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Поява другого збірника статей магістрів графічного дизайну ЛНАМ важлива насам-

перед тим, що він другий. Надто багато сьогодні ініціатив, подій, публікацій, які з’яв-

ляються вперше, але продовження не мають. Загалом виглядає так, що маємо достатньо 

креативності, але бракує послідовності чи, як то кажуть, “сталого розвитку”. У нашому  

ж випадку, формат видання, обсяг статей, принцип індивідуальної верстки не змінилися. 

Сподіваємося, збірник знову виконає свою місію — познайомить із напрямками і основ-

ними результатами магістерських досліджень.

Тематика статей відображає зацікавлення студентів — від стилістики дитячої ілюстрації, 

філософії деконструкції в сучасному плакаті, ефективності інфографіки до повідомлень про 

надзвичайні ситуації через мобільні додатки та можливостей доповненої реальності в дизай-

ні упакування. Така різноманітність не лише показує специфіку галузі візуальної комунікації, 

вона ілюструє те, чим є сьогодні наша магістерська програма графічного дизайну. Студен-

ти-магістри — це фахові дизайнери й ілюстратори, у багатьох випадках вони мають досвід 

роботи в професії. Але, на відміну від більшості своїх колег, вони ставлять складні (не завжди 

зручні) запитання, шукають простір для інновацій, намагаються усвідомити і випередити 

свій час. У рамках своїх досліджень вони читають і аналізують тексти, проводять опитування, 

записують інтерв’ю, вивчають аналоги, тестують прототипи і таким чином отримують підґрунтя 

для нових дизайнерських вирішень. Упродовж півтора року магістри заглиблюються у свої до-

волі вузькі теми настільки, що починають бачити більше за інших. У цьому процесі викладачі  

та керівники — це досвідчені колеги, які не так навчають, як супроводжують студентів 

на їхньому шляху.

Цього року кафедра графічного дизайну ЛНАМ святкує своє 25-ліття. За цей час ми виросли 

від найменшої до найбільшої кафедри в Академії, отримали визнання як одна з найуспіш-

ніших дизайнерських шкіл в Україні. Публікації магістрів, з одного боку, показують частину 

нашої праці сьогодні, а з іншого — пропонують подумати про технологічні, економічні  

й етичні виклики майбутнього. Наступні 25 будуть цікаві!
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Веб-сайти українських брендинґових 
аґенцій: комунікативні засоби та функції

Ukrainian branding agencies websites: 
communication tools and functions

Дмитро Дутка

Dmytro Dutka

У статті представлене дослідження веб-сайтів українських брендинґових аґенцій на предмет 
комунікативних засобів і функцій. Об’єктом дослідження стали веб-сайти 40-ка українських 
аґенцій, на основі яких проводився порівняльний аналіз. Проаналізовано специфіку створення 
веб-сайту для брендинґової аґенції. Визначається проблематика візуального дизайну, якості 
інформаційного наповнення та комунікативних інструментів у цій галузі веб-дизайну. 

Ключові слова: веб-сайти, брендинґові аґенції, комунікація, порівняльний аналіз.

This article presents the results of research, performed on Ukrainian branding agencies websites. 
The scope of the study is their communication tools and functions. The subject of the study are the 
websites of 40 Ukrainian agencies which are compared and analyzed deeply. The main question is the 
specifics of creating a site for a branding agency. There are also determined such questions as visual 
design, communicative features and information architecture in this area of web-design.

Keywords: websites, branding agencies, communication, comparative analysis.
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просто не існує», – пише І. Бурдак для ресурсу «Ен-
циклопедія маркетингу» [4].

Для початку варто з’ясувати, що корпоратив-
ний веб-сайт – це повноцінне представництво 
компанії та її діяльності в Інтернеті [6]. Саме 
візит на корпоративний веб-сайт компанії фор-
мує перше враження в потенційного клієнта.

Головною цінністю і відмінністю корпоративного 
сайту є те, що він може виконувати і низку інших 
завдань, які не менш важливі для бізнесу. Зокрема, 
за допомогою певних функцій підтримувати ціло-
добовий зв’язок з клієнтами або партнерами, бути 
файлосховищем та інструментом для провадження 
робочого процесу співробітниками компанії, їх 
внутрішнього спілкування.

Крім того, корпоративний сайт може продавати й 
рекламувати діяльність компанії, ставши досить 
ефективним рекламним майданчиком і комуніка-
тивним інструментом.

Команда Impulse Design у своєму блозі висвітлює ос-
новні завдання сучасного корпоративного сайту [5]:

• формування та підвищення іміджу компанії; 

• розширення клієнтської та партнерської баз;

• надання ЦА повної інформації про компанію;

• можливість продажу товарів і послуг;

• приваблення нових співробітників.

Виходячи із завдань і цілей розроблення корпора-
тивних сайтів, сформувалися їх різні види: корпора-
тивний сайт-візитка, корпоративний сайт-каталог, 
корпоративний інфопортал, корпоративний 
сайт-портфоліо. Саме останній вид – сайт-портфо-
ліо – зазвичай використовують брендинґові аґенції. 
Розглянемо його детальніше.

Встановлення комунікації з клієнтом – важливий 
крок для брендинґової аґенції, що формує лояль-
ність, довіру і симпатію та спонукає до замовлення 
послуг. Найчастіше це завдання вирішується за 
допомогою рекламних або PR-технологій. Однак 
в умовах ринкової конкуренції покращити кому-
нікацію з клієнтом можна за допомогою якісного 
веб-сайту. 

Cучасний ірландський дизайнер і підприємець 
Девід Ейрі в книзі «Work for money, design for love» 
(«Бізнес для грошей, дизайн для душі») стверджує, 
що керівники аґенцій і маркетологи часто недоо-
цінюють ті можливості, які надає власний веб-сайт 
для полегшення контакту з потенційними або 
реальними клієнтами [1]. Тому варто поміркувати, 
яка основна мета розроблення корпоративного 
веб-сайту? На перший погляд, відповідь здається 
очевидною: щоби про аґенцію та її послуги дізна-
лося якомога більше людей. Але якщо подивитися 
ширше, розміщення інформації про себе в мережі 
не є самоціллю, це всього лише засіб, що дозволяє, 
наприклад, збільшити обсяг продажів. Тому важ-
лива не просто розповідь про аґенцію та її послуги, 
а прагнення залучити відвідувача до взаємодії, 
спонукати його до певних дій, викликати зворотний 
зв’язок.

Але як організувати ефективну комунікацію? Як 
виділитися серед сотні конкурентів? Яка інформа-
ція потрібна? Які вимоги та потреби передбачає 
специфіка створення сайту для брендинґової 
аґенції? Розкрити ці складові та сформулювати ко-
рисні орієнтири для створення або вдосконалення 
веб-сайтів українських брендинґових аґенцій і є 
завданням нашого дослідження.

Ринок брендинґу в Україні

За даними Всеукраїнської рекламної коаліції, 
ринок дизайну та комунікацій в Україні постійно 
зростає. Тільки за 2018 рік він збільшився на 17% 
[2]. Дизайн аутсорсинґ стає дедалі популярнішим, 
відповідно і кількість аґенцій, що займаються брен-
динґом, рекламою та digital продовжує зростати. 
Це призводить до ускладнення структури ринку 
та збільшення проміжних ланок у ланцюжку 
клієнт-споживач. 

Володимир Агаєв у дослідженні «Види реклам-
них аґенцій» [3] стверджує, що сьогодні існують 
аґенції різних типів, які можна класифікувати за 
масштабом, видом діяльності та обсягом послуг, що 
надаються.

За масштабом діяльності й територіальним 
охопленням брендинґові аґенції можна поділити 
наступним чином:

• глобальні аґенції – виробники реклами та 
брендинґу на глобальному, міжнародному рівні, 
у різних країнах і реґіонах світу;

• національні аґенції – виробники реклами та 
брендинґу в масштабі окремої країни;

• реґіональні аґенції – виробники реклами та 
брендинґу в рамках конкретного реґіону або мі-
ста. Наприклад, ARR Agency (https://arr.kiev.ua/) 
працює винятково в Київській області. 

За характером і обсягом послуг, що надаються, 
аґенції умовно поділяються на повносервісні, які 
надають повний цикл послуг, і спеціалізовані, які 
надають окремі види послуг. Проміжне становище 
між ними займають багатопрофільні аґенції, які 
спеціалізуються на наданні того чи іншого комп-
лексу послуг. Наприклад, Canape Agency (http://
canape.ua/) позиціонує себе як аґенція, що займа-
ється винятково ресторанним брендинґом. Також 
прийнято виділяти такий тип аґенцій як in-house 
(внутрішньо-фірмові, або «домашні»), які зазвичай 
працюють на основі ексклюзивного договору з ком-
панією або входять до складу компанії, як правило, 
з великими рекламними бюджетами.

Специфіка веб-дизайну 
в сегменті корпоративних 
веб-сайтів 

Інтернет – прекрасне поле для становлення 
пізнаваності бренду та формування лояльності до 
нього. Веб-сайт може побудувати зв’язок зі спожива-
чами набагато ефективніше, ніж більшість інших 
видів маркетинґових комунікацій, саме тому 
інтернет-складова – необхідна частина стратегії 
розвитку бренду. «Якщо сьогодні бренд не будує 
відносини із цільовою аудиторією через веб – його 
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Порівняльний аналіз 
веб-сайтів українських 
брендинґових аґенцій

Для того, щоби знайти популярні закономірності 
веб-дизайну та зрозуміти комунікативний потен-
ціал веб-сайтів українських брендинґових аґенцій, 
одним з кращих методів є проведення порівняль-
ного аналізу, який передбачає: відбір веб-сайтів 
аґенцій для аналізу, визначення характеристик, 
на основі яких проводиться порівняння, формулю-
вання висновків. 

У процесі дослідження було проаналізовано рей-
тинги Всеукраїнської рекламної коаліції [7], що є 
найбільшим громадським об’єднанням рекламної 
індустрії України. До складу ВРК входить понад 170 
компаній, що працюють на рекламно-комуніка-
ційному ринку. Це лідери та найактивніші гравці 
цього ринку, провідні брендинґові, комунікаційні, 
медіа, digital, маркетинґові та PR-аґенції, галузеві 
громадські асоціації, індустріальні комітети та ре-
кламодавці. На основі цих рейтингів було відібрано 
40 українських аґенцій, що займаються брендин-
ґом і мають власний корпоративний веб-сайт.

Основні характеристики, що стосуються дизайну та 
комунікативного потенціалу веб-сайтів, досліджу-
вала Ю.В. Щурчкова в праці «Веб-сайт компанії як 
маркетинговий комунікативний інструмент» [9]. 
Оскільки специфіка веб-дизайну для брендинґових 
аґенцій передбачає свої особливості, варто виокре-
мити наступні складові, за якими проводився аналіз:

• копірайтинґ;

• інформаційна архітектура;

• навігація;

• візуальний дизайн;

• дизайн портфоліо;

• клієнти та їхні відгуки;

• блог;

• е-мейл розсилка;

• форма зворотного зв’язку.

Корпоративний сайт-портфоліо – різновид 
веб-ресурсу, основним завданням якого є репрезен-
тування проектів портфоліо в режимі онлайн для 
відображення досвіду аґенції, студії або окремого 
фахівця. Ключові елементи – це виконані проекти 
та інформація про автора чи авторів. Дизайн сай-
ту-портфоліо часто містить багато нестандартних і 
оригінальних елементів, головна мета яких – захо-
пити й зацікавити відвідувача.

Копірайтинґ

Текст на сайті брендинґової аґенції є основним 
джерелом інформування та комунікативного 
впливу на клієнта. Правильно написаний текст 
повинен спонукати читача до певних дій і залу-
чати його у вигідний для аґенції комунікативний 
сценарій.

У своїй праці Катерина Дев’яткіна, маркетолоґ аґен-
ції «Artjoker», стверджує, що найефективнішим 
методом написання тексу для веб-сайтів креатив-
них аґенцій можна вважати сторітелінґ (від англ. 
storytelling – «розповідання історій») – мистецтво 
розповідати історії [10]. Оскільки любов до історій 
у людини закладена на генетичному рівні, будь-яка 
інформація виглядає більш захопливою і сприйма-
ється легше, коли вона викладена у форматі розпо-
віді, а не переліку сухих фактів. Цей метод сьогодні 
дуже активно використовується у рекламних цілях, 
оскільки він дозволяє ненав’язливо продавати від-
відувачам сайтів різноманітні послуги.

Розглянемо види сторітелінґу на прикладах 
веб-сайтів українських брендинґових аґенцій:

Історії про аґенцію та її команду. Найбільш 
логічний варіант – це розповісти історію там, де її 
чекають. Тобто, у розділах, назва яких передбачає 
більш близьке знайомство з інформацією про аґен-

цію (наприклад, «Про Нас», «Команда» і т. п.). Коли 
пишуть «Наша аґенція була створена 2002 року в 
місті Львів ...» і далі 1000 символів сухої хронології 
подій, текст навряд чи буде прочитаний, та й не 
викликатиме потрібних емоцій. Натомість окремі 
аґенції розповідають історію. Персонажем тут 
виступає засновник компанії. Сюжет – як взагалі 
з’явилася в нього ця ідея, хто допомагав, як розвива-
лася аґенція. Інтрига – «підводні камені», пере-
ломні моменти, подолання перешкод.

Наприклад, сторінка «Who We Are» креативної 
аґенції R Agency (http://team.r-agency.com.ua/) зро-
блена із застосуванням сторітелінґу. Замість корот-
кої біографії вони написали міні-есе з елементами 
гумору, яке доповнюється бліц-інтерв’ю з креатив-
ними та провокативними запитаннями. У такий 
спосіб перетворили нудну біографію на історію, 
яку і читати цікаво, і сприймати легко, і не запам’я-
тати неможливо.

За допомогою цікавої розповіді про аґенцію 
можна легко зблизитися з аудиторією. Аґен-
ція з’являється перед аудиторією не у вигляді 
бездушного конвеєра з виробництва товарів, а 
як група людей, що вміє долати труднощі та 
вирішувати проблеми.

Наприклад, у бізнес-літературі, коли автор наво-
дить як зразок історію якоїсь компанії, її станов-

лення, шлях до успіху, зазвичай виникає гостре 
бажання спробувати її товари.

Історії в портфоліо і кейсах. Сторітелінґ на сто-
рінках з результатами роботи компанії також дуже 
ефективний. Замість нудного демонстрування того, 
що зробила аґенція, можна детально розповісти 
про те, як вона це зробила.

Персонажем тут може бути клієнт, чия проблема 
була вирішена. Або команда, яка цю проблему, 
власне, вирішує. Інтригою можуть стати труднощі, 
з якими команда зіштовхнулась у роботі з поставле-
ним завданням. 

Наприклад, у портфоліо аґенції banda.agency 
(http://banda.agency/okko/) процес роботи над про-
ектами описаний з елементами сторітелінґу.

Історії від клієнтів. Замість традиційних відгуків 
окремі аґенції впроваджують історії від клієнтів, у 
яких вони розказують про співпрацю. Це значно по-
силює емоційну складову комунікації, а водночас 
викликає бажання самим поповнити число історій 
з хорошим кінцем. 

Незважаючи на всі переваги сторітелінґу, його 
практично не використовують там, де відвідувач 
очікує отримання максимально докладної та чітко 
викладеної інформації, наприклад, на сторінках 
опису послуг.
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Інформаційна архітектура

Щоби зрозуміти, у який спосіб брендинґові аґенції 
структурують інформацію на своїх веб-сайтах, 
варто звернутися до поняття «інформаційна 
архітектура».   

Для початку варто ознайомитися з визначенням 
цього поняття. Інформаційна архітектура (англ. 
information architecture, часто скорочується до 
«ІА») – це схема організації інформації (у нашому 
випадку – на веб-сайті), що систематизує дані та 
спрощує навігацію з метою допомогти користува-
чам успішно знаходити й обробляти потрібну їм 
інформацію.  

Існує безліч шаблонних схем інформаційної архі-
тектури, які детально класифікувала Донна Спен-
сер (A Practical Guide to Information Architecture) [11]. 
У веб-сайтах українських брендинґових аґенцій 
найбільш поширеною є ієрархічна схема, яка про-
стежується у 100% проаналізованих веб-сайтів.  

Ієрархічна схема (hierarchy scheme) передба-
чає виділення основних складових вмісту та 
створення деревоподібної схеми організації, 
яка надає доступ до цього вмісту. У проаналі-
зованих сайтах ця схема містить такі базові 
елементи візуальної номенклатури: головна 
сторінка, загальна сторінка портфоліо, окрема 
сторінка проекту, cторінка «Про аґенцію», блог, 
контакти. (іл. 1)

Візуальний дизайн

Візуальні елементи інтерфейсу відіграють одну 
з ключових ролей у нашому аналізі веб-сай-
тів, оскільки вони безпосередньо впливають на 
користувацький досвід. Навіть невеликі зміни у 
візуальному дизайні можуть призвести до значно 
ефективнішого сприйняття інформації відвідува-
чами, що пропорційно збільшує комунікативний 
потенціал сайту. Ті вирішення, які дизайнери 
впроваджують методом візуального дизайну, сут-
тєво впливають на конверсію та рівень задоволення 
користувачів.

За класифікацією Марка Шенкера [12] можна 
виокремити п’ять візуальних елементів веб-сайтів, 
які вагомо впливають на користувацький досвід: 
типографіка, CTA-кнопки, порожній простір, 
зображення, анімація. Комбінуючи ці елементи, 
можна поділити візуальний дизайн на дві умовні 
категорії:

Насичений візуальний дизайн, що передбачає 
використання контрастної типографіки та CTA-кно-
пок, яскравих кольорів, складної анімації та 
великої кількості графічних елементів. Цікаво, що 
такий дизайн використовують здебільшого молоді 
аґенції, які в такий спосіб намагаються виділятися 
на фоні конкурентів (27,5%);

Легкий візуальний дизайн, передбачає прості 
форми, мінімальну кількість візуального шуму, 
легку та акуратну типографіку, відсутність агре-
сивної колористики та велику кількість білого 
простору. Це дозволяє сфокусувати всю увагу корис-
тувачів на текстовій частині та зображеннях. Такий 
підхід виявився притаманним великим аґенціям з 
гучним ім’ям і, водночас, найпопулярнішим серед 
досліджених сайтів (40%).  

Портфоліо

Портфоліо – це «обличчя» будь-якої брендинґової 
аґенції, оскільки цінності компанії комунікуються 
клієнтам більшою мірою за допомогою вдалої 
та якісної роботи. «Хороший продукт знаходить 
клієнта сам, без особливої допомоги», – зауважує 
Арсеній Сольдау, засновник, ідеолог, креатив-
ний директор комунікаційної аґенції «SOLDIS 
Communications». Пропоную розглянути варіанти 
подання портфоліо на досліджених веб-сайтах:

Проста презентація, що включає тільки зобра-
ження. Підхід «нічого зайвого» фокусує увагу 
глядача виключно на візуальній частині та зменшує 
когнітивне навантаження. Мінусом даного підходу 
є ризик, що глядач не зрозуміє  проблем, які були 
вирішені в ході проекту (12,5%).

Складна презентація, яка, окрім зображень, 
містить розгорнутий опис завдань, що стояли перед 
аґенцією, чому були вибрані саме такі вирішення. 
Сюди ж входять матеріали формату «case study»: 
розповіді про поетапну розробку з проміжними 
результатами, проблемами та вирішеннями. Такий 
тип портфоліо використовує більшість брендинґо-
вих аґенцій (87,5%);

Об’єднання робіт за напрямками: логотипи, 
фірмові стилі, упакування, веб-сайти і т. д. Або так: 
інтернет-магазини, посадкові сторінки (landing 
pages), сайти-візитки, мобільні додатки (16%); 

Showreel – відеоролик, тривалістю приблизно дві-
три хвилини, який змонтовано з відрізків презен-
тацій різних проектів аґенції. Зазвичай такі відео 
досить динамічні, зі жвавим музичним супроводом. 
Такий метод подання портфоліо виглядає сучасно 
та ефектно (10%). 

Іл.1. Інформаційна 
архітектура 94% 
веб-сайтів брендинго-
вих агенцій.

Навігація

Наступним елементом, який відіграє важливу 
комунікативну роль на веб-сайтах брендинґових 
аґенцій, є навігація – набір гіперпосилань, що допо-
магають користувачам просто й швидко перехо-
дити з однієї сторінки на іншу в пошуках потрібної 
інформації. Якщо елементи навігації розташовані 
хаотично та дезорієнтують, шукати інформацію 
досить складно. Розглянемо навігаційні підходи, 
які використовуються на веб-сайтах українських 
аґенцій. 

• Горизонтальна навігаційна панель. Цей тип 
навігації складається з горизонтального списку 
розділів сайту, зазвичай іменованих одним або 
двома словами кожен. Цікаво, що такий тип на-
вігації є найпопулярнішим серед брендинґових 
аґенцій, його використовують 52% проаналізова-
них сайтів.

• Прихована навігаційна панель. Допомагає 
заощадити місце на веб-сайті. У більшості 
випадків її можна розкрити при натисканні на 
значок «гамбургера» в кутку. Багато користувачів 
виступають проти прихованого меню, оскільки 
це передбачає зайві дії при переході на потрібну 
сторінку сайту. Але використання смартфонів 
змушує все більше використовувати приховану 
навігацію, а значок «гамбургера» усе частіше 
з’являється на головних сторінках сайтів. Ця 
тенденція не оминула й сайти брендинґових 
аґенцій, де чистота подання інформації відіграє 
ключову роль (35%).

Цікаво, що в «Bambook Design Studio» (http://
bambukstudio.com/) навігаційна панель взагалі від-
сутня. Натомість їхній сайт становить собою одну 
довгу сторінку, на якій представлена вся необхідна 
інформація (формат landing page). 
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Клієнти та їхні відгуки

Коментарі задоволених клієнтів – один з найе-
фективніших комунікативних засобів, який часто 
стає вирішальним аргументом під час прийняття 
рішення про замовлення послуг у аґенції. Отже, 
ще одним ефективним рекламним інструментом 
брендинґової аґенції є її клієнти, особливо коли це 
відомі компанії. Тому аґенції досить часто розмі-
щують інформацію про своїх клієнтів у вигляді 
окремої секції веб-сайту (50%) або поєднують її із 
секцією відгуків (35%).

  

Е-мейл розсилання

Ще одним комунікативним інструментом брендин-
ґової аґенції є е-мейл розсилання, яке повідомляє 
про нові проекти, анонси подій, свіжі статті, здобуті 
нагороди та інше. Важливий момент: таким чином 
сайт аґенції отримує відвідувачів, які стежать за онов-
леннями на сайті та активно реагують на отриману 
інформацію. Можливість підписатися на е-мейл 
розсилання дають 12,5% проаналізованих веб-сайтів.

Блог

Коли аґенція розуміє, що в неї накопичився великий 
обсяг інформації та унікальний досвід, який може 
бути цікавий відвідувачам, вона організовує склад-
ніші форми комунікації – блоги. Сьогодні організа-
ція блогів – досить популярне явище на веб-сайтах 
брендинґових аґенцій. Таким чином читачі можуть 
залишати коментарі, спілкуватися між собою та 
безпосередньо комунікувати з аґенцією. Також часто 
реалізовується функція прив’язки до соціальних 
мереж. Тут можливе використання технології «вірус-
ного» маркетинґу – якщо інформація справді цікава, 
то відвідувачі, можливо, самі того не усвідомлюючи, 
зроблять безкоштовну рекламу, вміщуючи матеріал 
на своїй особистій сторінці. 

Форма зворотного зв’язку

Необхідний елемент, який допомагає сайтам 
полегшити комунікацію з клієнтами, – форма 
зворотного зв’язку. Аґенції називають її по-різ-
ному: «Розкажіть нам про Ваш проект», «Поставити 
запитання», «Залишити заявку». Це дає можливість 
залишити заявку або звернутися до аґенції в будь-
який зручний для користувача час. За статистикою 
аґенції «Web Alternative» (https://web-alt.ru) [14] 
приблизно 80% заявок приходить або в нічний час, 
або у вихідні дні. Отже, аґенції, у яких на сайті 

Висновки

У процесі дослідження вдалося з’ясувати особли-
вості дизайну веб-сайтів українських брендинґових 
аґенцій і здійснити глибинний аналіз візуальної, 
змістової та технологічної складових веб-дизайну в 
цій ніші.

Аналіз наявних праць, які дотичні до нашої теми, 
дозволив виявити основні комунікативні функції, 
що притаманні веб-сайтам брендинґових аґенцій, 
а саме: інформування, демонстрування, створення 
та підтримка іміджу, консультація, можливість 
зворотного зв’язку.

Методом порівняльного аналізу виокремлено 
низку комунікативних засобів, що мають унікальні 
для веб-сайтів брендинґових аґенцій властивості та 
дозволяють максимально ефективно взаємодіяти із 
цільовою аудиторією через власний веб-сайт:

Текст як основне джерело інформування та комуні-
кативного впливу на клієнта за допомогою техніки 
сторітелінґу залучає користувача у вигідний для 
аґенції сценарій і провокує до замовлення послуг. 
При цьому стилістика написання тексту передба-
чає максимальну лаконічність, що дозволяє закцен-
тувати увагу на зображеннях.

Інформаційна архітектура найчастіше побудована 
методом ієрархічної схеми організації інформації, 
що передбачає базові елементи візуальної номен-
клатури: домашня сторінка, портфоліо, послуги, 

не передбачена подібна форма, втрачають потен-
ційних клієнтів, які могли б до них звернутися 
в рамках робочого часу. За результатами нашого 
дослідження, тільки 77,5% веб-сайтів брендинґових 
аґенцій передбачають таку форму. Інші ж обмежу-
ються простим наданням контактної інформації: 
фізичне розташування аґенції, електронна адреса, 
контактний телефон і посилання на власні сто-
рінки в соціальних мережах.

окрема сторінка проекту портфоліо, інформація 
про аґенцію, блог, контакти.

