давання інформації дозволяє об’єдну-
вати фотографії, комбінувати їх частини, 
накладати й поєднувати з різними ефек-
тами й типографікою. 

10. Накладання шарів. Прийом, 
який дає змогу простежити зміну об’єкта 
протягом часу або встановити середнє 
значення зміни. Для відтворення руху 
цей прийом теж застосовується. 

Отже, застосування технологічних 
прийомів, відкриває нові перспективи 
для передавання інформації. Але, пе-
реглянувши їх, виявляємо, що ці прийоми 
можуть якісно передавати тільки ту ін-
формацію, яка стосується часу чи руху.

ВИСНОВКИ

Отже, фотографія як засіб візуалі-
зації даних у інфографіці може вико-
ристовуватися для покращення діалогу 
з аудиторією. Цей сильний інструмент 
дизайну здатний не тільки пояснювати, 
але й корисно розважати читача. Як до-
водить наше дослідження, дизайнери 
не повністю використовують потенціал 
симбіозу фотографії та візуалізації да-
них. Дослідивши джерельну базу, нам 
вдалося встановити основні прийоми 
візуалізації даних у фотоінфографіці, 
які при правильному застосуванні дозво-
лять глядачеві швидко сприймати склад-
ну інформацію і легко її аналізувати. 

Окрім цього, у процесі дослідження 
стало очевидним, що дані, подані у ви-
гляді фотографії, часто метафоричної, 
є привабливішими для глядача, аніж зви-
чайна статистична інформація. Звичай-
но, не завжди є доречним використан-
ня таких прийомів як «впіймай погляд», 
завданням якого є, зображуючи кумед-

не або провокативне, привернути увагу. 
Для висвітлення серйозних соціальних 
проблем все таки важливим є фактор 
розуміння контексту, співпереживання, 
яке можна викликати, застосовуючи, 
наприклад, асоціативний образ. Візу-
алізація у такому форматі може знач-
но посилювати текстові повідомлення, 
а такі проєкти не тільки виділяються, 
але й привертають увагу. Як бонус для 
дизайнерів, сучасні технології та різні 
графічні програми дозволяють мані-
пулювати із зображенням, створюючи 
щось зовсім нове, цікаве та головне — 
інформативне.
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Ми�айло Куспись

В епо�у постмодерного світу культура народів 
стирається або асимілюється, а місце, де би 
можна було висвітлити реальні проблеми, щирі 
емоції або культурні особливості, займає 
постіронія. У статті представлене дослідження 
принципу еклектики, як свідомої авторської 
установки у дизайні акцидентни� шрифтів 
2014–2019 років. Керуючись цим принципом, 
в комунікації з молоддю можна доносити більше 
ніж текстову інформацію. Саме ця аудиторія, як 
відомо, є основним рушієм суспільно-культурної 
діяльності і може вплинути на зміни в 
постмодерному світі. Також ми проаналізували 
маніпуляції, які застосовують дизайнери  на 
різни� рівня� закономірностей 
у системі акцидентного шрифту.

Ключові слова: комунікація, еклектика, 
поєднання, дизайн шрифта, типографіка, 
акцидентний шрифт, літера, символ, гліф, 
графема, елемент.
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design, typography, display font, 
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Annotation: In the age of postmodernity, the 
culture of the peoples either fades or assimilates, 
hence the post-irony has become a place where 
the real problems, sincere emotions or cultural 
specificities are covered. The article touches 
upon the study of the eclecticism principles, as a 
conscious author's installation in the display font 
design of 2014–2019. The study enables the 
possibility to communicate something more than 
just textual information to young people. This 
audience is known to be a major driver in 
socio-cultural activity and can cause positive 
changes in the postmodern world. Also, we have 
analyzed the manipulations, which designers use 
at different levels of regularities in the system of 
display fonts.

Mykhailo Kuspys

Eclecticism as a
principle in the

design of
display fonts 2014

–2019
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ГОЛОВНІ ЖІНОЧІ ПЕРСОНАЖІ 
В АМЕРИКАНСЬКИХ 
КОМІКСАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ — ХХІ СТ.: 
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ

Савко Марія-Катерина

У статті досліджуються головні жіночі персонажі на предмет спільних і відмінних рис зовніш-
ності. Дослідження проводиться на прикладі таких персонажів: Чудо-жінка, Джин Ґрей, Шторм, 
Мішон, Білосніжка і Капітан Марвел. Описується виявлений стереотип зовнішності головних ге-
роїнь коміксів і аналізується доцільність його використання.

Ключові слова: комікс, жіночий персонаж, порівняльний аналіз, ілюстрація.

LEAD FEMALE CHARACTERS OF THE LATE    
20TH-21ST CENTURY AMERICAN COMIC BOOKS: 
KEY FEATURES

Mariia-Kateryna Savko

This paper studies reoccurring notable physical features of key female figures. Research was based 
on the examples of: Wonder Woman, Jean Grey, Storm, Mission, Snow White and Captain Marvel. 
The analysis describes physical stereotypes displayed by the lead heroes of comics and gauges their 
effectiveness.

Key words: comics, comic book, female character, comparative analysis, illustration.
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Протягом багатьох десятиліть слово «комікс» мало 
негативне забарвлення і асоціювалося переважно 
з чимось примітивним, погано намальованим, зі 
слабким сюжетом: місцями вульгарним, місцями 
занадто дитячим. Але за останні десятиліття став-
лення до коміксів кардинально змінилося, а інтерес 
до них перестав вважатися несерйозним захоплен-
ням для вузької групи людей.  У США, Кореї (ман-
хва) і Японії (манга) індустрія коміксів уже давно 
стала значною складовою масової культури. Пер-
сонажі коміксів активно використовуються в кіне-
матографі, мультиплікації, при виробництві товарів 
та в рекламі. Виходу нових примірників коміксів 
або їхніх адаптацій чекають не лише мешканці цих 
країн, а й мільйони шанувальників по всьому світу. 
Тим часом в Україні індустрія коміксів ще тіль-
ки розвивається. За останні роки було створено 
низку фестивалів популярної культури, але, не-
зважаючи на значний інтерес, виданням власних, 
оригінальних коміксів займається лише вісім ви-
давництв: «Ірбіс Комікси», «Рідна мова», «Леополь», 
«Вовкулака», «Північні Вогні», «Asgardian Comics», 
«Nebeskey» та «UA Comics» [6].

Попри те, що комікси значно розвинулися в плані 
малюнку та сюжету, стали частиною культури та 
сформували своєрідний вид мистецтва, у цій галузі 
все ж залишається простір для розвитку. Так, не-
зважаючи на те, що персонажі та сюжети коміксів 
часто мають фантастичний характер, вони все ж 
відображають суспільство, його проблеми, а також 
впливають на нього. Кожному з нас потрібний при-
клад для наслідування, рольова модель, але важко 
наслідувати персонажів, з якими в тебе немає ні-
чого спільного. Тому репрезентація важлива, але 
не всяка репрезентація хороша. Як писав автор 
Чудо-жінки Вільям Марстон: «Навіть дівчатка не 
хочуть бути дівчатками, доки жіночому архетипу не 
вистачає сили, неприступності й міці» [9].

Виявлення основних складових візуального подан-
ня головного жіночого персонажа допоможе кра-
ще зрозуміти, які зовнішні характеристики жіночо-
го образу вважаються необхідними та цікавими, 
наскільки ці характеристики відповідають зовніш-
ності реальних жінок, а також наскільки отриманий 
шаблон є доречним у наш час.

Поняття про комікси та їхню історію

Американський художник і коміксист Скотт Мак-
клауд запропонував таке визначення: «Комікс – це 
суміжні статичні зображення та малюнки, вибуду-
вані в наратив, покликані передати інформацію і/
чи викликати естетичний відгук» [2]. Користуючись 
цим визначенням у своїй книзі «Зрозуміти комікси», 
він відкриває новий підхід до історії коміксів. До 
перших творів, які умовно можна вважати комік-
сами, належать: єгипетський живопис, ацтекські 
кодекси, а також шестисторінкова «Історія повії» 
Вільяма Гоґарта. Хоча засновником сучасного 
коміксу Макклауд, як і більшість дослідників, вва-
жає швейцарського художника Родольфа Тьопфе-
ра і, відповідно, початком історії коміксів можна 
вважати середину XIX ст. [2].

Та все ж це ще не були комікси в сучасному ро-
зумінні. Ці комікс-стрічки, які почали з’являтися 
в газетах у кінці XIX ст., мали здебільшого гумо-
ристичний і сатиричний характер, побутову або 
політичну тематику. В самостійні видання жур-
нального формату комікси сформувалися на по-
чатку 1930-х років.

Іл. 1 Scott McCloud “Understanding Comics”

80

Отже, можна стверджувати, що комікси не з’яви-
лися раптово в США  у 1930-х роках, їхня історія 
набагато довша й цікавіша. Але саме завдяки 
досвіду США вони сформувалися в щось значно 
більше й самобутнє, можна сказати, що вони стали 
самостійним видом мистецтва і частиною культу-
ри. Тому далі в роботі мова йтиме переважно про 
американські комікси.

Для зручності розуміння ключових моментів історії 
коміксів використовують періодизацію, варіантів 
якої є досить багато. Це пов’язано з тим, що різні 
дослідники по-різному виставляють часові рамки 
кожного періоду, включають або не включають 
протокоміксний період, об’єднують дрібні періоди 
в більші або навпаки – ділять. Найбільш широко 
історики і теоретики коміксів використовують поділ 
періодів розвитку на «платиновий» (1897 - 1937), 
«золотий» (1938 - 1955), «срібний» (1956 - 1972), 
«бронзовий” (1973 - 1985) і «сучасний» (у деяких 
джерелах – пластиковий або залізний) (1986 - наш 
час) віки.

Загалом, незалежно від того, чи включає певна 
періодизація протокоміксний період, чи ні, очевид-
но, що історія коміксів достатньо довга й насичена 
подіями, які тісно пов’язані зі станом суспільства.

Еволюція зовнішності персонажів 
коміксів

Коли мова заходить про персонажів коміксів, то 
в першу чергу на думку спадають супергерої. Хоча 
до появи в 1938 р. першого супергероя – Супер-

мена – персонажі зазнали значних змін. У ранніх 
гумористичних коміксах головними дійовими осо-
бами були переважно діти, а дорослі зображали-
ся  здебільшого в «мультяшному» стилі. Згодом 
традиція змінилася і почався період по-смішному 
мультяшних чоловіків і красивих молодих жінок. 
У  коміксах, де в ролі дійових осіб були тварини, ро-
звинулися ознаки, які розмежовували персонажів 
різної статі. Згодом, під кінець платинового віку 
коміксів, персонажі нарешті отримали реалістично 
антропоморфний вигляд [14].

Подальша історія коміксів, а відповідно і еволю-
ція персонажів, тісно пов’язана із супергероями. 
Незважаючи на те, що зовнішність супергероя ба-
гато в чому диктується його суперсилою, у ранніх 
коміксах золотого віку різноманітність сил ще не 
була такою вираженою, а отже, герої багато в чому 
були схожими. Це були чоловіки з міцною тілобудо-
вою в яскравих костюмах. З часом костюми стали 
більш практичними, а герої – підкреслено муску-
листі. Пізніше почали з’являтися персонажі різного 
плану, та все ж більшість складали саме такі герої, 
що зображалися як ідеальні люди без виражених 
недоліків зовнішності. Поступово, протягом деся-
тиліть, усе більше акцентувалися вторинні статеві 
ознаки і чоловічих, і жіночих персонажів. І під кі-
нець ХХ ст. сформувався образ чоловічих персо-
нажів з гіперболізованою мускулатурою і міцною 
шиєю, водночас голова зменшилася в розмірах. 
Щодо жіночих персонажів, то вони отримали 
струнку, подекуди худорляву статуру, з перебіль-
шено довгими ногами, ідеально круглими грудьми, 
що розмірами перевершують їхню голову, водно-

Іл. 2 Wonder Woman Evolution
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час одягу стає все менше, здебільшого персонажі 
обмежуються простим бікіні. На фреймах коміксів 
вони часто приймають вкрай незручні, а деколи 
фізично неможливі пози, які покликані продемон-
струвати їхні гіперболізовані тіла [14].

На прикладі Чудо-жінки, що з’явилася в золотий 
вік коміксів, можна прослідкувати за ключовими 
змінами в дизайні жіночого персонажа, що від-
булися за майже 80 років історії супергеройських 
коміксів. Чудо-жінка вперше з’явилася в All Star 
Comics #8 1941 р. У ранніх коміксах вона носила 
модну на той час зачіску, а її костюмом були чер-
воний топ, синя в зірочку спідниця до колін і тіара. 
Ближче до 60-х спідницю замінили короткі шорти, 
а згодом – боді. Пізніше, у 80-х, у Чудо-жінки з’я-
вилася виражена мускулатура, завдяки чому вона 
стала більше схожою на амазонку, а зачіска змі-
нилася на довге кучеряве волосся, костюм зали-
шився тим самим. 90-ті роки відзначилися героями 
з гіпертрофованими тілами і відвертими костю-
мами. Якщо до цього в Чудо-жінки було струнке, 
спортивне й цілком реалістичне тіло, то зараз 
вона зображалася з екстримально тонкою талією 
і довгими ногами, а також грудьми, що побороли 
гравітацію. Костюм залишився практично без змін, 
тільки шорти замінили на стрінґи. Згодом тіло Чу-
до-жінки повернулося до природних пропорцій.

З редизайном 2010 р. вона отримала новий ко-
стюм: чорні штани і куртку, від класичного костюму 
залишилися червоний топ, тіара та браслети. 2015 
року костюм став повністю закритим, додалися 
шипи на браслетах. Після виходу фільму «Бетмен 
проти Супермена: на зорі справедливості» 2016 р. 
костюм Чудо-жінки в коміксах знову змінили, тепер 
він виглядає, як і в кіноадаптації: сучасний варіант 
класичного костюму з бойовим обладунком, щитом 
і мечем.

Двадцяте століття було епохою швидких змін у су-
спільстві, які відобразилися на культурі загалом 
і відповідно на таких її елемантах як мода і комік-
си. Хоча зміни в коміксах і були зумовлені змінами 
в суспільстві, публіка не завжди сприймала їх пози-
тивно. Так, критикували і гіперболізований дизайн 
з відвертим костюмом Чудо-жінки в 90-х, і короткі 
шорти в 60-х, і занадто відкриту спину в 40-х.

Відбір персонажів для порівняльно-
го аналізу

При виборі персонажів для подальшого їх аналі-
зу зручно користуватися рейтинговими списка-
ми інтернет-ресурсів. Це допоможе відібрати тих 
персонажів, до яких читач виявляє найбільший 
інтерес. Але при опрацюванні цих списків виник-
ли певні ускладнення, пов’язані зі специфікою цієї 
теми. У нашій роботі орієнтуємося на жіночих пер-
сонажів, а вони в рейтингах складають виразну 
меншість. Часто топ-5 чи топ-10 найкращих пер-
сонажів коміксів взагалі не включають жіночих 
персонажів. Водночас рейтингові списки жіночих 
персонажів часто містять маловідомих широкому 
загалу персонажів і є орієнтованими здебільшо-
го на аудиторію, яка добре знайома з коміксами. 
Тому було вирішено, що для подальшого опрацю-
вання доцільно користуватися рейтингами топ-100 
найкращих героїв коміксів. Це дозволяє виключити 
маловідомих і нецікавих для широкої аудиторії пер-
сонажів, при цьому відсоток жіночих персонажів 
у цих рейтингах складає приблизно 20%, чого ціл-
ком достатньо для подальшої роботи.
У процесі роботи з топ-рейтингами було вирішено 
зосередитися на таких ресурсах:

• IGN (Imagine Games Network) – сайт, що 
спеціалізується на інформації про фільми, віде-
оігри, музику та інші елементи масової культури. 
Входить у топ-200 найбільш відвідуваних веб-сай-
тів [8];

• Ranker – сайт, що містить опитування на теми 
розваг, брендів і культури. Рейтингові списки на 
сайті ґрунтуються на думці людей, які проголосу-
вали. Ці списки часто цитуються в публікаціях на 
тему поп-культури [12];

• Paste magazine – американський веб-журнал, 
що спеціалізується на музиці, відеоіграх, комік-
сах, ТВ-шоу та ін. Був номінованим на нагороду 
National Magazine Award [11].