Навігація по сайту передбачає використання 
горизонтальної, прихованої та вертикальної 
навігаційних панелей, при цьому горизонтальна 
використовується найчастіше. У окремих випадках 
посилання на інші сторінки дублюються в нижній 
частині сторінок сайту. 

Дослідження візуальної складової веб-сайтів аґенцій 
дає підстави стверджувати, що дизайн інтерфейсу 
є максимально функціональним і позбавленим 
емоційного навантаження. Аґенції намагаються 
представити власну візуальну ідентифікацію 
дуже просто та ненав’язливо з метою мінімізувати 
кількість візуального шуму та зробити акцент на 
основному – презентації проектів портфоліо.

Портфоліо як «обличчя» брендинґової аґенції, а та-
кож найважливіший комунікативний інструмент 
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її веб-сайту має багато варіантів представлення. 
Найпопулярнішим серед них є складна презента-
ція у форматі «case study», яка, окрім зображень, 
містить розповіді про поетапне розроблення 
проекту з проміжними результатами, проблемами 
та вирішеннями.

Клієнти та їхні відгуки як окремі секції веб-сайтів 
є ефективним рекламним інструментом брен-
динґових аґенцій у контексті створення іміджу та 
формування довіри. 

Е-мейл розсилання – важливий комунікативний 
засіб, що спонукає клієнтів до нових замовлень 
послуг. 

Блог – додатковий метод комунікації, що дає можли-
вість транслювати інформацію в колах професійної 
спільноти та засобом безперервного «вірусного» 
маркетинґу досягати безкоштовної реклами. 

Форма зворотного зв’язку – необхідний елемент 
веб-сайту брендинґової аґенції, що дозволяє ефек-
тивно комунікувати з потенційними клієнтами в 
будь-який зручний для них час.

Кількість веб-сайтів брендинґових аґенцій по-
стійно збільшується у контексті зростання кількості 
користувачів Інтернету, що призводить до поси-
лення конкуренції в мережі. Саме тому комуні-
кативний потенціал веб-сайтів аґенцій відіграє 
ключову роль у їхніх бізнес-процесах. У цьому 
контексті якість інформаційного наповнення, на-
явність додаткових сервісів і можливостей, а також 
специфіка візуального дизайну сприяє ефективній 
комунікації аґенції в сучасних ринкових умовах.
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EMOTIONALITY OF ILLUSTRATION IN  

INFOGRAPHICS AS A METHOD TO DRAWING  

ATTENTION TO SOCIAL PROBLEMS

ЕМОЦІЙНІСТЬ ІЛЮСТРАЦІЇ  

В ІНФОГРАФІЦІ ЯК ЗАСІБ ПРИВЕРНЕННЯ 

УВАГИ ДО СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

У статті проаналізовані ілюстрації в інфографіці на предмет емоцій-
ності. Мета дослідження — з’ясувати, чому в сучасній ілюстративній 
інфографіці ілюстрації виглядають сухо, чи допомагає емоційність 
і образність ілюстрацій в інфографіці привернути увагу до соціаль-
них проблем і донести до глядачів необхідну інформацію швидше 
та краще. Дослідження проводилося серед переможців конкурсів 
з інфографіки за останні десять років (HOW International Design 
Awards & Competition і Kantar Information is Beautiful Awards у зі-
ставленні їх з оглядовою статтею Джейсона Ланкоу).
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Karina Pasechka

The article analyzes the illustrations in the infographics on the subject 
of emotionality. The purpose of the study is to find out why in the 
modern illustrative infographics the illustrations look unemotional, 
whether the emotionality and imagery of illustrations in infographics 
helps to draw attention to social problems and bring the necessary 
information faster and better to the viewers. The study was conducted 
among the winners of infographics competitions over the past 
decade (HOW International Design Awards & Competition and Kantar 
Information is Beautiful Awards in a comparison with Jason Lancouw’s 
review article).

Зображення: Josh McKible
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Вступ

Інформаційний дизайн — напрямок 
дизайну, який допомагає людям сприй-
мати різноманітну інформацію легко та 
невимушено, майже на підсвідомому рівні. 
Інфографіка є способом висвітлення ін-
формації, статистичних даних, подій та 
явищ. Проте основною метою інфографіки 
є привернення уваги, у нашому випадку — 
до соціальних проблем. Соціальні медіа 
давно використовують інфографіку для 
візуалізації інформації, використовую-
чи статистику як метод підтвердження 
інформації, адже таким чином наводять 
переконливі докази. На жаль, інфографі-
ка не завжди висвітлює весь необхідний 
контент, тому не дозволяє людині з пер-
шого погляду зрозуміти, про що йдеться, 
а отже, не привертає увагу.

Одним з можливих способів вирі-
шення такої проблеми є використання 
ілюстрації в інфографіці. Завдяки образам 
і емоційності візуальна інформація зчиту-
ється набагато швидше й може запам’я-
татися краще. Загальновідомим фактом є 
те, що людина сприймає 80% інформації 
візуально, а отже, ілюстративна інфогра-
фіка є найбільш ефективним способом 
для сприйняття.

Іншим чинником миттєвого зчитуван-
ня інформації є мимовільне або ненавмис-
не сприймання. Ця реакція виникає тоді, 
коли людина не ставить перед собою за 
мету щось сприйняти та не докладає до 
цього зусиль. Наприклад, зчитування і пе-
редавання емоційних сигналів у зобра-
женнях відбувається у глядачів несвідомо 
й надзвичайно швидко. Наш мозок подає 
і приймає емоційні сигнали, не потребу-

ючи при цьому вербалізації. Саме тому 
інколи зображення мають неймовірний 
вплив на людей.

Спостерігаючи за новинками у сфері 
інфографіки, помічаємо певну невідповід-
ність, навіть парадокс. При висвітленні 
різноманітної інформації дизайнери часто 
використовують ілюстрації, які мають до-
сить яскраві емоційні настрої. Проте, коли 
дизайнери висвітлюють серйозні теми, 
наприклад, соціальні проблеми, ілюстра-
ції з емоційним забарвленням майже не 
використовуються. З одного боку, такі дії 
є досить логічними. Дизайнер наголошує 
на серйозності теми, підкреслює її важ-
ливість. Проте таким чином втрачається 
основне завдання цієї інфографіки — 
привернення уваги до певної пробле-
ми. Адже людина моментально зчитує 
емоції, емоційна ілюстрація привертає 
більше уваги, аніж беземоційне зобра-
ження. Отже, виходить, що ілюстрація 
в інфографіці на соціальну тему є сухою 
та беземоційною.

Досліджуючи фізіологічні аспекти ві-
зуального сприймання, звертаємося до 
статті Стівена Ф’ю (Stephen Few), де автор 
стверджує, що графічна візуалізація даних є 
більш ефективною, оскільки змінює баланс 
між сприйманням і пізнанням, і саме це 
допомагає відкрити більше можливостей 
мозку. Бачення (тобто візуальне сприйман-
ня) обробляє візуальна кора, розташована 
в задній частині мозку, це спрацьовує над-
звичайно швидко та ефективно. Адже ми 
бачимо відразу, з невеликими зусиллями. 
Мислення (тобто пізнання), яке обробля-
ється в першу чергу корою головного моз-
ку (у передній частині мозку), спрацьовує 
набагато повільніше та менш ефективно.

За традиційними методами, опрацю-
вання сприйнятих даних і презентацій ви-
магається свідоме мислення. Візуалізація 
даних створює баланс, щоби збільшити 
використання візуального сприймання, 
користуючись нашими очима [1]. Саме 
тому інфографіка є неймовірно дієвим 
візуальним способом доносити важливу 
інформацію до людей.

Проте інфографіку неможливо 
створити, не використовуючи ілюстра-
ції. Ілюстрація — це мистецтво створен-
ня образів, які працюють з чим-небудь, 
наприклад текстом, і додають до нього 

образність, не потребуючи безпосеред-
ньої уваги та не відволікаючись від того, 
що вони зображають. Інша справа, роль 
ілюстрації полягає в тому, щоби додати 
особистість і характер, не конкуруючи 
з тим самим текстом [3]. Тобто ілюстрація 
може зобразити, доповнити вербальний 
контент, додати новий погляд на пев-
ну ситуацію чи твердження, а інколи й 
повністю замінити його. Проте в цьому 
контексті ілюстрація існує лише як засіб, 
що дозволяє краще висвітлити певну ін-
формацію. Ґрунтуючись на попередньому 
спостереженні, було вирішено занурити-

ся глибше у світ інфографіки та провести 
дослідження серед переможців конкурсів 
з інфографіки за останні 10 років — HOW 
International Design Awards & Competition 
і Kantar Information is Beautiful Awards, 
а також порівняти їх з оглядовою статтею 
Джейсона Ланкоу, автора книги «Інфо-
графіка: Сила візуального сторітеллінґу», 
«The 100 Best Infographics of The Last 
Decade» [5].

Для початку слід визначити відмін-
ності між такими схожими поняттями «ін-
фографіка» та «візуалізація даних», адже 
інфографіка містить ілюстрації або інші за-
соби візуального висвітлення інформації. 
Словник Вебстера визначає інфографіку 
як графіки, діаграми та ілюстрації (у книзі 
чи журналі, на веб-сайті), які використо-
вують графічні елементи, щоби подавати 
інформацію візуально виразно. Зважаю-
чи на це визначення, можна сказати, що 
інфографіка — це візуальне зображення 
фактів, подій і явищ, де візуальні зразки й 
тенденції використовуються таким чином, 
щоби покращити сприймання людини. 
Інфографіка складається з трьох основних 
компонентів: вмісту, візуальної частини 
та знань. Її основна мета — висвітлення 
інформації та привернення до неї уваги.

Тож було відібрано роботи учасни-
ків, які використовували яскраві візуальні 
засоби, а саме — ілюстративну інфогра-
фіку, де основним засобом комунікації 
слугують ілюстрації. Наступною групою 
дослідження стала інфографіка з викорис-
танням спрощених візуальних форм, а ос-
тання група — роботи з використанням 
фотографії. Загалом було виокремлено 
81 роботу серед конкурсів, які розподі-
лились у перераховані групи.

 
Чому ілюстрація  
в інфографіці на  
соціальну тему  

є сухою та  
беземоційною?
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Отже, за нескладними методами під-
рахунків було виявлено, що ілюстрацію як 
засіб візуалізації інформації використо-
вують найчастіше. До неї вдалося 35 ди-
зайнерів, що становить 43% від загальної 
кількості робіт. Наступним за популяр-
ністю стало використання спрощених 
форм об’єктів — 33% (27 робіт). І найменше 
використовуваною виявилася фотографія, 
що є досить неочікуваною статистикою, 
зважаючи на те, що фотографію людина 
зчитує найшвидше, її використали лише 
у 18% (15 робіт). Також важливо зазначити, 
що у 2017–2018 рр. на конкурсі Kantar 
Awards у роботах на соціальну тему 6% 
переможців (4 роботи) обрали спосіб ін-
терактивної візуалізації даних за допомо-
гою відеоанімації, веб-сайтів, інсталяцій 
тощо. Тобто вперше за 10 років серед 
переможців з’являються альтернативні 
засоби комунікації проблем.

Зосереджуючи свою увагу на робо-
тах з використанням ілюстрацій, відзна-
чаємо, що 51% робіт було створено на 
соціальну тему або роботи стосувалися 
соціально важливих питань. І тут постає 
основне запитання — чи справді в цих 
18-ти роботах, що складають 51%, набага-
то менше використовується емоційність 
і образність у зображеннях?

Перед тим, як розділити зображення 
на окремі групи з висвітленням тематики, 
що стосується соціальних проблем і по-
всякденних тем, варто визначити, які фак-
тори притаманні ілюстраціям, а саме — ті, 
що впливають на емоційний відгук серед 
глядачів і привертають їхню увагу. Тож 
першим і найочевиднішим фактором є 
наявність персонажа в зображенні. Най-
частіше саме персонажі є носіями емоцій, 

які люди сприймають найшвидше та які є 
фактором привернення уваги, активуючи 
ненавмисне сприймання. Як стверджує 
Сьюзен Вайншенк у одній зі своїх статей 
[6], ділянки зору перед зоною візуальної 
кори є не єдиним візуальним/мозковим 
зв’язком, придатним для привернення ува-
ги. Ще однією ділянкою мозку, яку можна 
застосувати, є так звана Fusiform Facial 
Area (або FFA), частина мозку, яка відпо-
відає за розпізнавання облич. FFA роз-
ташована в середній/соціальній частині 
мозку поблизу мигдалини, яка опрацьо-
вує емоції. Зображення людей привертає 
увагу саме завдяки FFA. Fusiform Facial 
Area визначає: чи це обличчя? хтось, кого 
я знаю? кого я особисто знаю? що вони 
відчувають? Особливо привертають увагу 
зображення облич, які розташовані фрон-
тально. Обличчя, що зображені в профіль, 
можуть також зрештою стимулювати FFA, 
але не так швидко. Навіть неживі пред-
мети можуть стимулювати цю зону, якщо 
серед них є речі, які виглядають як части-
ни обличчя, такі як очі, ніс і рот, а отже, 
можуть передавати емоції.

Також емоційність може передава-
ти атмосфера в зображенні. Вона ство-
рюється за допомогою візуальних форм, 
кольорів, ліній і основного руху в зобра-
женні. Наприклад, містична атмосфера 
створюється за допомогою холодної та 
темної гами кольорів, ламаних чи за-
кручених ліній, як у роботі з оглядової 
статті Джейсона Ланкоу «The Old World 
Language Families» (іл. 1). А динаміку 
передають гострі форми, червона гама 
кольорів і рух, скерований у напрямку 
правого верхнього кута. Звісно, сприй-
мання таких речей як колір, форма чи 
навіть атмосфера є дуже суб’єктивним. 

Адже все залежить від асоціацій кожної 
людини, сприйняття кольорів чи форм 
є індивідуальним процесом. Проте та-
кий контент викликає у кожного гляда-
ча певні, нехай навіть суб’єктивні емоції, 
створюючи цим емоційну прив’язку до 
зображення, і таким чином зображення 
запам’ятовується глядачеві.

Тож, повертаючись до ілюстративної 
інфографіки, було визначено, що серед 
робіт на соціальні теми дизайнери вико-
ристали емоційність в ілюстраціях лише 
у 33% робіт, вдаючись до такого засобу як 
використання ілюстративного персонажа 
в інфографіці. Яскравим прикладом є ро-
бота “Historia De Zainab” — переможець 
конкурсу Kantar Information is Beautiful 
Awards 2018 року (іл. 2). Історія та її герої 

засновані на реальних подіях. Комікс ви-
світлює виїзд Зейнаба (головної героїні) 
та її сім’ї, які, як і ще 11 мільйонів осіб, були 
змушені покинути свій дім після початку 
війни в Сирії 2011 року. Використовуючи 
персонажа і реальні історії, дизайнери 
створюють емоційний зв’язок з глядачем, 
таким чином привертаючи його увагу, 
а також впливають на запам’ятовуваність 
інформації. Проте в іншій групі робіт, де 
не висвітлюються серйозні теми, дизайне-
ри використовують персонажів набагато 

(Іл. 1) Old World Language Families (The 100 Best 
Infographics of The Last Decade)

(Іл. 2) Historia De Zainab (Kantar Information is 
Beautiful Awards, 2018) 
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частіше. Живих і вигаданих, впізнаваних 
героїв і просто кумедні образи. Серед 
усієї групи інфографіки учасники вдалися 
до використання емоцій та персонажів 
у 58% робіт. А це майже вдвічі перевищує 
використання емоційності в ілюстрації 
серед робіт на соціальні теми.

Звертаючись до історичних відомо-
стей, бачимо, що використання ілюстрації 
та її емоційного забарвлення в інфографіці 
не є інновацією. Зараз це швидше схоже 
на забутий, проте дієвий прийом. Одним 
з перших дизайнерів, який використо-
вував ілюстративні образи у створенні 
графіків (Іл. 3), став Найджел Холмс (Nigel 
Holmes) — він не просто візуалізував ві-
домості за допомогою простих форм, як 
це робив у своїх інфографіках Едвард 
Тафті (Edward Tufte) чи Отто Нейрат (Otto 
Neurath). Нейрат ніколи не користувався 
гумором, оскільки хотів показати, що його 
графіки «статистично відповідальні».

Ще у 70-х роках Н. Холмс використо-
вував персонажів у своїх роботах, ство-
рював саме сюжетні ілюстрації, вклада-

ючи в них додатковий сенс. Дизайнер 
надавав своїм роботам гумористичного 
настрою, а персонажам — емоцій. Як 
казав сам Н. Холмс у одному зі своїх ін-
терв’ю: “Я давно виступав за використан-
ня сенсорного гумору в інформаційних 
графіках. Це ніби подружитися з читачами, 
глядачами, користувачами, допомогти їм 
розслабитися, коли вони стикаються з ря-
дом чисел або з незрозумілими науковими 
поняттями. Я намагався зробити читання 
та розуміння інфографіки приємним до-
свідом, а не домашнім завданням. Якщо 
я можу розвеселити людину, то я буду 
на півдорозі до того, щоби допомагати 
читачам побачити те, що я намагаюся 
пояснити. Багато науковців і візуаліза-
торів даних ненавидять цей підхід. Вони 
наполягають на «тільки фактах». Будь-яке 
відхилення або доповнення до фактів є 
неправильним, просто невірним! Вони 
навіть вигадують псевдонаукові теорії, які 
звучать важливо: «optimal data-ink-ratio» 
і «chartjunk».

Я не пропоную, щоб уся інфографіка 
була смішною. Або хоча б якась з них. Гу-

мор тут може бути неправильним словом. 
Я маю на увазі більше «доброго гумо-
ру» — гарне почуття, почуття дружелюб-
ності та доступності. Звичайно, окремі 
предмети за своєю природою є серйоз-
ними; немає місця для гумору (будь-якого 
роду), якщо графіка стосується раку, або 
рабства, або тероризму. Але чи маємо ми 
так серйозно ставитися до всього іншого? 
Хіба ми ніколи не дозволяли читачам зро-
зуміти тему, зробивши графіку більш до-
ступною, увівши елемент, який викликає 
посмішку? Тільки тому, що річ серйозна, 
це автоматично робить її авторитетною? 
Тільки тому, що річ легковажна, це озна-
чає, що це не так?” [2].

Тобто, не обов’язково вдаватися 
лише до гумористичних настроїв, як це 
робив Н. Холмс. Як стверджує сам диза-
йнер, серйозна тематика не має місця для 
гумору. Проте, коли інформація в інфогра-
фіці стосується серйозних тем, можливо, 
варто застосовувати відповідні їм емоції, 
наприклад, передавати відчуття страху, 
співчуття, смутку тощо. Один з найпо-
ширеніших наукових фактів у психології 
та неврології людини полягає в тому, що 
існує незначна кількість емоцій (радість, 
здивування, гнів, смуток, страх тощо), які 
виражаються на обличчі та є загальнови-
знаними. Крім того, передбачається, що 
люди в усьому світі можуть автоматично 
розпізнавати емоції в цих виразах, мімі-
ка виходить за рамки концепцій емоцій 
і мови, вона стає засобом комунікації. 
Проте не лише обличчя відтворює на-
стрій зображення, за допомогою кольо-
рів, руху, ліній, ритмів, техніки виконання 
тощо можна також передавати певну 
атмосферу, настрій. Тож, застосовуючи 
емоційні ілюстрації в інфографіці, стає 

можливим комунікувати різну інформацію 
набагато швидше і таким чином зацікав-
лювати людей та привертати їхню увагу.

Досліджуючи питання, чи справді 
емоційні зображення привертають увагу 
людей і шукаючи цьому науково доведені 
фізіологічні підтвердження, було знай-
дено роботу «ясистем емоцій та уваги» 
[4], створену на кафедрі неврології Уні-
верситету Сімане, Ідзумо, Японія. У до-
слідженні автори доводять, що емоційні 
події швидко й автоматично приверта-
ють увагу шляхом активації підкіркових 
нейронних структур. Поведінкові дані, 
швидкий і ефективний вибір емоційно 
важливих стимуляторів має вирішаль-
не значення для гнучкості та адаптивної 
поведінки.

Відомості свідчать про те, що емо-
ційна обробка, селективна увага та взає-
модія між ними здійснюються за рахунок 
оцінки цінності із сенсорних стимулів 
і призводять до ґенерації відповідних 
результатів. Амигдала (або мигдали-
на — характерна ділянка мозку, округле 
скупчення сірої речовини мигдалеподіб-
ної форми, пов’язується з формуванням 
емоцій і є частиною лімбічної системи) 
відіграє ключову роль в опрацюванні 
емоційної інформації. Крім того, через 
зворотний зв’язок з чутливими сферами 
кортикальної обробки, мигдалина може 
сприяти процесинґу уваги та сприйняття.

Припускають, що емоційна обробка, 
вибіркова увага та взаємодія між ними 
витягують емоційні цінності із сенсорних 
стимулів і призводять до ґенерації від-
повідних результатів. Амигдала відіграє 
ключову роль в опрацюванні емоційної 

(Іл. 3) Nigel Holmes (From Glamour magazine)
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інформації. Крім того, мигдалина може 
сприяти процесам уваги та сприймання. 
Дослідження довели, що емоційно виразні 
й загрозливі стимулятори автоматично 
привертають увагу. Таким чином, подаль-
ший аналіз сигналів, залежних від рівня 
кисню в крові, в інших ділянках мозку, що 
займаються процесами уваги, забезпечить 
нове розуміння двосторонньої взаємодії 
між системами уваги та емоцій.

Висновок

А отже, це дослідження японських 
учених підкріплює початкове твердження 
про те, що емоційність ілюстрації в ін-
фографіці привертає увагу людей. Тож 
застосовуючи емоційні ілюстрації в ін-
фографіці, стає можливим комунікувати 
різну інформацію набагато швидше, таким 
чином зацікавлювати людей і приверта-
ти їхню увагу. Виходить, що в сучасному 
світі дизайнери відмовляються від вико-
ристання емоцій, підкреслюючи важли-
вість, серйозність і об’єктивність певної 
теми, яку вони висвітлюють за допомогою 
інфографіки. Проте, як показує наше до-
слідження, така інфографіка, хоч і вигля-
дає професійніше, проте є досить сухою 
і не привертає увагу людей. Навіть якщо 
згадати соціальні плакати чи рекламу, 
найяскравіше запам’ятовуються саме ті, 
які викликають у людей певні емоції. Ні-
хто не зверне увагу на цифри та відсотки 
вимирання китів, доки не побачить зобра-
ження цих тварин. Тому використання 
емоцій в ілюстраціях є досить актуальним 
засобом у сфері візуалізації даних. Таке 
твердження є ключовим визначенням про-
понованого дослідження. Адже емоційна 
ілюстрація привертає увагу людей на фі-
зіологічному рівні.

Переконуємося у правильності ві-
домої влучної фрази “Зображення коштує 
більше, ніж тисяча слів”. Адже справді, 
зображення повідомляє нам усю необ-
хідну інформацію. Саме цю ідею втілює 
ілюстративна інфографіка, хоча й вико-
ристовує певні текстові пояснення. Вико-
ристовуючи емоційність ілюстрації в інфо-
графіці, дизайнери можуть комунікувати 

на трьох рівнях сприйняття — емоційному, 
візуальному та вербальному. Використо-
вуючи емоційні та візуальні здібності, лю-
дина сприйматиме інформацію миттєво. 
Ілюстрації можуть допомогти визначити 
чи окреслити головний сенс інформації, 
розширити та розробити сюжет у межах 
поданої інформації, забезпечити іншу точ-
ку зору, сприяти узгодженості тексту, 
зміцнити текст і доповнити його. Існує 
ще кілька важливих переваг, які дають 
ілюстрації, залишаючи глядача наодинці 
зі своїми роздумами про соціальні про-
блеми, чи про цікаві висвітлені факти — 
мотивація глядача, сприяння естетичній 
оцінці та стимулювання розвитку думки 
на задекларовану тему.
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Дизайн електронних систем 
інформування про 
надзвичайні ситуації

Анотація: У роботі розглядається поведінка та типові реакції людей у надзвичайних ситуаціях, 

вимоги до дизайну електронних систем інформування при них і аналізується дизайн сучасних 

електронних засобів/сервісів інформування. У процесі дослідження виявлені недоліки чинної 

системи сповіщення в Україні, описані основні інформаційні потреби користувачів у разі загрози. 

Наведена класифікація та аналіз функцій мобільних додатків для інформування при надзвичайних 

ситуаціях. 

Ключові слова: електронні сповіщення, надзвичайна ситуація, UI, поведінка людей у період 

небезпеки, мобільні додатки для інформування, дизайн сповіщень.

Design of electronic 
Emergency Alert System

Annotation: The paper examines the behavior and typical reactions of people in emergency situa-

tions, requirements for the design of electronic information systems at the emergency situations and 

analyzes the design of existing devices / information services. The research reveals shortcomings 

of the current alert system in Ukraine, describes the main information needs of users in a case of 

emergency. The research gives the classification and analysis of the functions of mobile applications 

for emergency situations as well.

Key words: electronic alerts, emergency situation, UI, people’s behavior during the emergency, 

informative mobile apps, alert design.
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учасні можливості прогнозування 

природних катаклізмів сягнули високої 

точності. За допомогою електронних 

приладів, географічних інформаційних систем і 

супутникового зв’язку технологія IoT (The internet of 

things перекл. «Інтернет речей») може створювати 

систему прогнозів. Найшвидше люди дізнаються 

прогноз завдяки легкому доступу через мобільний 

інтернет. Проте статистика показує, що по всьому 

світу за 2017 рік зареєстровано 10 тисяч жертв 

тільки від природних катастроф [17]. Хоч відповідно 

до кількості катастроф число загиблих значно 

зменшилося за останнє століття, але такі цифри 

свідчать, що не всюди технології здатні на 100% 

застерегти людей від природних загроз. 

Надзвичайні ситуації (далі — НС) бувають природного 

характеру (пожежі, повені, зсуви ґрунту, урагани 

тощо) та через вплив людського фактору (техногенні 

катастрофи, масові інфекції, війна). В Україні 2017 року 

загинуло 172 людини через надзвичайні ситуації, 107 

з яких — природного характеру, а 50 — техногенного 

[3]. Водночас у нашій державі ведуться військові дії, 

що забирають значно більше життів, частина з яких 

— небойові втрати (іл. 1) [1]. Така ситуація також 

потребує своєчасного коректного інформування.

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

18 жовтня 2018 р. у Львові провели тестове 

сповіщення з увімкненням електричних сирен і 

передаванням словесної інформації та провели такі 

опитування (іл. 2) [2].

У період НС для людини найважливіше негайно знати 

що сталось, які масштаби, як діяти та куди потрібно 

евакуювати потерпілим. Така інформація повинна 

надходити якомога швидше. У своїх спостереженнях 

Tsuneo Ichiguchi зауважує, що після інформування 

про небезпеку для людини життєво необхідно знати 

про безпеку близьких і мати зв’язок з ними [8]. Це важ- 

ливіше, ніж інформація про транспорт, продукти хар-

чування  чи постачання електроенергії в цій ситуації.

 

У більшості економічно розвинених країн сповіщення 

про небезпеку відбуваються на державному рівні 

та регулюються відповідними органами. Для 

отримання інформації про НС достатньо мати 

при собі мобільний пристрій. Також, діє багато 

мобільних додатків, що адаптовані до конкретних 

ситуацій в окремих країнах. Реалізовані сповіщення 

та інформування про НС через соціальні мережі. 

Наприклад, у масштабних катастрофах Фейсбук 

забез печує функцією сповіщення про НС, запитує 

підтвердженням чи користувач в безпеці чи потребує 

допомоги. 

       Проблема

В Україні у разі НС по місту уривчасто звучать 

електросирени, спрацьовують вуличні гучномовці 

тривалістю 3-5 хвилин. Цей сигнал означає “Увага 

всім”. Після сигналу потрібно ввімкнути телебачення 

чи радіо та чекати новин. Так вказано на сайті 

Поведінка та типові реакції людей у 

надзвичайних ситуаціях.

Стадії розвитку НС, від її масштабу та кількості 

жертв, до тривалості дії ситуації та закінчення, 

взаємопов’язані з поведінкою людей. Джон Ліч 

спостерігав і аналізував поведінку в різних стресових 

ситуаціях, вивчав зміну уваги та пам’яті при переляку, 

вплив візуальної навігації в стані паніки. Учений 

проводив дослідження на тих, хто вижив. У результаті 

автор висунув теорію 10-80-10, де 10% людей при 

НС будуть діяти в спокійному й поміркованому стані; 

80% — будуть у паніці та не зможуть розсудливо 

швидко діяти, 10% — будуть діяти в зворотному шлясі 

до виживання, тобто їхні дії лише змешать шанси 

на те, щоби врятуватись. 10% людей, які зазвичай 

виживають, приймають рішення, розподіливши дії 

за пріоритетами. Решта потенційних потерпілих 

відчувають себе хворими, у них пришвидшуєть-

ся серцебиття, підвищується пітливість, мозок 

тимчасово блокується і виробляється вузьке ту-

нельне бачення. У такому стані потерпілому стає 

складно приймати рішення [10].

Реакція при  попередженні про НС  поділяється   на 

два стани:

1. Застереження населення.

Як вказує Джон Ліч у книзі “Survival Psychology”, 

коли люди дізнаються про можливу загрозу, то, 

як правило, не діють ніяк — це досить поширене 

відчуття особистої невразливості. Люди вважають, 

що небезпека їх промине, і мало хто буде намагатись 

уникнути загрози. До того ж, щоби переїжджати 

з дітьми, залишати друзів, родичів, потрібно бути 

готовим, оскільки це передбачає багато фізичних 

зусиль і фінансових витрат. Кошти — це наступна 

причина ігнорування факту загрози. І третій фактор, 

який зупиняє людей в пошуках порятунку — це 

міф. Суспільству властиво вважати, що думки про 

небезпеку та підготовка до неї тільки притягують її, а 

якщо менше думати про це, то нічого не станеться. 

2. Сповіщення про загрозу.

У цей період люди бачать за новинами, чують 

сигнали оповіщення, отримують повідомлення, 

що наближається загроза. Цей стан може тривати 

від однієї хвилини до кількох днів. Як правило, на 

цьому етапі поведінка людей стає неадекватною та 

часто неефективною. Fritz і Marks (1953) довели, що 

кількість жертв більша в разі отримання раптового 

повідомлення, ніж кількість жертв серед тих людей, 

які отримували тривалі попередження або не 

отримували їх взагалі.

“Користувачі не читають контент, а 

сканують його”  

Що більше в користувача попереднього досвіду з 

елементами інтерфейса, то простіше їх розрізнити. 

Відповідно, це зменшує когнітивне навантаження. 

Тому більшість інтерфейсів використовують 

стандартний порядок і структуру UI. За теорією 

Міллера, людина може тримати в короткочасній 

пам’яті до 7 +/- 2 основних елементів, але багато 

І Л Ю С Т Р А Ц І Я  1 . Графік жертв за останні роки від різних НС

І Л Ю С Т Р А Ц І Я  2 . Результати опитувань про якість сигналу “Увага всім!”. М. Львів, 2018 р.

Але чи знають люди що робити, коли чують сигнал? 

Кілька років тому, після такого ж тестового сповіщення 

спостереження засвідчили, що люди не покинули своїх 

справ і практично не зреагували на сигнал, більшість 

мешканців не знали як поводитися в такій ситуації [4]
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Вимоги до змісту та дизайну 

електронних сповіщень про НС

Вигляд повідомлень є не менш важливими, ніж їхній 

функціонал. Незрозуміло спроектований інтерфейс 

може призвести до маси проблем, як помилкове 

сповіщення на Гаваях. 

Вимоги до змістового наповнення у НС 

Сформовано на основі досліджень Корі Лебсона [11] 

та Джейкоба Нільсена [12]:

• Система повинна вчасно сповіщати про НС.

• Сповіщення повинна містити заголовок — тип заг-

рози, короткий опис на 3-4 рядки, у якому йдеться 

про те, що сталось, і в окремих випадках — вказані 

можливі наслідки (іл. 4).

• Текстове наповнення повинне бути викладене 

зрозумілою і доступною мовою. 

• Повинна супроводжуватися наступна інформація 

про можливе вирішення, або уникнення проблеми.

• Мінімалістичні об’єкти та скорочений вміст 

інформації, щоби користувач не гортав сторінку 

довго, забуваючи, що вказано на початку.

• Візуальне пояснення до тексту, а саме — іконки та 

символи (іл. 4).

• Повинні бути вказані контакти швидкої допомоги 

відповідно до ситуації.

Вимоги до візуального дизайну [14]: 

1. Використовувати прийнятні кольори для сповіщень 

різного характеру (іл. 5)

• червоний — “небезпека”, найвищий рівень небез-

пеки. Сповіщає, що загроза наближається, і діяти 

потрібно негайно, бо є ризик постраждати;

• оранжевий — “попередження” про майбутню 

небезпеку, яка відбудеться. В Україні у разі НС згідно з 

нормами охорони праці не використовується;

• жовтий — означає “обережно”, застереження про 

потенційну небезпеку. Як правило, відображає 

фізичну загрозу;

• зелений — нагадування, безпечні інформативні 

повідомлення та поради як діяти у випадку загрози;

• синій — “звернути увагу”. Позначає правила та 

інструкції. Найкраще асоціюється із заходами безпеки 

та технічним обслуговуванням.

2. Використовувати прийнятні форми, знаки для 

різних сповіщень [13]:

• трикутник жовтий — означає «звернути увагу»;

• круг синій і білий знак — позначає обов’язкові дії, 

щоб уникнути загрози;

• круг з діагональною лінією — позначає заборонені дії;

• квадратна прямокутна форма і знак посередині  — 

інформаційний знак, може бути позначення виходу, 

місця розташування укриття тощо.

3. Використовувати звичні шрифти без засічок 

(як Veranda чи Helvetica) для швидкої взаємодії з 

користувачем. Для заголовків коротких попереджень 

слід використовувати всі прописні літери, а для 

опису — нижній регістр літер (іл. 4). 

4. Дотримуватися мінімалізму й уникати зайвого 

символа чи елемента, оскільки в екстрених ситуаціях 

кожна секунда уваги користувача є цінною. 

Отож, у дизайні мобільного додатку повинні бути 

загальноприйняті стандартні кольори для оповіщень, 

що позначають — чи це небезпека, чи застереження, 

дизайнерів стверджують, що це не стосується 

дизайну веб та мобільних інтерфейсів, і не варто 

на цьому числі обмежуватись. Але в стресовому 

стані, робоча пам’ять пошкоджена і людині складно 

запам’ятовувати попередньо вивчену інформацію.

Звуження уваги в періоді надзвичайної ситуації ще 

називають — тунельне бачення. Це явище пояснює 

закон Хіка — збільшення кількості виборів відповідно 

збільшує для прийняття рішення. Цей принцип 

основний у дизайні інтерфейсів для надзвичайних 

ситуацій, бо користувач повинен швидко приймати 

рішення.

У січні 2018 року на Гаваях по всіх телефонах 

прозвучало сповіщення про наближення балістичної 

ракети та вказівка: “Негайно шукати укриття!”. 

У цей момент здійнявся хаос, ніхто не знав, де 

знаходяться укриття. Через 38 хвилин після першого 

сповіщення з’явилося наступне повідомлення, що 

це була помилка [16]. У цьому випадку звинувачують 

дизайнера, що розробляв інтерфейс системи [5] (іл. 3).

Розглянувши цю проблему детально, Fairpixel 

запропонував наступне візуальне вирішення цього 

інтерфейсу (іл. 3). Він поділив весь процес вибору 

сповіщення на три кроки зменшивши візуальне на-

вантаження на користувача. Дизайнер чітко виділив 

реальне сповіщення від тестового, поділив типи 

сповіщень для різних випадків та, що найважливіше, 

додав додатковий крок, який підтверджує дію або 

дає змогу скасувати її. Такий інтерфейс дав би час 

користувачеві переконатися чи правильний вибір він 

зробив і, відповідно, уникнути проблеми. 

Класифікація електронних 

сповіщень у НС

Електронні сповіщення роблять користувача 

прив’язаним до приладу. Вони набувають різної 

форми: візуальні повідомлення, звукові сигнали, 

вібрація. Сповіщення можуть бути різного масштабу: 

контекстні, коли застосовуються до окремих UI-

елементів і глобальні — застосовуються до системи 

загалом. Для сповіщень про НС використовується 

глобальний тип повідомлень. Таке сповіщення пе-

рекриває доступ до всіх UI-елементів на екрані 

і видиме лише діалогове вікно. Такий метод 

застосовується з метою звернути всю увагу 

користувача на контент у повідомленні. 

У разі НС сповіщення можуть бути такого характеру: 

• критичні  — сповіщають про загрозу, що вимагає 

негайних дій для уникнення катастрофи;

• інформаційні — надають менш термінову інфор-

мацію, діють як попередження про те, що й коли 

може статись;

• тестові — перевіряють, чи програма працює коректно.

Критичні сповіщення, а саме про НС, поділяються на 

такі типи відповідно до поведінки людини:

• застереження — повідомлення про потенційну 

небезпеку; 

• попередження — повідомлення про небезпеку, 

яка відбудеться, але ще не критичного рівня 

(застосовується таке сповіщення рідше, ніж інші).

• небезпека — повідомлення найвищого рівня кри-

тичності, коли загрозу не обійти й діяти треба негайно.

І Л Ю С Т Р А Ц І Я  3 . Зліва — дизайн реального інтерфейсу системи, справа — запропоноване рішення

І Л Ю С Т Р А Ц І Я  4 . Як повинно виглядати повідомлення про небезпеку.
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чи поради. Але тут важливо врахувати людей з 

хворобою колірної сліпоти, особливо поширені 

дейтеранопія та протанопія, що переважно 

характеризуються нерозрізненням червоного та 

зеленого кольорів (іл 5). 

Сервіс сповіщення про загрозу повинен містити 

основний функціонал [9]:

— відображати карту онлайн;

— автоматично підключати геолокацію користувача 

через GPS;

— завантажувати дані та місцезнаходження;

— працювати на різних операційних системах.

Найпоширеніші операційні системи: Android – 69,8 

% користувачів та iOS – 28,62%. З 12-тої версії iOS 

сповіщення на обох операційних системах виглядає 

подібно, коли екран заблокований (іл. 9). 

І Л Ю С Т Р А Ц І Я  5 . Кольори, які бажано застосовувати для сповіщень відповідного характеру. Та порівняння як 
ті ж кольори сприймають люди з колірною сліпотою.

І Л Ю С Т Р А Ц І Я  7 . Види мобільних додатків.

І Л Ю С Т Р А Ц І Я  6 . Мобільні додатки в Україні в світі.

Класифікація мобільних додатків 

інформування при НС

Мобільні додатки для інформування у випадку 

НС поділяються на категорії відповідно до їхніх 

сценаріїв. Щоби зрозуміти, які є види мобільних 

додатків, пов’язаних із загрозами, було розглянуто 

250 прикладів, які є на Google play, та згруповано 

відповідно до однакових сценаріїв (іл. 7) [6].

  

Як видно з графіка, мобільних додатків, які сповіщають 

про НС або інформують як діяти, є менше, ніж додатків, 

які надають допомогу при проблемах зі здоров’ям. 

Для прикладу було взято чотири мобільні додатки 

інформування про НС, що популярні за кордоном. 

First Aid — належить до другої категорії, додаток 

з інструкціями як діяти у екстрених ситуаціях зі 

здоров’ям, інструкції при надзвичайних ситуаціях. Нас-

тупні додатки інформують про НС і де це відбувається 

відповідно до актуальних проблем у цих країнах (іл. 6).

Fogo Cruzado — показує точки, де в цей момент 

відбувається перестрілка, збройний напад. Користувачі 

мають доступ, щоби вказати місце та подію, якщо є 

свідками критичної ситуації; 

Yurekuru call  — сповіщає про наближення землетрусу 

та відображає на карті місця й амплітуду поштовху; 

Red Alert — сповіщає про наближення ракети за 

хвилину або кілька секунд.  

В Україні відносно нещодавно, у грудні 2018 р., з’явився 

мобільний додаток “Саморятівник”. Основна його 

функція — у ситуації небезпеки викликати допомогу 

та сповістити близьких. Після натискання на кнопку 

SOS автоматично надсилається смс-повідомлення 

з координатами місця перебування. Інші додатки є 

інформативними. «Абетка ДСНС» містить кнопки які є 

посиланнями на сайт, тому додаток не є повноцінно 

функціональним, бо в режимі офлайн неможливо 

щось дізнатись.

У теперішньому становищі в Україні свідки та 

потерпілі в зоні воєнних дій та інших надзвичайних 

ситуацій самостійно звертаються до соціальних 

мереж (Вконтакте, Facebook, Youtube) як до надій-

ного ресурсу інформації, діляться фото та відео-

матеріалами, дають різні поради. Мало людей знає про 

існування згаданих додатків. Щоби зрозуміти основ-

ні потреби користувачів при НС, були проведені 

інтерв’ю зі свідками, які були в небезпеці, та рідними, 

які переживають за своїх близьких, що перебувають у 

небезпечній зоні.   
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Для інтерв’ю були підготовлені наступні питання: 

— У якій надзвичайній ситуації потерпали?

— Звідки дізналися про стан ситуації та як відбулося 

сповіщення про  подію?

— Де знаходилися під час події?

 — Чи переживали подібні ситуації попередньо? 

— Як дізнавалися про наступні дії в період НС?

 — Як комунікували з друзями та близькими?

У результаті проведених опитувань були складені 

схеми послідовних дій потерпілих і тих, хто турбується 

про рідних, які перебувають в зоні небезпеки. 

Наступним кроком, були визначені основні потреби 

користувачів та поділені в порядку спадання від 

найбільш пріоритетних до менш пріоритетних від 

початку дії НС. Хоч потерпілі перебували в різних 

ситуаціях, проте першочергові потреби ті самі (іл. 8).

Висновки
Як доводить дослідження, на відміну від багатьох 

країн, на сьогодні в Україні ще немає електронної 

системи сповіщення про надзвичайні ситуації, що 

надсилає повідомлення на мобільні телефони. А при 

чинній системі “Увага всім!” не всі люди розуміють, 

що це означає і що потрібно увімкнути радіо та теле-

бачення, щоби бути повністю поінформованим [4].

Перед тим, як почати роботу над створенням 

сервісу в разі НС, потрібно визначити тип додатку, 

чи одностороння чи двостороння комунікація, 

оскільки від цього залежить обсяг роботи не тільки 

для дизайнера, але й для інших залучених сторін.

У дизайні слід пам’ятати:

• Про закон Хіка — тунельне бачення в стресовому 

стані. Менше опцій — менше затрити часу на вибір.

• Сервіс  також повинен повідомляти про покращення 

ситуації.

• Реалізувати автозапуск мобільного додатку, коли 

надходить сповіщення про небезпеку. Це означає, 

що при аварії мобільний додаток подає сигнал та сам 

вмикається, тому після розблокування екрану корис-

тувач побачить глобальне сповіщення на весь екран.

• При виборі кольору, варто заміняти зелений колір 

на синій для позначення безпечних місць тому, що 

люди з хворобою колірної сліпоти не розрізняють 

червоний колір від зеленого — тобто колір небезпеки 

від безпеки.

• Сервіс повинен бути максимально легким і швидко 

завантажуватися — менше фотографій, більше 

векторних елементів [7]; 

• дати користувачу можливість контролювати 

звук сповіщення, місце розташування з яких 

надходитимуть сповіщення.

Найефективніший метод, щоби зменшити кількість 

жертв, — збільшити їхню обізнаність як уникнути 

надзвичайної ситуації, а не як вижити.
І Л Ю С Т Р А Ц І Я  8 . Основні потреби користувачів в період НС.
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У дослідженні проведено аналіз соціально-інформаційних плакатів 
медичного спрямування на основі зібраних матеріалів, представле-
них в українських лікарнях. Простежений процес їхнього розвитку та 
становлення. Наведено й обґрунтовано недоліки проаналізованих со-
ціально-інформаційних плакатів медичного спрямування.

Public Health Information posters are analised in this study. Research is 
based on the collected posters that are presented in Ukrainian hospitals. 
The process of their development and formation is described in the article. 
The main problems of social informational posters with medical direction 
are presented and substantiated.
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У той час, коли лікарі рятують хворих пацієнтів, 
санітарно-просвітницька діяльність скерована 
на попередження здорової частини населен-
ня.Однією з найпростіших і, водночас, дієвих 
складових просвіти людей у медичній сфері 
є соціально-інформаційні плакати. Основною 
метою цієї графіки є доступне та лаконічне до-
несення до мас медичної інформації. Читач має 
більше шансів зрозуміти та запам’ятати склад-
ну наукову інформацію, якщо вона представле-
на у вигляді інфографіки.

Кожному з вас доводилось очікувати своєї чер-
ги в лікарні чи поліклініці та можливо, помира-
ючи з нудьги, комусь спадало на думку зверну-
ти увагу на інформацію, якою заповнені стіни. 
Якщо так, то вам пощастило ознайомитись із 
методами інформування суспільства та поши-
рення медичних знань –  соціально-інформацій-
ними плакатами або санітарними бюлетнями.

“Санітарний бюлетень –  це ілюстрований сані-
тарно-просвітній плакат, присвячений тільки 
одній темі. Тематика повинна бути актуальною 
і вибиратися з урахуванням завдань, що стоять 
перед сучасною охороною здоров’я, а також 
сезонності та епідеміологічної ситуації в цьо-
му регіоні. Заголовок виділяється великим 
шрифтом. Назва повинна бути цікавою, інтри-
гуючою, бажано при цьому не згадувати слово 
“хвороба” і “профілактика”, –  дає визначення 
сайт студопедія [1].

Сайт “Медична справа” характеризує санітар-
ний бюлетень як твір графічного мистецтва, по-
винен бути лаконічним, помітним кольоровим 
зображенням з коротким текстом. Важливим 
фактором також є легка читабельність з дале-
кої відстані. Також на сайті вказано перелік ос-
новних вимог до плаката:

• актуальність;

• розкриття теми через знайомі людині символи 

й образи;

• чітка вираженість основної ідеї, тобто наявність 

головної думки, що пов’язує всі елементи (вираз-

ність форми викладу та зображення);

• переконливість змісту;

• дохідлива форма викладу (текст має бути кон-

кретним і з чіткою метою);

• сучасність і професіоналізм образного рішення;

• оригінальність;

• наочність знакових елементів (чіткість зобра-

ження, виділення основних смислових моментів)

• наявність провідного кольору, відповідно до 

якого підбирають інші (рекомендується використо-

вувати не більше чотирьох кольорів) [2]. 

Упродовж років, зміни влади та медичні рефор-
ми напряму впливали на розвиток і становлен-
ня санітарних бюлетенів. Для більш детально-
го ознайомлення з їхнім розвитком і розуміння, 
чому ми сьогодні “Маємо те, що маємо”, варто 
повернутися в недалеке минуле.

“Працюю в медичній галузі від кінця 80-х років. Під 
час навчання в медичному інституті мав нічні чер-
гування як санітар і фельдшер швидкої допомоги 
та медбрат у  протитуберкульозному диспансері, 
проходив виробничу практику в  інших лікуваль-
них установах. Загальноприйнятою практикою в ті 
часи було доручити виготовлення санбюлетнів се-
редньому медичному персоналу або студентам. За-
давалась тема, наприклад, “Профілактика туберку-
льозу”, “Дієтичне харчування”, “Правила особистої 
гігієни” тощо, а вже безпосереднє змістове напов-
нення бюлетеня у більшості випадків залишалося 
на розсуд молодого співробітника. Для цього ви-
користовувалася науково-популярна література, 
з  якою можна було ознайомитись у  спеціалізова-
ній бібліотеці. У  той час, за умови відсутності за-
собів друку, дуже цінувалося вміння писати пером, 
заголовок наносився тушшю. Віталося розміщення 
якогось тематичного малюнка. Текст писався від 
руки, але якщо була можливість, то набирався на 
друкарській машинці, ” —

розповідає доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спор-
тивної медицини, керівник медико-психологічного центру Буковинського дер-
жавного медичного університету, позаштатний експерт з медичної психології 
та психотерапії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної держав-
ної адміністрації   Поліщук Олександр Юрійович.
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Так історично склалося, що ще 15-20 років тому 
працівники медичних закладів отримували 
обов’язкові завдання щодо розроблення сані-
тарних бюлетенів. Ситуація складалася наступ-
ним чином –  медична просвіта лягала на плечі 
людей, які безперечно знали про що потрібно 
інформувати, але поняття не мали як цей мате-
ріал візуалізувати. Відсутність тісної співпраці 
представників медичної сфери з дизайнерами 
спричинила велику кількість неякісної медичної 
інфографіки та оманливу віру в те, що медична 
просвіта не потребує дизайнерського впливу. 
Докази у вигляді ручних «витворів мистецтва»  
ще й досі можна побачити в окремих лікарнях. 
Аплікація, кольорові олівчики, клей ПВА, ват-
ман, який інформує про життєво необхідні речі, 
і невже цього досить, щоб застерегти людину 
від інфікування серйозними захворюваннями?

Наступним етапом розвитку подання санітар-
них бюлетенів стало потрапляння останніх під 
владу маркетингу. Перейшовши у друкований 
формат, санбюлетені, на превеликий жаль чи-
тачів, не стали набагато візуальновиразніши-
ми. А працювало це так –  санбюлетень інфор-
мував людей про якесь конкретне явище, до 
прикладу, поради для вибору правильного ди-
тячого одягу, і одразу ж рекламував магазин, 
де його можна було купити (іл.3). Частіше це 
була реклама медичних препаратів.

Реклама зазвичай є нещадною до людей, бо 
присутня завжди й всюди і ніхто не може уник-
нути її. І тому, читаючи санітарний бюлетень, 
люди автоматично піддавались її впливу. Не-
зважаючи на те, що бюлетені стали частиною 

маркетингового ходу, вони продовжували бути 
все тими ж нещадно захаращеними текстови-
ми блоками, “газетними розворотами”, які не 
привертали уваги та погано запам’ятовувались, 
якщо взагалі комусь доводилось їх читати.

Приблизно три роки тому рекламу на санбю-
летнях заборонили, натомість почали центра-
лізовано випускати тематичні медичні плакати. 
Якість подання інформації не покращилась.

Із проведенням реформ у сфері здоров’я на-
решті з’являється надія на актуальне, чітке, 
зрозуміле, професійне подання інформації для 
пацієнтів. На цьому етапі МОЗ періодично ви-
кладає на свій сайт Дайджести –  восьми сто-
рінкові брошурки, у яких йдеться про зміни 
в охороні здоров’я. До сьогодні читач може оз-
найомитись з дванадцятьма такими брошура-
ми. До кожного випуску Дайджесту додається 
спеціальна вкладка з корисною інформацією 
для пацієнта. МОЗ рекомендує друкувати її та 
розміщувати на інформаційних дошках у ме-
дичному закладі. Листівки розміщуються за-
звичай за ініціативи головного лікаря, тому 
їх можна побачити не у всіх лікарнях чи полі-
клініках. Така інформація подається у вигляді 
чорно-білої листівки формату А4 з іконками та 
ілюстраціями. У деяких випадках можна зустрі-
ти кольорові плакати з такою інформацією на 
більших форматах.