Ці ресурси були вибрані для досягнення більшої ре-
презентативності, тому що часто рейтингові списки 
менш авторитетних сайтів ґрунтуються лише на 
думці автора статті.
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Подальша робота з рейтинговими списками про-
водилася в три етапи. Оскільки предметом нашого 
дослідження є спільні та відмінні риси в зовніш-
ності жіночих персонажів коміксів, то закономір-
но, що першим етапом опрацювання рейтингових 
списків стало виключення з них чоловічих персо-
нажів. На другому етапі отримані списки жіночих 
персонажів усіх трьох ресурсів ми порівнювали між 
собою. Результатом роботи на цьому етапі став  пе-
релік персонажів з частотою їхньої появи в рейтин-
гових списках. Частота появи персонажів, у свою 
чергу, вплинула на кінцевий відбір, який відбувався 
на третьому етапі. Так, при виборі персонажів для 
подальшого порівняльного аналізу перевага нада-
валася тим, які з’являлися в рейтингових списках 
усіх трьох ресурсів. Такими персонажами виявили-
ся:

• Чудо-жінка (Wonder Woman, 1941);
• Джин Ґрей (X-Men, 1963);
• Шторм (X-Men, 1975);
• Мішон (The Walking Dead, 2005).

Враховуючи те, що кількість персонажів виявилася 
недостатньою для якісного аналізу, було вирішено 
провести додатковий відбір. Так було відібрано 
персонажів, які займають високі позиції в рейтин-
гах двох з трьох списків:

• Білосніжка (Fables, 2002);
• Керол Денверс (Captain Marvel, 2012).

Таким чином було отримано вибірку з шести жіно-
чих персонажів, які підлягатимуть порівняльному 
аналізу.

Порівняння візуальних характери-
стик відібраних персонажів

Порівняння відібраних персонажів здійснювалося 
на основі власних спостережень, а також з вико-
ристанням датабуків, представлених на офіційних 
сайтах компаній, що володіють правами на цих 
персонажів, а також фан-сайтів. У цих датабуках 
міститься більш специфічна інформація про персо-
нажів, як, наприклад, вік, зріст і вага. Варто зазна-
чити, що зріст і вага на цих сайтах наведені в футах, 
дюймах і фунтах, тому для зручності в роботі вони 

Captain Marvel Michonne Hawthorne

Jean Grey Snow White

Wonder Woman Storm

Іл. 3 Відібрані персонажі
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були переведені в метричну систему вимірювання. 
На жаль, стосовно окремих персонажів такої де-
тальної інформації немає, тому їхній опис за пев-
ними параметрами наведено приблизно. Загалом 
персонажі порівнювалися за такими ознаками: вік 
(зокрема його вплив на зовнішність), зріст, вага, во-
лосся (колір і стиль зачіски), колір очей і костюм.

Усі відібрані персонажі – молоді жінки 20-30-ти 
років. Реальний вік персонажів, який коливається 
в межах від 20-ти до 2000 років, не завжди впли-
ває на їхню зовнішність. Для виправдання такої різ-
ниці між реальним віком і зовнішністю використо-
вуються різні пояснення, наприклад: божественне 
або казкове походження, стрибки в часі, магічні су-
персили або гібридизація з  позаземними расами. 
Простіше кажучи, персонажі просто не старіють на 
сторінках коміксів. Єдиним винятком є Мішон, про-
цес старіння якої не зупиняється, а відбувається 
природним чином у міру розвитку історії.

Зріст персонажів різниться, але, попри це, всі вони 
досить високі. Згідно з даними, представленими на

 сайті World Population Review станом на 2019 р., 
середньостатистичний зріст жінок у США складає 
162 см [7]. Доцільно використовувати середній по-
казник саме для США, оскільки комікси, персонажів 
яких було використано для аналізу, були створені 
в США  та орієнтовані, у першу чергу, на американ-
ську публіку. Половина (Чудо-жінка, Капітан Мар-
вел і Шторм) відібраних для аналізу персонажів 
мають зріст 180 см і вище, а друга половина (Джин 
Ґрей, Мішон і Білосніжка) – вища за 165 см. Тобто, 
можна зробити висновок, що, незважаючи на коли-
вання в зрості відібраних персонажів, усі вони все 
ж вищі від середньостатистичного показника.

Вагу персонажів варто розглядати у зв’язку з їхнім 
зростом. Так, найбільше важать Чудо-жінка і Ка-
пітан Марвел — 75 кг, а найменше Джин Ґрей — 
52 кг. Але якщо врахувати їхній зріст, то ця різниця 
стає непомітною. Загалом, усі аналізовані персо-
нажі мають пропорційну для свого зросту вагу та 
струнку, атлетичну тілобудову.

Такі елементи зовнішності як колір очей і волосся 
персонажів варто теж розглядати у поєднанні між 
собою. Стає очевидно, що при дизайні персонажа 
за цими критеріями надається перевага рідкіс-
ним або незвичним поєднанням, які б допомогли 
виділити головного персонажа або підкреслити 
його походження. До прикладу: яскраве поєднання 
рудого й зеленого в Джин Ґрей, незвичне — бла-
китного та абсолютно білого в темношкірої Шторм, 
рідкісне — чорного й блакитного в Чудо-жінки та 
Білосніжки або білявого й блакитного в Капітана 
Марвел, а також природне — карого і чорного 
в Мішон. Загалом, США — це багатонаціональна 
держава, де серед населення зустрічається велике 
різноманіття поєднань цих елементів зовнішності, 
тому не дивно, що це знайшло своє відображення 
в коміксах.

Костюми персонажів значною мірою різняться не 
лише між собою, але й кожного окремого персона-
жа залежно від часу. Так, від 90-х років, коли був 
пік максимально відвертих, сексуалізованих костю-
мів, які неодноразово підлягали критиці, — особ-
ливо з розквітом третьої хвилі фемінізму, — дизайн 
костюму поступово, упродовж 2000-х змінювався 
на користь більшої практичності й реалістичності. Іл. 4 Michonne “The Walking Dead”
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Думки сучасної публіки про дизайн костюму персо-
нажа різняться. Так, є ті, хто досі критикує відверті 
костюми, а є ті, хто вважає, що образ жіночого пер-
сонажа в такому костюмі, який бореться зі злом  
поряд з чоловічим у повній броні та на одному 
з ним рівні, підвищує роль жінки й демонструє її 
силу. Загалом у 2010-х можна зустріти персонажів 
і в практичних, і в більш відвертих костюмах (та все 
ж не настільки, як, наприклад, стрінґи в 90-х), вибір 
на користь одного чи другого переважно роблять 
з огляду на доцільність використання в історії 
і того, наскільки він вписується в описаний у ній 
світ. Відібрані для аналізу персонажі це прекрасно 
демонструють.

Узагальнена модель зовнішності 
жіночого персонажа в коміксах. 
Доцільність її використання

На основі порівняльного аналізу можна зробити 
висновок, що існують певні тенденції в зовнішності 
жіночого персонажа в коміксах. Вони випливають 
зі спільних ознак, які значною мірою переважають 
над тими, що різняться. Так, якщо представити ре-
зультати дослідження на прикладі моделі випад-
кового головного жіночого персонажа коміксів, то 
отримаємо молоду жінку, 20-25-ти років на вигляд, 
вище середнього зросту, достатньо струнку та ат-
летичну. Фактори, що різняться, як, наприклад, 
колір очей, волосся та шкіри, покликані урізно-
манітнити цю модель. Інколи вони відіграють ви-

нятково естетичну роль, інколи вказують на особ-
ливості походження персонажа, а інколи слугують 
інструментом для розвитку сюжету.

Дизайн персонажів рідко відходить від описаної 
моделі. Хоча час від часу з’являються спроби по-
рушити рамки окремих критеріїв цієї моделі. Часто 
зсуваються вікові рамки до нижчого значення, на-
приклад, зустрічаються сюжети в коміксах, де вна-
слідок певних подій оригінальний персонаж стрім-
ко молодшає і досягає підліткового віку. Такий 
прийом зустрічається і в історіях окремих персо-
нажів, що аналізуються (Джин Ґрей, Шторм). Заз-
вичай такий сюжетний хід публіка сприймає доволі 
позитивно. Водночас комікси, у яких вік головного 
жіночого персонажа зсувався би до вищого зна-
чення, практично не зустрічаються.

З набуттям популярності руху “бодіпозитив”, який 
вчить позитивно приймати усі тіла, незалежно від 
форми, розміру й вигляду, та відкидає стереотипи 
зовнішньої краси, прийняті в суспільстві, були спро-
би посунути рамки такого критерію як співвідно-
шення зросту й ваги персонажа. Як приклад мож-
на згадати Фейт Герберт (Зефір) авторства Джима 
Шутера й Девіда Лепема. Цей персонаж уперше 
з’являється у складі команди супергероїв у коміксі 
“Harbinger #1” 1992 р. Навколо неї певний час ве-
лися дискусії: з одного боку, критикували за пропа-
ганду “нездорової” (надмірної) маси тіла, а з іншого 
— хвалили за визнання та прийняття нестандарт-

Іл. 5 Faith Herbert “Zephyr”
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них типів фігури. Зрештою, персонаж знайшов свою 
аудиторію, де сприймався цілком позитивно, і 2010 
р. отримав власну серію коміксів. Та все ж широка 
аудиторія виявляє мало інтересу до цього персо-
нажа.

Можна зробити висновок, що спроби відійти від 
рамок моделі жіночого персонажа часто знахо-
дять свою нішу та аудиторію, у широкого ж зага-
лу думки з приводу таких персонажів зазвичай 
розділяються. 

Висновки

Довго вважалося, що основною аудиторією 
коміксів є хлопці-підлітки, тому самі комікси роз-
робляли з метою задоволення потреб у розвагах 
саме цієї групи. При такому підході сюжетна роль 
жіночих персонажів зводилася до просто красивих 
декорацій: подружок головних героїв і “дам у біді”. 
З часом, коли виникла потреба в розширенні ау-
диторії, сюжети почали ускладнюватися і постало 
питання репрезентації. Зрозуміло, що одним з фак-
торів, необхідних для підвищення інтересу певної 
категорії населення до історії, яка оповідається 
в коміксі, є наявність її відображення у ньому, тоб-
то можливість асоціювати себе з конкретними пер-
сонажами. Так з’явилися перші жінки — головні 
героїні коміксів, головні герої неєвропейських на-
ціональностей, а тіла персонажів поступово набули 
реалістичних пропорцій.

Враховуючи потребу в розширенні аудиторії, по-
требу жінок в репрезентації та наявні стереотипи 
жіночої краси, була створена модель жіночого 
персонажа, яка використовується і тепер. Ми до-
слідили цю модель на прикладі відібраних за допо-
могою рейтингових списків персонажів: Чудо-жін-
ка, Джин Ґрей, Шторм, Мішон, Білосніжка і Керол 
Денверс (Капітан Марвел). У процесі дослідження 
були встановлені спільні риси зовнішності, якими 
виявилися: вік героїнь і його вплив на зовнішність 
(незалежно від реального віку, персонажі ніколи 
не виглядають старшими за 25 років), зріст (вище 
середнього), вага (пропорційна зросту) та тілобу-
дова (струнка й атлетична); а також відмінні — 
колір очей, волосся та шкіри (варто зауважити, що 
більшість героїнь білошкірі). Були описані спроби 
виходу за рамки цієї моделі зовнішнього вигляду 
жіночого персонажа в коміксах.

Загалом, вибір користуватися описаною моделлю 
персонажа чи відходити від неї залежить від мети, 
поставленої перед створенням коміксу. Так, для 
пошуку й залучення нової аудиторії можливий від-
хід від рамок критеріїв моделі. Для широкого ж за-
галу доцільно використовувати перевірену часом 
модель, яку і досі достатньо позитивно сприймає 
публіка.
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Типи та способи візуалізації 
у покрокових інструкціях  
для фотоапаратів

Types and Methods of Visualization
in Step-By-Step Instructions  
for Photo Cameras

Анастасія Савчук

На основі кількісного дослідження інструкцій для 
користувачів провідних виробників фотоапара-
тів «Sony», «Canon», «Nikon», «Olymps», «Leica», 
«Pentax», «Panasonic» були виведені типи та види 
покрокових інструкцій. Опис і характеристики 
типів із візуалізацією у вигляді діаграм подані 
у статті. Ілюстрація в інструкціях відіграє важливу 
роль, тому тут описані особливості візуалізації 
та допоміжні засоби для проєктування ефектив-
них покрокових інструкцій.

Ключові слова: покрокові інструкції, типи 
інс трукцій, особливості візуалізації.

Anastasiia Savchuk

Based on a quantitative investigating of user manuals 
from leading companies like a Sony, Canon, Nikon, 
Olympus, Leica, Pentax, Panasonic camera manufa-
cturers, types of step-by-step instructions were 
derived. The description and characteristics of the 
types with diagrammatic visualization are given 
in Article. The illustration in the instructions plays 
an important role, so the visualization features are 
described here and aids to design effective step-by-step  
instructions.

Keywords: step-by-step instructions, types of instruc- 
tions, visualization features.

89



Покрокова інструкція — це серія 
ілюстрацій або схем, які містять правила, вка-
зівки або керівництва, що встановлюють по-
рядок і спосіб виконання необхідних дій. 
Загалом, люди практично кожного дня стикаються  
з новими ґаджетами, програмами, автоматами  
і т. д. До прикладу, на роботі потрібно встановити 
новий месенджер для комунікації між праців-
никами, і тут вам потрібно розуміти як він пра-
цює. Чи купили нову шафу, яку потрібно зібрати 
для подальшого користування, або придбали 
іграшку дитині й маєте зрозуміти, як скласти. 
Найбільш відомий приклад продукту з покроковими 
інструкціями — «Kinder» та «LEGO». Виробники 
проєктують покрокові інструкції, щоб діти мог-
ли дивитись і складати почергово всі елементи 
іграшки. Зустрічаються лінійні або реалістичні 
та промальовані інструкції (фотореалізм). Дуже 
яскравий приклад хороших покрокових інструк-
цій в «IKEA». Компанія використовує лінійні ілю-
страції, що допомагає зменшити затрати на друк 
текстових пояснень багатьма мовами та краще 
пояснює покупцям, що потрібно зробити, щоби 
скласти нове ліжко. Проте в інших потужних 
компаніях використовують не тільки ілюстра-
ції, а й фото чи 3D-моделі. Наприклад, «SONY 
PlayStation», які пропонують і фото, і ілюстра-
ції. Тому з’явилося запитання, у яких ситуаціях  
і які візуалізації варто використовувати. 

Когнітивні принципи  
у дизайні інструкцій
Основні засади розроблення хороших покроко-
вих інструкцій досліджували науковці з США [1]. 

Вони описують, що візуалізація, як і письмо,  — 
це когнітивні інструменти, розроблені для 
збільшення місткості людського розуму. Тоді,  
як і зараз, вони служать для багатьох цілей: запис 
інформації, передавання інформації, полегшен-
ня навантаження на робочу пам’ять, сприяють 
відкриттям, висновкам і розумінням, співпра-
ці. Як і всі комунікації, щоби бути ефективни-
ми, візуалізації слід схематизувати ефективно, 
тобто вони мають акцентувати, підкреслювати  
і навіть спотворювати інформацію, яка є важливою,  
а також забрати зайву інформацію. Для проведен-
ня якісного дослідження було запрошено дві групи 
людей. В одній групі люди складали тумбу для 
телевізора і малювали покрокові іструкції. Друга 
група мала складати її по готових інструкціях 
першої групи. У процесі дослідження науковці 
виявили два основні завдання:

• планування: більшість об’єктів можна зібрати 
різними способами. Завдання користувача по-
лягає у виборі послідовності, щоб він швидко 
розумів і наслідував, тобто легко відслідкову-
вав послідовність дій;

• презентація: існує багато способів спроєкту-
вати схему. Завдання полягає в тому, щоби 
чітко зобразити необхідну послідовність схем 
у серії ілюстрацій.

У дослідженні брали участь люди з різними  
розумовими здібностями. Учені проаналізували 
інструкції, які створили учасники. Виявилось, що 
найбільш зрозумілі розроблені людьми з високи-
ми розумовими здібностями. Вони малювали дії  
покроково і додавали морфограми. Також учені заува-
жили, що люди з другої групи, які скаладали тумбу  
за такими інструкціями, швидше розуміли  
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і швидше складали. У кінцевому опитуванні 
було виявлено: люди надають перевагу покро-
ковим ілюстраціям, у яких кожен крок показує,  
як виконується одна дія, а не одній схемі, що  
відображає всю збірку одночасно. 