Незважаючи на розвиток та старання міністер-
ства охорони здоров’я, стан більшої частини 
соціально-інформаційних плакатів медичного 
спрямування залишається незадовільним.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У ОФОРМЛЕННІ 
СОЦІАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ПЛАКАТІВ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ:

СТАРОМОДНІ ПІДХОДИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ

Не беручи до уваги актуальність текстової ча-
стини плакатів, стилістика та засоби подачі, 
використані у санітарних бюлетнях, є досить 
антикварними. “Cучасність і професіоналізм 
образного рішення”, згідно із сайтом ”Медич-
на справа” [2], є важливими характеристиками 
санітарного бюлетня. Даний фактор відповідає 
за привернення та збереження уваги читача. 
Стилістика повинна бути відповідною та акту-
альною, що може викликати труднощі, адже 
дизайнер має справу із медичною сферою. Але 
достеменно можна твердити те, що часи, коли 
дизайн у редакторах Power Point, Paint чи Word 
був прийнятним, давно минули.

ІЛЮСТРАТИВНІ
ЕЛЕМЕНТИ

Британські дизайнери-дослідники Катеріне 
Стоунс та Майк Джент [3] опрацювали певну 
кількість англійської медичної інфографіки та 
виділили 10 імовірних категорій ілюстрованих 
елементів. (іл 4) Дані категорії є актуальними 
і для української медичної інфографіки. Але, 
в свою чергу, не завжди використовуються по 
призначенню. Іноді творці бюлетенів використо-
вують забагато категорій одночасно, в інших ви-
падках –  ілюстрації не репрезентують потрібний 
контекст та характер або спрямовані до іншої ці-
льової аудиторії. Трапляються такі випадки коли 
ілюстрація є на тонкій межі із декорацією. Або 
коли їх занадто багато і вони втрачають свою 
суть і перевантажують основну інформацію.

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ

Весь дизайн на світі існує лише через те, що 
в кожної вивіски, брошурки, упаковки чи посте-
ра є своя цільова аудиторія. І звичайно ж сан-
бюлетені –  не виняток. На перший погляд, ця ін-
фографіка (іл 5) скерована на дитячу аудиторію. 

Яскравий колір, анімалістичні персонажі –  наче 
ілюстрації з книжки для діток дошкільного віку 
або молодших класів. Насправді цей плакат 
інформує про одну з найсерйозніших невилі-
ковних хвороб у світі. Ймовірність прочитання 
цієї інформації людьми, яким вона призначена 
зменшується через невідповідність ілюстрацій 
і змісту плаката. Віковий спектр відвідувачів 
лікарень чи поліклінік  є одним з найширших, 
який взагалі трапляється. У зв’язку з чималою 
цільовою аудиторією, перед розробниками 
медичної інфографіки постає досить нелегке 
завдання – догодити всім, точніше –  зробити 
так, щоб інформація була донесена до якомога 
більшої кількості людей.

РОБОТА
З КОЛЬОРОМ

На жаль, в даному пункті, мова йтиме про її від-
сутність. Українські джерела, які розповідають 
про санітарні бюлетені, радять використовува-
ти не більше чотирьох кольорів до всіх елемен-
тів плаката. Часто доречним є використання 
провідного кольору, від якого походять інші. 
Це дозволяє фокусувати читача на інформації 
відповідно до рівня її важливості. Колір пови-
нен відповідати тематиці плаката, не повинен 
ускладнювати читабельність і впізнаваність 
елементів. Фон у вигляді жовторожевого гра-
дієнта значно погіршує видимість червоних лі-
тер на ньому (іл 6).

РІЗНА СТИЛІСТИКА НА 
ОДНОМУ ПОСТЕРІ

Це більшою мірою стосується аплікаційних 
санітарних бюлетенів, коли ілюстрації чи інші 
елементи дизайну вирізані з різних джерел 
і з’єднані в одній композиції. Такий підхід фор-
мує абсолютний безлад. Трапляються випадки, 
коли використана різнопланова стилістика (ілю-
страцій до прикладу) є недоречною. На плакаті 
“Народжуйте з задоволенням” (іл 7) подано ко-
льорові плашкові та чорно-білі схематичні ілю-
страції. Складається враження, що автор плака-
ту намагався виділити інформацію ілюстраціями, 
але згідно зі змістом можна спостерігати, що 
вона є  досить рівноцінною.
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ВІДСУТНІСТЬ СІТКИ
ТА ІЄРАРХІЇ

При розробленні санітарних бюлетенів і великої 
кількості дизайнерських матеріалів дуже важ-
ливим аспектом є присутність сітки та вирів-
нювання елементів по ній. Це дозволяє компо-
нувати всі елементи в гармонійну композицію. 
Створення сітки подібне до ескізування, воно 
дає змогу логічно сформувати всі складові ін-
фографіки та вибудувати ієрархію. Доктор Ка-
теріне Стоунс та доктор Майк Джент проводили 
дослідження на відстежування погляду читача 
[3]. 42-м людям було представлено приклади 
трьох різних макетів інфографіки. Переглядаю-
чи макет, базований на сітці, людський погляд 
рухався за досить передбачуваною траєкторією 
(іл 8). На великій кількості дослідженої медич-
ної інфографіки, яка наповнює місцеві лікарні, 
досить важко передбачити, яка інформація є 
наступною до прочитання. В ідеалі, інформація 
на постері повинна вести глядача від найбільш 
важливої до другорядної, а не навпаки. Для 
визначення найважливішої інформації мож-
на спробувати примружити очі, ті елементи, 
які залишаться у фокусі, і будуть виступати як 
найсуттєвіші. На санбюлетені (іл 9) таких еле-
ментів після примруження утворюється занадто 
багато, це означає, що тут немає точки фокусу-
вання, а отже, немає ієрархії, а самої інформації 
занадто багато.

КІЛЬКІСТЬ
ІНФОРМАЦІЇ

Близько десяти років тому для того, щоб потра-
пити на прийом до лікаря, людям доводилося 
нудитися в нескінченних чергах. У них був час, 
який вони були готові зайняти якимось видом 
діяльності. Від безвиході, а іноді ще й через 
цікавість, багато хто звертав увагу на санітарні 
бюлетені, вщент заповнені абзацами, набрані 
невеличким кеглем. Багато часу –  багато ін-
формації. Сьогодні із швидким розвитком тех-
нологій людям є чим зайнятися в чергах, яких 
переконливо обіцяють позбутись. Тому великі 
блоки тексту їх не те, що не цікавлять, а часті-
ше за все навіть відлякують. У зв’язку із цим 
важливо, щоб інформація була лаконічною, ро-

зумно організованою, щоби не забирати багато 
часу на прочитання, і візуально привабливою, 
щоби привертати увагу. А. Джером, Джулер 
Бонні та Л. Дрююніані у власній книзі “Creative 
Strategy in Advertising” [4] розповідають чита-
чам: ”Щоденно ми отримуємо сотні, а то й ти-
сячі рекламних комерційних повідомлень. Але 
завдяки селективному сприйняттю люди здат-
ні не помічати ті, які не хочуть бачити чи чути. 
Згідно з результатами дослідження, з 1500 
щоденних рекламних повідомлень середньо-
статистичний споживач сприймає тільки 76.” 
Від кількості інформації на Санбюлетені іноді 
залежить чи почнуть його читати взагалі.

ПОДАЮТЬСЯ У ЧОРНО-
БІЛОМУ ФОРМАТІ

Дайджести Міністерства охорони здоров’я, про 
які згадувалося раніше, подаються до друку 
в чорно-білому форматі, таким чином вони про-
сто губляться на стінах лікарень.

ВІДСУТНІСТЬ СТАТИСТИКИ: 
ГРАФІКІВ ТА ДІАГРАМ

По-перше, такий вид подачі інформації є лег-
ким для запам’ятовування та розуміння люди-
ною. Він забирає менше часу для ознайомлен-
ня і виглядає привабливіше, аніж нескінченні 
блоки тексту. Доведено, що люди більш охо-
че звертають увагу на візуальні елементи, такі 
як: графіки, діаграми, схеми чи таблиці, аніж 
на текстову інформацію. Звичайно це напряму 
залежить від дизайну та складності візуальних 
складових. По-друге, дуже часто статистичні 
дані змушують замислитись людину набагато 
більше аніж проста констатація фактів, пояс-
нення суті хвороби чи застереження. Через 
часту байдужість у ставленні до власного здо-
ров’я, люди іноді нехтують правилами та пора-
дами медиків, але статистика –  це не настанова 
і не заборона, це реальні цифри, які змушують 
переглянути ставлення до власного здоров’я.

МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ ДРУКУ

Умови в державних лікарнях і поліклініках не 
завжди є ідеальними для ознайомлення із са-

нітарними бюлетенями. Погане освітлення, не-
доречне розташування ускладнюють доступ до 
отримання інформації. Але іноді на заваді ста-
ють самі бюлетені, а точніше матеріал, на яко-
му вони надруковані. Частіше зустрічаємо друк 
на глянцевому папері, який при потраплянні 
прямого сонячного світла вагомо відсвічує та 
ускладнює читання (іл.10). Звичайно, зобра-
ження на глянці виглядає дещо контрастніше, 
ніж на матовому покритті, але кольоровістю 
можна трішки знехтувати заради кращої види-
мості та підвищення комфорту для читача. Іноді 
матеріали, на яких розташована інформація, є 
настільки абсурдними, що в них можна розгле-
діти власне відображення (іл 11).

ІНФОРМАЦІЯ ВАЖКА ДО 
ПРОЧИТАННЯ ІЗ ВІДСТАНЕЙ

На всій вуличній рекламі: постерах, афішах, 
сітілайтах, банерах та інших носіях прийнято 
застосовувати великі, читабельні літери, щоби 
людина на ходу могла вловити суть інформа-
ції. Санітарні бюлетені не є винятком, звичай-
но з меншими відстанями, але факт швидкого 
сприйняття залишається незмінним. Навіть 
коли пацієнт знаходить потрібний кабінет і за-
ймає своє місце в черзі, плакат на протилеж-
ній стіні повинен залишатися читабельним. 
Більшість розробників старіших санбюлетенів 
нехтували цим правилом, втрачаючи таким 
чином велику кількість читачів. Щодо новітніх 
дайджестів ця проблема не була врахована 
та виправлена. Розмір листівки для пацієнтів 
складає 210 мм на 297 мм (тобто формат А4). 
Кегль шрифту, яким набрано заголовки, ста-
новить   близько 30 пунктів, а основного тек-
сту –  приблизно 10 пунктів. Цей розмір шрифту 
основної інформації при хорошому освітленні 
та стовідсотковому зорі читача починає втрача-
ти чіткість на відстані, приблизно 100 сантиме-
трів. При поганому освітленні, із наявністю вад 
зору, читання ускладнюється значно серйозні-
ше. Потрібно також враховувати той факт, що 
велику кількість цільової аудиторії лікарень та 
санітарних бюлетенів складають люди похило-
го віку, у яких допустимі вади зору при великих 
відстанях чи взагальному.

ПРОБЛЕМИ
ІЗ ВЕРСТКОЮ

У місцевих Санітарних бюлетнях допускають-
ся практично всі можливі типографічні та вер-
стальні помилки. Нижче наведено найбільш 
розповсюджені: 

• використання дефісу замість тире;

• велика кількість основного тексту, набрана 

прописними літерами;

• велика кількість тексту подано вивороткою;

• використання кольору для основного тексту;

• вдови та сироти;

• мінливий інтерліньяж;

• погано організовані абзацні відступи;

• закінчення рядка односимвольними словами;

• невідповідні поля для тексту в рамках;

• проблеми з кернінгом і трекінгом;

• недоречне вирівнювання тексту по всій ширині 

рядка [5]

ОДНОМАНІТНІСТЬ
ПЛАКАТІВ

Згідно із сайтом “Медична справа” дизайн кож-
ного медичного плакату, повинен бути автен-
тичним. Що ж, досліджених плакатів це не сто-
сується. Складається враження, що більшість 
санітарних бюлетнів було створено одною лю-
диною. Різні приклади продукції спеціалізова-
них фірми по розробці медичних плакатів, за-
звичай дуже легко відрізнити посеред інших, 
бо вони практично однакові або відрізняються 
лише незначними елементами. (іл.12)

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ

Часто проблеми із здоров’ям з’являються через 
незнання власного тіла. Тому людям важливо 
показати більше, аніж симптоми та методи лі-
кування, а й внутрішні процеси. Це завдання не 
з легких, яке неможливе без співпраці ілюстра-
тора чи дизайнера з представником медичної 
сфери то вимагає розуміння анатомії органів та 
принципів їхньої роботи. На жаль, інфографіка 
такого плану трапляється досить рідко (іл.13). 

06

07

08

09

10

11

12

13

14



4746

ЗАКОРДОННІ ПРОЕКТИ:

Незважаючи на те, що цілі медичної просвіти 
по всьому світу є схожими – попередження за-
хворювань і сприяння здоровому способу жит-
тя населення –  методи можуть суттєво різнити-
ся. Сторітелінг, анімація, ілюстрації, шрифтові 
композиції та багато інших засобів графічного 
дизайну, якими користуються розробники ме-
дичної інфографіки (соціально-інформаційних 
плакатів медичного спрямування) для доне-
сення меседжу.

Одним із цікавих експериментів у сфері соціаль-
но-інформаційних плакатів медичного спря-
мування є проект “Інноваційна інфографіка” 
[6], який вважається спільним дослідженням 
доктора Катерини Стоунс із університету Лід-
са та доктора Майка Джента з «Громадського 
Здоров’я Великобританії». Результатами цього 
дослідження була серія інфографіки, розміще-
на на основних вулицях Бредфорда та Лідса, 
присвячена проблемам якості повітря. Мета ро-
боти полягала в тому, щоби сповістити реципі-
єнтів про тривожно високі виміри забруднення 
повітря (використовуючи дані фактичної станції 
моніторинґу якості повітря на одній з найбільш 
завантажених доріг у Бредфорді), летальні ви-
падки, пов’язані із забрудненням повітря в Лід-
сі (шляхом розміщення робіт під автомобілем), 

взаємозв’язок між дизельними автомобілями, 
виробленими до вересня 2015 року, та кількі-
стю шкідливих оксидів азоту, які вони законно 
випускають. Британським дизайнерам-дослід-
никам вдалося розмістити інфографіку на вули-
цях міста, у місця, які є епіцентрами зображеної 
проблеми, таким чином даючи змогу глядачам 
глибше й чіткіше усвідомити суть проблеми. 
Вони буквально пов’язали числа з реальними 

об’єктами, яких вони стосуються, що немож-
ливо зробити на папері чи на сайті. Другий не-
ймовірно важливий аспект цього проекту – це 
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врахування того, що, у більшості випадків, від-
відувачами лікарні є люди, здоров’я яких уже 
похитнулося, і тепер їм потрібна допомога ліка-
ря, а застережливі плакати вже не зможуть за-
радити. Саме тому розміщення відомостей про 
здоров’я на вулицях міста збільшує імовірність 
привернення уваги потенційної цільової ауди-
торії. Цей та інші проекти британських дослід-
ників мають міцне підґрунтя, ґрунтоване на ре-
зультатах опитувань, досліджень, фокус-груп 
та інших методах збору якісних даних. Британ-
ська асоціація серця [7], у свою чергу, соціаль-
ними роликами, брошурами, рекламними та 
благодійними кампаніями робить серйозний 
внесок у розширення медичної обізнаності не 
лише мешканців Великої Британії, а й усього 
світу. Дизайнерам вдалося переступити межу 
невиразних і банальних статистичних даних, 
і дати змогу медичним кампаніям конкурувати 
та боротися за увагу глядача з масою реклам-
ної інформації, яка нещадно впливає на люд-
ську підсвідомість. Але, на відміну від реклами, 
ці плакати чинять лише позитивний вплив на 
здоров’я і медичну свідомість людства. (іл.16)

Слід зазначити також приклади, які дозволя-
ють отримати медичні знання у досить неочіку-

ваних інтерпретаціях: як-от комікси чи анато-
мічна нижня білизна. (іл.17, 18)

Ресурси Всесвітня організація охорони здоров’я 
(WHO) [8], Американська Асоціація Лікарень 
(AHA), [9] health.org.uk [10], visual.ly [11] та ба-
гато інших подають лаконічну ілюстровану ін-
фографіку у вільному доступі, готову до друку, 
заохочують ділитися нею в соціальних мережах.
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Сьогодні існує дуже багато способів популяризації 
медичної інформації: лекції, програми, радіопереда-
чі, відео, плакати, консультації з лікарями.

Медична інфографіка українських лікарень перебу-
ває на досить низькому щаблі власного розвитку, 
тому підпадає ризику бути витісненою більш сучас-
ними методами. Більшість її представників вигля-
дають поза часом і  є неякісними. Старі зразки не 
оновлюються, якість нових часто залишається на та-
кому самому рівні.

Дизайнерська галузь соціально-інформаційних пла-
катів, медичного спрямування є значно важливішою, 
ніж реклама, тому вона потребує уважнішого став-
лення і  більшого прояву ініціативи з боку всіх, хто 
відповідальний за її розроблення. 
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The study examines the main types of everyday signs as 
a part of linguistic lanscape A new term «crafted signs» 
is suggested, due to the specifics of manufacturing. The 

influence of standardized road signs on crafted signs was 
discovered. Credibility of the sign due to its content

У дослідженні розглянуто основні види приватних проявів 
мовного ландшафту, найпоширеніші методи комунікації, що 

в них застосовано. Сформульовано використання терміна «по-
бутовий знак» за специфікою виготовлення. Виявлено вплив 

стандартизованих дорожніх знаків на побутові. Визначено 
залежність правдоподібності знака від його змісту.

Ключові слова: мовний ландшафт, побутовий знак, 
дорожній знак, семіологія, знак, лексикод, ідеограма.

Key words: linguistic landscape, everyday sign, road sign, 
semioligy, lexicon, ideogram, craft signs.

Візуальні побутові знаки 
як елемент мовного ландшафту

Everyday signs as a part 
of linguistic landscape

Михайло Скоп

Mykhailo Skop
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Визначення мовного ландшафту

Публічний простір наповнений повідо-
мленнями, вираженими різними мовними 
формами. Дорожні знаки, вивіски, ого-
лошення – це одні з  багатьох складових 
явища мовного ландшафту – сукупності 
всіх проявів мов (і візуальних, і  тексто-
вих) певного середовища. Термін «мовний 
ландшафт» уперше використали Р. Ландрі 
та Р. Боургіс. У  контексті соціолінгвістики, 
це – сукупність «видимих мов у публічних 
і комерційних знаках на певній території, 
чи у певному реґіоні», [23, c. 23 – 49]. Тому 
під визначенням мовного ландшафту розу-
міється все: «…від рукописних наклейок до 
величезних комерційних рекламних щитів, 
наклейки на вхідних дверях, килимки з лі-
терами або ботанічні таблички з пояснен-
нями на деревах...» [13]. 

Тому причиною розбіжностей і  неможли-
вістю єдиної термінології є  різноманіття 
проявів мовного ландшафту, що не під-
падають під одні категорії, відмінності 
в  різних мовних середовищах і  реґіонах, 
і альтернативні підходи у вивченні питан-
ня. Тому термінологія мовного ландшафту 
стала окремим об’єктом дослідження, 
а  тому, що одним із найвагоміших аспек-
тів, які впливають на специфіку мовного 
ландшафту, є  локальні особливості. Над 
проблематикою відмінностей українського 
мовного ландшафту та окремих реґіонів 
працювала значна кількість дослідників 
[13] Зокрема, О. Олійник [13] Л. Белей [2. 
с. 36 – 40], Л. Біланюк [19, с. 256], А. Павлен-
ко [25, c. 36 – 57], О. Галай [4, с. 29], тощо.

Залежність знаків і технологій

Розглянемо групу знаків, які, відповідно 
до класифікації за жанром Л. Белея, на-
лежать до «текстів приватного сектору» 
[1, с.  11], проте в  площині не соціолінгві-
стики, а  графічного дизайну. До таких, 
зокрема, належать приватні знаки «обе-
режно, злий собака», «виїзд автомобіля», 
«пошта» та ін., які можна зарахувати до 
умовної групи «побутових знаків». Через 
урбанізацію і  розвиток технологій з’яв-

На нашу думку, найперше певний знак визначається застосу-
ванням у ньому певної форми мови. Як відомо, людина розу-
міє і формулює реальність лише вербальним шляхом [21, c. 
308]. Відповідно, усі невербальні знаки набувають значення 
лише з допомогою словесної мови [21, c. 68]. Тим не менше, 
візуальна комунікація в сучасному світі домінує над вербаль-
ною. Знаки, що імітують і  співвідносяться з  поняттями, які 
вони означають, є значно більш дієвими, ніж природні (наці-
ональні) вербальні мови [5, с. 69]. 

Доцільність ідеограм у дорожніх знаках

Є три види нефонетичного письма, широко використовувані 
в мовному ландшафті. Це піктограми, що означають предмет, 
ідеограми – не конкретний предмет, а ідеї, з ним пов’язані, та 
ієрогліфи, що утворюються з піктограм і ідеограм (формуючи 
частини слів). Вони можуть бути зрозумілими незалежно від 
того, якою мовою говорить людина, що підтверджує схожість 
передачі ідеї води на зразках писемності з Давнього Єгипту, 
Китаю та імперії ацтеків [7].

Тому в  умовах підвищеної небезпеки, де потрібна миттєва 
реакція на повідомлення, доцільніші саме нефонетичні знаки. 
Але їх застосування найзручніше для сприйняття лише в ко-
ротких повідомленнях. Так, ідеограма «висока напруга», ви-
ражена зображенням блискавки, швидше сприймається, ніж 
словосполучення «висока напруга». Більш складні повідом-
лення, що можуть бути передані лише кількома ідеограмами, 
простіше прочитати фонетичними знаками. 

Тому, що дорожній рух несе підвищену небезпеку, дорожні 
знаки переважно однокомпонентні – складаються з ідеограм 
і  лише частково доповнюються фонетичним письмом. Вони 
врегульовані законом. Задля полегшення міжнародного руху 
та підвищення безпеки на дорогах, в 1968 р. було введено 
Віденську Конвенцію про дорожні знаки й сигнали із чітки-
ми правилами характеристик і умов використання знаків [8, 
c. 55 – 117]. В Україні загальні умови і правила застосування 
дорожніх знаків врегульовано ДСТУ 4100-2002 [6].

Як і офіційні, приватно-офіційні, авторами яких є підприємці 
або об’єднання людей [1, с. 14], також регулюються. Зокрема, 
перелік знаків безпеки також є стандартизованим (в Україні 
нормативи, що стосується таких знаків, передбачені в ДСТУ 
ISO 6309:2007 [12], а  приватні, – створені безпосередньо 
приватними особами, – не підлягають жодному державному 
врегулюванню, тому «у кожній мовній спільності вони мають 
свої традиції» [1, с. 14], що веде до різноманіття в змістовому 
навантаженні та виборі засобів візуальної комунікації. Ціка-
вість викликають приватні знаки, створені кустарно,  і/або 
коли виконавець не є фахівцем, адже, через низку об’єктив-Іл. 1 «Виїзд авто» м. Львів

Іл. 2 «Тупик» м. Львів

ляються нові види візуальних знаків, що 
забезпечують нові комунікаційні потреби. 
з  поширенням електроніки, практично на 
всіх промислових і  громадських об’єктах 
біля штепсельних розеток вказується їх-
ній номінальний вольтаж, наприклад – 220 
в  (Згідно з Правилами охорони праці, під 
час роботи з  інструментами та пристроя-
ми, якщо в  приміщенні є  розетки різною 
номінальною напругою, то такі написи та 
візуальна відмінність розеток є обов’язко-
вими). Проте це відображає цікавий па-
радокс – цей знак, згідно з класифікацією 
елементів мовного ландшафту А. Павлен-
ка [24, c. 23 – 49], належить до офіційних. 
За визначенням П. Бакгауза – нисхідних 
(англ. top-down), тобто тих, що ініційовані 
«згори» органами влади. [18, c. 158]. Але 
їхній характер залежить не так від певних 
стандартів, як від умінь відповідальної за їх 
нанесення людини. Ці особливості, що ви-
никають  при створенні знака, викликають 
найбільше зацікавлення.

Через здешевлення поліграфії створені 
вручну знаки витісняються тиражованими. 
Це викликає трансформацію нових знаків, 
створених кустарно. Часто зустрічаються 
аматорські знаки, створені за допомогою 
цифрових технологій, що змінює їхні ко-
мунікаційні властивості. Через поступовий 
занепад ручного виробництва досліджен-
ня цієї галузі є необхідним для фіксації та 
аналізу явища, що, занепадаючи у  своєму 
звичному вигляді, набирає геть нових рис 
та проявів (іл. 1).
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них і  суб’єктивних причин, створюється 
унікальний об’єкт, що, чинить на реципієн-
та особливий ефект. Попри різноманіття, 
знаки, які можна згрупувати за способом 
створення до не тиражованих, у нас ви-
являють зацікавлення на предмет різно-
планового (а іноді неочікуваного) ефекту, 
який вони вчиняють, адже «цікавість до 
ефекту, а не до значення, є основний ви-
мір, що відбувся в наш електричний час, 
бо ж ефект включає в себе всю ситуацію 
цілком, а не просто якийсь рівень руху ін-
формації» [9, c. 464]. 

Визначення «Побутовий знак»

Пропонується термін «побутовий знак», що 
визначає групування не за призначенням, 
а за способом створення – у побутових 
умовах. Термін вводиться за аналогією до 
«побутового шрифта», який є милозвуч-
ним аналогом «марґінального», «безгра-
мотного» шрифта [16, с. 4]. Тож згадаємо 
і дорожні знаки, виконані в «домашніх 
умовах» із порушенням стандартів (іл. 2). 
Також слід згадати про залежність від ав-
торства, що пов’язано із правовим полем. 
У різних дослідників знаки поділяються на 
офіційні, приватно-офіційні і приватні [24, 

c. 23 – 49], нисхідні та висхідні [18] або 
горизонтальні та вертикальні (Дж. Кал-
лен) [22, с. 270–283]. У останньому поділі 
йдеться про комунікацію органів влади до 
населення згори вниз, але відсутність дії у 
зворотному порядку. Відповідно, стандар-
тизація впливає і  на створені приватно, 
проте особливості приватних не вплива-
ють на стандартизовані. Але одні приватні 
знаки впливають на формування інших. 
Тому доцільно розглядати опозицію стан-
дартизованого/саморобного в  контексті 
окремих рис. Але, враховуючи, що загаль-
ноприйняте значення вводить їх до різних 
категорій, пропонуємо відрізняти знаки 
за комунікативними моделями. Говоримо 
про «кібернетичну» і  «семіологічну», що 
дозволить розглядати лише засоби, харак-
терні цим моделям. Так, кібернетична оз-
начає передавання повідомлення точно, 
без викривлень [17, с. 29], а семіологічна – 
формування нових змістів за рахунок на-
явності різних лексикодів – вторинних ко-
дів, властивих різним групам носіїв мови. 
[21, c. 71]. Але кожен знак ґрунтується на 
лінгвістичному коді. Тож, попри різнома-
нітність, він так чи інакше підпорядкову-
ється коду, який обмежує комбінаторні 
можливості. [21, c. 71]. 

Групи ПЕМЛ

Розглянемо не лише побутові знаки, але 
й інші групи, що, згідно з думкою Л. Белея 
[1, с. 14], належать до приватних елемен-
тів мовного ландшафту (далі – ПЕМЛ).          
Загалом три групи.

 1. Написи на приватних будівлях – хоч 
розташовані на приватній або колек-
тивній території, беремо до уваги не 
розташування, а знаки, які ми зарахо-
вуємо до «побутових» за призначен-
ням: «пошта», «обережно, злий соба-
ка» (іл. 3) та ін. За способом створення 
вони поділяються на створені відправ-
ником повідомлення, або куплені го-
тові таблички. Це спричинено тим, що 
інформація на них не конкретизована. 
Адресантами є відвідувачі території.

 2. Приватні оголошення – виконує від-
правник, бо містять конкретну інфор-
мацію – розшук тварин, пропозиції ро-
боти та ін. (іл. 4) Складаються з тексту 
або тексту і  зображення. Створюється 
вручну або на замовлення. Спрямова-
ні на населення, що може зацікавитись 
в певній пропозиції/проханні.

Іл. 4  «Обережно, злий собака» м. Львів

 3.  Графіті – категорія, яку ми схильні поді-
лити на три умовні групи:

–    Спонтанні повідомлення – ті, що не мо-
тивують до конкретних дій (як реклама) 
і авторами яких, зазвичай, не є власни-
ки майна, на якому створюються. Сюди 
належать імена, нецензурні написи 
та ін. Сюди належить графіті. В відомі 
з прадавніх часів. При їх створенні ви-
користовувалися пігменти і кістки тва-
рин. Особливість, що матеріал диктує 
характер виконання [16, c. 17]. Спон-
танність призводить до випадкового 
місця нанесення, використання під-
ручних матеріалів, простоти, і швидкої 
руйнації. Адресантом є будь-яка особа 
(у випадку сакральних або окультних 
написів – надприродні сили).

–    Субкультура графіті представлена пе-
реважно теґами різної форми та роз-
міру. У  цієї субкультури розвинулося 
безліч напрямків, деякі з яких тяжіють 
до мистецтва.  Особливістю є  матері-
али – зазвичай це аерозольні фарби, 
маркери, а  також своєрідна терміно-
логія, правила та лексикон. Виконавці 
зазвичай зараховують себе  до цієї 
субкультури.

–    Телеграм-адреси. Явище, що можна за-
рахувати не до приватних, а комерцій-
них. Це реклама каналів Telegram – ур-
баністичні написи зазвичай, виконані 
аерозольною фарбою, або маркером , 
утворені адресою Telegram і виду нар-
котиків. Якщо теґи тяжіють до мисте-
цтва, то телеграм-реклама спрямована 
на вірне інтерпретування. Хоч терміни 
говорять про вузьку цільову аудиторію.

Ці жанри суттєво відрізняються. Але спіль-
не  домінування лексикодів. Зростання їх 
спричинене тим, що «сучасна міська кому-
нікація демонструє нові тенденції в житті 
суспільства, зв’язані з  посиленням особи-
стісного начала, динамізмом, спонтанністю, 
послабленням офіційності, прагненням 
мовної гри, варіативності, лібералізацією 
мови...» [11, с. 185–188].
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Саморобні дорожні знаки 

Якщо на раніше викладених прикладах зрозумілим 
є «горизонтальний» вплив знаків, то звернемося до 
«вертикального» впливу, що є виразним у самороб-
них дорожніх знаках. Попри те, що їх експлуатація 
є незаконною, вони зустрічаються часто, а спільною 
рисою є не акуратне виконання – помітно грубі маз-
ки. Найчастіше в побутових умовах виготовляються 
знаки, що забороняють в’їзд або зупинку, а також ін-
формують про тупик: «Проїзд без зупинки заборо-
нено», «В’їзд заборонено», «Зупинку заборонено», 
«Стоянку заборонено», «Рух прямо», «Тупик». 

Продовжуючи тему використання підручних мате-
ріалів у якості основи, слід згадати, що знак «Рух 
заборонено» також створюється на круглих білих 
накривках, а червона облямівка зазвичай відсутня. 
Але такий знак виконує свою функцію. Тож накри-
вка, прибита до рейки, трактується знаком «Рух 
заборонено». Це підтверджує, що «щось є знаком 
лише тому, що воно інтерпретується як знак чо-
го-небудь певним інтерпретатором» [10, с.  3]. Та-
кож часто знаки наносяться прямо на стіну будинку 
або ворота. Це характерно для «В’їзд заборонено», 
«Стоянку заборонено», «Зупинку заборонено», хоча 
кожен з них означає «Виїзд автомобіля». 

Цікавим прикладом зміни значення є  знак «До-
рожні роботи», який, до втручання, був «Пішохід-
ним переходом» (іл. 5). Зміна відбулася шляхом 
зняття зебри, а також домальовування груди землі 
й  лопати. Хоча трансформація не повна, бо «До-
рожні роботи» має мати жовтий фон. Та цю умову 

не дотримано. Враховуючи роз-
ташування припустимо, що ав-
торами були працівники. У  при-
ватних знаках імітація дорожніх 
не є  домінантною, проте окремі 
складові таки переймаються. Та 
частіше зустрічаються додаткові 
засоби, що залежать від змісту. 
Є такі поширені змісти:

–  «Виїзд автомобіля» без до-
даткових повідомлень. Тут 
вторинні знаки зазвичай від-
сутні. Може бути зображення 
автомобіля. 

–   Апеляція до ПДР – присутні 
дорожні знаки. Вони зазвичай 
не експресивні та не мають 
додаткових елементів, що не 
перешкоджає експресивному 
виконанню, яке виражається 
не лише характером знака, 
але і його масштабністю.

–   Можливість відправлення ав-
томобіля евакуатором. Зобра-
жено евакуатор, що забирає 
машину. Попри повідомлення 
про законну дію, зображення 
може містити авторську її ін-
терпретацію (іл. 6).

–  Погроза пошкодження авто-
мобіля. Найпоширеніше по-
відомлення «Не паркуватись! 
Штраф – лопатою по склу!», 
попри емоційність тексту, за-
звичай тиражоване та поз-
бавлене експресивності.

Сюди можна зарахувати «Бере-
жись автомобіля». Попри те, що 
він говорить, що з  двору виїжд-
жають автомобілі, одержувачем 
повідомлення є не водій машини, 
яка може загородити проїзд, а пі-
шохід, що може стати жертвою. 
Таких знаків є менше. Це дає зро-
зуміти одну з причин розміщення 
приватних знаків. Якщо офіційні 

спрямовані на підвищення безпеки та інформуван-
ня всіх категорій населення, то мотивацією приват-
них можна назвати забезпечення особистих потреб. 
Відповідно, суб’єктивна мотивація виражається 
«суб’єктивною» мовою.

«Обережно, злий пес»

Цікавим є знак «Обережно, злий пес» (далі – ОЗП). 
Поширений ще в  добу Античності [20], він збері-
гає риси та функції. Також по збережених зразках 
можна судити, які породи собак були в Давньому 
Римі. Важливим є  розміщення, що залежить від 
очікування адресанта. Якщо в Давньому Римі від-
відувачі очікували побачити собаку перед ногами, 
то зображення там і було, а зараз розташована на 
дверях, через які має зайти відвідувач, при чому 
максимально високо (на рівні очей).

Попри те, що відповідно до Правил тримання со-
бак, про наявність пса у  дворі слід попереджати 
написом [14], більшість власників тварин не зна-
ють норм, пов’язаних з  їхніми тваринами. Тож їх 
дотримання слід зараховувати до інших причин. 
Так, у багатьох дворах, де є цей знак, собаки нема. 
Тобто, їх встановлювали, щоби свідомо ввести від-
відувачів у  оману. У  цьому разі знак ОЗП можна 
зарахувати до другої фази розвитку образу «…він 
(образ) маскує і  викривлює фундаментальну ре-
альність…» [3, с.  204], відповідно, «Означувальне 
«собака» – це не собака, яку вивчає зоологія. І оз-
начаюче – це не ряд звучань, що скидають ім’я ...це 
образ звукоряду тоді як означуване – образ речі, 

Іл. 5 «Дорожні роботи» м. Львів

Іл. 6  «Не паркувати!» м. Львів

що народжується у  свідомості 
і співвідноситься з такими ж об-
разами» [21, c. 66]. Наявність зна-
ка в  уяві одержувача має замі-
няти референт – собаку. Тому він 
є образом звукоряду «злий соба-
ка», який є  засобом комунікації: 
«Цей факт, що характеризує всі 
засоби комунікації, означає, що 
«змістом» будь-якого засобу ко-
мунікації завжди є  інший засіб 
комунікації» [9, с. 3].

Він може відтворюватись із ши-
роким спектром змістового на-
вантаження, комунікуючи не на-
явність собаки, а  те, що індивід 
хоче передати повідомленням. 
І  способом зрозуміти, про що 
думає відправник, – це побачи-
ти його повідомлення. «Бажан-
ня і  думки індивіда вислизають 
від семіологічного аналізу: ми 
в  стані ідентифікувати їх тільки, 
коли він їх повідомляє. Але інди-
від здатен повідомити їх, тільки 
звівши в  систему умовних зна-
ків, тобто спеціалізуючи власні 
бажання і  думки, прилаштову-
ючи до них схожі» [21, c. 137].
Але де проходить грань між по-
передженням про собаку і  його 
симуляцією? Проведемо анало-
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Іл. 7  «Обережно! низькі двері» м. Львів, вул Дорошенка.

гію із саморобними знаками «обережно, 
низькі двері», мотивом встановлення яких 
є те, що «відправник хоче передати певне 
знання одержувачу, щоб воно стало знан-
ням одержувача» [15]. Цим відрізняється 
ОЗП від інших – його об’єктивність є  під 
питанням, проте сама наявність є  індек-
сом, що пов’язується з реальним псом, як 
гавкіт з двору. Аналогічно, побачивши до-
рожній знак «Тупик», водій поводитиметь-
ся, ніби дороги й справді нема, якщо він не 
знатиме протилежне. «Віра в інформацію 
додається до цього тавтологічного доказу, 

Висновки

Знаки, створені в  побутових умовах, за-
звичай містять значну кількість додаткової 
інформації. Це специфіка виготовлення, 
повязана із рівнем майстерності виконав-
ця, що впливає на змістове навантаження 
і  експресивність та закладені відправни-
ком характер повідомлення і  його трак-
тування, зокрема локальна термінологія, 
використання певних символів і т.д. Осо-
бливу роль у формуванні знака є мотива-
ція відправника. Так, якщо державні зна-
ки встановлені для загального блага, то 
вони мають бути однаково зрозумілими 
всім учасникам руху. А  приватні спрямо-
вані на запобігання незручностей само-

го відправника повідомлення, тому вони 
часто містять значну кількість лексикодів. 
Довіра до повідомлення у одержувача за-
лежить від самого жанру, а не лише кон-
тексту (місцезнаходження, актуальності, 
технічного стану знака). Так, ОЗП аж ніяк 
не гарантує присутність собаки, і навпаки.

Тому у  відправника може з’явитися по-
треба підсилювати знак додатковими 
засобами комунікації, щоби переконати 
одержувача, що він відповідає дійсності. 
Такі додаткові завдання і  побічні змісти 
у значній свій кількості служать джерелом 
досліджень не лише в площині семіології 
та візуальної комунікації, але й етнографії 
та народного мистецтва.

який система надає про саму себе, дублю-
ючи в знаках невловиму реальність…» [13, 
с. 4]. Знаки ОЗП спрямовані не на захист 
відвідувачів, а  на захист господаря. Тому 
в них переважно присутні повідомлення, 
спрямовані до ймовірних злочинців. Хоча 
ця мотивація має призводити до агресив-
них образів, в українських знаках присут-
ній гумор. Це свідчить, що відправники 
очікують захисту не від конкретного зло-
вмисника, а радше – від такого ж умовно-
го злочинця, який з’являється не так часто, 
як бажані гості, яких краще не залякувати. 
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Фотопензель як інструмент 

у мистецтві світлографіки

Наталія Шегінська

У статті розглянуто технічні властивості та технологічні особливості про-
цесу одного з різновидів сучасного графічного мистецтва — світлової 
графіки. Подано головні визначення світлографіки з коротким історичним 
екскурсом. Дослідження фокусується на одному з основних інструмен-
тів малювання світлом — фотопензлі. Окреслено основні методи викори-
стання джерел світла та способів їх фіксації, унаслідок чого створюється 
фототвір. Робота дає уявлення про можливості та перспективи застосу-
вання синтезу мистецтва фотографії та малювання світлом у сучасному 
арт-просторі. 

Ключові слова: світлографіка, люмінографія, фототехніка, фотографія, 
світловий пензель, фотопензель, різновиди, інструменти, експозиція, ви-
тримка, фрізлайтер, арт-об’єкт

Fiber optic light pen as a tool 

in light painting

Natalia Sheginska

The article covers technical features and peculiarities of light painting — a 
branch of modern graphic arts. The key light painting definitions with brief 
historical insights are provided. The research is focused on one of the main 
tools for light painting - a fiber optic light pen. The leading methods of light 
sources and their capturing are outlined; consequently, a piece of fine-art 
photography appears. The project explains possibilities and perspectives of 
fine-art photography and light painting synthesis in contemporary art space.

Key words: light painting, light graphic, photography, light brush, fiber 
optic  light pen, tools, long exposure, freezelight, contemporary art, fine-art 
photography
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Технологічний прогрес та численні ви-
находи в різних галузях дають митцям 

можливість вибирати інструменти для до-
сягнення потрібного результату, експери-
ментувати, поєднувати непоєднуване, що 
часто внаслідок таких пошуків дає новий, 
інколи неочікуваний креативний продукт. 
Одним з таких новаторських різновидів 
графічного мистецтва ХХІ століття є світ-
лографіка — техніка фотографії, основний 
принцип якої ґрунтується на поєднанні фо-
тографії та світла.

Малювання світлом (живопис світлом, світлогра-

фіка) набуло популярності як арт-форма у ХХІ  ст. 

частково завдяки збільшенню доступності камер 

SLR та камерам мобільних телефонів, які дають 

можливість негайно отримувати результат для об-

робки світла та експозиції. Важливе значення також 

мають  передові розробки в портативних джерелах 

світла, наприклад, таких як LEDs (світлодіоди). Попу-

ляризації малювання світлом посприяли, зокрема, 

поява та поширення веб-сайтів, на яких практики 

отримали можливість обмінюватися зображення-

ми та власними ідеями. Cвітлографіка (англ. Light 

Graphic) — техніка мистецтва фотографії, що ґрун-

тується на зйомках у темноті та експонуванні сю-

жету за допомогою рухомих джерел світла, які 

переміщуються вручну на довгій витримці. Для 

номінації техніки світлографіки та характеристики 

фотографічних методів у англомовній терміноло-

гії також використовують терміни «Light Painting» 

(світловий живопис, живопис світлом, малюван-

ня світлом), «Рainting With Light» (малювання світ-

лом),  «Light drawing» (рисування світлом),  «Light 

Art Performance Photography»  (світлове мистецтво 

перфоменсу фотографії) [7; 18]. Ще одне сучасне 

визначення світлографіки, яке з’явилося лише кілька 

років тому, — термін «фрізлайт» (англ. Freezе Light), 

що в перекладі буквально означає «заморожене, за-

мерзле світло» [3]. У березні 2007 р. для означення 

техніки малювання світлом як різновиду мистецтва 

фотографії Ян Леонардо створив термін «Light Art 

Performance Photography» (LAPP) («світлове мис-

тецтво перфоменсу фотографії»), що підкреслював 

перфоменсний аспект світлографіки, та використав 

цей термін для характеристики створення нових 

фігур і структур лише за допомогою світла. Термін 

власне й означає симбіоз мистецтва світла та фото-

графії [17]. Основна відмінність між іншими різнови-

дами живопису світлом (Light Painting ) чи писанням 

світлом (Light Writing), як стверджує Ян Леонардо, 

полягає у важливості фону на фотографії. Місце 

розташування у природному ландшафті або серед 

будівель, таких, наприклад, як промислові руїни, 

ретельно підбирається для характерних фонів для 

кожної постановки, а світлодіодні лампи часто ви-

користовуються для контрастного холодного та 

теплого світла, щоби підкреслити наявні структури. 

Співпраця кількох людей зазвичай необхідна при ви-

конанні такої роботи: одна людина створює світлові 

фігури та структури, водночас інша фіксує увесь цей 

процес камерою. 

Що ж таке мистецтво світлографіки?

Який принцип застосування цієї техніки фото-

графії? Які результати можна очікувати? Перш за 

все, це — фіксування «рухомого» світла за до-

помогою фототехніки. Інакше кажучи, засобами 

світла митець створює різноманітні зображен-

ня  — своєрідні картини, тобто «малює світлом». 

Важливо те, що під час переміщення джерел світ-

ла об’єкти, що світяться, та сліди, які вони за-

лишають, можна використовувати і як частину 

постановки, сюжету, і для підсвічування інших пред-

метів, що потрапляють в об’єктив фотоапарата [20]. 

Визначення «малювання світлом» можна застосува-

ти до багатьох способів отримання фотографічного 

зображення. Найчастіше в основі світлографічної 

фотографії є сліди, які залишаються на фотомате-

ріалі або світлоприймачі джерела світла, що пе-

ресуваються вручну. При цьому фігури (об’єкти), 

отримані внаслідок процесу, можуть бути і випадко-

вими, що залежать від довільних рухів джерел світла, 

і спеціально заданими, що мають форму символів, 

людських фігур і навіть контурів, що повторюють 

предмети в кадрі [5; 13]. Нерідко елементи світло-

графіки присутні у фотографії із зображенням нічної 

архітектури. Власне на таких фото транспорт, пе-

ребуваючи в русі, залишає сліди від вімкнених фар 

і габаритних вогнів, що часто трактують як обробку 

зображення за допомогою графічних комп’ютерних 

програм. Інколи рухомі джерела безперервного 

світла використовують у поєднанні з фотоспала-

хом, який дає чітко окреслене зображення рухомих 

об’єктів, зокрема і людей [14; 15].

Різновидом світлографіки вважається люмінографія, 

особливість якої полягає у тому, що рухаються не 

джерела світла, а безпосередньо фотоапарат. Рух 

може бути хаотичним, якщо камеру тримають у ру-

ках, або впорядкованим, коли її закріпляють на яко-

мусь мобільному предметі, наприклад, на автомобілі. 

Люмінографію доцільно використовувати для зйомок 

нічного неба: наприклад, коли зірки залишають на 

фотоматеріалі дуги концентричних кіл навколо не-

рухомої Полярної зірки завдяки добовому руху Землі 

[17]. За допомогою різного інструментарію художни-

ки досягають динамічних світлових малюнків, унас-

лідок чого отримують досить несподіваний та, вод-

ночас, творчий результат, що, власне, і є своєрідною 

«родзинкою» світлографіки. 

Незважаючи на те, що застосування світлографіки 

в сучасному графічному дизайні та фотомистецтві 

є доволі новим і новаторським явищем, експеримен-

ти зі світлом захоплювали творчих людей віддавна. 

Практикують світлографіку від 1880-х років: відтоді 

цю техніку використовують і в наукових, і в мистець-

ких цілях, зокрема в комерційній фотографії. Упро-

довж ХХ ст. малювання світлом удосконалювалося 

та модифікувалося. Здебільшого це було пов’язано 

зі стрімким розвитком технологій і технологічних 

прийомів, у фотомистецтві зокрема. Окрім того, 

історія світлографіки переплітається з низкою 

персоналій, творчі пошуки та експерименти яких 

викристалізували мистецтво малювання світлом на по-

чатку ХХІ ст. як перспективну та креативну арт-форму. 

Ще 1889 р. Етьєн-Жюль Маре та Жорж Демені про-

стежили траєкторію руху людини і створили першу 

відому фотографію світлового живопису «Патологіч-

на хода, вигляд спереду» («Pathological Walk Fromin 

Front»). 1914 року Френк Ґілбрет з дружиною викори-

стали невеликі вогні та відкритий затвор камери для 

відстеження руху робітників і офісних працівників. 

Першим художником, який реалізував техніку малю-

вання світлом 1935 р., був Ман Рей, який став відо-
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мим завдяки аванґардним фото. У 1940-х рр. Ґйон Мілі 

створив фотографії з фотоспалахом, що стало новин-

кою у живописі світлом. Саме він познайомив Пабло 

Пікассо і Анрі Матісса з технікою малювання світлом. 

Наприкінці 1930 – початку 1940-х років знаною у ца-

рині світлографіки була Барбара Морґан. 1969 року 

фотограф Девід Лебе почав експериментувати з пін-

хол-камерами. Він продемонстрував, що фотографія 

не лише фіксує мить, а здатна захопити ціле дійство. 

Серію робіт «Малюнки світлом» Еріка Стеллера, якого 

називають батьком світлового графіті, можна вважа-

ти чи не першою, що намальована світлом як перфо-

менс фотографії. У своїй творчості зі світлом пра-

цювали Дін Чемберлен, С’юзен Гілбренд, Жак Пуген, 

Йозеф Седлак та інші. У 1980-х рр. Вікі Да Сільва стала 

першою художницею, яка почала у своїй творчості 

використовувати техніку малювання світлом [12;17]. 

На початку ХХІ ст. мистецтво світлографіки ви-

ходить на новий якісний рівень. Художники, які 

працюють зі світлом та фотографією, використо-

вують останні досягнення цифрової фототехні-

ки. Чисельні експерименти, пошуки, спроби, іноді 

— випадковість, дають можливість створити оригі-

нальні авторські арт-об’єкти в техніці фотопензля. 

Фотограф Аврора Кроулі свою діяльність зосередив 

на сфері Високої моди. Він вражає та захоплює гляда-

ча вишуканими світловими картинами із зображення-

ми найкрасивіших людей у світі [7]. Художник зі світ-

лографіки Жан Парвіайнен, відомий як JANNEPAINT, 

добре знаний своїми світловими фігурами. Останнім 

часом він творить дивовижні, так звані «скелетні» 

зображення. Його улюблений об’єкт для роботи зі 

світлом — урбаністика, що, водночас, є і постійним 

джерелом натхнення для його творчості [11]. Митець 

з живопису світлом Джейсон Д. Пейдж уперше від-

крив творчі можливості фотографії та фотомисте-

цтва, коли використовував світло місяця. Його перша 

серія живопису світлом відома під назвою «Малюн-

ки місячного світла». Фотограф Патрік Рохон знаний 

портретами, виконаними в техніці фотопензля, а та-

кож перфоменсами зі світлового живопису. Джейк 

Саарі багато часу проводить у вивченні та досліджен-

ні підземного світу, відшукуючи ідеальну темряву для 

зйомок [9; 11; 12]. Експресивні та динамічні роботи 

цих митців спонукають до креативних розмислів 

та експериментів, демонструють широкий простір 

і можливості для творчості.

Основні принципи світлографіки
Якщо денне світло або освітлення у студії, інколи 

навіть випадкове, дає вже умовно готову картину 

перед об’єктивом, то у «світлографіці» в кадрі буде 

тільки те, що намалює художник різноманітними 

джерелами світла. Тому при створенні арт-об’єкта 

з використанням світлографіки митцеві варто бачити 

предмети, об’єкти, пластику ліній і кольори по-іншо-

му. В такий спосіб щоразу відбувається процес поя-

ви чи прояву моделі з темряви за допомогою світла. 

А от продемонструвати модель повністю чи частко-

во — це вже залежить від авторського задуму. 

Головне смислове значення світлографіки полягає 

саме в тому, що під час малювання світлом підмальо-

вуються площини, збирається світлова інформація. 

Наприклад, можна уявити собі чорне полотно, на 

якому починають проявлятися частини зображення. 

Це підтверджено низкою експериментальних пошу-

ків у процесі роботи над практичною частиною ди-

пломного проекту. У результаті таких спроб вияви-

лося, що спалах за спалахом у кінцевому результаті 

створюють саме те, що і передбачалося намалювати,  

а не те, що зазвичай спостерігалося при стандартних 

схемах освітлення. 