Особливості візуалізації 
покрокових інструкцій
Науковці дослідили, що видимість в інструкці-
ях впливає на рішення про порядок складання. 
І, як тільки пророблений план процесу збирання, 
потрібно ґенерувати структурні ескізи, просто 
показуючи набір частин, що додаються на кож-
ному етапі збирання. Такий підхід у інструкціях 
«LEGO». Алгоритм планування процесу складан-
ня також визначає набір напрямків переміщення 
нових частин, щоби приєднати до попередніх. 
Нові частини розташовані на більшій відстані, 
ніж попередні. Також дослідники відзначили,  
що стрілки та вказівники додаються для позначен-
ня рухів, а також як точки, у яких потрібно кріпити. 
Перевага іконок і спрощених фігур полягає в тому, 
що їхнє значення краще і легше запам’ятовується 
і розуміється. Лінії, хрестики, стрілки, крапки  
є простими геометричними фігурами, які слугу-
ють вказівниками шляху між точками. 

Візуалізація є когнітивним інструментом, 
призначеним для збільшення людської пізна-
вальної потужності [2]. Barbara Tversky стверджує, 
що візуалізації допомагають затрачати менше  
ресурсів на запам’ятовування і за рахунок цьо-
го збільшує обсяг ресурсів на аналіз і виконан-
ня дії або опрацювання. У результаті згадано-
го тестування схеми розділили на структурну  

та схему дій. Наприклад, «LEGO» використовують 
структурні схеми, адже елементи складаються 
однаково і потрібно порівнювати зображення.  
А схема дій відрізняється динамічними вказів-
никами (стрілочками, шрихпунктирами, які 
вказують на дію, яку потрібно виконати). Учені 
зазначають, що при створенні варто враховува-
ти видимість повторюваних і нових елементів.  
Наприклад, попередньо прикріплений елемент 
має зображатись як орієнтир для наступного. Інак-
ше споживач втратить логічний зв’язок і матиме 
складнощі із розумінням подальшого складання. 
Також досліджено, що краще для сприймання 
зображати предмети так, наче людина дивиться 
згори. При цьому потрібно враховувати, щоби 
було видно всі елементи інструкції. Важливий 
фактор хорошого сприймання – це відсутність 
повторюваності дій, яка порушує логічний зв’язок  
та перевантажує інструкцію. 

Особливості візуалізації покрокових 
інструкцій, які вивели дослідники:

• Начерки із вказівками на дію (action sketches).
Як вже було зазначено, люди з високими ро-
зумовими здібностями давали більше ескі-
зів із вказівкою на дії, ніж структурні схеми. 
Такі начерки із вказівкою на дію спрощують 
розуміння, який крок потрібно зробити, щоб 
отримати результат.

• Покрокові начерки (step-by-step sketches). Такі 
начерки візуалізували ієрархію або послідов-
ність дій.

• У перспективі (3D). Це допомагає побачити всі 
елементи, які потрібно скласти.

• Морфограма (morphograms).
Морфограми — вид простих геометричних 
елементів, які використовуються у схемах (лі-
нії, стрілки, хрестики та квадрати). Ескізи, які 
були оцінені як кращі, створювали висококва-
ліфіковані люди. 

У результаті науковці узагальнили особливості 
візуалізації покрокових інструкцій:

• напрямні лінії;
• стрілки;
• напрямки;
• схематизували процес кріплення;
• вказали послідовність кроків.Уривок з інструкції для шафи компанії «IKEA»
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У процесі нашого дослідження відбувався пошук компаній, які використовують покрокові інструкції 
для своїх продуктів. Серед них наступні: «IKEA», «LEGO», «Kinder», «Iqos», «SONY PlayStation», «J&M», 
«Xiaomi», «JBL», «Xerox», «Sheran», «Philips», «LG», «Optima» і «Toyota». Усі компанії випускають різ-
номанітніу продукцію: іграшки, меблі, електронні сигарети, приставки, колонки, пило-соси, ксерокси, 
мультиварки, машинки для шиття, велосипеди. Інструкції були переглянуті та класифіковані. За-
галом було підібрано 50 інструкцій. У них використовуються ілюстрація і текст, а в деяких — лише 
ілюстрація. Таким чином, дослідження не виходило повноцінним, оскільки використовується один вид 
для візуалізації та відсутня можливість порівняти з іншими видами. Ми можемо зробити один висно-
вок — згадані компанії використовують ілюстрацію як основний вид. Для кращого аналізу ми зібрали 
інструкції для фотоапаратів. Оскільки це складний пристрій із безліччю функцій, інструкції розлогі 
та різноманітні. Тому для кількісного дослідження були обрані покрокові інструкції для фотоапаратів.

Для пошуку всіх можливих компаній було вико-
ристано інтернет-ресурс із таблицею [3]. З 25-ти 
виробників, представлених на сайті, було обрано 
7: «Sony»[4], «Canon»[5], «Nikon»[6], «Olympus»[7], 
«Leica»[8], «Pentax»[9], «Panaso-nic»[10]. Інші ви-
робники мали неактивні сайти чи припинили 
виробництво. Було спостережено, що інструкції 
мають 5 видів візуалізації. 
Кількість зразків становить 170. З них:
1.  Ілюстрація і текст — 91 (53%);
2.  Фото інтерфейсу і текст — 41 (24%);
3.  Фото інтерфейсу, ілюстрація і текст — 27 

(16%);
4.  Фото і текст — 8 (5%);
5.  Фото, ілюстрація і текст — 3 (2%).

У результаті кількісного дослідження 170-ти 
зразків можемо виділити 5 типів інструкцій:

• Процес/послідовність (80);

• Складання/під’єднання (34);
• Будова і пояснення функцій (30);
• Дія та результат дії (21);
• Візуалізація інтерфейсу (5).

Інструкції, які показують тип процес/послі-
довність, використовуються найчастіше. У першу 
чергу пояснюють як увімкнути і почати роботу. 
Шляхом покрокових інструкцій і пояснень візу-
алізовують як почати роботу з пристроєм, заря-
джання акумулятора, налаштування режимів 
та інших функцій фотоапаратів, завантаження 
файлів на ПК і т.п. У цьому типі найчастіше ви-
користовують ілюстрації з текстовим поясненням 
(38). Шляхом використання ілюстрацій виробники 
намагаються забрати зайву візуальну інформацію 
і завдяки цьому легше акцентувати на необхідних 
функціях чи деталях. Фото інтерфейсу і текст ви-
користовують у 18-ти, фото інтерфейсу, ілюстрація 

візуалізація інтерфейсу
дія та результат дії

будова і пояснення функцій

складання/під'єднання

процес/послідовність

Кількісне дослідження і опис інструкцій 
провідних виробників фотоапаратів
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і текст — у 17-ти випадках. Дизайнери використо-
вують такий вид інструкцій для фотоапаратів, 
адже інтерфейс відображає стан системи та всі 
процеси, налаштування відображаються таким 
чином. Ілюстрації використовуються як додаткові 
елементи для більш детального пояснення. Фото 
і текст використовують у 6-ти випадках. У цьому 
типі візуалізації застосовують фотографію фото-
апарата для наочної візуалізації. Цей тип більш 
дешевий і швидкий, але зображення перенасичені 
інформацією, і на малих форматах важче розди-
витись порівняно з ілюстрацією. Фото, ілюстрація  
і текст використовуються у одному випадку. 

У типі складання/під’єднання 32 — ілюстра-
ція і текст. Виявилось, що процес складання фото-
апарата, встановлення акумулятора, під’єднання 
кабеля та інші краще репрезентувати через ілю-
страцію з текстовими поясненнями. Фото і текст, 
як дешевший і швидший спосіб, використовується 
у двох випадках. 

Тип будова і пояснення функцій зустріча-
ються у 30-ти зразках, з них 17 — фото інтерфейсу  
і текст. Дизайнери використовують такий вид 
інструкцій для фотоапаратів, адже інтерфейс відо-
бражає стан системи та всі процеси, налаштуван-
ня відображаються таким чином. Перегляд відео  
і фото, видалення файлів, вибір мови, встановлен-
ня часу, підключення до смартфона і т.п. функції 
відображають за допомогою цього виду. Ілюстра-
ція і текст використовуються в 11-ти інструкціях. 
Головна мета — познайомити користувача із всіма 
деталями пристрою. На всіх зразках використову-
ється один принцип: ілюстрація і підпис (назва 
деталі) або морфограма (лінія), спрямована на 
назву деталі. Щоби не перевантажити ілюстрації, 
використовуються цифри, а відповідний опис — 
біля ілюстрації. Вид фото інтерфейсу, ілюстрація 
і текст презентовано в одному випадку, як і фото, 
ілюстрація і текст. Основна мета — відобразити 
екран із сусідніми кнопками, а на фотографії ін-
терфейсу — детальніше розписати назви пікто-
грам. Фото, ілюстрація і текст зустрічаються в 
одному зразку. 

Тип дія та результат дії зустрічається у 21-
му випадку, з яких фото інтерфейсу, ілюстрація  
і текст — 9. Ілюстрація допомагає показати, 
яку кнопку потрібно натиснути, а фотографія 

інтерфейсу відображає зворотний зв’язок або 
приклад фотографії (результат виконаних дій). 
Використовують для пояснення зйомки портретів, 
пейзажів, макро, рухомих об’єктів, перегляд зо-
бражень, швидкий пошук зображень, збільшення 
зображення при перегляді. Фото інтерфейсу і текст 

— у 6-ти інструкціях, у яких покроково описують 
дії та додають фото для репрезентації результатів: 
запис відео-/фотозйомки, зйомка таймлапс-ро-
ликів/панорами та налаштування фокусування 
і яскравості. Ілюстрація і текст — у 5-ти випадках, 

процес/послідовність (80)

ілюстрація і текст
фото інтерфейсу і текст
фото інтерфейсу, ілюстрація і текст
фото і текст
фото, ілюстрація і текст (1)

складання/під'єднання (34)

ілюстрація і текст
фото і текст

будова і пояснення функцій (30)

фото  інтерфейсу і текст 
ілюстрація і текст 
фото інтерфейсу, ілюстрація і текст 
фото, ілюстрація і текст

дія та результат дії (21)

фото інтерфейсу, ілюстрація і текст 
фото інтерфейсу і текст 
ілюстрація і текст 
фото, ілюстрація і текст

візуалізація інтерфейсу (5)

ілюстрація і текст

38 18 17 6

32 2
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тут показують користувачеві дії, які потрібно зро-
бити, щоб отримати бажаний результат. У таких 
інструкціях пояснюють: процес фотографування 
(як тримати камеру, правила компонування кадру 
та ілюстрація кадру), запис і перегляд відео. Фото, 
ілюстрація і текст зустрічаються у одному випадку. 
Показані кнопки для створення миттєвого кадру 
і зразок фотографії.

Тип візуалізація інтерфейсу застосовується  
у 5-ти інструкціях і використовуються вид  
ілюстрація і текст. В опрацьованих інструкціях та-
кий тип використовується для того, щоби користу-
вачі орієнтувалися у функціях фотоапарата і могли  
їх самостійно налаштувати: режим зони АФ  
(автоматичного фокусування), відслідкування 
рухів обличчя, перегляд слайдів, почерговий друк 
фотографій.

У типі складання/під’єднання
вид ілюстрація і текст використовують такі 
способи візуалізації:

• морфограми;
• 3D в ¾;
• бульбашки;
• покроковість;
• виділення/підсвічення;

вид фото інтерфейсу і текст використовують 
такі способи візуалізації:

• відсутні;
вид фото інтерфейсу, ілюстрація і текст ви-
користовують такі способи візуалізації:

• відсутні;
вид фото і текст використовують такі способи 
візуалізації:

• відсутні;

вид фото, ілюстрація і текст використовують 
такі способи візуалізації:

• відсутні.

У типі будова і пояснення функцій
вид ілюстрація і текст використовують такі 
способи візуалізації:

• морфограми;
• 3D;
• бульбашки;

вид фото інтерфейсу і текст використовують 
такі спосіб візуалізації:

• морфограми;
вид фото інтерфейсу, ілюстрація і текст ви-
користовують такі способи візуалізації:

• морфограми;
вид фото і текст використовують такі способи 
візуалізації:

• відсутні;
вид фото, ілюстрація і текст використовують 
такі способи візуалізації:

• морфограми;
• 3D в ¾.

У типі процес/послідовність
вид ілюстрація і текст використовують такі 
способи візуалізації:

• морфограми;
• 3D в ¾;
• бульбашки;
• покроковість;
• виділення/підсвічення;

вид фото інтерфейсу і текст використовують 
такі способи візуалізації:

• відсутні;

Тип складання/під'єднання Тип будова і пояснення функцій
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вид фото інтерфейсу, ілюстрація і текст ви-
користовують такі способи візуалізації:

• морфограми;
• бульбашки;

вид фото і текст використовують такі способи 
візуалізації:

• морфограми;
• стилізація інтерфейсу;

вид фото, ілюстрація і текст використовують 
такі способи візуалізації:

• морфограми;
• 3D в ¾;
• стилізація інтерфейсу.

У типі візуалізація інтерфейсу
вид ілюстрація і текст використовують такі 
способи візуалізації:

• відсутні;
вид фото інтерфейсу і текст використовують 
такі способи візуалізації:

• відсутні;
вид фото інтерфейсу, ілюстрація і текст ви-
користовують такі способи візуалізації:

• відсутні;
вид фото і текст використовують такі спо-
соби візуалізації:

• відсутні;
вид фото, ілюстрація і текст використовують 
такі способи візуалізації:

• відсутні.

У типі дія та результат дії
вид ілюстрація і текст використовують такі 
способи візуалізації:

• морфограми;

• 3D в ¾;
• бульбашки;
• покроковість;
• візуалізація інтерфейсу;

вид фото інтерфейсу і текст використовують 
такі способи візуалізації:

• морфограми;
вид фото інтерфейсу, ілюстрація і текст ви-
користовують такі способи візуалізації:

• морфограми;
вид фото і текст використовують такі способи 
візуалізації:

• відсутні;
вид фото, ілюстрація і текст використовують 
такі способи візуалізації:

• морфограми;
• 3D в ¾;
• стилізація інтерфейсу.

Тип процес/послідовність

Тип дія та результат дії
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Стилістика ілюстрацій  
покрокових інструкцій
Оскільки в 91-й інструкції використовують ілю-
страції та текстові пояснення, варто вказати, які 
візуальні засоби використовують. Розпочнемо  
з лінійних ілюстрацій. Загалом ілюстрації вико-
нані в стилі лінійної графіки з детальною копією 
пристроїв, з лінією однієї товщини. Важливим 
елементом є грубша лінія, якою відді- ляють чи 
акцентують краї ілюстрації. Використовують білий 
фон, на якому чорні лінії контрастують і забез-
печують хорошу видимість усіх елементів. Для 
виділення деталі використовується сіра заливка. 
У «Canon», «Pentax» зображають логотип, як на 
самому пристрої. Морфограми (лінії) та бульбашки 
мають таку саму товщину, інколи використовують 
тонші. На противагу, стрілки грубі – для акценту 
й привернення уваги. У моделях компанії «Pentax» 
стрілки значно різняться. Вони показують дію  
із точною траєкторією руху (використовують виги-
ни стрілки), що допомагає користувачам швидше 
зрозуміти, як виконати дію. Також використову-
ють колір: блакитний, рожевий, помаранче- вий, 
чорний і темний сірий. Зустрічається блакитна 
заливка для підсвічення чи виділення елементів. 
Варто зазначити, що кольори пастельні й світлі, що 
не подразнює око користувача і водночас відіграє 
роль акценту. У компанії «Sony» використовують 
тонкі лінії та морфограми, і рівень деталізації мен-
ший. Це робить інструкцію менш навантаженою 
порівняно з іншими, але при цьому інформатив-
ність не втрачається. Спостережено, що надмірна 
деталізація погіршує сприймання. Адже потрібно 
враховувати формат для друку, щоб усі елементи 

чітко проглядались. Також використовують сірий 
фон. Таким чином об’єкт і деталі краще прогляда-
ються, імітується середо- вище. Для використан-
ня фону застосовують рамки, в яких ілюструють 
пристрій. У компанії «Panasonic» використовують 
лінійне зображення із сірою заливкою. Такий хід 
надає ілюстрації матеріальності, немає необхід-
ності робити фон, а руки (та додаткові елементи), 
наприклад, зображують лінійно без заливки. Для 
візуалізації інтерфейсу використовують схожі 
засоби. Інтерфейс стилізують і спрощують для 
акценту, щоби виділити основне. Використовують 
лінійне зображення із сірою заливкою. 

Висновки
Отже, у яких ситуаціях які інструкції варто вико- 
ристовувати для фотоапаратів. 
У типі процес/послідовність візуалізовують  
за допомогою видів: 

• ілюстрація і текст;
• фото інтерфейсу і текст; 
• фото інтерфейсу, ілюстрація і текст;
• фото і текст;
• фото, ілюстрація і текст.

У типі складання/під’єднання візуалізовують 
за допомогою видів:

• ілюстрація і текст;
• фото і текст.

У типі будова і пояснення функцій візуалізову-
ють за допомогою видів: 

• фото інтерфейсу і текст;
• ілюстрація і текст;
• фото інтерфейсу, ілюстрація і текст;
• фото, ілюстрація і текст.

У типі дія і результат дії візуалізовують  
за допомогою видів: 

• фото інтерфейсу, ілюстрація і текст;
• фото інтерфейсу і текст;
• ілюстрація і текст;
• фото, ілюстрація і текст.

У типі візуалізація інтерфейсу дії візуалізовують 
за допомогою видів: 

• ілюстрація і текст.
Важливо зауважити, що фотоапарат — це тех-

нологічний пристрій, тому наше дослідження 
буде корисним для аналогічних технологічних Лінійна ілюстрація із заливкою та кольоровим акцентом

96

Список використаних джерел

1. Tversky B., Agrawala M., Heiser S., Loe P., Pran D. «Cognitive Design Principles: from Cogninitive Models 
to Computer Models».

2. Tversky B. Spatial schemas in depictions. In M. Gattis, editor, Spatial schemas and abstract thought, pages 
79–111. MIT Press, 2001.

3. URL: https://www.ixbt.com/digimage/camlinks.shtml/ Дата звернення:04.05.2019.
4. URL: https://www.moyo.ua/instructions/cameras/sony/ Дата звернення:04.05.2019.
5. URL: https://www.moyo.ua/instructions/cameras/canon/ Дата звернення:04.05.2019.
6. URL: https://www.moyo.ua/instructions/cameras/nikon/ Дата звернення:04.05.2019.
7. URL: https://mnogodok.ru/instrukcii/sendvalues/type/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0

%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%
82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/Olympus/ 
Дата звернення:04.05.2019.

8. URL: https://uk.leica-camera.com/ Дата звернення:04.05.2019.
9. URL: https://mnogodok.ru/instrukcii/sendvalues/type/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0

%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%
82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/Pentax/ 
Дата звернення:04.05.2019.

10. URL: https://www.moyo.ua/instructions/cameras/panasonic/ Дата звернення:04.05.2019.

пристроїв та інших продуктів. З огляду на резуль-
тати кількісного дослідження ми можемо зробити 
висновок, що ілюстрація частіше використовується 
для інструкцій. Такий вид візуалізації полегшує 
сприймання інформації і допомагає користувачам 
дотримуватися вказівок. Для покращення інструк-
цій варто використовувати морфограми (лінії, 
стрілки), бульбашки, виділення чи підсвічення 
кольором, 3D-візуалізацію в 3/4, покроковість. Для 
акценту на додаткових елементах чи виділення 
деталей варто використовувати світлі й пастельні 
кольори. Для розроблення покрокових інструкцій 
для фотоапаратів візуалізації інтерфейсів немож-
ливо уникнути. Варто давати або спрощену ілю-
страцію, або реальну фотографію інтерфейсу. Серед 
дос-ліджених зразків використовують фотографію 

фотоапарату. Як уже було зазначено, це деше-
ве і швидке розроблення інструкцій. Можливо,  
у певних реаліях це необхідно, але варто уникати 
такого виду. Фотографія дає реальне зображен-
ня пристрою, але водночас інструкція стає пе-
ревантаженою візуальною інформацією. Під час 
аналізу інструкцій ми помітили, що чорно-біле 
зображення і велика кількість візуальної інфор-
мації відлякує користувачів. На окремих сайтах 
використовують професійне фото і як це фото мож-
на зробити фотоапаратом. При такій подачі так  
і хочеться взяти фотоапарат і спробувати досягну-
ти такого результату. Чого не скажеш про технічні 
покрокові інструкції, які дещо відлякують. Варто 
додавати емоційності покроковим інструкціями 
адже дизайн ми робимо для людей.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ-З-ПРОМОВЦЕМ VS 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ-БЕЗ-ПРОМОВЦЯ: 
ПРИНЦИПИ ТА ВІДМІННОСТІ 
В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

ЯРОСЛАВ ТУРКО

Ключові слова: презентація, промовець, виступ, принципи

PRESENTATION-WITH-SPEAKER VS 
PRESENTATION-WITHOUT-SPEAKER: 
PRINCIPLES AND DIFFERENCES 
IN GRAPHIC DESIGN

YAROSLAV TURKO
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У статті представлене дослідження специфіки двох типів пре-
зентацій у  графічному дизайні – презентації-з-промовцем та 
презентації-без-промовця. Дослідження ґрунтується на аналізі 
принципів та відмінностей відвіданих живих виступів та їхньої 
візуальної частини, а також на аналізі презентації проєктів з порт-
фоліо кращих українських комунікаційних аґенцій 2019 року. 
Стаття висвітлює важливість презентації у графічному дизайні та 
актуальність уміння репрезентувати для графічного дизайнера.

The article presents a research of the specifics of two presentation 
types in graphic design  – presentation-with-speaker and pres-
entation-without-speaker. The research is based on an analysis of 
the principles and differences of the attended live performances 
and their visual part, as well as an analysis of the presentation 
of projects from the portfolio of the best Ukrainian communica-
tions agencies in 2019. The article highlights the importance of 
presentation in graphic design and the actuality of the ability to 
represent for a graphic designer.
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Чи не кожному графічному дизайнерові знайоме це 

неприємне відчуття, коли твою, безумовно феноме-

нальну роботу оцінюють далеко не так само феноме-

нально. Але ж стільки сил в неї вкладено! Дизайнери 

в переважній більшості інтроверти. Вони полюбляють 

сидіти на улюбленому робочому місці й тихенько тво-

рити свої геніальні шедеври. І часто засмучуються че-

рез реакцію на їхню роботу арт-директорів/клієнтів/

колег, які чомусь не помічають тієї геніальності. Ди-

влячись на проєкти відомих дизайнерів чи дизайн- 

аґенцій, вони думають: «Вау, як класно! Така ефектна 

робота і стільки хвалебних відгуків. Прийде час, і про 

мою роботу так відгукуватимуться!» Правда в тому, що 

це «Вау, як класно!» залежить не лише від якості ідеї 

та виконання проєкту, але й великою мірою від того, 

як репрезентований цей проєкт. Навіть найпріснішу 

роботу можна репрезентувати так, що всі аплодува-

тимуть стоячи. І часто таке трапляється, що коли «вау- 

ефект» проходить, то й робота вже видається не такою 

неймовірно чудовою. Презентація може і «витягнути» 

погану роботу, і «потопити» хорошу. І, на жаль, другий 

сценарій трапляється частіше.

То що ж означає «презентація»? В  інтернеті можна 

знайти визначення, що це «інформаційний чи реклам-

ний інструмент, що дозволяє повідомити потрібну ін-

формацію про об’єкт презентації в зручній для одер-

жувача формі» [8]. Саме це і є головною перевагою 

презентації над іншими способами донести свою дум-

ку. І парадокс у тому, що саме на це найчастіше люди 

не звертають уваги. Вони замислюються над тим, як 

їм буде зручніше подати інформацію, а не над тим, як 

її буде зручніше сприймати. А для дизайнерів це кри-

тично. Адже успіх їхньої роботи великою мірою зале-

жить саме від того, як вона сприймається.

У  яких випадках дизайнерові потрібно щось ре-

презентувати? Розглянемо лише базові: портфоліо 

власних робіт; презентація перед колегами; пре-

зентація перед клієнтами. Портфоліо власних ро-

біт — це найважливіший інструмент пошуку клієн-

тів чи роботодавця, також дозволяє відслідковувати 

власний професійний прогрес за певний проміжок 

часу. Від якості презентації напряму залежить, чи 

буде в дизайнера робота. Ідеї важко пояснити, коли 

вони тільки зародилися. Автор ідеї може чітко уяв-

ляти, яким чином її можна втілити, і  довго нама-

гатися пояснити, наскільки в нього класно вийшло 

придумати. Але колеги його можуть так і не зрозу-

міти. Куди ефективніше зробити грамотну презен-

тацію, адже тут ви мислите категорією «а як інші 

це сприймуть». Презентація клієнтам — це надваж-

ливий процес. Зазвичай у дизайн-аґенціях до нього 

допускаються лише досвідчені дизайнери. Але фрі-

ланс-дизайнер сам репрезентує свою роботу клієнто-

ві, і це уміння переважно приходить лише з досвідом, 
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що може спричиняти неприємні ситуації на ранніх 

етапах кар’єри.

Отже, ми розуміємо, що репрезентування  — це 

обов’язкова компетентність для будь-якого дизайнера, 

яка може суттєво допомагати протягом усієї кар’єри. 

У наш час, коли успіх конференції «TED» уже безза-

перечний, ця тема широко обговорюється, але ключо-

ве слово тут «широко». Література описує принципи 

репрезентування загалом, але не заглиблюється в ню-

анси. І це можна зрозуміти, адже якість презентації 

стрімко виростає, як тільки ви починаєте застосову-

вати принципи репрезентування. Багатьом професіям 

цього досить, але дизайнерам потрібна детальніша ін-

формація. Тому наше дослідження концентрується на 

тому, за якими принципами має будуватися та сама 

презентація, спрямована на різні способи сприйняття.

Щоби зрозуміти, про що йтиметься, варто поясни-

ти на простому прикладі. Під час навчання в акаде-

мії студенти часто проводять презентації свого про-

єкту перед викладачами та своїми однокурсниками. 

У  нашому дослідженні візуальна частина такої пре-

зентації називається презентація-з-промовцем. Піс-

ля захисту презентації студентам потрібно надісла-

ти її викладачам. Візуальна частина такої презентації 

називається презентація-без-промовця. Зіштовхнув-

шись із подібною ситуацією, ставимо дослідницьке 

запитання — як коректно переформатувати презен-

тацію так, щоб її було зручно переглядати та читати, 

і щоб вона сприймалася так само, як і  презентація, 

підкріплена словами промовця? Зрозуміло, що такою 

самою вона бути не може. Дуже велика кількість ма-

теріалу при виступі покладається саме на промовця, 

а без цього матеріалу сприймати презентацію немож-

ливо — ви просто її не зрозумієте. Пошуки відповіді 

на це запитання лежать через дослідження принципів 

створення презентації.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ‑З‑ПРОМОВЦЕМ (аудіальне сприйнят‑

тя) — термін, яким визначається візуальна ск ла‑

дова презентаці ї, що демонструється паралельно 

з промовцем.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ‑БЕЗ‑ПРОМОВЦЯ (візуальне сприйнят‑

тя) — термін, яким визначається візуальна складо‑

ва презентації, що ї ї глядач переглядає самостійно.

Презентація сладається зі слів, зображень та історій. 

Під кожний пункт була підібрана та детально опра-

цьована відповідна література.

Слова. У книжці Кріса Андерсона «Успішні виступи на 

TED. Рецепти найкращих спікерів» описуються всі ас-

пекти виступу в  стилі TED, типові помилки та пояс-

нюються причини їх виникнення, що таке «наскрізна 
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тема» та чому вона важлива. Радять, який зовнішній 

вигляд потрібно мати відповідно до своєї презентації. 

Також описуються два найважливіші моменти — як по-

чинати та як закінчувати презентацію. І багато думок 

підкріплюються прикладами виступів.

Зображення. У книжці Дена Роума «Говори та пока-

зуй. Мистецтво створювати надзвичайні презентації» 

висвітлюється репрезентування в  різних випадках 

для різних професій. Мова йде про наради, фінансо-

ві та квартальні звіти, а також про співбесіди та лекції. 

І що найцікавіше — автор виокремлює чотири види 

оповіді: звіт, пояснення, пропозиція, драма. Під кож-

ний вид оповіді Ден намалював структуру презентації. 

Таким чином, він не тільки спрощує життя багатьом 

людям різних професій, а ще й чітко окреслює, в яких 

випадках доречні ті чи інші засоби.

Ці дві книжки прямо стосуються виступів, оскіль-

ки в  них розповідається саме про презентації 

з промовами.

Історії. Книга Сергія Гаврилова «Всі крапки над 

«І»сторією» аналізує процес побудови розповіді, роз-

повідає про формування персонажа, надання йому 

мотивації та страхів, як спонукати людей співпере-

живати картинці на екрані. Чим це може бути корис-

ним для дизайнерів? Тим, що історія — це основа ос-

нов. Історія — це найприродніший спосіб комунікації, 

вона найкраще сприймається та, безумовно, найкра-

ще запам’ятовується. Історія може не тільки допомогти 

ефективніше заволодіти увагою своєї аудиторії, але 

й залишитися у неї в пам’яті, а це багато вартує.

У процесі дослідження була опрацьована низка живих 

виступів: «Професія дизайнер» (Володимир Блажів-

ський); «Як я знайшов креативність, загубив її, а по-

тім знову знайшов» (Олексій Дивисенко); у  рамках 

Creative Spark — «Pitching workshop» (Наталя Сени-

ця), «Conflict management» (Наталка Шпот), «Business 

modeling» (Володимир Воробей), «Підприємництво 

в  креативних індустріях» (Володимир Воробей); 

захисти бакалаврів кафедри графічного дизайну 2019, 

Львівська національна академія мистецтв; Некак-

тус — Креативна конференція «Banda Agency»; «Дру-

гий міжнародний ярмарок грантів у сфері культури»; 

«Лекція про навігацію» (Олександр Колодько); «Як бо-

жественно презентувати продукт» (Сементій Лобач). 

Події вибиралися за двома принципами: вони мають 

стосуватися графічного дизайну або репрезентування; 

вони мають проводитися в Україні. Єдиним винятком 

був «Другий міжнародний ярмарок грантів у  сфері 

культури», виступи на якому не стосувалися графіч-

ного дизайну, проте ця подія об’єднала відразу сімох 

промовців з різних організацій та країн в одному міс-

ці. Розглянемо декілька виступів детальніше.

1
«ПРОФЕСІЯ ДИЗАЙНЕР», 

ВОЛОДИМИР БЛАЖІВСЬКИЙ, PIXLAB, ЛЬВІВ

Легка ознайомча лекція для підлітків, які хочуть 

отримати якесь уявлення про те, що таке бути 

дизайнером. Володимир вільно та легко подає інфор-

мацію — відчутний і викладацький, і спікерський дос-

від. Промовець багато розповідав про себе та свою іс-

торію становлення. Ці життєві факти явно переважали 

над інформацією, заради якої люди і прийшли послу-

хати лекцію. Звучало багато жартів для широкої ау-

диторії, всі сміялися та насолоджувалися лекцією. У ці 

жарти автор загорнув головну інформацію, і в цьому 
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є певна проблема — легко загубити основну думку або 

й взагалі її не зрозуміти. Після лекції було відчуття не-

досказаності саме про професію дизайнера.

2
«ЯК Я ЗНАЙШОВ КРЕАТИВНІСТЬ, ЗАГУБИВ ЇЇ, 

А ПОТІМ ЗНОВУ ЗНАЙШОВ», 

ОЛЕКСІЙ ДИВИСЕНКО, ITEAHUB, ЛЬВІВ

Дуже довга, вдумлива промова від арт-ди-

ректора однієї з  найуспішніших креативних аґен-

цій України «Banda Agency». Лекція загалом тривала 

близько двох годин. Увага до структури презентації 

не надто прискіплива, коли йдеться про такі трива-

лі проміжки часу. Презентація була наповнена вели-

кою кількістю жартів і, що цікаво, — серед них пере-

важали візуальні жарти на слайдах презентації. Усі 

глядачі були готові слухати про життя спікера, оскіль-

ки з назви зрозуміло, що спікер говоритиме про себе. 