Кожен кадр, це — експеримент, спроба, пошук. Ін-

коли вдавалося зафіксувати одразу готову роботу, 

тобто в один кадр, що потребувало більш детального 

пророблення схем освітлення. Однак для задумано-

го проекту також створювали ескізи: це дозволило 

отримані фото перенести в цифровий редактор, що 

в такий спосіб дало можливість їх опрацювати 

й отримати потрібний результат [18]. У класичному 

варіанті світлографіка передбачає зйомку в темну 

пору дня або в затемненому приміщенні, оскільки 

за наявності яскравого освітлення тривала витрим-

ка (експозиція) призведе до загального засвічення 

фотоматеріалу або фотоматриці. Під час створення 

фотографії в техніці малювання світлом фотоапарат 

було встановлено стаціонарно (нерухомо) на шта-

тиві, а його затвор фіксовано у відкритому стані за 

допомогою спускового тросика. Зазвичай фон ча-

стково пророблявся природним нічним освітленням 

або фотоспалахом. Перед тим, як створити основне 

зображення, і, власне, визначитися з конкретними 

пристроями для роботи, було проекспериментовано 

з переміщенням різноманітних джерел світла, напри-

клад, таких як ліхтарик, свічка, бенгальські вогні, фа-

кели, телефон тощо, — головне, щоб ці предмети да-

вали яскраве світло. Для досягнення «правильного» 

результату та максимального уникнення небажаних 

слідів на зображенні важливо, щоб люди, які пере-

міщують джерела світла в кадрі, спеціально вдягали 

темний одяг. Для створення арт-об’єктів світлогра-

фіки, зокрема фотографії, художники використову-

ють набір певного інструментарію та прийомів, які 

ускладнюють і збагачують кінцевий результат їхнього 

творчого процесу. Для реалізації проекту було засто-

совано подібні підходи: практикування з різними ін-

струментами, вивчення і аналіз отриманих візуальних 

результатів та відбір найцікавіших і найоптимальніших 

варіантів відповідно до концепції проекту [15; 19]. 

Переносні джерела світла використано для отриман-

ня рівномірного або спрямованого освітлення різних 

об’єктів за умови тривалої або багаторазової експо-

зиції. Виявилося, що при цьому не виникало потреби 

в розміщенні габаритних освітлювальних приладів: 

було достатньо лише компактного ліхтаря або пор-

тативного фотоспалаху, яким почергово освітлювали 

потрібні фрагменти фото. 

Хоча в процесі малювання світлом було застосова-

но різний інструментарій, однак найчастіше вико-

ристано ліхтарики та лазерні указки. Це зумовлено 

тим, що, на відміну від інших пристроїв, які світять-

ся, ці прилади миттєво вмикаються та вимикаються. 

Тобто, у такий спосіб з’являється можливість ство-

рювати більш складні малюнки. На відміну від ліх-

тарика, лазер має більше цікавих можливостей для 

світлографіки: ним потрібно малювати не в повітрі, 

а на об’єктах. Це може бути стіна, дерево, людська 

фігура, — одним словом, усе, що завгодно. У цьо-

му разі фотографується відображення, відбиття 

променя — та точка, що блукає по поверхні [6; 16]. 

 Фотографію, «намальовану» світлом (Light Painting 

Photography), можна розподілити на три основні ка-

тегорії. 

Перша — «Рисування світлом» (Light Drawing): 

у такому варіанті камера може бачити (фіксувати) 

джерело світла. Під час довгої експозиції (витримки) 

художник використовує це джерело світла для малю-

вання або створює малюнок у межах кадру.

Друга категорія — «Кінетична світлографіка» (Kinetic 

Light Painting). Для цієї техніки малювання світло 

в процесі роботи залишається переважно статичним, 

нерухомим, тоді як безпосередньо сама камера пе-

реміщується під час довгої експозиції, створюючи ко-

лір і малюнок всередині кадру.

Третя категорія — «Світловий живопис» (Light 

Painting). Саме тут художник використовує портатив-

ні джерела світла для того, щоб вибірково освітлю-

вати частини постановки в процесі фотографування 

з довгою експозицією.

Процес роботи з фотопензлем
Ще один різновид світлографіки — світловий пен-

зель або фотопензель (англ. Light Brush), де компак-

тне точкове джерело світла використовується для 

освітлення різних частин постановки, що знімається. 

Техніка фотографування полягає у передачі на фото 

зображення, обрисованого світлом. Ця фотографіч-

на техніка отримала широке розповсюдження при 

зйомці нерухомих сюжетів інтер’єрів і натюрмортів, 

особливо в рекламній фотографії. Світловий пен-

зель — це інструмент, який має невеликі габарити 

і може випромінювати постійний промінь світла 

з чітким фокусуванням. Під час використання фото-

пензля на практиці визначено, що основна складність 

методу — підбір і розрахунок експозиції [4; 7; 15]. На-

приклад, світловий пензель застосовувався одно-

часно зі звичайним освітленням при багаторазовій 

експозиції. Після того, як сцену було знято зі сту-

Патрік Рохон, акторки Карін Ванасс
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дійним освітленням ламп або фотоспалахів, другу 

експозицію відтворено при вимкненому освітленні. 

Визначені ділянки сцени при цьому додатково екс-

поновано за допомогою ручного ліхтарика, зокрема 

з різних напрямків. У результаті низки спроб зробле-

но висновок, що така техніка дозволяє комбінувати 

світло методом, недоступним за умови звичайної 

зйомки. Сюжет можна отримати і без додаткового 

освітлення, — лише за допомогою світлового пензля. 

 

Освітлювальний інструмент — це малогабаритне 

джерело постійного освітлення, яке дає добре сфо-

кусований вузький промінь. У створенні фотооб’єк-

тів  використано, зокрема, прибори з волокнистою 

оптикою, які мають подібні властивості світлового 

пензля. Крім того, такий пензель дозволив застосо-

вувати різні насадки та світлофільтри, що створило 

додатковий простір для творчості. Для реалізації про-

екту для підсвічування також залучено інший інстру-

ментарій, наприклад, побутовий ліхтарик. Однак було 

враховано певні нюанси такого принципу підсвітки, 

яка можлива лише за умови відповідних установок 

балансу білого у фотоапараті. Після низки практич-

них спроб виявилося важливим те, щоби в ліхтарика 

світло фокусувалося лінзою: тоді пляма не буде надто 

широкою, що дозволяє з точністю висвітлювати дріб-

ні деталі об’єктів [4; 13].

У процесі малювання світлом за допомогою ліхтарів 

та пошуками ускладнення і вдосконалення ефектів 

проведено експерименти з кольором світла. Для за-

барвлення світла ліхтарів використано світлофільтри, 

що в результаті дало можливість створювати яскра-

ві кольорові плями та лінії. Причому виявлено, що за 

одну експозицію може бути застосовано кілька світ-

лофільтрів для освітлення об’єктів різним кольором 

з різних боків або для отримання різнокольорових 

слідів. Також, окрім простих джерел світла, у світ-

лографіці можуть використовуватися проектори, які 

створюють на поверхнях об’єктів зйомки зображення 

зі слайдів. Взаємодія такого зображення і поверхонь, 

на які воно проектується, створює незвичайні худож-

ні ефекти [10; 16; 18]. Вивчаючи методи та прийоми, 

застосовані у світловій фотографії, було випробувано 

можливість створення світлографічних картин за до-

помогою цифрового відеозапису. У цьому різновиді 

зображення отримане завдяки відеокамері комбіну-

валося у комп’ютері, що в результаті дало аналогічні 

світлові сліди від рухомих джерел світла. Практичні 

пошуки призвели до розуміння, що перевагою такого 

методу є можливість зйомки у незатемненому примі-

щенні. Однак було виявлено й певні ситуативні

проблеми: при великій роздільності камери об’єм 

даних, які обробляються, може бути дуже великим, 

що вимагає робочої потужності комп’ютера. У такий 

спосіб у поєднанні з технологією «таймлапс» (відео, 

створене із серії фотографій, які зняті нерухомою або 

плавно рухомою камерою в тривалий проміжок часу, 

що дає результат «прискореної зйомки») можна от-

римувати й рухомі зображення, які одержали назву 

фрізлайт-анімація (англ. Freeze Light Animation). Влас-

не для «фрізлайтерів» важливе просторове бачення 

[5; 6]. 

Для малювання світлом було застосовано одноді-

одний ліхтарик — як один з найпростіших способів 

виконання світлового твору, унаслідок чого отрима-

но простий і невибагливий кадр. Вивчення методів 

творчості провідних «фрізлайтерів» засвідчило, що 

для досягнення унікальних фотозображень, на яких 

зафіксовано сліди від різнокольорового, вогняного 

або багатошарового світла, потрібно використовува-

ти більш складні пристрої. Тому під час роботи над 

авторським проектом використано такі прилади, які 

в результаті дали можливість створити різні ефекти, 

намальовані світлом.

• Світловий меч — різновид світлового пензля — до-

вга трубка, що світиться. Застосовуються різні кон-

струкції, але основний елемент у світловому мечі 

— люмінесцентна лампа. Таке обладнання залишає 

сліди у вигляді поверхні, що світиться. Подібними чи-

ном діють гнучкі світлодіодні стрічки.

• Світлодіодний жезл — це переважно тридцять не-

великих світлодіодів, виставлених у три ряди, однак 

можуть бути й інші комбінації. Цей пристрій залишає 

на фото кілька паралельних ліній від зафіксованих 

у ряд світлодіодів.

• Люмінесцентна лампа. За задумом розробника, 

лампа повинна працювати від мережі. Щоби забез-

печити ще більше можливостей для зйомки, її можна 

підзаряджати від 12-вольтного акумулятора. На люмі-

несцентну лампу можна фіксувати також кольорові 

фільтри, які роблять з півпрозорих пластикових кан-

целярських папок.

• Лампа розжарювання. З ними дещо більше про-

блем — 12-вольтовий акумулятор у окремих випадках 

просто не може «витиснути» із себе таку кількість по-

тужності. Тому в цьому варіанті простіше знайти ба-

гатометровий подовжувач. З лампами розжарювання 

можна проводити різноманітні експерименти, у ре-

зультаті чого можна досягти доволі несподівані та ці-

каві світлові ефекти. Наприклад, як варіант — прив’я-

зати до лампи новорічний дощик. 

• Парафінова свічка. Її використання забезпечить 

ефект вогняного сліду. При малюванні на вулиці свіч-

ка може згасати, однак є вихід — можна поставити 

свічку в склянку або підсвічник, що буде захищати 

полум’я від бокових подувів вітру. А скло надасть до-

даткової яскравості вогню.

Для підсвічування об’єкта було застосовано певні 

правила, у результаті чого досягнуто різних світлових 

ефектів. Наприклад, виділення об’єкта відбувалося 

світлом — завдяки можливості затримки на ньому 

пучка світла. Такі методи підсвітки на різних відста-

нях дали цікаві ефекти. Освітлювання об’єкта з більш 

близької відстані створило чітку та яскраву пляму 

світла. І навпаки, коли підсвітки робили здалеку, то 

отримали розмиту пляму великого розміру.

Наприкінці процесу фотозйомки загальну сцену ча-

стково було заповнено світлом. Це стало можливим 

за рахунок підсвічування картини з такої відстані, 

щоби пучок світла освітив увесь кадр. Такий прийом 

дав розуміння того, що внаслідок експериментів 

з відстанню, динамікою, ритмом під час малювання 

фотопензлем можна отримати цікаві світлові ефекти. 

Виявилося, якщо водити фотопензлем по колу, —  тіні 

виходять розмитими або будуть відсутні взагалі. Тому 

для отримання чітких тіней пензель потрібно тримати 

певний час нерухомо. Також було проведено низку 

спроб з підсвічуванням контровим світлом наприкін-

ці процесу. Унаслідок цього контури ставали більш 

чіткими.

Творчий процес з фотопензлем та успішний кінцевий 

результат передбачає дотримування певних правил. 

Наприклад, перед спуском затвора варто чітко уя-

вити майбутню фотографію: визначити, що і в який 

спосіб буде освітлюватися. Для кращої візуалізації 

можна навіть намалювати схему освітлення на папе-

рі та позначити тривалість затримки пензля у кожній 

точці. За такою схемою значно простіше малювати із 

секундоміром, що було з’ясовано під час роботи над 

проектом.

Унаслідок тривалих практик у малюванні світлом 

було зроблено певні висновки щодо поєднання кіль-

кох прийомів і приладів. Наприклад, зйомки з фото-Ерік Стеллер, 1970
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пензлем дали цікаві та творчі результати, зокрема, 

при застосуванні двох різних світлових пензлів. На 

практиці доведено, що один пензель повинен бути 

зі світлодіодом, другий — з лампою розжарювання, 

яка має жовтувате світло. Таким чином, встановив-

ши баланс у значеннях між «лампа розжарювання» 

та «денне світло», було отримано жовтаві та синю-

ваті плями світла, що в кінцевому результаті дало 

гарний візуальний ефект. Адже, як відомо, жовтий та 

синій є доповняльними кольорами. Такий прийом 

дає значні можливості для експериментів зі світлом 

і кольором: за рахунок використання світлофільтрів 

для фотопензля можна створювати рисунки різ-

них кольорів, не обмежуючись лише жовтим і си-

нім. Світлові фільтри можна виготовити практично 

з будь-чого. Це можуть бути фільтри від об’єктивів, 

кольорова полімерна плівка, яку застосовують як 

фільтр для студійного освітлення і для декоративного 

оформлення інтер’єрів. А фотоплівка дає вишуканий 

бурштиновий колір [2; 7; 16]. 

 

У процесі реалізації проекту вирішувалася низка прак-

тичних завдань які інколи спонтанно виникали під час 

зйомки, від чого залежав кінцевий мистецький ре-

зультат. Наприклад, було зосереджено увагу на зйом-

ці предметів з блискучою поверхнею. Бліки на таких 

предметах повинні бути обов’язково, адже саме вони 

передають основну форму. Однак потрібно пам’ята-

ти, що бліки часто роблять пересвіти, тому прово-

дити по таких предметах варто без затримки на них 

променя світла. Також треба було слідувати правилу, 

що кут падіння променя дорівнює куту відбивання. 

Під час фотозйомки було зосереджено увагу на тому, 

щоби відбите світло не потрапило в об’єктив прямими 

променями. Існує і інший варіант, яким користують-

ся фрізлайтери: сцену знімають практично без бліків 

і накладають їх окремо у Фотошопі. 

Висновки
Упродовж ХХ ст. світлографіка еволюціонувала: від 

практик зі світлом до складних експериментів із циф-

ровими технологіями та світловим інструментарієм 

на початку ХХІ століття. Можливість швидко отри-

мувати результат для обробки світла та експозиції 

популяризувало малювання світлом як арт-форму. 

Ще одна причина стрімкого захоплення світлогра-

фікою — відсутність надскладного обладнання для 

створення фототвору: необхідні лише цифрова каме-

ра та джерела світла. Один з інструментів мистецтва 

світлографіки — світловий пензель або фотопензель.  

Для малювання світлом використано пристрої різної 

складності, від чого залежить візуальний світловий 

ефект, зафіксований фотокамерою. Експерименти 

підтвердили, що для отримання екстраординарних 

фотозображень варто залучати більш складні при-

строї. Численні практики продемонстрували різно-

маніття можливостей інструментарію. Наприклад, 

перевага малювання ліхтариком або лазерною указ-

кою — можливість швидко вмикатися та вимикатися, 

що дозволяє створювати складні малюнки. У процесі 

малювання світловий меч залишає широкий суціль-

ний слід; світлодіодний жезл — паралельні лінії; бен-

гальські вогні — «волохатий» шлейф. Цікавими є прак-

тики з використанням кількох світлопензлів зі світлом 

різних кольорів. Для ускладнення і вдосконалення 

ефектів використано світлофільтри, що в результаті 

дає можливість створювати яскраві кольорові плями 

та лінії. Світлофільтри можна виготовити з пластику 

різної прозорості, використати новорічний дощик, 

скло тощо. За одну експозицію може бути застосо-

вано кілька світлофільтрів для освітлення об’єктів 

різним кольором з різних боків або для отримання 

різнокольорових слідів. Під час використання фото-

пензля на досвіді визначено, що основна складність 

методу — підбір і розрахунок експозиції, що найчас-

тіше підібрано експериментальним методом. Дина-

міка, плавність, наповненість, колористика світлових 

слідів залежить від творчого задуму та практичних 

навичок художника. Адже інколи важко передба-

чити момент зміни кольору, насиченості світла чи 

фіксування сліду. Тому малювання фотопензлем 

є фактично експериментом, пошуком, що інколи в ре-

зультаті дає несподівані та доволі сміливі й креативні 

знахідки.

Завдяки широким можливостям передачі на 

фото зображення, намальованого світлом, у су-

часному арт-просторі світлографіка отрима-

ла розповсюдження у зйомці нерухомих сюжетів 

інтер’єрів і натюрмортів, особливо в рекламній фо-

тографії. Перспективи мистецтва фотопензля безпо-

середньо пов’язані з розвитком цифрової фототех-

ніки та світлових приладів, що розширить горизонти 

для експериментів. 
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Children`s perception of 
contemporary children book 
illustration

Олександра Болотова

Oleksandra Bolotova

Пропонована стаття шукає відповіді на запитання: чи по-
добається дітям те, що створюють для них дорослі, чи 
відповідає сучасна дитяча ілюстрація ментальному та 
фізичному розвитку дитини. У процесі дослідження були 
виявлені основні характеристики вдалої сучасної дитя-
чої книжкової ілюстрації (стилістика ілюстрації, техніка 
виконання, персонаж).

Ключові слова: сучасна дитяча книжкова ілюстрація, 
дитяча психологія, стилістика ілюстрації, техніка виконання 
ілюстрації.

Key words: illustration, children psychology, children 
perception, visual communication, illustrator, contemporary 
children illustration

The main purpose of this research is to find answer for the 
question:  whether children like illustrations that adults create 
for them, are they appropriate to their mental and physical 
level of development. As a result of the research, the main 
characteristics of a successful contemporary children’s book 
illustration (stylistics of illustration, technique, character de-
sign) were revealed.

Сприйняття сучасної дитячої 
книжкової ілюстрації очима 
дитини
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«I`m out of here»

Переглядаючи чергову добірку на кшталт «10 
кращих дитячих книжок цього сезону», помі-
чаємо цікаву закономірність: ілюстрації ви-
глядають нестандартно, привертають увагу, 
чітка техніка виконання та акуратний вигляд 
відходять на задній план, а частіше від них зов-
сім відмовляються задля більшої емоційності 
зображення. У таких ілюстраціях використову-
ються яскраві кольори (іл. 2), іноді ілюстрато-
ри дозволяють собі велику кількість сірого (іл. 
3) або повністю вільного простору. Персонажі 
виражають складні емоції і т. д. (іл. 1). Філосо-
фія таких ілюстрацій полягає в тому, що задля 
більш вільного подання сюжету, створення 
емоційної атмосфери книги, можна позбути-
ся будь-яких прикрас і ускладнень. Важлива 
лише суть. Незважаючи на те, що з точки зору 
емоційності й художньої мови ілюстрації вигля-
дають цікаво, мене давно вже турбує питання 
– наскільки ці ілюстрації підходять для своєї 
цільової аудиторії. 

Мета нашого дослідження – з’ясувати: чи по-
добається дітям те, що подобається людям, які 
створюють дитячі ілюстрації? чи відповідає це 
їхньому психологічному й фізичному розвит-
ку та особистим вподобанням? у цьому існує 
якась закономірність, чи вподобання залежать 
тільки від особистих нахилів дитини? Паралель-
но хотілося би виявити, які засоби ілюстратори 
використовують для найбільш вдалої комуніка-
ції з дітьми, дізнатися, чи в правильному напря-
мі рухається сучасна дитяча ілюстрація, чи не 
відходить від своєї основної мети: ілюструвати 
так, щоб дітям подобалося читати книги. 

Відповідей може бути багато. Дехто говорить, 
що дитина у віці від трьох років уже зовсім до-
росла, і розмовляти з нею треба як з дорослою. 
Інші вважають, що суспільство постійно розви-

вається, і разом з ним змінюється сприйняття 
дитиною навколишнього світу. Тепер для того, 
щоби зацікавити її, недостатньо просто гарних 
зображень і т. д. 

Можна погоджуватися із цими твердженнями 
чи заперечувати їх. Але більшість з них – це 
особиста думка людей, жодним чином не під-
тверджена науково. Як виявилося, існує дуже 
мало актуальних досліджень на тему сприй-
мання книжкової ілюстрації з боку дитини. При-
чин є кілька. 

По-перше, ілюстратори зазвичай не схильні до 
дослідницької та наукової діяльності, особли-
во у сфері дитячої ілюстрації. Наприклад, на 
книжковому ринку України більшість дитячих 
ілюстраторів схильні йти перевіреним шля-
хом і використовувати усталені принципи й 
шаблони (наприклад, «милі» персонажі мають 
великі голови; використовуються тріадні чисті 
відтінки кольорів і т. д.). Такі поодинокі винят-
ки, як «Аґрафка», швидше сприймаються як 
феномен, ніж закономірна тенденція. Звичайно 
ж, усі ми розуміємо, що цьому є логічне пояс-
нення. Сучасна українська дитяча книжкова 
ілюстрація – явище доволі молоде. Наш ринок 
дещо консервативний, хоча останнім часом до-
сить часто можна побачити цікаві експеримен-
ти. Як зауважив Андрій Лесів у своєму інтерв’ю 
журналу «Creatives»: «Український книжковий 
дизайн ще не сформувався як явище … ми поки 
що у віці дитини дошкільного віку, нам починає 
бути усе цікаво і ми починаємо вчитися» [2]. 
Тривалий час закордонні тенденції не доходи-
ли до нас, чи доходили запізно, асортимент був 
украй обмеженим. Зараз ситуація динамічно 
змінюється, видавці вже більш відкриті до екс-
периментів, але – чи готові до таких експери-
ментів самі ілюстратори? 

По-друге, більшість досліджень на цю тему зро-
блено у 1950-1990 роках, тому дуже важко су-
дити про актуальність цієї інформації. 

По-третє, у цьому дослідженні беремо до уваги 
дітей віком від 3-х до 8-ми років, адже це основ-
на аудиторія для книжок, де тексту й зображень 
приблизно порівну. Саме такі книги, згідно з до-
слідженнями [5], найбільше подобаються дітям 
цього віку. Але, на жаль, найчастіше дослідни-
ків цікавлять діти у віці від 0 до 16-ти місяців, 
а вподобання дітей молодшого шкільного віку 
залишаються без уваги. 

Останнім часом суспільство почало розуміти 
важливість дитячих років у становленні осо-
бистості. Завдяки цьому, а також швидкому 
розвитку друкарських технологій, ринок книги 
швидко зростає. У такій ситуації необхідно пі-
дійти до особливостей сприйняття сучасної ди-
тячої ілюстрації очима дитини більш докладно. 
Адже, якщо замислитися, наявність величез-
ної кількості дорослих людей, які створюють 
книги для дітей і при цьому зовсім не знають 
дитячої психології і, по суті, майже не спілку-
ються з дітьми, може призводити до виникнен-
ня «штучних» тенденцій у дитячій ілюстрації. 
Книжки відіграють надважливу роль у розвит-
ку молодого покоління, і саме на ілюстраторах 
лежить відповідальність за те, як ці діти будуть 
сприймати навколишній світ і як до нього ста-
витися.

Методи

Щоби знайти відповіді на усі поставлені запи-
тання, спочатку потрібно було зрозуміти, які 
речі подобаються дітям. Для цього була ви-
користана наукова література, у якій розгля-

даються особливості сприймання навколиш-
нього світу очима дитини. За результатами 
конкурсу «World Illustration Awards» ми вибрали 
35 дитячих книжок і виділили в них найбільш 
популярні характерні ознаки. Потім порівняли 
ці ознаки з результатами дослідження, викла-
деними в науковій літературі. У результаті було 
отримано певну кількість збігів і розбіжнос-
тей. Щоби наочно продемонструвати ці збіги, у 
практичній частині нашого дослідження плану-
ємо зробити серію ілюстрацій до книги «Аліса в 
Задзеркаллі», які будуть відповідати тим пара-
метрам, які збіглися. 

Спочатку слід з’ясувати, для чого загалом по-
трібна дитяча ілюстрація і яку функцію вона ви-
конує. Побутує думка, що основною функцією 
ілюстрації в дитячих книгах є освітня: «ілюстра-
ція – це зображення, що супроводжує текст 
літературного твору, газетної статті тощо з ме-
тою полегшення для читача візуалізацію змі-
сту» [1]. Отже, ілюстрація має слугувати, так би 
мовити, «милицями» для людей, які не цілком 
зрозуміли глибину та сенс тексту, а також під-
тримувати текст, не відволікаючи увагу читача 
від більш важливого текстового наповнення. 
Це образне визначення узяте з дослідження 
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ілюстратора-реаліста Г. Р. Бодмера 1992 року 
[1].

Як зазначено в книзі «How picturebook works» 
Марії Ніколаєвої [12], різниця між старими ілю-
строваними книгами та популярними зараз 
книжками-картинками полягає в тому, що в 
ілюстрованих книгах зображення слугує де-
корацією, максимум, доповненням сюжету та 
роз’ясненням деталей. У дитячих книжках ілю-
страція і текст однаково важливі для розуміння 
твору. Це стосується будь-якої хорошої дитячої 
книжки, адже суть дитячої літератури не тільки 
в тому, щоби допомогти дитині зрозуміти текст, 
а й також розвивати її креативне мислення, 
фантазію, знайомити її зі складними поняття-
ми і т. д. Для цього самого тексту недостатньо.

Аналіз  наукової 
літератури 

Беручись за це дослідження, було вирішено пі-
дійти до проблеми з кількох ракурсів: розгляну-
ти її з точки зору дитячої психології, фізіології, а 
також сприймання мистецтва очима дитини. В 
останньому аспекті увагу було зосереджено на 
літературі, присвяченій аналізу дитячих малюн-
ків, адже це найкраще розкриває ставлення ди-
тини до творчого процесу. 

Отже ось кілька основних тез: 
1. Діти в будь-якому віці розрізняють і сприй-
мають предмети за формою, а не за кольо-
ром. 
Усупереч традиційній думці про те, що колір є 
головним у питанні сприйняття дитиною зобра-
ження, останні дослідження [3] довели, що ди-
тина диференціює предмети як схожі саме за 
їхньою формою. Ймовірно, що це помилкове 
твердження з’явилося тому, що для дітей під 
час дослідження основним рушієм вибору була 
яскравість і насиченість тону, а не відтінок сам 
по собі. 
 
2. Дівчатам в ранньому віці більше подоба-
ються рожеві й червоні кольори, хлопцям – 
сині, голубі. 
Причиною цього є сталі шаблони. Справа в 
тому, що одним з основних способів пізнаван-
ня світу і в людей, і в тварин є копіювання дій 
дорослої особини. Дитина «віддзеркалює» по-
ведінку дорослих і повторює за ними, але поки 
що в неї відсутнє аналітичне мислення і вона 

не розуміє суті процесу. Дитина сприймає пев-
ні речі, не потребуючи доказів, таким чином з 
раннього дитинства формуються стереотипи. 
Наприклад, класичний стереотип «рожевий 
для – дівчаток, голубий – для хлопчиків». До-
слідження групи дітей віком 3-8-ми років [14] 
показали, що діти незалежно від віку виби-
рають іграшки тих кольорів, які відповідають 
стереотипу певної статі. Вони чітко характе-
ризують стать іграшки як жіночу, якщо колір 
матеріалу, з якого вона зроблена, або відтінки 
одягу зроблені в рожевих кольорах. Те саме діє 
у випадку «яскраві кольори – це дівчата, а стри-
мані й холодні – це хлопці». Усвідомлення цьо-
го явища дає нам можливість зрозуміти як ша-
блонне мислення відображається у візуальній 
мові та тенденціях сучасної дитячої ілюстрації.  

3. Маленьким дітям (до трьох років) найбіль-
ше подобаються їхні малюнки.  
З віком, коли дитина набирається більшо-
го візуального досвіду, в неї формуються 
прості «шаблони» того, як мають вигляда-
ти речі. Унаслідок цього вона починає більш 
критично ставитися до своїх малюнків, 
їй перестають подобатися власні роботи. 

4. Чим старшою стає дитина, тим більше на-
дає перевагу холодним кольорам. . 
Діти 4-5-ти років полюбляють теплі кольори, а 
після 7-ми їм більше починають подобатися хо-
лодні [7].
 
5. Хлопці частіше надають перевагу холод-
ним і темним кольорам [4].
 
6. Найточніше дитина розрізняє кольори 
за яскравістю і насиченістю, а потім – за 
відтінком. 
З віком людина все більше надає перевагу від-
тінку, різниця за яскравістю нівелюється [17].
 
7. Що діти сприймають (фізично), а що ні.
Побутує думка, що діти краще сприймають 
яскраві, прості кольори (тріадні), тому що їхні 
фізичні та психологічні можливості сприйман-
ня ще не до кінця розвинуті. Ця теза має науко-
ве підтвердження, але, згідно з дослідженням 
Т. В. Варда й Е. Вели [17], діти у віці до року про-
сто фізично не можуть ще сприймати широкий 
спектр кольорів і розрізняти їх за відтінками, 
але від 6-го місяця вони вже майже на тому са-
мому рівні, що й дорослі, розрізняють кольори 
за яскравістю і насиченістю. Отже, діти 3-8-ми 
років (основна цільова аудиторія дитячих кни-

жок) сприймають кольори за всіма трьома ка-
тегоріями на тому самому рівні, що й дорослі 
(насиченість, яскравість, відтінки).
 
8. Кольори, які подобаються і не подобають-
ся. Перелік кольорів за ступенем улюбленості 
(до спадання): червоний, голубий, жовтий, зе-
лений, фіолетовий, помаранчевий, рожевий, бі-
лий, коричневий, чорний. Яскраві й контрастні 
кольори небажані для використання у книгах 
для дітей віком до 5-ти років, адже вони прово-
кують збудження і нервовий стан. Сірий колір 
не має чіткого характеру, є невиразним [16].
 
9. Дитячі вподобання не залежать від націо-
нальності й місця проживання. 
Немає географічної чи національної залежно-
сті колірних уподобань, але є доведений факт, 
що різні культури мають різне ставлення до 
кольорів [16].
 
10. Перспектива у зображеннях – «за» чи 
«проти». 
Повне ігнорування законів перспективи може 
призвести до ускладнення читання тексту. На-
приклад, зображення тварини набагато біль-
шою за персонажа, а на наступному розвороті 
– зображення її набагато меншою [15].
 
11. Бачення перспективи в ілюстраціях. 
Не залежить від віку, але люди розпізнають 
перспективу в реальному світі набагато краще, 
ніж на зображеннях [11].
 
12. Деталізація.
Велика кількість деталей спонукає дитину до 
уважного розглядання. Вона знаходить і нази-
ває об’єкти або персонажів, таким чином у ігро-
вій формі та за власним бажанням навчається 
і запам`ятовує слова й терміни [9].
 
13. Речі, які подобаються дитині, вона зобра-
жає великими, а які не подобаються – ма-
ленькими [9].
 
14.  Думати наперед.
Завдяки тому, що ілюстрації зазвичай чергу-
ються з текстовими розворотами, у книзі вини-
кають так звані «стрибки» між зображеннями. 
Тому, коли дитина читає текст, вона намагаєть-
ся передбачити, що станеться далі. Це добре 
розвиває фантазію і причинно-наслідкове мис-
лення [9].
 
15. Червоний колір.

Дитина часто використовує червоний колір, 
коли хоче відобразити незрозумілість поняття 
або коли сама не розібралася чи заплуталась. 
Але, незважаючи на це, за результатами дослі-
джень, червоний колір діти обрали як найулю-
бленіший [6].
 
16. Діти полюбляють розглядати площину, 
заповнену не суцільно.  
НаНавіть діти наймолодшого віку більше уваги 
приділяють площинам, заповненим неодно-
рідно (це може бути градієнт, текстура, патерн 
і т.д.) (іл. 4). Причиною є те, що таким чином 
дитина розрізняє важливі для існування речі, 
такі як вертикальна чи горизонтальна поверх-
ня, чи є в предмета об’єм (як його можна взяти 
в руки), прозорий предмет чи ні і т. д. Це допо-
магає дитині орієнтуватися в просторі: розмір 
предметів змінюється залежно від відстані, 
колір – залежно від освітлення і т. д. Тільки тек-
стура залишається постійною [10].
 
17. Найкраще діти розпізнають обличчя ін-
шої людини. 
Те, що в дітей є вроджена здатність розпізна-
вати людське обличчя, зумовлене основними 
навичками виживання – маленька дитина за-
лежна від матері, їй важливо розуміти й роз-
пізнавати обличчя батьків, те, у якому вони на-
строї, позитивно чи негативно налаштовані і т. 
д. [10] (іл. 4).

Слід також зауважити, що сприймання та ре-
акція дитини залежать від рівня її розвитку й 
розумових здібностей, оточення й складу ха-
рактеру – отже, наше дослідження не стане 
універсальним для всіх дітей.

іл.4 «the origin of form perception» 

Експеримент показав, що но дитина регує на за такою послідовні-
стю: 1.чітке зображення людського обличчя; 2. зображення «ціль»; 

3. кола, заповнені текстурою; кольрові кола. 
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Аналіз найкращих дитячих кни-
жок 2018 р. за версією AOI

У результаті проведеного аналізу було з’ясо-
вано, які характеристики притаманні популяр-
ній дитячій ілюстрації. Для цього був обраний 
шорт-лист категорії «children’s books» конкурсу 
«World Illustration Awards» від Association of 
illustrators за 2018 рік.

Книги в списку не є рейтингом, вони представ-
лені в довільному порядку. Обрані 35 книг були 
умовно розділені на три категорії: стилістика, 
персонаж, техніка. Далі був складений список 
характеристик, а опісля – рейтинг рис, які зу-
стрічаються в книгах найчастіше. За результа-
тами цього рейтингу було виділено по три най-
популярніші характеристики з кожної категорії 
(від найменшої до найбільшої):

Стилістика: 
площинність,  деталізованість, колажність (іл. 5).

Техніка:  
патерн-текстура, mixed media (різноманітні ма-
теріали), яскраві кольори (іл. 6).

Персонаж:  
персонажі мають індивідуальність, багато 
фону і маленькі персонажі, відсутність побудо-
ви в перспективі (іл. 7).

Проведене дослідження засвідчує, що сучас-
на дитяча ілюстрація має площинний харак-
тер, дуже багато деталей, їй притаманні риса 
колажу. Найчастіше її роблять за допомогою 
різноманітних матеріалів, площини заповнені 
не суцільно – у них присутні текстури, кольо-
рова гама зазвичай яскрава. Персонажі книг 
мають яскраво виражену індивідуальність, але 
не завжди є головними в ілюстраціях. Вони 
дуже часто зображені в зіставленні до велико-
го фону, перспектива відсутня зовсім або при-
сутня тільки незначна побудова в оточення в 
перспективі. 

Варто зауважити, що характеристики, обрані 
для цього дослідження, охоплюють тільки ту ча-
стину візуальної складової, що важлива для ана-
лізу- зіставлення з результатами пункту «аналіз 
літератури». Пропоновані критерії є суб’єктив-
ним вибором найбільш суттєвих, на перший по-
гляд, рис, що притаманні цим ілюстраціям.

Стилістика ілюстрації

Говорячи про «колажність», маємо на увазі 
спосіб об’єднання на одній площині об’єктів, 
відмінних між собою за текстурою, матеріа-
лом або кольором. Дослідники М. Хаґен і Р. Ґлік 
стверджують, що люди будь-якого віку погано 
сприймають перспективу в малюнках [11]. На 
їхню думку, навіть маленька дитина майже 
без проблем бачить перспективу в реально-
му житті, але розпізнати, чи предмети різні за 
розміром, чи один просто розташований далі 
від іншого, на зображенні видається досить 
складним. У цьому випадку кількість помилок, 
зроблених дитиною в процесі експерименту 
сягає майже 70%. Отже, робимо висновок, що 
площинність і колажність зображення може 
спростити сприйняття ілюстрації, унеможливи-
ти виникнення хибних уявлень [15]. Якщо брати, 
до прикладу, картини середньовічних худож-
ників, які поступалися законами перспективи 
задля передавання більш важливої, на їхню 
думку, сакральної суті зображення, то можемо 
зійтися на думці, що, використовуючи прийом 
відсутності перспективи в ілюстрації, можна 
показати, наприклад, моменти емоційного на-
вантаження, які в цьому випадку є важливіші 
для розкриття сюжету або створення потрібної 
атмосфери книги. 

Велика кількість деталей в ілюстрації, по-пер-
ше, важлива для розвитку уяви й фантазії, 
по-друге – завдяки зосередженню уваги на де-
талях дитина вивчає нові предмети та явища, 
знайомиться з навколишнім світом [9] (іл. 8). 
Дитина любить грати у «хованки», тому в такий 
спосіб можна привчити її до читання, вона буде 
це робити за власним бажанням.

Техніка виконання

Якщо говорити про патерни й текстури, то, згід-
но з дослідженням уже згаданих М. Хаґена та Р. 
Ґліка, діти більше уваги звертають на текстурні 
зображення, ніж на площини, які суцільно за-
повнені кольором. Отже, можемо зробити висно-
вок, що заповнення площини текстурою є доціль-
ним, особливо щодо дітей дошкільного віку. 

Під терміном «mixed media» мається на увазі 
поєднання кількох матеріалів у одній ілюстра-
ції (акрил з аквареллю, туш з комп’ютерною 
графікою, олівець й акрил і  і т. д.). Логічно при-
пустити, що це особистий вибір ілюстратора – 

у якій техніці працювати. Але, враховуючи, що 
зі швидким розвитком технологій друкована 
книга втрачає окремі свої переваги над елек-
тронними виданнями, я вважаю доцільним те, 
що ілюстратори знаходять більш нестандартні 
способи комунікації з читачем, приділяють 
більше уваги тактильним відчуттям і роблять 
акцент на рукотворності книги, вона зроблена 
руками людини. Вони намагаються приверну-
ти увагу читача незвичайним підходом до візу-
алізації розповіді. Можемо провести паралель 
з мистецтвом: після виникнення фотографії, 
мистецтву реалізму як способу точного відтво-
рення реальності руками людини прийшов кі-
нець. Так само і з книгами – просто реалістич-
но намалювати сцену з тексту, як робили це 
художники-ілюстратори в ХІХ столітті, у наші 
часи вже недостатньо для того, щоби зробити 
книгу по-справжньому цікавою. 

На тему сприймання кольорів очима дитини іс-
нує багато досліджень, авторитетних і не дуже. 
За результатами опрацьованих джерел [4; 7] 
можна вивести основні тези. 

Дітям подобаються яскраві кольори, бо вони 
розрізняють їх за яскравістю і насиченістю, 
а вже потім – за відтінками. Неможливо ви-
явити, які кольори дітям подобаються більше, 
але червоний колір був вибраний приємнішим 
порівняно з іншими в більшості випадків. Діти 
від одного року сприймають складні відтінки 
кольорів на тому самому рівні, що й дорослі. 
Це спростовує твердження про те, що для ма-
леньких дітей краще використовувати простіші 
відтінки кольорів. 

Персонаж

Персонажі, які мають індивідуальність, справді 
подобаються. Незважаючи на те, що, на пер-
ший погляд, більшість персонажів у обраних 
книжках майже не проявляють емоції, після 
детального розглядання стало зрозуміло, що 
переважна більшість має характерні риси, вони 
запам’ятовуються. Хоча іноді емоції, які вира-
жають персонажі, здаються занадто складни-
ми для розуміння тільки через зображення. Це 
може ускладнити розуміння тексту й занадто 
сильно концентрувати увагу читача на речах, 
неважливих для сюжету [8]. З іншого боку, наяв-
ність індивідуальності в персонажа є важливою 
для привернення уваги дитини, адже дитина в 
першу чергу бачить обличчя іншої людини [14].

Результати співставлення

Отже, тепер можемо з’ясувати, чи збігаються 
характеристики дитячих книг з науковими дослі-
дженнями. Кожна характеристика з попередньо-
го розділу буде описана з точки зору того, на-
скільки вони збігаються з інформацією з розділу 
«Аналіз літератури».

іл.5 «стилістика»

іл.6 «техніка»

іл.7 «персонаж»
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Переважання фону над маленькими персона-
жами може бути зумовлене тим, що в таких 
ілюстраціях фон має важливіше смислове зна-
чення для сюжету книги, ніж сам персонаж. 
Інакше фон буде відволікати увагу від героя, 
дитина не зможе сприймати персонажа як 
головний об’єкт, що призведе до плутанини. 
За дослідженнями дитячих малюнків, дитина 
схильна зображати великими об’єкти, які вона 
вважає гарними та важливими [9].

Питання, наскільки дітям подобаються пер-
спективно промальовані персонажі, залиша-
ється відкритим. Хоча, згідно з проведеним до-
слідженням, можна припустити, що ставлення 
дитини до площинних і об’ємних персонажів 
змінюється з віком. Коли дітям перестають по-
добатися їхні малюнки [3], їм хочеться бачити 
в ілюстраціях більш реалістичних персонажів. 
Слід відзначити, що вік дитини в цьому випад-
ку може сильно відрізнятися: у одних дітей цей 
період самокритичності починається вже в 5 
років, а в декого – тільки в 10.

Висновки

Підводячи підсумки проведеного дослідження, 
можна сказати, що більшість характеристик, 
які притаманні сучасній дитячій ілюстрації, були 
підтверджені. У результаті дослідження стало 

зрозуміло, що вже від першого року життя діти 
сприймають складні відтінки на одному рівні 
з дорослими. Існує різниця між сприйняттям 
кольорів хлопцями і дівчатами, спровокована 
середовищем, у якому живе дитина. Дітям біль-
ше подобаються текстурні об’єкти, ніж суцільно 
заповнені кольором площини тощо.

У процесі дослідження були виявлені основні 
характеристики вдалої сучасної дитячої книж-
кової ілюстрації, хоча невідомо, чи займають-
ся ілюстратори спеціальними дослідженнями 
в цій сфері. Для з’ясування цього планується 
поставити кілька запитань ілюстраторам, які 
працювали над книгами зі списку AOI. Також 
недостатньо вивченим залишається питання 
про сприймання площинно-перспективних зо-
бражень. 

Використовуючи пропоноване дослідження, 
можна зрозуміти, які тенденції в ілюстрації є 
виправданими з точки зору сприйняття дити-
ни і чому, а які є просто особистим вибором 
ілюстратора.

.
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Ірина Ушакова

У статті простежений процес виникнен-
ня та роль соціальних стереотипів у житті 
дитини. На основі контент-аналізу та по-
рівняльного аналізу дитячих видань укра-
їнських авторів 2000-2018 рр. досліджу-
ються соціальні стереотипи в зображенні 
представників різних професій. Мета до-
слідження — привернути увагу до про-
блем шаблонного зображення професій, 
які найчастіше зустрічаються у дитячих 
виданнях.

Ключові слова: дитяча ілюстрація, со-
ціальні стереотипи, професії, кон-
тент-аналіз.

Iryna Ushakova 

The article describes the process of occur-
rence and the role of social stereotypes in a 
child’s life. The social stereotypes are stud-
ied in illustrations of professions on the ba-
sis of content analysis and comparative anal-
ysis of children’s publications of Ukrainian 
authors of 2000-2018. The purpose of the 
study is to draw attention to the problems 
of pattern illustration of professions that are 
most often found in children’s publications. 

Key words: children`s illustration, social ste-
reotypes, professions, content analysis

Дитяча ілюстрація
як засіб формування типових професійних 
образів на прикладі українських дитячих
видань 2000-2018 років

Children’s illustration 
as a method of forming of typical professional 
images on the example of Ukrainian children’s 
publications of 2000-2018 yearsIllustration: LA Johnson
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дозволяє підвищити ступінь адаптації лю-
дини в більшості звичайних ситуацій [6].

Натомість негативним аспектом виступа-
ють упередження, які нерідко виникають 
на тлі стереотипів, а саме — однобокий 
і категоричний погляд на окремі сфери 
діяльності може призвести до суперечок 
і конфліктів і в повсякденному, і в профе-
сійному житті. Цікаво, що на думку бага-
тьох дослідників цього механізму, існує 
розповсюджена думка, що стереотип 
— це щось тільки негативне, хоча, дослі-
дження сучасних учених підтверджує на-
явність його позитивних функцій. Інши-
ми словами, існує стереотип про поняття 
«стереотип».

Кожна людина має прототипи та соціаль-
ні стереотипи. Саме тому візуальні обра-
зи, які закладає художник у персонажів 
ілюстрацій, найчастіше є відтворенням 
загальноприйнятих соціальних уявлень 
про професію — тобто стереотипами тією 
чи іншою мірою. Проте важливо відріз-
няти від стереотипів обов’язкові візуаль-
ні символи, атрибути, професійний одяг 
(наприклад, уніформа), знаряддя праці чи 
середовище, властиві лише певній про-
фесії та необхідні для однозначної іден-
тифікації роду діяльності.

Для отримання інспірацій у просторі дру-
кованих видань, ми вирішили оглянути ак-
туальний вид книжок — віммельбухи, (ди-
тяча книга для розглядання), історія яких 
почалася у Німеччині. У перекладі з німець-
кої, «wimmelbuch» означає «книга, яка миго-
тить». Вважається, що цей книжковий жанр 
придумав художник Алі Мітгуш близько со-
рока років тому [8]. Такі книжки стали дуже 
популярними, в Україні вони з’явилися 
у 2000-х роках, а власне віммельбухи укра-
їнських авторів з’явилися 2015 року завдя-
ки авторці Ної Кременчуцькій та її творам 
«Подорож Україною» і «Зимова подорож 
Україною. Від свята до свята» [4].

Такий вид книжок дає широкий простір 
для творчої діяльності ілюстраторів. Це 
дуже трудомісткий твір, але має вели-

ку цінність для розвитку мислення ді-
тей, адже книжку можна розглядати дуже 
довго й щоразу знаходити щось нове, 
у них часто є завдання на увагу. Такими 
книжками корисно надихатися в процесі 
дослідження, адже тут представлене різ-
номаніття образів і стереотипів у великій 
кількості.

З-поміж останніх видань такого типу від-
значимо «Рік у місті» Катаржини Богуць-
кої (Польща 2014 р.) та «Я обираю профе-
сію» Сильвія Санжа (Чехія 2016 р.).

Для дослідження аспектів стереотипів 
у ілюстраціях нам необхідно окреслити 
вікову категорію дітей, для яких ми може-
мо застосувати отримані дані. Отже, за-
галом ми оцінили 194 персонажі з різних 
видань. Усі вони орієнтовані приблизно 
на однаковий вік дітей, а саме дошкіль-
ний і молодший шкільний вік.

Діти 3-4-х років, розглядаючи картину, ці-
лісно й емоційно сприймають художні 
образи, як правило, ще не виділяючи ес-
тетичні якості, вони диференціюють гар-
не і потворне, їх приваблюють способи 
зображення, а також позитивні емоції, від 
побачених ілюстрацій. 

...французька авторка Фран-
суаза Барб-Ґалль радить до-
рослій людині згадати влас-

ні приємні спогади про перше 
знайомство з картиною, влас-
ний ранній позитивний досвід 

занурення у світ мистецтва. 

Також письменниця виділяє основні 
принципи, яких слід дотримуватися в ро-
ботах для дітей дошкільного та молодшо-
го шкільного віку:
• теплі яскраві кольори;
• різноманітні форми та кольори, 

Формування стереотипів

З раннього дитинства ми дивимось на 
людей, що нас оточують, і починаємо ці-
кавитися чим вони займаються і як це на-
зивається. Діти копіюють поведінку до-
рослих, так, не маючи власного досвіду 
й відповідних знань, проявляють свою ці-
кавість до світу та намагаються познайо-
митись і «погратися» в ту чи іншу профе-
сію. Для того, щоби простіше й цікавіше 
подати дитині інформацію, познайоми-
ти з професіями, батьки використовують 
різні засоби: книжки, журнали, інтер-
нет-ресурси, ігри, телебачення. Розвиток 
цивілізаційних процесів у ХХІ столітті зу-
мовлює тенденції до інтенсивної інфор-
матизації суспільства, комп’ютеризації 
дозвілля молодого покоління та розвит-
ку розважального телебачення. За таких 
умов спостерігається зниження інтере-
су до книги в дитячому середовищі, а це 
ускладнює долучення дітей до світу літе-
ратури [7]. 

Відомо, що 80% інформації ми отримує-
мо за допомогою зору. Враження від по-
бачених у дитинстві зображень є одною 
зі складових формування соціальних сте-
реотипів, які у свою чергу, дуже міцно 
«тримаються» у підсвідомості та викону-
ють важливі функції. Саме тому для дітей, 
окрім прикладу власних батьків, інших 
дорослих людей, інтернету й фільмів, 
важливу роль у формуванні загального 
уявлення про професії відіграють також 
художні ілюстрації у виданнях. І тому, на 
нашу думку, головною метою дизайне-
рів та ілюстраторів є робота над якісним, 
продуманим контентом. А для того, щоби 
виконувати корисну соціально-виховну 
місію, він повинен бути актуальним і міс-
тити різноманітні позитивні стереотипи.

Формування типовості образів відбу-
вається за допомогою двох видів когні-
тивних схем: прототипу та соціального 
стереотипу. У випадку з прототипом фор-
мування відбувається через власний дос-
від, перша взаємодія, наприклад, з ліка-
рем або листоношею складає особисте 

враження того, як виглядає типовий «лі-
кар», типовий «листоноша». Це вражен-
ня стає своєрідним стандартом, за яким 
ми порівнюємо всіх лікарів і листонош. 
Коли враження збігається, ми почуваємо-
ся комфортно, а коли ні, то кажемо, що 
«він не схожий на лікаря (листоношу)». 
Прототип може змінюватися відповідно 
до того, як змінюються ті, хто став модел-
лю для його створення [2].

На відміну від прототипу, соціальні сте-
реотипи передаються із покоління в по-
коління, тому змінюються відповідно до 
часу, в якому існують. Формуються, ви-
никають і закріплюються за допомогою 
соціального навчання. Стереотипи — це 
уявлення про різні соціальні групи, які 
приймаються від оточення, насамперед 
від батьків, однолітків та інших важливих 
людей, і потім поширюються на кожного 
члена групи. Вони виникають спонтанно, 
тримаються довго, тому ми не можемо 
контролювати цей процес, але можемо 
свідомо прагнути послабити вплив стере-
отипів на наше враження про людей  [2].

«Соціальні стереотипи — 
це упорядковані, схематич-

ні, детерміновані культурою 
«картинки світу»» 

На думку В. Ліппмана, який ввів у науко-
вий обіг це поняття, «соціальні стерео-
типи — це упорядковані, схематичні, де-
терміновані культурою «картинки світу» 
в голові людини, які заощаджують її зу-
силля при сприйманні складних соці-
альних об’єктів і захищають її цінності, 
позиції та права» [1]. Окрім функції «за-
ощадження зусиль», стереотип дозволяє 
почувати себе комфортно навіть людині, 
зокрема дитині, яка не володіє багатим 
соціальним досвідом і не здатна само-
стійно інтерпретувати складний соціаль-
ний об’єкт. Використання групового дос-
віду навіть без його свідомого аналізу 
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Параметр «колір шкіри» показав, що сму-
гляву шкіру мають 4% персонажів. Тоб-
то в дитячих книжках України не порушу-
ється тема расової приналежності, що на 
нашу думку, пов’язано з територіальним 
розташуванням.

Параметр «колір волосся» визначив, що 
в ілюстраціях 35% людей з темним волос-
сям, 30% — з рудим, 19% — зі світлим, 7% 
—  із сивим, у 9% випадків колір волосся 
визначити неможливо.

Параметр «тілобудова» показав, що се-
редню тілобудову мають переважна кіль-
кість персонажів — 74,5%, 9,5% зобра-
жають худими, 9% тілобудову визначити 
важко і 7% зображені гладкими. Тут мала 
би місце думка, що всі люди різні, але 
вона не завжди показана в книжках.

Проте оцінювати всі книги тільки разом 
було би неправильно, адже стилістика, 
тема, ідея можуть впливати на загальний 
результат. Тому далі пропонуємо аналіз 
кожного видання окремо.

Аналіз дитячих видань

Надія Репета, 
«Абетка ремесел і професій» 2018 р.