Хоч тривалість давала про себе знати, але було ціка-

во послухати.

3
«ЛЕКЦІЯ ПРО НАВІГАЦІЮ», 

ОЛЕКСАНДР КОЛОДЬКО, PROJECTOR LVIV, ЛЬВІВ

Олександр запам’ятався своєю спокійною 

манерою викладу матеріалу, що вирізняєть-

ся у суспільстві, в якому екстравертивна особистість 

домінує. Коли всі доповідачі намагаються виглядати 

максимально активно, позитивно та відкрито, Олек-

сандр розповідає про те, що його цікавить, у прита-

манній йому манері. Це викликає довіру.

Оскільки тема лекції була присвячена навігації, її ві-

зуальне наповнення переважно складалося із зобра-

жень. Також вартим уваги був той факт, що Олександр 

багато розповідав про дослідницьку частину проєк-

ту, проте не наводив складних статистичних графіків, 

натомість намагався демонструвати фотографії з про-

цесу збору інформації, виготовлення макетів, монту-

вання готової роботи. Це справляло саме той ефект, 

який був необхідний — підтверджувало слова про-

мовця та спрацювало ефективніше, ніж демонстру-

вання графіків.

4
«ЯК БОЖЕСТВЕННО ПРЕЗЕНТУВАТИ ПРОДУКТ», 

СЕМЕНТІЙ ЛОБАЧ, 

PROJECTOR LVIV, ЛЬВІВ

Це була двогодинна лекція про презентацію 

та її різні прояви. У Сементія викладацький досвід вже 

перевищує десять років. Він працює куратором одесь-

кого філіалу «Projector», а також регулярно виступає 

з лекціями у різних містах України.

Сементій почав свою розповідь про презентації зі 

смішної життєвої історії, яка демонструє головну 
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думку виступу: під час переїзду на нову квартиру він 

зіткнувся з проблемним спілкуванням з двома май-

страми, які робили для нього ремонт. Проблема поля-

гала в тому, що один з майстрів завжди наполягав на 

своїй правоті, а другий стояв позаду та ствердно по-

хитував головою. Сементію не подобалося те, в чому 

його переконував майстер, але ствердні кивання його 

напарника дуже добре психологічно спрацьовували. 

У  результаті його постійно не покидала думка, що, 

можливо, майстер таки мав рацію (насправді не мав). 

Цю розповідь він підкріпив образами героїв з попу-

лярного серіалу, яких більшість присутніх знали. Се-

ментій розповів цю історію, щоб продемонструвати 

роль візуальної презентації у виступі — вона як той 

другий майстер — завжди ствердно похитувати голо-

вою та запевняти аудиторію, що спікер говорить щось 

путнє.

Загальна характеристика: лекція переважно розпові-

дала про візуальну складову та як вона має взаємоді-

яти з промовцем. У першу чергу, лекція ґрунтувалася 

на викладацькому досвіді доповідача. Як сам Семен-

тій зізнався, він прочитав на цю тему лише дві книжки, 

а саме: «The Innovation Secrets of Steve Jobs: Insanely 

Different Principles for Breakthrough Success» (Karmin 

Gallo) та «Speech-Making and Presentation Made Easy» 

(Max Atkinson).

Організатори деяких подій, відвіданих у рамках цьо-

го дослідження, відсилали презентації відвідувачам 

на електронну пошту. Поталанило отримати всі пре-

зентації з  подій, організованих у  рамках Creative 

Spark, а також презентацію Сементія Лобача «Як бо-

жественно презентувати продукт». Загалом це 8 пре-

зентацій, жодна з яких ніяким чином не адаптована 

для сприймання без промовця. Це ідеальна ситуація 

для нашого дослідження, яка ще раз підтверджує його 

актуальність.

Для ширшого уявлення про презентації-без-промов-

ця проаналізовано презентації проєктів з портфоліо 

кращих українських комунікаційних аґенцій 2019 

року згідно з рейтингом ВРК. «Всеукраїнська реклам-

на коаліція — масова громадська організація, що од-

ночасно об’єднує колективних та індивідуальних чле-

нів, які є представниками рекламодавців, рекламних 

та маркетингових агентств, засобів масової інфор-

мації. До складу ВРК входить більше 170 компаній, 

що працюють на рекламному ринку» [4]. Цей рей-

тинг був обраний у  зв’язку з  тим, що це велика ор-

ганізація, яка вже майже 10 років складає подібні 

рейтинги. Їхня методика об’єднує різні фактори, що 

робить цей рейтинг об’єктивнішим за альтернатив-

ні. Також усі презентації проаналізовані за п’ятьма 

параметрами: текст, ілюстрація, анімація, статистика, 

оформлення слайдів. Наводимо 5 прикладів аналізу 

презентацій-без-промовця.

1
CREATIVE SPARK, BUSINESS HUB LVIV, ЛЬВІВ, 

PITCHING WORKSHOP, НАТАЛЯ СЕНИЦЯ

1.2 Текст. Текстові слайди значно переважа-

ють. Не беручи до уваги перший привітальний 

слайд, серед 30-ти слайдів тільки 8 мають якесь гра-

фічне наповнення. Дуже багато різних переліків, які 

переважно компонуються у  два стовпчики. Акцент 

на заголовках, які значно більші від основного тек-

сту та виділені кольором. Маркери списку дуже ве-

ликі та чорні, через що беруть на себе чи не найбіль-

ше уваги (д А. 1). Текст зверстаний хаотично, з різним 

(д А. 1)
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інтерліньяжем, абзацними відступами, накресленнями 

та розмірами (д А. 2).

Окремо варто відзначити цікавий спосіб, який вико-

ристала авторка. У фразі «…де лшие пешра і отсан-

ня літреа є у правиьлному місці» навмисно допущені 

граматичні помилки, які демонструють її зміст (д А. 3).

1.2 Ілюстрація. Ілюстрація використовується тільки 

як підтвердження слів авторки. Ми вже згадували ці-

кавий текстовий спосіб демонстрування змісту тези. 

Ця ж теза додатково підтверджується ілюстративно 

(д А. 3). На решті слайдів використовується простіший 

спосіб — є картинка і текстовий блок, однакові за зміс-

том. Їхня мета — доповнити одне одного, проте вихо-

дить тавтологія.

1.3 Анімація. Відсутня.

1.4 Статистика. Загалом використовуються різні гра-

фіки на 4-х слайдах, 2 слайди з єдиним графіком на 

слайд, 2 слайди з кількома графіками на слайд. Ціка-

вим є графік, який розповідає про постільну білизну 

і має вигляд постелі (д А. 4). Графіки дуже прості, проте 

важко зорієнтуватися без слів промовця, у чому їхній 

зміст.

1.5 Оформлення слайдів. Для фону презентації ви-

користаний білий колір, для тексту — чорний. Для заго-

ловків використовується додатковий блакитний колір. 

Презентація демострувалася за допомогою проєкто-

ра. Прослідковується певна послідовність — заголов-

ки мають свій стиль, а  текст — свій. Проте розташу-

вання об’єктів хаотичне. Присутні вставки з  інших 

презентацій, які відрізняються стилістикою. Стилістика 

(д А. 3)

(д А. 2) (д А. 4)
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ілюстрацій та графіків неоднорідна. Кольори графіків 

також відрізняються.

2
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «VATAGA AGENCY», 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО В КРЕАТИВНИХ 

ІНДУСТРІЯХ», В РАМКАХ CREATIVE SPARK, 

НАТАЛІЯ ДУДА, BUSINESS HUB LVIV, ЛЬВІВ

2.1 Текст. Тексту є значно менше, ніж у попередніх 

зразках. Найчастіше зустрічаються слайди з велики-

ми заголовками, які передають зміст в  одній фразі 

(д А. 5). Текстові блоки переважно супроводжуються 

зображенням. Чисто текстових слайдів небагато, зде-

більшого це слайди-заголовки.

2.2 Ілюстрація. У презентації описується процес по-

шуку дизайнерського вирішення простежується ство-

рення айдентики бренда. Як результат, ілюстративні 

слайди значно переважають. Варто відзначити, що всі 

зображення підписані (д А. 6).

2.3 Анімація. Відсутня.

2.4 Статистика. Відсутня.

2.5 Оформлення слайдів. Як і в попередньому ви-

падку, для фону презентації використаний білий колір, 

для тексту — чорний, а також використовується фір-

мовий голубий колір. Є акцентовані слайди, на яких 

фон стає фірмовим голубим, а текст білим (д А. 7).  Та-

ким чином наголошуються найважливіші фрази. Ви-

користовується модульна сітка для всієї презентації, 

елементи розташовані на всіх слайдах у одному місці.

(д А. 5)

(д А. 7) (д А. 8)
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3
«ЯК БОЖЕСТВЕННО ПРЕЗЕНТУВАТИ ПРОДУКТ», 

СЕМЕНТІЙ ЛОБАЧ, 

PROJECTOR LVIV, ЛЬВІВ

3.1 Текст. Текстові слайди значно перева-

жають. Тексту на слайдах мінімум, він лише тезово пе-

редає сказані промовцем слова. Використовуються 

чотири різні розміри, лише один шрифт (д А. 8).

3.2 Ілюстрація. У  презентації дуже мало ілюстра-

тивних слайдів. Вони відіграють пояснювальну роль — 

для прикладу або для жарту. Використовуються різні 

підходи — зображення окремо на слайді та зображен-

ня поруч з текстом (д А. 9).

3.3 Анімація. Відсутня.

3.4 Статистика. Присутня у  вигляді негативного 

прикладу.

3.5 Оформлення слайдів. На противагу попереднім 

презентаціям, тут використовується чорний фон з бі-

лим текстом. Зміна кольору фону також застосовуєть-

ся для акцентування на певному слайді або у випадку 

зображення на весь екран зі світлим фоном.

4
BANDA AGENCY, «NAMU, РЕБРЕНДИНҐ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО 

МУЗЕЮ УКРАЇНИ»

4.1 Текст. Можна нарахувати аж 7 великих 

текстових блоків, з  яких найбільший має 992 сим-

воли разом з пробілами. Використовуються два сти-

лі параграфів  — для основного тексту (додатково 

для акценту жирне накреслення) та для заголовків. 

(д А. 6)

(д А. 9)
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Прослідковуються принципи сторітелінґу. Текстові 

блоки є на початку презентації та в середині.

4.2 Ілюстрація. Відіграє головну роль у  презента-

ції. Багато фотовізуалізацій брендинґових елемен-

тів у середовищі. Демонструються окремо від тексту, 

зображення не підписуються, додатково нічого не по-

яснюється. Проте всі зображення, так чи інакше, да-

ють розуміння реального масштабу, про яке говорила 

Petrula [5].

4.3 Анімація. Займає важливе місце у цій презен-

тації. На початку презентації є  відеоролик, у  якому 

розкривається головна ідея та мета проєкту, а також 

демонструються візуалізації. За допомогою анімації 

Банда підтверджує історичність шрифта (текстовий 

блок на очах глядача складається з літер на старо-

давній картині). Подібні речі змушують глядача по-

вірити у правдивість презентації (д А. 10). Цікаво, що 

відсутні анімовані візуалізації, які часто зустрічаються 

в портфоліо фріланс-дизайнерів.

4.4 Статистика. Відсутня.

4.5 Оформлення слайдів. Презентація оформле-

на на сайті. Використовується білий фон у поєднан-

ні з чорним текстом, колір використовується лише на 

візуалізаціях. Відео потрібно запускати самому тоді, 

коли анімації працюють через прокрутку коліщатка 

мишки [6].

5
ISD GROUP, «МОРШИНСЬКА. ГОЛОС ВОДИ»

Це рекламний відеоролик за участі україн-

ських артистів, які створили композицію за 

допомогою води. Проєкт незвично оформ-

лений. Це окремий сайт, який складається з чотирьох 

сторінок: Відео, Інструменти, Артисти, Повертаємо 

Карпатам [7].

5.1 Текст. У цій презентації тексту дуже мало. Зустрі-

чаються текстові блоки по 3–4 рядки на сторінку в по-

єднанні з короткими заголовками.

5.2 Ілюстрація. Ролик знімався серед природи з ви-

користанням незвичних музичних інструментів, що 

створює цікавий загальний образ. Тому автори спря-

мовують увагу глядача на зображення цих музичних 

інструментів.

4.3 Анімація. Анімація відіграє найважливішу роль 

у цій презентації. Головний об’єкт проєкту — відеоро-

лик. Кадри з нього використовуються на фоні головної 

сторінки, завантаження та переходи між сторінками 

також анімовані, на сторінці з інструментами можна 

взаємодіяти з кулею води, клікнувши на яку, можна 

викликати хвилі. Процес створення показаний в окре-

мому відеоролику. Серед цього всього губляться ані-

мовані підказки для навігації. Сайт перевантажений 

(д А. 10)
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анімацією, що ускладнює навігацію та загалом справ-

ляє швидше негативне враження.

5.4 Статистика. Відсутня.

5.5 Оформлення слайдів. Оформлено сайт у світлих 

тонах. Фон переважно світлий (за винятком стоп-ка-

дру з відео), текст темний. Усі відео потрібно запускати 

самому.

ВИСНОВКИ

Мета аналізу — знайти спільні та відмінні риси пре-

зентації-з-промовцем і  презентації-без-промовця. 

Презентаціям-з-промовцем притаманна відсутність 

анімацій, велика кількість тексту, присутність візуалі-

зованої статистики, ілюстрація використовується не 

часто, слайди оформлюються переважно з білим фо-

ном і  темним текстом. Презентаціям-без-промовця, 

які стосуються графічного проєкту, притаманна відсут-

ність статистики, перевага ілюстрованої та анімованої 

інформації над іншими типами та хаотична кількість 

тексту. Презентаціям-без-промовця, які не стосують-

ся графічного проєкту, притаманна відсутність аніма-

ції, велика кількість тексту, зокрема на слайді, присут-

ність візуалізованої статистики та скупе використання 

ілюстрацій.

Отже, дизайнери люблять акцентувати увагу на візу-

альній частині своєї роботи з думкою про те, що вона 

самодостатня і не потребує пояснення. Коли презен-

тується не дизайн-проєкт, а щось дотичне до дизайну, 

то доповідачі люблять пояснювати статистику та на-

сичувати презентацію великими об’ємами тексту. Про-

мовці не замислюються про те, у якому середовищі 

вони виступатимуть та на чому демонструватиметься 

презентація — за допомогою проєктора чи на екрані 

телевізора. Відповідно, і оформлення презентацій від 

цього страждає. Мало хто створює презентацію з дум-

кою про людину, яка її слухатиме чи переглядатиме. 

І найважливіше — ніхто не адаптує свої презентації 

під різні способи сприймання.
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Сьогодні, ледь не кожен редизайн 
спортивної емблеми викликає шквал не-
гативних відгуків від фанатів. Усе часті-
ше інформаційний простір заповнюється 
новинами, що вболівальники підписують 
петиції, про повернення старого дизайну. 
Таким чином, керівництво клубу під тис-
ком громадськості змушене відмовлятися 
від модернізації емблеми, над якою диза-
йнери могли працювати тривалий час.

Насамперед важливо зрозуміти, що 
спортивна публіка — це досить закрите 
середовище зі своїми традиціями, істо-
рією, правилами. Багато хто з уболіваль-
ників асоціює себе, свою життєву філо-
софію з ідеологією рідного клубу. Таким 
чином і футбольний клуб є уособленням 
власних фанатів, а отже, прив’язаний до 
конкретної місцевості та має певні асо-
ціації з реґіоном, у якому був створений. 

Тому абсолютно логічними є пере-
живання вболівальників щодо зміни зо-
внішнього вигляду емблеми, адже у футбо-
лі все починається саме з неї. Перше, що 
бачать фани, прийшовши на футбольний 
стадіон — це емблема клубу на кожному 
кроці, починаючи з фасадів стадіону та 
закінчуючи фанатськими шарфами й ін-
шою сувенірною продукцією. Можна зга-
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дати один з найбільших проявів любові 
та вірності клубу від футболіста, а саме 
цілування емблеми на формі. Отже, ми 
розуміємо, що футбольна емблема є тим 
паспортом, за яким будуть ідентифікувати 
і реґіон, в якому знаходиться клуб, і вбо-
лівальників, які живуть у цьому реґіоні.

Проте, якщо проаналізувати мотива-
цію керівників футбольних клубів щодо 
редизайну емблем, з’являється чітке розу-
міння в необхідності цього кроку. Для того, 
аби залучити до фан-бази клубу молоду 
аудиторію, потрібно адаптувати власний 
дизайн до комунікаційних каналів молоді.
Крім того, у сучасному світі, де все розви-
вається дуже швидко, еволюціонує і спорт: 
новітнє екіпірування, уосконалені прави-
ла, модернізовані спортивні технології. 
Тому є логічним розвиток дизайну в спорті, 
адже багато футбольних емблем не міняли 
свого зовнішнього вигляду ще з минулого 
століття. А для ефективного функціонуван-
ня на всіх сучасних ґаджетах і пристроях 
дизайн емблеми також має бути новітній.

Тому, відповідно до сучасних тен-
денцій у дизайні, можна передбачити, що  
дизайнер при оновленні емблеми поч-
не рухатися в бік мінімалізму. Після того, 
як кількість дрібних деталей на ембле-

Ілюстрація 1

мі футбольного клубу буде мінімізована, 
ця емблема зможе легко зчитуватися на 
всіх сучасних пристроях. Проте в тако-
му підході криється основна небезпека 
для дизайнера, адже є велика ймовір-
ність того, що, на перший погляд, незнач-
ні детальки для дизайнера можуть мати 
сакральне значення для вболівальника.

Перед початком нашого дослідження 
потрібно насамперед, зрозуміти   значен-
ня   та відмінність двох видів емблематич-
них композицій, а саме емблеми та герба.

Емблема (від грец — вставка, опукла 
прикраса) — умовне зображення, знак, 
втілення ідеї в малюнку та пластиці, яко-
му присвоєно той чи інший сенс, відпо-
відно, емблематика — спеціальна істо-
рична дисципліна, об’єктом вивчення 
якої є емблеми – предмети або зобра-
ження людей, тварин, птахів, будівель, 
фантастичних істот тощо, що умовно 
виражають певне поняття чи ідею [1].

Герб (пол. herb від нім. Erbe — 
спадщина) — окремий зразок емб-
леми, його будова, вживання, право-
вий статус відповідають особливим, 
історично встановленим правилам [2].

Таким чином, зрозумівши значен-
ня цих понять, можна зробити висновок, 
що футбольний логотип є таким собі 
поєднанням емблеми та герба. Cаме в 
футбольній емблематиці можна побачи-
ти, що частіше герби є лише доповню-
ючими елементами до самої емблеми.

Український дизайнер і геральдист 
Максим Карий зауважив: 

Поняття емблеми та герба

«На жаль, під час роботи над фут-
больною емблематикою не завжди вдаєть-
ся довести справу до герба, часто бувають 
необхідні відхилення від жорстких вимог 
геральдики. Саме правильна геральдика, 
герб або емблема футбольного клубу має 
відображати його історію, сучасність і 
мету. В гербі мають бути присутні сим-
воли та кольори, що притаманні цьому 
клубу, стосуються його походження. Щоби 
далеко не ходити — розглянемо приклад 
«Динамо» та «Шахтаря». «Шахтар» був 
любительським гірницьким клубом — це 
відображали знаряддя праці шахтарів, які 
й нині є у гербі. «Динамо» — клуб міліцей-
ський, його пізнавана риса – літера «Д» у 
спеціальному графічному зображенні. Ці 
елементи надають клубним емблемам не-
обхідну своєрідність, несуть певну інфор-
мацію і є уже пізнаваними символами» [3].

«Будь-який елемент може бути клю-
човим, головне, щоб він відображав історію 
клубу, пояснював щось про його засновників, 
був оригінальним і міг зберегтися упродовж 
багатьох років. Для герба лондонського 
«Арсеналу» таким елементом стала гар-
мата, для амстердамського «Аяксу»  — пор-
трет античного героя, на честь якого наз-
ваний клуб, для «Валенсії»  — кажан і так 
далі. Коли я робив герб для київського «Ар-
сеналу», якого нині вже нема, ми вирішили 
зробити трішки інакше. На той час клуб 
був муніципальним, тому ми відштовхува-
лися від символу небесного покровителя 
Києва  — Архістратига Михаїла. Ми по-
ставили в центрі літеру «А» з характер-
ними крильцями, і так воно і залишилось, 
хоча попередніх варіантів було багато» [3].
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Сьогодні, ледь не кожен редизайн 
спортивної емблеми викликає шквал не-
гативних відгуків від фанатів. Усе часті-
ше інформаційний простір заповнюється 
новинами, що вболівальники підписують 
петиції, про повернення старого дизайну. 
Таким чином, керівництво клубу під тис-
ком громадськості змушене відмовлятися 
від модернізації емблеми, над якою диза-
йнери могли працювати тривалий час.

Насамперед важливо зрозуміти, що 
спортивна публіка — це досить закрите 
середовище зі своїми традиціями, істо-
рією, правилами. Багато хто з уболіваль-
ників асоціює себе, свою життєву філо-
софію з ідеологією рідного клубу. Таким 
чином і футбольний клуб є уособленням 
власних фанатів, а отже, прив’язаний до 
конкретної місцевості та має певні асо-
ціації з реґіоном, у якому був створений. 

Тому абсолютно логічними є пере-
живання вболівальників щодо зміни зо-
внішнього вигляду емблеми, адже у футбо-
лі все починається саме з неї. Перше, що 
бачать фани, прийшовши на футбольний 
стадіон — це емблема клубу на кожному 
кроці, починаючи з фасадів стадіону та 
закінчуючи фанатськими шарфами й ін-
шою сувенірною продукцією. Можна зга-
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дати один з найбільших проявів любові 
та вірності клубу від футболіста, а саме 
цілування емблеми на формі. Отже, ми 
розуміємо, що футбольна емблема є тим 
паспортом, за яким будуть ідентифікувати 
і реґіон, в якому знаходиться клуб, і вбо-
лівальників, які живуть у цьому реґіоні.

Проте, якщо проаналізувати мотива-
цію керівників футбольних клубів щодо 
редизайну емблем, з’являється чітке розу-
міння в необхідності цього кроку. Для того, 
аби залучити до фан-бази клубу молоду 
аудиторію, потрібно адаптувати власний 
дизайн до комунікаційних каналів молоді.
Крім того, у сучасному світі, де все розви-
вається дуже швидко, еволюціонує і спорт: 
новітнє екіпірування, уосконалені прави-
ла, модернізовані спортивні технології. 
Тому є логічним розвиток дизайну в спорті, 
адже багато футбольних емблем не міняли 
свого зовнішнього вигляду ще з минулого 
століття. А для ефективного функціонуван-
ня на всіх сучасних ґаджетах і пристроях 
дизайн емблеми також має бути новітній.

Тому, відповідно до сучасних тен-
денцій у дизайні, можна передбачити, що  
дизайнер при оновленні емблеми поч-
не рухатися в бік мінімалізму. Після того, 
як кількість дрібних деталей на ембле-
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мі футбольного клубу буде мінімізована, 
ця емблема зможе легко зчитуватися на 
всіх сучасних пристроях. Проте в тако-
му підході криється основна небезпека 
для дизайнера, адже є велика ймовір-
ність того, що, на перший погляд, незнач-
ні детальки для дизайнера можуть мати 
сакральне значення для вболівальника.

Перед початком нашого дослідження 
потрібно насамперед, зрозуміти   значен-
ня   та відмінність двох видів емблематич-
них композицій, а саме емблеми та герба.

Емблема (від грец — вставка, опукла 
прикраса) — умовне зображення, знак, 
втілення ідеї в малюнку та пластиці, яко-
му присвоєно той чи інший сенс, відпо-
відно, емблематика — спеціальна істо-
рична дисципліна, об’єктом вивчення 
якої є емблеми – предмети або зобра-
ження людей, тварин, птахів, будівель, 
фантастичних істот тощо, що умовно 
виражають певне поняття чи ідею [1].

Герб (пол. herb від нім. Erbe — 
спадщина) — окремий зразок емб-
леми, його будова, вживання, право-
вий статус відповідають особливим, 
історично встановленим правилам [2].

Таким чином, зрозумівши значен-
ня цих понять, можна зробити висновок, 
що футбольний логотип є таким собі 
поєднанням емблеми та герба. Cаме в 
футбольній емблематиці можна побачи-
ти, що частіше герби є лише доповню-
ючими елементами до самої емблеми.

Український дизайнер і геральдист 
Максим Карий зауважив: 

Поняття емблеми та герба

«На жаль, під час роботи над фут-
больною емблематикою не завжди вдаєть-
ся довести справу до герба, часто бувають 
необхідні відхилення від жорстких вимог 
геральдики. Саме правильна геральдика, 
герб або емблема футбольного клубу має 
відображати його історію, сучасність і 
мету. В гербі мають бути присутні сим-
воли та кольори, що притаманні цьому 
клубу, стосуються його походження. Щоби 
далеко не ходити — розглянемо приклад 
«Динамо» та «Шахтаря». «Шахтар» був 
любительським гірницьким клубом — це 
відображали знаряддя праці шахтарів, які 
й нині є у гербі. «Динамо» — клуб міліцей-
ський, його пізнавана риса – літера «Д» у 
спеціальному графічному зображенні. Ці 
елементи надають клубним емблемам не-
обхідну своєрідність, несуть певну інфор-
мацію і є уже пізнаваними символами» [3].

«Будь-який елемент може бути клю-
човим, головне, щоб він відображав історію 
клубу, пояснював щось про його засновників, 
був оригінальним і міг зберегтися упродовж 
багатьох років. Для герба лондонського 
«Арсеналу» таким елементом стала гар-
мата, для амстердамського «Аяксу»  — пор-
трет античного героя, на честь якого наз-
ваний клуб, для «Валенсії»  — кажан і так 
далі. Коли я робив герб для київського «Ар-
сеналу», якого нині вже нема, ми вирішили 
зробити трішки інакше. На той час клуб 
був муніципальним, тому ми відштовхува-
лися від символу небесного покровителя 
Києва  — Архістратига Михаїла. Ми по-
ставили в центрі літеру «А» з характер-
ними крильцями, і так воно і залишилось, 
хоча попередніх варіантів було багато» [3].
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Підходи до редизайну фут-
больних емблем

Дослідивши останні приклади реди-
зайну емблем у футболі, можна прослід-
кувати два підходи в оновленні емблем:

Консервативний підхід — тут диза-
йнери часто звертаються до «класики», а 
саме — повертають елементи зі старіших 
версій емблем або просто підганяють усі 
наявні елементи під сучасну стилістику. 

Ідеальною ілюстрацією цього підхо-
ду є редизайн емблеми футбольного клу-
бу «Манчестер Сіті» 2016 року. Дизайнери 
провели зразкову роботу в поверненні до 
більш класичного варіанту емблеми зраз-
ків 30-тих та 70-тих років. А саме — від-
новлено форму круга, яка була основною 
у трьох попередніх варіаціях емблеми. 
Також було відновлено повну назву 
клуба з Манчестера. Правильним рі-
шенням було повернення одного із цен-
тральних елементів емблеми 70-тих 
— Червона троянда  Ланкастерів,   яка є 
символом англійских королів, та гераль-
дичним елементом графства Ланкашир.

Варто згадати й редизайн футбольної 
емблеми Барселони, проте щодо каталон-
ського клубу є нюанси. Тут було виріше-
но не робити різких рухів і максимально 
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Редизайн емблеми “Манчестер Сіті” 

слідувати консервативному підходу. Було 
зроблено косметичні зміни у графіці лого-
типу й прибрано перші літери назви клу-
бу. Ніби все логічно, все по-дизайнерськи, 
при такій популярності та впізнаваності 
емблеми перші літери вже не відіграють 
особливої ролі. Насправді це й було тим 
нюансом, через який почався масовий 
шквал критики керівництва клубу з боку 
вболівальників. Після даного інциденту — 
питання редизайну довелося відкласти.
Але чи було якесь підґрунтя для критики 
дизайнерів і керівництва клубу у фанатів? 
Якщо прослідкувати всі етапи редизайнів 
емблеми каталонської «Барселони», то мож-
на відзначити, що акронім з першими літе-
рами наз   ви клубу є майже на кожній емб-
лемі ще від заснування клубу з Каталонії. У 
цій ситуації варто пригадати, що футбольна 
публіка є дуже консервативною. Для бага-
тьох вболівальників кожна деталь, кожен 
графічний елемент є надзвичайно важли-
вими. Тому в цій ситуації дизайнерам варто 
було пошукати інші варіанти з вирішенням 
проблеми нечитабельності назви клубу.

Схожої помилки припустилися й ди-
зайнери емблеми англійського «Еверто-
на». У новому дизайні, окрім графічного 
спрощення елементів герба, було виріше-
но відмовитися від мотивувального де-
візу клубу та елементів у вигляді «вінків 
переможця». Після представлення нового 
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дизайну було зібрано 15 000 підписів під 
онлайн-петицією, яка закликала керів-
ництво клубу не чіпати емблему. Вболі-
вальників обурило зневажливе ставлення 
дизайнерів до історії рідного клубу. Пізні-
ше все ж було внесено правки й повер-
нено основні атрибути. Проте з останніх 
двох прикладів ми можемо побачити, 
що для фанатів нема такого поняття, як 
застаріла стилістика тої чи іншої деталі.

Радикальний підхід — дизайнери 
шукають абсолютно нову концепцію, де 
можуть повністю відмовитися від де-
талей попередніх зразків, або ж зали-
шають лише ті елементи, без яких клуб 
уже зовсім не ідентифікуватиметься. 

Насамперед варто згадати зміну 
емблеми туринського «Ювентуса»: повна 
відмова від дизайну зі столітньою історією 
на користь більш мінімалістичної та футу-
ристичної абревіатури. Про стару версію 
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нагадували хіба що чорні вертикальні лі-
нії. Проте керівництво клубу не зважило 
на погрози й петиції від уболівальників, 
правильним рішенням від босів «Ювенту-
са» було плавне введення нового образу. 
Таким чином сьогоднішня нова емблема 
вже не викликає масової ненависті у вбо-
лівальників, адже більшість уже звикла.

Можна згадати ще одну досить схо-
жу історію, проте не з таким щасливим 
завершенням, а саме — редизайн ембле-
ми англійського клубу «Лідс Юнайтед». 
На честь свого 100-річчя цей футболь-
ний клуб представив оновлену емблему. 
Від попередньої версії було залишено 
хіба що основні кольори. Білу Йоркшир-
ську троянду було замінено на зобра-
ження фаната, який притискає кулак до 
серця, або як його ще називають «Leeds 
Salute», — основний жест, з яким асоцію-
ються вболівальники клубу. Також замість 
абревіатури назви клубу було додано її 
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розшифрування для впізнаваності. Ці змі-
ни не сподобалися фанатам: «Усе не так, 
як раніше». Знову ж таки, було створено 
петицію з вимогою повної зміни нового 
варіанту, яку підписали 77 000 уболіваль-
ників. Керівництво клубу було змушене 
відмовитися від дизайну, над яким працю-
вали понад 6 місяців. Перед дизайнерами 
постала дилема вибору: з одного боку, 
притиснутий до серця кулак — потужний 
символ, який єднає команду з уболіваль-
никами, також є агресивним жестом, який 
показує, що легкої перемоги в матчі із 
цією командою очікувати не варто, з іншо-
го боку — Йоркширська троянда є століт-
нім символом англійських королів, проте 
не навіює страху на футбольні команди 
суперників та їхніх уболівальників [4].

Проаналізувавши останні редизай-
ни футбольних емблем, варто відзначи-
ти важливість дослідження історії клубу 
та історію емблеми, яку змінює дизайнер. 
Для цього потрібно значно глибше за-
нуритися в історію футбольного клубу, 
зрозуміти важливість кожного графічно-
го елемента на емблемі й дослідити всю 
історію змін, яка відбулася з емблемою. 
Лише таким чином дизайнер зможе фахо-
во оперувати кожним елементом, що є на 
емблемі, зрозуміє, який елемент є сталим, 
а який змінним в історичному контексті. 
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Аналіз та класифікація 
графічних елементів

Для аналізу було обрано 25  найста-
ріших футбольних клубів п’яти ліг Європи, 
серед яких: англійська, німецька, іспан-
ська, італійська та французька ліги. В да-
ному  аналізі важливим критерієм є вік 
клубу,  адже саме клуби-першовідкривачі 
можуть  дати  найбільшу вибірку редиза-
йнів емблем.    

Для класифікації елементів на емб-
лемі використовується система поділу 
цих елементів на категорії (коди), які 
були створені в дослідницькій праці «The 
logotypes of football clubs as expressions 
of collective identities a socio-semiotic 
approach» (Логотипи футбольних клубів 
як вираження колективної ідентичності: 
соціосеміотичний підхід) соціологів Іліа-
са Мічаілідіса, Арґіріса Куридіса, Анаста-
сії Христодулу, Іфігенії Вамвакіду [5].

У зовнішнього вигляді емблем визна-
чається певна типологія форм, що склада-
ється з семи категорій: 

а) змішана форма; 
b) щит; 
c) коло; 
d) ромб; 
e) паралелограм; 
f ) трикутник; 
g) восьмикутник [5].
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Типологія графічних елементів поді-
ляється на такі коди: 

(a1) код назви, який стосується назв 
клубів (приклад — «Everton», «Juventus»);

(a2) код ініціалів, який стосується іні-
ціалів клубів (приклад — AWFC, FCB, LUFC);

(a3) хронологічний код, який стосуєть-
ся дат заснування клубів (приклад — Stoke 
Sity 1863, Shalke 04);

(a4) код девізу, який стосується клуб-
них девізів (приклад — «Droit au but» 
— «Olympique de Marseille», «Consilio et 
animis» — «Sheffield Wednesday»;

(b1) код природи, який передбачає 
зображення рослин і тварин (приклад 
— сова у «Sheffield Wednesday», бик у 
«Juventus», лев у «Aston Villa»), а також інші 
природні елементи (небо, сонце, зірки);

(b2) код символу, який стосується гер-
бів чи інших місцевих символів;

(b3) спортивний код, що стосується ос-
новних спортивних об’єктів, які використо-
вуються у футболі (приклад — м’яч);

(b4) код одягу, що стосується предме-
тів, які носили або використовували королі 
(приклад — корона, скіпетр);

(b5) будівельний код, що стосується іс-
торичних будівель (замки, фортеці);

(b6) код кольору, що стосується всіх ко-
льорів, які використовуються в емблемі;

Після аналізу та класифікації елемен-
тів на всіх емблемах, які були в історії клу-
бу, визначаємо точну кількість редизайнів, 
які зачепили конкретний елемент. 

Якщо елемент з’являвся на понад 50% 
усіх емблем, які існували в історії клубу, то 
цей елемент можна назвати сталим.

Якщо елемент з’явився менше, ніж на 
50% усіх емблем, то цей елемент називає-
мо змінним.

Якщо елемент з’явився рівно у 50% 

усіх емблем, то цей елемент вважаємо ней-
тральним.

Для аналізу було обрано по п’ять най-
старіших футбольних клубів з п’яти євро-
пейських ліг. Відповідно після аналізу та 
класифікації всіх елементів відбувся під-
рахунок змінних, сталих та нейтральних 
елементів в межах однієї ліги. Кінцевим 
висновком став підрахунок елементів по 
всіх лігах. 

форма

Даний елемент емблеми найбільше 
піддається зміні під час редизайну. Найчас-
тіше в категорію змінних елементів потра-
пляють: форма кола, різновид англійських 
щитів та змішана форма. Найчастіше фор-
ма змінювалась в англійській, італійській та 
французькій лігах.   

(a1) код назви

В десяти з двадцяти футбольних емб-
лем, елемент назви клубу є сталим. У вось-
ми з двадцяти емблем, даний елемент є 
змінним. Ще в трьох випадках з двадцяти 
елемент назви залишається нейтральним.
Різниця хоч і невелика, проте можна ска-
зати, що елемент назви клубу в більшості 
випадків є сталим елементом. В англійській 
лізі даний код є змінним в трьох з п’яти фут-
больних клубів, що є найбільшим результа-
том серед всіх ліг, і навпаки найбільш ста-
лим даний елемент є в італійській лізі

(a2) код ініціалів

Елемент ініціалів футбольного клубу є 
змінним в дванадцяти емблемах і сталим 
в дев’яти з двадцяти одної емблеми, таким 
чином, елемент ініціалів футбольного клу-
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бу є змінним. Цікаво, що країнами, в яких 
даний елемент є сталим в більшості клубів 
є Іспанія та Франція, і навпаки найбільш 
схильними до зміни коду ініціалів є ліги 
Англії та Італії. 

(a3) хронологічний код

Варто зауважити, що даний елемент 
не надто популярний у футбольних клу-
бів,  тому код створення клубу є лише на 
тринадцяти емблемах, з яких в одинад-
цяти випадках, даний елемент є змінним. 
Найбільше хронологічний елемент зміню-
вався в футбольних емблемах Італії (4/5) 
та Франції (5/5). Також відзначимо, що 
елемент дати на емблемах, досить часто є 
разовою прикрасою на футбольний сезон, 
адже може показувати річницю від початку 
створення футбольного клубу, або ж іншу 
святкову дату.

(a4) код девізу

Елемент девізу на футбольній емб-
лемі є досить рідкісним явищем, це відо-
бражає й статистика: девіз можна побачи-
ти на шести емблемах з двадцяти п’яти, з 
яких сталим, даний код буде лише на одній 
емблемі («Droit au but» — «Olympique de 
Marseille»), на трьох емблемах даний еле-
мент є змінним, на двох — нейтральним. 
Тому елемент девізу футбольного клубу в 
даній ситуації можна вважати змінним. 

(b1) код природи

В більшості випадків природні еле-
менти на футбольних емблемах є сталими, 
адже водночас вони є символами, з якими 
ці клуби асоціюють («бик» — «Juventus», 
«орел» — «Lazio», «лев» — «Munich 1860», 
«дерево й ліс» — «Nottingham Forest»).

Проте є і змінні природні символи 
даного коду — це геральдичні елемен-
ти, які були на перших варіантах емблем 
— запозичені з геральдики міст, або регі-
онів в яких були засновані («щитотримачі 
- олені» — «Nottingham Forest», «кажан» — 
«Barcelona»). Чемпіонські зірки, які найчас-
тіше зображуються над емблемою, завжди 
були змінними елементами, адже добаля-
лись лише на сезон, для того аби підкрес-
лити завойовані трофеї та чемпіонства. 
Варто згадати й про символи які зобржу-
ють прізвиська футбольних клубів — дані 
елементи завжди є змінними («зебра» — 
«Juventus», «пінгвін» — «Racing».

(b2) код символу 

В більшості випадків код символу, як і 
природній код є сталими елементами. Сим-
воли тварин є тими сталими елементами 
з якими асоціюються клуби. Релігійні сим-
воли, такі як хрест святого  Георгія, дуже 
часто повторюються на емблемах різних 
країн. Також варто згадати й про символ 
«вертикальних смуг», який часто повторю-
ється на емблемі, і може вважатися сталим 
елементом.  Чемпіонські зірки, які найчас-
тіше зображуються над емблемою, завжди 
були змінними елементами, «диявол», який 
є прізвищем футбольного «Milan» — не є 
основним елементом на емблемі, тому від-
носиться до змінних елементів.

(b3) код спорту

 Як не дивно, але основний елемент 
даного коду — футбольний м’яч, не надто 
популярний в прикрашенні емблем фут-
больних клубів. Це підтверджує й статис-
тика, так як даний елемент є лише в сімох 
емблемах, з дадцяти п’яти, серед яких змін-
ними є лише 5 елементів.  
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Висновок

У процесі дослідження вдалося більш 
глобально зануритися в історію редизайнів 
найстаріших футбольних клубів та їхніх 
емблем. З’явилося розуміння у питанні важ-
ливості конкретних елементів для кожного 
з клубів. Аналіз і класифікація елементів 
допомогли виявити національні особли-
вості в емблемах багатьох європейських 
країн. Також у процесі дослідження гра-
фічних деталей на емблемах окреслюється 
чітка перевага одних графічних символів 
над іншими. В ієрархії візуальних елемен-
тів емблем колір і символ посідають най-
вищі місця і є найбільш повторюваними на 
фоні інших знаків. Існують конкретні еле-
менти, які є популярними в окремих реґіо-
нах, навіть країнах.
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(b4) код одягу

Варто зауважити, що даний елемент 
не надто популярний у футбольних клу-
бів,  код одягу є лише на п’яти емблемах 
з двадцяти п’яти. Сталим даний елемент є 
на чотирьох емблемах, змінним на одній. 
Найбільш популярним елементом одягу є 
геральдична корона, і частіше даний еле-
мент характерний для клубів з іспанської 
футбольної ліги. Для них характерні гра-
фічні елементи у вигляді геральдичних 
корон і приставок до власних назв титулу 
«Real», що з іспанської перекладається як 
«королівський».

(b6) код кольору

Колір на рівні з символами є найваж-
ливішим і найбільш сталим елементом на 
футбольній емблемі.  Якщо говорити про 
конкретні кольори, то найбільш сталими є: 
червоний колір, який є незмінним в десяти 
емблемах, білий колір, є сталим в двадцяти 
емблемах та синій колір, який є незмінним 
в одинадцяти емблемах.  Щодо змінних ко-
льорів то тут: золотистий колір та зелений, 
дев’ять і сім емблем відповідно. Саме зол-
тистим кольором найчастіше прикрашають 
елементи річниці футбольного клубу, та 
чемпіонські зірки. 
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Техніка морфінґу як засіб  
розповіді в цифровій анімації 
  
Володимир Шийка 
У статті досліджуються техніки двовимірного морфінґу за характерними особли-
востями застосування в цифровій анімації. Представлений аналіз цих технік на 
предмет розповіді згідно з адаптованими принципами анімації «Дісней» та пра-
вилами сторітелінґу від «Піксар». В роботі визначається недооцінений потенціал 
комбінування двох різних технік морфінґу в недовготривалих анімованих роликах.

Ключові слова: цифрова анімація, принципи анімації, морфінґ, види двовимірного 
морфінґу, сторітелінґ в анімації.
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Morphing in digital animation  
as an instrument of storytelling
  
Volodymyr Shyika 
This article presents results of analysies of two-dimensional morphing techniques ac-
cording to Disney’s adapted animation principles and Pixar storytelling rules. This tech-
niques are classified by specific features of use in digital animation. The underestimated 
potential of combining two different morphing techniques in short animated video is 
revealed in the work.
 

Key words: digital animation, principles of animation, morphing, types of two dimen-
sional morphing, storyteling in animation
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З появою цифрових технологій з’явля-
ється нове програмне забезпечення та 
інструменти для створення анімації. Циф-
рова анімація значно спрощує процес 
створення анімованого зображення, на 
відміну від класичної покадрової, та дає 
змогу утворювати нові, авторські техніки.  

Дизайн анімації  або моушн-дизайн — галузь 
дизайну, що охоплює візуальне оформ-
лення та технічні налаштування анімації.  
І якщо раніше існували чітко визначені 
компетенції і для моушн-дизайнера, і ок-
ремо для графічного дизайнера, то зараз 
графічним дизайнерам просто необхідно 
володіти вміннями моушн-дизайнера  
і навпаки. Яскравим підтвердженням 
є те, що за останні роки в галузі гра-
фічного дизайну провідним трендом  
є цифрова анімація.

Останнім часом у графічному дизайні можна 
спостерігати тенденцію використання 
техніки морфінґ, яка дозволяє перетво-
рювати одну форму в іншу, її найчастіше 
застосовують у анімованих іконках і лого-
типах [3]. Шалена популярність, трендовість  
і велика кількість прикладів з такою технікою 
анімації не завжди є якісним показником 
фахового виконання. Доволі часто, орієнту-
ючись на популярність такої техніки анімації,  
і моушн-дизайнери, і графічні диза-
йнери не розуміють усього потенціалу 
морфінґу та застосовують його лише 
для збільшення вподобань проєктів  
у медіапросторі.

Виникає парадокс: з одного боку, морфінґ  
є технікою анімації, яка слугує для пе-
реходу від однієї  форми в іншу, тобто 
дозволяє трансформувати один об’єм візу-
альної інформації в інший, з другого боку —  
у більшості випадків застосовується як «кру-
тий ефект» переходу графічних елементів. 
Якщо розглядати анімацію як гнучку сферу 
для втілення історій, то техніка морфінґу 
стає гнучким способом розповісти історію.

Поняття та види морфінґу  
в цифровій анімації.
Трансформація форми або об’єкта; плавний 
перехід від первинного стану інформації 
в інший; деформація форми — такий опис 
морфінґу як спеціального ефекту в анімації 
можна знайти на багатьох ресурсах. Проте 
більш доречне визначення сформулював 
моушн-дизайнер Ізара Вілленскомер. 
«Морфінґ — техніка анімації, яка дозволяє 
елементам змінювати свою форму з часом» 
[1]. І справді, слід трактувати морфінґ  
в анімації не як ефект, а як техніку. Тому що, 
використовуючи техніку анімації, можна 
застосувати низку ефектів для її підсилення.

Сьогодні існують двовимірна (2D), тривимірна 
(3D), міксована (2D з елементами 3D) та вірту-
альна (VR) напрямки цифрової анімації. Тож  
і техніки морфінґу поділяються на такі 
самі напрямки. Опираючись на на-
явність великої кількості прикладів 
у цифровому середовищі, стверджуємо, що 
найчастіше застосовується 2D-анімація. Від-
повідно, і прикладів використання техніки 
двовимірного морфінґу у двовимірній анімації 
є значно більше. 

Двовимірний морфінґ — це техніка, яка 
дозволяє змінювати один двовимір-
ний об’єкт на інший двовимірний об’єкт.  
У цифровій анімації двовимірний морфінґ 
працює за заданими алгоритмами, вбудова-
ними в програмне забезпечення Adobe After 
Effects, Adobe Animate. Для опису видів технік 
двовимірного морфінґу було проведено аналіз 
найпопулярніших робіт у медіасередовищі на 
основі навчальних лекцій на платформах Learn 
Squared, Motion Design School, Mottion Array 
від провідних моушн-дизайнерів. У результаті 
експериментального створення коротких 
сюжетів анімації, виконаних різними налашту-
ваннями параметрів трансформації об’єктів, 
було класифіковано кілька видів морфінґу 
за характерними особливостями технічного 
виконання.
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Техніки двовимірного морфінґу

Морфінґ зображень (Image morphing)
Це один з найдавніших видів морфінґу  
в цифровій анімації, де не використовується 
векторна графіка. Характерними рисами 
його є накладання одного растрового зобра-
ження поверх іншого. Процес трансформа-
ції зображень переважно відбувається за 
спеціальними алгоритмами, вбудованими 
у програмне забезпечення для анімації. 
Такою технікою часто користуються в кіне-
матографі, яскравим прикладом є культовий 
фільм «Термінатор 2» Джеймса Кемерона, де 
головний антагоніст фільму мав здатність 
набувати будь-якої форми. Зараз можна 
зустріти безліч мобільних додатків, які доз-
воляють трансформувати одну фотографію  
в іншу, використовуючи схожі алгоритми. 
Останнім часом такий вид морфінґу має 
репутацію більше розважального характеру, 
аніж функціональний інструмент.

Лінійний морфінґ (Line morphing)
Вид морфінґу, за допомогою якого най-
частіше анімуються іконки, а особливо 
іконки відображення завантаження (loader 
icon) та прогресу (progress bar icon). Ха-
рактерними рисами лінійного морфінґу  
є швидка зміна лінійної векторної графіки 
за напрямком кривих, які складають основу 
графічного зображення та використання 
мінімальної кількості кольору (іл. 1). Одною 
з переваг цього виду морфінґу є модуль, який 
зазвичай використовується при побудові ста-
тичного графічного зображення. Збереження 
модуля створює відчуття послідовної та су-
цільної анімації. Зазвичай модуль побудови  
є нескладним і вимагає використання ко-
ротких прямих ліній з однаковими кутами 

повороту. Це забезпечує однаковий темп  
і швидкість анімації, а також плавність у зміні 
графічного наповнення. Важливим етапом 
у лінійному морфінґу є вибір початкового та 
кінцевого графічного зображення, яке зазвичай  
є одним і тим самим, створюючи ілюзію без-
перервної анімації (looping animation). 

У лінійному морфінґу змінюються не 
самі об’єкти, а початкові та кінцеві точки 
лінійного зображення.

Слід зауважити, що поняття початкової та 
кінцевої точок у цифровій анімації відріз-
няється від точок на кривих Без’є графічних 
елементів. Тобто, якщо графічний елемент 
складається з великої кількості точок, то 
в лінійному морфінґу цей самий елемент 
розцінюватиметься лише як дві точки [4]. 

Очільник курсу з моушн-дизайну на плат-
формі Learn Squared Хорхе Роландо Канедо 
Естрада рекомендує створити модуль, згідно 
з яким варто будувати графічні елементи, 
враховуючи найкращі положення початкової 
та кінцевої точки лінійного шляху кожного 
елемента. Звідси випливає, що графічні еле-
менти, фігури, підготовані до лінійного мор-
фінґу, завжди повинні бути незамкненими.

Морфінґ форм (Shape morphing)
Яскравим прикладом цього виду морфінґу 
є ролик з назвою “Love &   Theft”  від ди-
зайн-студії анімації “FILM BUILDER” , сюжет 
якого побудований лише на морфінґу форм. 
Автори ролика використовували різні за 
складністю форми, монохромні та полі-
хромні. Характерним у трансформації форм  
є суттєва зміна геометрії всіх наступних 
форм від попередніх.

Іл. 1. Розкадровка анімованої іконки. Yup Nguyen.
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Морфінґ форм часто використовують 
в анімації персонажа для підсилення 
зміни його емоцій, стану або вигляду.  

Таку техніку  можна зустріти в анімованих 
логотипах, коли потрібно візуалізувати 
переваги та послуги, які надає бренд. 
На відміну від лінійного, морфінґ форм не 
має чіткого модуля, відносно якого можна 
анімувати елементи. Це зумовлено різною 
геометрією об’єктів кількістю точок на 
контурах форми. Іноді буває складно витри-
мати однаковий темп і швидкість анімації 
для створення плавного переходу, тому 
слід використовувати візуально схожі між 
собою форми. Прості фігури можуть бути 
зручним орієнтиром, на основі яких можна 
створювати нові складніші об’єкти, щоби за-
безпечити плавний перехід форм. Тоді ритм 
і композиція анімації будуть гармонійними.  

Якщо уважно придивитися до ролика 
“Love  &  Theft”, можна побачити послідовну 
зміну форм, які спочатку нагадують прості 
фігури, і кожна попередня форма є основою 
наступної, поки не пришвидшується темп ані-
мації та самі форми стають більш комплексні 
(іл. 2). Cлід зауважити, що морфінґ форм за-
стосовується і для векторних лінійних об’єктів,  
і для залитих кольором чи текстурою.
 
Рідинний морфінг (Liquid morphing)
Така техніка морфінґу грунтується на прин-
ципі класичної покадрової анімації “Pose to 

Pose” . У ній не використовуються алгоритми, 
які спрощують процес морфування, а на-
впаки  — промальовується кожен кадр вручну.  
В моушн-дизайні часто використовують таку 
техніку для втілення своїх творчих ідей в ані-
мації та для відточення вмінь промальовки 
форм (іл. 3). Його все частіше можна зустріти  
в рекламних роликах, брендинґу та кі-
нетичній типографіці. Виразними осо-
бливостями такого морфінґу є схожість  
з фізичними властивостями густої рідини, 
від чого й походить назва техніки.

Комбінація лінійного морфінґу та мор-
фінґу форм
Комбінування таких видів морфінґу дуже 
рідко зустрічається в цифровій анімації. 
Найбільша кількість прикладів зустріча-
ється в анімованих інфографічних роликах 
тривалістю від 30 секунд і довше. Зважаючи 
на труднощі двох різних технік морфінґу, по-
єднання таких технік значно збільшує можливі 
варіанти перетворення різних за складністю 
побудови графічних елементів. Яскравим 
прикладом такого поєднання технік є відео-
ролик, викладений на YouTube-каналі “Logic 
Motion Graphics”  під назвою “Motion Graphics 
Infographic — Ahrefs 2D” . Автор, який працював 
над створенням анімації, вдало комбінує дві 
техніки морфінґу з іншими техніками анімації. 
Очевидно, що це збагачує та насичує анімацію 
додатковими параметрами та акцентами, що 
допомагають не лише трансформовувати 
форми, а й задавати їм мікрорух. 

Іл. 2. Розкадровка анімації «Love & Theft» . FILM BUILDER
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Наприклад, поєднання лінійного морфінґу 
з морфінґом форм дозволяє перетворювати 
складніші графічні елементи зі зміною пара-
метрів позиції, масштабу, повороту, прозоро-
сті, кольору таких складових:
• типографіка;
• додаткові форми;
• композиція допоміжних об’єктів.
Звичайно, не завжди, такий підхід може бути 
доречним, або ж надмірне використання 
такої комбінації може викликати відчуття пе-
ренасиченості та заважатиме фокусуванню 
на головній ідеї та сюжеті ролика.

Створення розповіді в анімації
За словами Емми Коутс, режисера та 
сценариста студії анімації «Піксар»: 
«Одним з найкращих способів привер-
нути увагу та створити взаємозв’язок  
з  аудиторією — розповісти цікаву іс-
торію». [5] Маркетелог і стратег Браян 
Ґреґ Пітерс стверджує, що існує різниця 
між хорошими та чудовими історіями.  
У статті про «сторітелінґ» [5] він виділяє  
6 найважливіших пунктів, орієнтуючись на 
список з 22-х правил створення розповіді від 
студії анімації «Піксар»:
1. Чудові розповіді є універсальними.

2. Чудові розповіді мають чітку ціль  
і структуру.
3. У чудових історіях є розвиток голов-
ного героя.

4. Чудові розповіді побудовані на найви-
разніших емоціях і відчуттях.
5. Чудові розповіді дивовижні та 
неочікувані.
6. Чудові розповіді прості та сфокусовані.

Жанр анімації, а зокрема цифрової, дає 
широкий набір інструментів і технік для 
створення неймовірних історій. Очевидно, 
що в  цифровій анімації дотримання пра-
вил сторітелінґу — це лише частина успіху. 
Існують принципи анімації, які описують 
параметри та складові якісної анімації. 

Найвідоміші принципи класичної пока-
дрової анімації описали та класифікували 
Оллі Джонстон і Френк Томас — перші 
аніматори студії «Волт Дісней». Описані 
в книзі «Illusion of Life: Disney Animation» 
[7] (уперше опубліковано 1981 р., вдруге 
перевидано 1995 р.) дванадцять принципів 
покадрової анімації, винайдені та реалізовані  
в студії «Дісней» у період «золотого віку 
американської анімації» (1930-1980), є  ос-
новою для створення професійної якісної 
анімації, на думку багатьох професійних 
моушн-дизайнерів.

Звісно, цифрове середовище вимагає 
адаптації принципів класичної покадрової 
анімації. Засновник моушн-дизайн-сту-
дії “Ordinary Folk” Х. Естрада побудував 
навчальний курс [4], у який входить його 

Іл. 3. Liquid transformation. JAMBO team
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робота про інтерпретацію принципів ані-
мації «Дісней» до цифрової анімації. Він 
зменшив кількість з дванадцяти принци-
пів до десяти, забравши ті, які вже стали 
неактуальними через наявність сучасних 
технологій та модифікував декілька (іл. 4). 

Візьмемо до уваги слова іншого моушн-ди-
зайнера та засновника студії “UXinMOTION” 
Ізари Віленскомера, що в цифровій анімації 
повинна зберігатися така ієрархія: прин-
ципи — техніка — параметри — значення [1].  
 
Він трактує ці поняття так:
Принципи цифрової анімації — це основа 
та правила функціонування анімації, які 
дають початок і розвиток великій кількості 
технік анімації.
Техніка — це різноманітні комбінації прин-
ципів і параметрів анімації.
Параметри — це налаштування об’єкта, який 
анімується. Сюди входять позиція, прозо-
рість, масштаб, поворот, опорні точки, колір, 
ширина штриха і т.д.
Значення — це точні числові значення пара-
метрів, які з часом зміюються. 

Отже, згідно правил «сторітелінґу» від 
«Піксар» і згаданої ієрархії І. Вілен-
скормера, було проведено аналіз мор-

фінґу як засобу створення розповіді  
в цифровій анімації.

Розвиток головного героя 
Як би це банально та просто не звучало, 
глядачі люблять спостерігати за розвитком 
головного персонажа. І що драматичніший 
шлях розвитку героя, то більше аудиторія 
буде співпереживати та асоціювати себе 
з ним. Техніка двовимірного морфінґу  
є хорошим прикладом продемонструвати 
розвиток персонажа. Якщо вважати, що 
головним персонажем анімації буде лого-
тип, то трансформація зі звичайної простої 
фігури в значно складнішу форму, наповнену 
іншими фігурами, — потім у ще складнішу, та  
в кінцевому результаті — у сам логотип, і буде 
шляхом розвитку головного героя. Зазвичай 
практичним і зручним є використання лі-
нійного морфінґу для складних форм, адже 
використання всього лише двох точок і наяв-
ність модульної сітки для побудови дозволяє  
плавно створювати непередбачувані об’єкти.

Проте, якщо потрібно емоційно посилити 
анімацію, то найкращим варіантом буде 
використати рідинний морфінґ, оскільки 
відсутність модуля побудови, на відміну 
від лінійного морфінґу, дозволить різко 

Іл. 4. 10 principles of motion design. Jr.canest
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змінювати контур форм і його наповнення: 
колір чи текстуру. Варто не забувати про 
ритм анімації. Наприклад, для виділення 
логотипа перед останньою зміною форми 
можна зробити довшу паузу, тоді пере-
достанній ключовий кадр буде кульмінацією,  
а фінальний ключовий кадр — трансформа-
ція форми в логотип — виконає роль акценту, 
який завершує дію.

Принцип таймінґу,  ритму та 
спейсинґу
За трактуванням аніматорів з «Діснею» [7], 
таймінґ — правильний розрахунок часу 
відповідно до параметрів об’єкта (ваги, 
інертності, об’єму та емоційної складової), 
який рухається. Моушн-дизайнер Х. Естрада 
доповнює цей принцип поняттями ритму та 
спейсинґу. Він вважає, що це найважливіший 
принцип та розглядає таймінґ як розрахунок 
часу, коли будуть відбуватися ключові кадри 
зміни параметрів, спейсинґ — як здійснюва-
тиметься перехід від одного кадру до іншого, 
а ритм — як побудувати набір ключових 
кадрів і переходів між ними. Особливу увагу 
він приділяє створенню ритму, оскільки 
ритм справляє враження хорошої нелінійної 
анімації (іл. 5).

Моушн-дизайнер Ліза Тарасова про ритм: 
«Ритм — важливий елемент анімації. Без 
створення ритму всередині будь-якого руху, 
навіть найменшого, наприклад, анімації 
логотипа, можна провалити технічно добре 
виконану роботу і не витягнути ідею» [6].

В IBМ вважають, що основою цифрової ані-
мації є виразний та продуктивний рух, які 
дуже якісно візуалізують поняття таймінґу 
та спейсинґу [9].

Техніка двовимірного морфінґу дуже 
вдало функціонує в тандемі з цим прин-
ципом. Враховуючи, що в морфінґу  
є фаза трансформації (відрізок часу, коли 
трансформується об’єкт) та фаза спокою (відрі-
зок часу, коли об’єкт вже здійснив трансформа-
цію), можна дуже динамічно налаштувати ритм 
анімації. Такий підхід схожий на інтонацію чи-
тання — чергування різних за якістю елементів  — 
швидко-повільно, тихо-голосно, дія-пауза [2].  
А застосування комбінації технік лінійного 
морфінґу та морфінґу форм дозволить під-
креслити  фази морфінґу за рахунок різного 
графічного наповнення.
  
Принцип попередньої дії 
«Anticipation» та додаткової дії 
«Secondary action»
Такі принципи є основою дизайну циф-
рової анімації в дизайн-системі Google 
Material Design [8]. Для фокусування уваги 
на основній дії варто застосувати мікрорух. 
Тобто, якщо об’єкт рухатиметься вправо, то 
перед тим слід задати мінімальний зсув 
вліво. Для відзначення важливих моментів, 
додавання характеру загальній взаємодії 
та створення унікальності, варто налашту-
вати додаткові дії, які будуть не заважати 
основному руху, а навпаки — підкреслю-
ватимуть.  У техніці морфінгу вже відразу  
є орієнтири, коли потрібно застосовувати 

Іл. 5. Власний експеримент
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принцип попередньої дії — це ключові 
кадри до і після трансформації об’єктів. На цих 
кадрах можна налаштувати масштаб, позицію 
для зосередження уваги на формі, в яку тран-
сформувався об’єкт.А для виділення процесу 
зміни об’єкта варто скористатися принципом 
додаткової дії та налаштувати параметри 
повороту, масштабу, позиції, кольору між 
ключовими кадрами до і після трансфор-
мації. Оптимальними варіантом є морфінг 
форм, що є більш гнучким через відсутність, 
знову ж таки, модуля побудови.

Про цей принцип згадано в багатьох трак-
туваннях складових і класичної покадрової, 
і цифрової анімації. Якщо автори іноді сум-
нівалися в доцільності застосування інших 
принципів у цифровій анімації, то принцип 
плавності всі описують як необхідність [4]. 
Будь-який рух повинен мати плавний початок  
і плавне завершення для того, щоб аніма-
ція не сприймалася різко та неприємно,  
а відповідала плавності руху в реальності.  
В обох техніках морфінґу цей принцип 
повинен обов’язково застосовуватись для 
переконливого та чіткого фокусування 
уваги глядача на сюжеті та ідеї анімації. 

Отже, серед пропонованих технік дво-
вимірного морфінґу найбільш зручним 
і гнучким для створення розповіді  
є комбінація лінійного морфінґу та мор-
фінґ форм(іл.6).

Зважаючи на те, що наявна кількість при-
кладів у медіапросторі говорить про зовсім 
протилежне. Тобто такий вид морфінґу 
застосовують вкрай рідко в анімованих 
логотипах та іконках, частіше в анімованих 
роликах тривалістю понад 30 секунд, які 
переповнені та насичені кількістю елементів, 
що рухаються, — це є наслідком того, що така 
техніка сприймається як спосіб декорувати 
та засмітити анімацію.
 

Висновки
У процесі дослідження вдалося з’ясувати ха-
рактерні особливості трьох видів двовимір-
ного морфінґу в цифровій анімації та провести 
порівняльний аналіз цих технік на предмет 
створення розповіді відповідно до принципів 
цифрової анімації та правил «сторітелінґу». 

Аналіз праці дизайнера Х. Естрада про 
адаптацію класичних принципів пока-
дрової анімації та відеолекцій на плат-
формах із вивчення дизайну анімації 
дозволив виявити переваги та недоліки 
застосування видів технік двовимірного 
морфінґу в анімованих логотипах та іконках. 

Методом експериментального розроблення 
простих анімованих сюжетів різними техні-
ками морфінґу відповідно до правил ство-
рення розповіді від студії анімації «Піксар» 
було виявлено недооцінення комбінації 

Іл. 6.  Розкадровка анімованої інфограіфки Motion Graphics Infographic - Ahrefs 2D  
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технік лінійного морфінґу та морфінґу форм. 
Зазвичай для коротких анімацій, а зокрема 
анімованих логотипів та іконок, засто-
сування комбінації двох технік морфінґу 
може негативно сприйматися через  
зайвий шум і може викликати відчуття 
декоративності. Проте є інший бік — таке 
комбінування дозволяє значно розши-
рити набір параметрів і ефектів для під 
силення або акцентування важливих мо-
ментів, цим зосереджувати фокус глядача 
на важливих деталях сюжету анімації. 

Прийнято вважати, що «правильний» сцена-
рій побудови розповіді бренда повинен при-
вертати увагу аудиторії, викликати інтерес 
і довіру. Це досить простий метод донести 
ключову інформацію до цільової аудиторії. 

Та медіапростір  — це місце, де найчастіше 
комунікують бренди, а цифрова анімація  
є легким способом створити унікальну, не-
ймовірну історію, яку часто неможливо або 
дуже затратно відтворити в реальному житті. 

Сьогодні стає набагато простіше виразити ін-
формацію за допомогою кількох зображень чи 
символів, аніж великою кількістю тексту. Люди 
вже давно навчилися блискавично розпізна-
вати знаки та піктограми швидше, ніж будь-
коли раніше. Тому очевидним і доцільним  
є використання техніки морфінґу в цифровій 
анімації не лише для привернення уваги 
користувача, а й для того, щоб утворити вза-
ємозв’язок з ним, візуалізовуючи розповідь  
у анімованому ролику або логотипі, іконці.
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