Абетка представляє 32 професії. Ілюстра-
ції зроблені в гротескному та водночас 
трошки казковому стилі. Окремі персо-
нажі виглядають дотепно та мають пере-
більшення в пропорціях тіла, інші вигля-
дають загадково та мають символічні 
деталі в образах, усі вони сприймають-
ся як герої старих казок. Загалом книж-
ка показує і ремесла, і професії. Склада-
ється враження, що метою книжки було 
розказати про ремесла і професії мину-
лих часів на території України, наприклад 
миловар, бондар, стельмах, але одночас-
но є і фотограф, журналіст, екскурсовод. 
Тобто в книзі ніби поєднано дві епохи, 
більшість ілюстрацій зображають архаїч-
ні професії, четверо з них ще й зображе-
ні в українському національному костюмі, 
при тому кілька професій актуальні сьо-
годні й мають сучасні атрибути. 

За параметрами: 

«стать» :
чоловіки — 25,

жінки — 3,
стать не визначена — 4;

Кількісно бачимо наявність
ґендерних стереотипів.

 «вік»:
молоді — 6, 

середні — 11, 
похилого віку — 13;

Кількісно бачимо наявність ґендерних 
стереотипів. Бачимо кількісну перевагу 
дорослих і персонажів похилого віку, що 
дає підставу звернути увагу на вікові сте-
реотипи.

Алла Гутніченко,
«Незвичайні професії» 2018 р.

Видання ілюструє 12 професій. Книга опо-

як  у конструкторі Лєґо;
• точне відтворення матеріалу, коли до 

нього хочеться доторкнутися;
• зображення персонажа в русі чи якій-

сь позі;
• переважно проста композиція, фокус 

на центрального персонажа та міні-
мум другорядних образів;

• дрібні деталі, адже маленькі діти по-
мічають їх у першу чергу, це привер-
тає та утримує їх увагу.

Детальніше вивчаючи візуальне сприй-
няття ілюстрацій дітьми дошкільного та 
молодшого шкільного віку, треба пам’я-
тати, що одною з важливих умов створен-
ня вдалого персонажа є можливість ото-
тожнити себе з головним героєм. Тобто 
емоції, пози й жести повинні бути зрозу-
мілими. Так само в цьому віці для сприй-
мання дуже важливими є кольори, жести, 
міміка персонажів [3].

У дитячому віці стереотипи можуть сфор-
мувати некоректне уявлення або недо-
віру до певних професій. Тому, врахову-
ючи важливість соціального стереотипу 
в житті дитини, а в майбутньому — до-
рослої людини, ми повинні розуміти, що 
необхідно звертати увагу на якість ілю-
страцій, виконаних для дітей. І хоча не-
можливо підлаштувати весь світ для по-
зитивного сприйняття дітей, натомість 
прагнути привернути увагу до проблем 
нашого негативно-стереотипного сприй-
мання окремих професій цілком можли-
во. Усвідомлення існування цих проблем 
у майбутньому може змусити ілюстрато-
рів розширювати діапазон образів усе-
редині стереотипів конкретних професій. 

Отже, для подальшої роботи над харак-
теристикою книг розглянемо загальну 
класифікацію стереотипів. Усього виділя-
ють три категорії стереотипів:
— пов’язані з людиною: стереотипи пер-
соналій (стосується певної людини, на-
приклад, знаменитості); соціальні сте-
реотипи: ґендерні, вікові, професійні, 
расові, національні, етнічні, релігійні, кла-
сові, політичні.

— пов’язані з подіями
— предметні (матеріальні та поняттєві).

Наша тема охоплює соціальні стереоти-
пи. Провівши аналіз літератури, виявимо 
як стилістика може впливати на контент.
Для дослідження взяті видання 2000-
2018 років; призначені для різних вікових 
груп.
«Абетка ремесел і професій» Надії Репе-
ти (3 — 7 років) 2018 р., «Незвичайні про-
фесії» Алли Гутніченко (3 — 7 років) 2018 
р., «Том та Джесі в країні професій» Да-
рини Лисакової (3 — 5, 6 — 8 років) 2018 
р., «Малятам про фахи» Клима Чурюмова 
(3 — 8 років) 2000 р. видання та переви-
дання «Професій багато на світі» Лариси 
Цілик (6 — 8 років) 2006 р., «Ким я буду? 
Ким я стану?» Любові Відути (6 — 8 років) 
2009  р. 

Після першого перегляду вказаних ви-
дань помічаємо, що соціальні стереотипи 
можна зустріти чи не на кожній сторінці. 
Проте для того, щоб це судження не було 
суб’єктивним, ми мусимо спершу оціни-
ти зображення методом контент-аналі-
зу, який допоможе нам побачити вікові та 
ґендерні стереотипи. 

Контент-аналіз

Аналіз загальних даних привів нас до та-
ких цифр. Параметр «вік» має ілюстра-
ції, на яких зображені: діти — 42%, молоді 
люди — 21,5%, люди середнього віку — 
20,5%, люди похилого віку — 15%, немож-
ливо визначити вік в 1% випадків. Якщо 
не дивитися на параметр «діти», зумов-
лений стилістикою окремих книг, то дані 
розподілилися доволі рівномірно.

Параметр «стать» визначив, що в 70,5% 
зображено чоловіка, у 25,5% ілюстрацій 
зображено жінку, у 4% випадків стать ви-
значити неможливо. Тут спостерігаєть-
ся суттєва кількісна ґендерна перевага 
в бік  чоловіків.

Rhiannon Sparks

Annie Spratt
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Кількісно бачимо наявність ґендерних 
стереотипів.

Проаналізуємо професії на 
наявність професійних та 
інших стереотипів.
Серед усіх ілюстрацій ми 
вибирали зображення тих 
професій, які найчастіше 
повторюються у виданнях.

Художник

Ця професія виявилася одним з фаво-
ритів за кількістю зображень, присут-
ня у всіх досліджених книжках, крім «Не-
звичайні професії» Алли Гутніченко. Усіх 
чотирьох персонажів зображено з палі-
трою в руках і з мольбертом поруч, всі 
мають на голові капелюх або берет, двоє 
мають шарфики на шиї. Троє з чотирьох 
зображені в профіль у процесі малюван-
ня картини з натури. На кожній ілюстрації 
бачимо творчий безлад. Двоє персона-
жів — чоловічої статі, один — жіночої,  один 
— стать визначити неможливо.

Однозначно, бачимо, що образам прита-
манна неохайність, специфічні аксесуари 
в одязі, які не є обов’язковими для іден-
тифікації професії. А також всюди однако-
вий типовий ракурс зображення.

Листоноша

Персонаж також популярний в україн-
ських дитячих виданнях. Повторюється 
чотири рази, з них троє — чоловічої статі, 
один — жіночої. Троє одягнені в уніформу. 
Троє персонажів зображені в ідентичній 
позі — лівою рукою тримають лист, права 
рука на сумці, а сама сумка — на правому 
плечі.

Учитель

У двох з трьох випадків персонажі в кла-
сичному середовищі — біля дошки в класі, 
біля карти світу, також у обох випадках ми 
бачимо глобус, саме на цих ілюстраціях 
зображені особи жіночої статі. І в третьо-
му варіанті, вчитель — це особа чоловічої 
статі, зображена в нетиповому середови-
щі — на вулиці, з портфелем, з якого сти-
рчать ручки та лінійка. Два персонажі но-
сять окуляри.

Ветеринар

Професія ілюстрована в трьох різних ви-
даннях, двоє персонажів — жіночої ста-
ті, один — чоловічої. Усі вони одягнені 
в спецодяг, перебувають у оточенні тва-
рин. Двоє з них мають медичні атрибу-
ти, (шапочка з червоним хрестом або 
шприц), а третій персонаж зображений 
у зоопарку, в контакті з пандами, але не 
має медичних атрибутів, при цьому про-
фесію легко ідентифікувати.

Офтальмолог

У кожній з трьох ілюстрацій спеціаліст 
вказує на таблицю перевірки зору, ко-
жен персонаж носить окуляри, двоє з них 
чоловічої статі, один — жіночої. Двоє зо-
бражені в лікарняних халатах, третій — 
у діловому костюмі, який кольором нага-
дує лікарняну уніформу. У двох випадках 
на зображенні також присутній пацієнт, 
а самі лікарі — похилого віку.

Футболіст

Усі персонажі чоловічої статі, молоді 
хлопці. У двох випадках зображені в іден-
тичних позах «подача м’яча, правою но-
гою», обидва на футбольному полі, де ми 
бачимо ворота. І лише третій персонаж 
тримає м’яч у руках і зображений у при-
міщенні.

відає про хлопчика Андрійка, у якого роди-
на мрійників, бо вони вибрали незвичайні 
та потрібні професії. Палеонтолог, флорист, 
пасічник, тітестер (дегустатор чаю), ветери-
нар (обіймач панд), кінолог, пілот повітряної 
кулі, піцайоло, сурдоперекладач, архітек-
тор, склодув і астроном-спостерігач — акту-
альні професії, які дійсно рідко зустрічають-
ся у дитячих виданнях. Стиль ілюстрацій 
має дещо гротескний відтінок, персонажі 
виглядають сучасно. Ілюстрації дуже гарні 
по стилістиці та привертають увагу.

За параметрами:

«стать»:
чоловіки — 6,

жінки — 6,

«вік»:
молоді — 6, 

середні — 4, 
похилого віку — 2;

Кількісно бачимо відсутність ґендерних 
стереотипів.
Це показує, що кількісно книга не має ві-
кових стереотипів, а навпаки — показує ді-
апазон вікових груп, відтворений у рамках 
однієї великої сім’ї. 

Дарина Лисакова, 
«Том та Джесі в країні професій» 2018  р.

У виданні відтворені 53 професії. Пер-
сонажі зображені в гротескному стилі, 
пропорційно велика голова й великі очі 
утворюють відчуття дитячості та доброти 
в образах. Книжка показує місто, у якому 
кожен персонаж займається своєю спра-
вою, яка і є його професією.

За параметрами:

«стать»:
чоловіки — 36, 

жінки — 16,
стать не визначена — 1;

«вік»:
молоді — 26,

середні — 18,
похилого віку — 9;

Кількісно бачимо наявність ґендерних 
стереотипів.
Бачимо кількісну перевагу молодих і се-
редніх персонажів, що дає підставу звер-
нути увагу на вікові стереотипи.

Клим Чурюмов, «Малятам про фахи» 
2000 р. та Лариса Цілик, «Професій ба-
гато на світі» 2006 р. (перевидання).

Ці дві книжки будуть розглядатися разом, 
тому що ілюстрації в них однакові, різний 
лише текст, і в одному з видань на кілька 
ілюстрацій більше. Разом мають 58 ілю-
страцій. Видання майже двадцятилітньої 
давності суттєво відрізняються від су-
часних стилем малюнків, колористикою, 
проте, можна побачити, що окремі візу-
альні уявлення про професії майже не 
змінилися, хоча в реальному житті ринок 
професій зазнав багато змін. Особливіс-
тю цих двох видань є те, що всі персонажі 
— діти, отже, питання вікових стереотипів 
автоматично зникає. 

За параметрами:

«стать»:
 хлопці — 46,
дівчата — 10,

стать не визначена — 2;

Кількісно бачимо наявність ґендерних 
стереотипів.

Любов Відута, «Ким я буду? Ким я ста-
ну?» 2009 р.
Видання репрезентує 25 професій. Як і в по-
передніх двох книгах усі герої ілюстрацій — 
діти. Стилістика книги близька до реаліс-
тичної, проте має елементи казковості. За 
сюжетом, вони фантазують про те, ким хо-
чуть стати, чим хочуть займатися, і деякі 
з них ще не визначилися. На нашу думку, це 
допомагає дітям відчути, що не бути пев-
ним у виборі — нормально.

За параметрами:

«стать»: 
хлопці — 17,

дівчата — 8,
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Гончар

Троє персонажів чоловічої статі, зображе-
ні в однакових позах у момент створення 
глечика на гончарному крузі, глечики ма-
ють однакову форму, усі персонажі мають 
фартухи, один з героїв одягнений в укра-
їнську вишиванку. Усі ілюстрації мають 
легкий традиційний український стиль 
середовища та глечиків.

Кухар/Пекар

Три ілюстрації зображують чоловіків у ку-
харських ковпаках, двоє з них мають ха-
рактерні «італійські» вуса і галстук-шарф 
на шиї, вони середнього віку, мають тем-
не волосся, загалом виглядають, наче іта-
лійці. 

Банкір

Персонаж зображений у двох виданнях, 
у обох випадках — чоловічої статі. Один 
з них хлопець, він тримає калькулятор. Ін-
ший дорослий чоловік у ковпаку, діловий 
стиль одягу, нагадує смокінґ, в одній руці 
ціпок — у іншій кава.

Лікар

Обидва персонажі мають білий лікар-
ський спецодяг із червоним хрестом, 
у обох випадках зображені діти (це зу-
мовлено стилістикою книги). У першо-
му — персонаж чоловічої статі лікує інших 
дітей, у другому — персонаж жіночої ста-
ті в оточенні «пацієнтів» — плюшевих ігра-
шок, зі стетоскопом у руках.

За допомогою контент-аналізу ми дізна-
лися, що маємо яскраво виражені ґен-
дерні стереотипи в усіх виданнях, крім 
одного. Також майже кожна книжка має 
свою перевагу вікової групи. Питання ра-
сової приналежності в українських дитя-
чих виданнях не порушується. Тілобудова 
персонажів типова в усіх книжках. Про-
те питання, чи повинні окремі з переліче-
них проблем яскраво розкриватися саме 
в дитячій літературі, залишається відкри-
тим.

Досліджуючи окремо певні професії, 
можна помітити, що лікарі — переважно 
люди похилого віку, футболісти — лише 
юні хлопці, учителі — жінки, кухарі — чо-
ловіки в пишних ковпаках на голові та 

з однаковими вусами, а художники — не-
охайні люди з палітрою. Окуляри носять 
абсолютно всі персонажі медичної сфе-
ри, представники професій розумової 
діяльності, учителі, науковці. Тобто має-
мо стереотип, що окуляри носять пере-
важно розумні люди. Далі бачимо, що всі 
творчі люди носять головні убори, шар-
фики і іноді теж окуляри. Окремі пред-
ставники професій пов’язані з ручною 
працею, вбрані в національний костюм. 
Досліджуючи аспекти одягу, ми відбира-
ли обов’язкові атрибути або уніформу, 
яка потрібна для ідентифікації професії. 
Проте ми бачимо яскраво виражені про-
фесійні стереотипи в зображенні окре-
мих професій. 

Висновки

 Whitney Darrow
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This article represents a research of ways of animalistic characters de-
picture. Our aim is to reveal the specific characteristics of animalistic 
characters which make illustration exciting for children of a certain 
age. The search and categorization of techniques and ways of achiev-
ing the most precise conveyance of animalistic characters` emotional 
state also remains important.

Figurative features of the animalistic characters 
in ukrainian children`s book illustration in the late 
20th — early 21st centuries

Образні особливості анімалістичних 
персонажів в українській дитячій книжковій 
ілюстрації кінця XX — початку XXI століть
Дарина Дубик

Daryna Dubyk

У статті представлено дослідження способів зображення ані-
малістичних персонажів. Наша мета — виявити характерні риси  
у зображенні анімалістичних персонажів, що роблять книгу захо-
пливою для дітей певного віку. Важливим залишається пошук та 
категоризація технік виконання зображання та шляхів досягнен-
ня найбільш влучної передачі емоційного стану анімалістичних 
персонажів.

Ключові слова: анімалістичні персонажі, образні особливості, 
ілюстрація, дитяча книжка

Key words: animalistic characters, figurative features, illustration, 
children`s book
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Дитяча література охоплює величезний сегмент 
книжкового ринку. Переважна більшість книжок 
для дітей молодшого шкільного віку містить ілю-
стровану частину. Ілюстрації — це те, що дитина 
сприймає насамперед, те, що поглинає її увагу. 
Вони передають зміст написаного та комунікують 
емоції, це перше знайомство дитини з поняттям 
естетики, художнього смаку та й з книгою зага-
лом.
У літературному творі для дітей і в його графічно-
му відображенні головну роль відіграє персонаж. 
Він стає комунікатором змісту, своєрідним посе-
редником між книгою і дитиною, уособлюючи 
певні риси та емоційний стан, який дитина може 
співставити зі своїм. Винятковість анімалістич-
ного персонажа полягає у тому, що, залежно від 
літературного твору, він набуває алегоричного, 
символічного чи реалістичного забарвлення.
Іншим фактором, що має неабияке значення, є 
вподобання дитини. Вигляд персонажів фор-
мують багато чинників, серед яких преференції 
дитини часто залишаються осторонь.  Попит на 
певний тип художньої інтерпретації персонажа 
може суперечити основній меті книги — сприй-
няттю змісту. Зараз, як ніколи важливо розуміти, 
які характеристики роблять персонажів прива-
бливими для дітей певного віку.
Хто зрештою визначає, як має виглядати кни-
га — художник-ілюстратор, видавець, батьки чи 
сама дитина? На що вона реагує: на якісь конкрет-
ні характеристики, як-от кольори, чи на емоції, які 
закладає сам ілюстратор? Як найточніше переда-
ти характер анімалістичного персонажа, виявити 
його емоційний стан, створити середовище його 
існування, щоб ілюстрація не лише відповідала 
текстовому змісту твору, але й робила його за-
хопливим?

Перше знайомство з книгою зазвичай відбува-
ється під час читання твору художньої літера-
тури. Саме художній твір з цікавим сюжетом та 
ілюстративним рядом спонукає дитину до пі-
знання книги. Сама ж книга реалізує комплекс 
функцій: пізнавальну (якнайповніше сприйняття 
та засвоєння змісту літературного твору, пошук 
відповідей на питання), комунікативну (базове 
розуміння певних соціальних явищ, суспільних 
відносин), навчальну (розвиток логічного мислен-
ня, мовлення, отримання нових знань), естетичну 

(розвиток художнього смаку через сприйняття 
художнього твору) та регулятивну, тобто вихов-
ну [1]. Найкраще ці завдання виконують книги із 
захопливим сюжетом, основою якого є емоційно 
багатий персонаж [2].
Анімалістичні персонажі в літературі для дітей 
можуть виконувати головну та другорядну функ-
цію, бути повноцінними учасниками сюжету чи 
просто тлом для розкриття образів інших героїв, 
проте варто зазначити, що сама їхня присутність, 
як дійових осіб, вже надає їм змістове наванта-
ження в тексті, а отже, і в ілюстрації [3].
У своїй книзі «Ілюстрації в дитячих книжках» П. 
Сіанчоло стверджує, що основною метою будь-
якої дитячої книги є читання та розуміння змісту 
літературного твору, а призначення ілюстра-
ції — допомогти в комунікації повідомлення, яке 
вже заклав автор твору. Отже роль, яку аніма-
лістичні персонажі відіграють у сюжеті літера-
турного твору, не повинна суперечити їхній ролі 
в ілюстративному ряді [5].
Не менш важливим аспектом у формуванні об-
разного вирішення анімалістичних персонажів є 
вподобання дитини. Численні праці психологів 
демонструють певну закономірність у префе-
ренціях дітей. Зокрема дослідження професо-
рів Остінського державного університету Дж. 
Брукшир, Л. Шарф, Л. Моузес, що охопило два 
важливі аспекти ілюстрації в дитячій книзі дає 
відповіді на питання: наскільки ілюстрація допо-
магає дитині зрозуміти суть написаного; якими 
є особисті вподобання дитини. На основі анке-
тування 71-го респондента виявилося, що діти 
молодшого шкільного віку найкраще розуміють 
зміст твору, якщо в книзі наявні як текстова так і 
ілюстративна частина; якщо говорити про особи-
сті вподобання, то опитувані надали перевагу ре-
алістичним ілюстраціям з яскравою кольоровою 
гамою напротивагу абстрактному зображенню 
та ілюстраціям виконаним в приглушених тонах 
[6]. З цього можемо зробити висновок, що більш 
зрозумілими з точки зору комунікації змісту книги 
будуть персонажі, що виконані в манері, радше 
наближеній до реалізму, ніж до абстрактного 
вирішення.
Ж. Фанґ, докторант університету Пердью, вислов-
лює кілька тез щодо основних функцій ілюстрації 
в дитячій книзі та персонажів зокрема:
• передавання загального настрою розповіді, 

визначення через візуальні образи місця по-

1. Звірі у вішрі «Про пана Тралялинського» О. Ігнащенко

2. Ілюстрація до вірша «Пелікан» О. Ігнащенко

дії, часового проміжку та, за необхідності, 
історичного періоду, в якому відбуваються 
події;

• емоційний розвиток персонажів, відобра-
ження реакцій персонажів на різні ситуації, 
що трапляються з ними, надання кожному 
персонажеві рис, що вирізняють його серед 
інших;

• розширення та доповнення змісту твору, вне-
сок у текстову узгодженість, відповідність 
написаної та ілюстрованої історії, узгодже-
ність сюжетних акцентів і кульмінаційних 
моментів [7].

На основі зібраного та проаналізованого матеріа-
лу можемо визначити конкретні характеристики 
анімалістичних персонажів, які сприяють вико-
нанню завдань ілюстрації в дитячій книзі.
Зрозумілість. Логіка побудови ілюстрацій упро-
довж усієї розповіді не повинна суперечити логіці 
сюжету. Акценти в текстовій частині та кульміна-
ція твору повинні мати відображення і в зовніш-
ньому вигляді персонажів — шляхом емоційного 
наповнення, колористики, загального настрою 
ілюстрації, які є складовими образу. 
Емоційність. Читаючи книжку, дитина часто асо-
ціює власні емоції та життєвий досвід з емоціями 
анімалістичних персонажів. Що ширшою є па-
літра емоцій персонажів, динаміка цих емоцій, 
то вищою є ймовірність, що дитина проведе па-
ралелі з власним життєвим досвідом і повніше 
сприйме зміст твору. 
Естетика. Згаданий Ж. Фанґ зазначає, що ілю-
стрована книга, яку дитина тримає в руках, впли-
ває на подальше сприйняття та оцінку будь-якого 
мистецького твору. Отже, авторська стилістика, 
власний художній почерк ілюстратора в зобра-
женні персонажів має велике значення, оскільки 
розширює візуальну базу дитини.

ВАРІАНТИ ПЛАСТИЧНИХ ВИРІШЕНЬ

З’ясувавши критерії зображення персонажів, 
висвітлені в дослідженнях з психології, можемо 
перейти безпосередньо до аналізу анімалістики 
в українській дитячій книжковій ілюстрації кінця 
XX — початку XXI ст.
Розглянемо, наприклад, зображення звірів, яке 
виконала Оксана Ігнащенко в техніці акварелі 
в книжці «Улюблені вірші» (видавництво «А-БА-
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БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 1994) (іл. 1,2). Тут техніка стає 
частиною стилістики ілюстраторки. Авторка за-
гострює акценти на переходах між світлом і тін-
ню, що робить зображення більш динамічним, а 
риси обличчя більш експресивними. Зображення 
персонажів об’ємні, хоча ілюстрація тяжіє до пло-
щинного вирішення завдяки наявності локальних 
плям і використання фону як площинної основи. 
Характерним прийомом авторки є використання 
бліків у зображенні. 
Композиція динамічна, багатофігурна; динаміка 
простежується і в постатях анімалістичних пер-
сонажів. Більшість з них перебувають у русі. Ко-
льорова гама широка, однак переважають теплі 
кольори. 
Оксана Ігнащенко проілюструвала десять віршів 
з книжки «Улюблені вірші». Залежно від змісту 
вірша бачимо різний шлях стилізації звірів і ви-
значення їхньої важливості. Якщо анімалістичний 
персонаж виконує головну роль у тексті, він на-
буває важливості і в ілюстративній частині, часто 
виступаючи на передній план завдяки величині, 
кольоровим акцентам і емоційній експресивності. 
В ілюстрації до вірша «Про пана Тралялинського» 
помітно саме такий підхід у побудові компози-
ції та розставленні акцентів (акцент ставиться 
безпосередньо на персонажів). У вірші і тварини, 
і люди мають рівноцінні ролі — і це відповідно 
передано в ілюстративній частині, персонажі по-
ставлені в ряд і беруть рівноцінну участь у подіях. 
Трьом анімалістичним героям цього вірша надано 
людські риси: вони грають на інструментах, спі-
вають, усміхаються або зосереджені (іл. 1). Чітко 
простежується не тільки їхній конкретний емо-
ційний стан у певний момент, але й загалом їхній 
характер, їхня особистість. Кожен експресивний у 
свій спосіб. З того, як персонаж стоїть, чи сидить, 
чи підстрибує, з його жестів робимо не тільки 
висновок про емоції, які він відчуває в певний 
момент, але й загалом про його темперамент: 
Собака насторожений, тримає в руках ноти, Кіт 
веселий, Папуга експресивний (іл. 3).
Риси обличчя загострені, емоції часто гіперболі-
зовані. Великий чи маленький ніс, червоні щоки, 
широка усмішка, заплющені чи навпаки — широко 
відкриті очі покликані підсилити емоційне напов-
нення кожного героя. 
Персонажі вбрані в костюми XVIII століття, що 
одразу знайомить дитину з конкретним історич-
ним періодом. Деталізоване зображення атрибу-

тів певної епохи не лише розширює візуальну базу 
дитини, а й створює асоціативний ряд, який зго-
дом у процесі навчання доповнюватиметься но-
вими знаннями. Такий обґрунтований вибір одягу 
персонажів є частиною творення цілісного обра-
зу, адже жіночий персонаж з вузькою талією та 
в пишній сукні одразу асоціюється з граційністю, 
вишуканістю як цінованими рисами тієї епохи. 
Веселий капітан у мундирі та з підзорною трубою 
передає романтику подорожей і відкриттів (іл. 3).
Середовище, у якому перебувають звірі, також 
створює образ. Наприклад, у вірші «Пелікан» 
морська подорож і образ капітана Джонатана є 
фактично другорядними, згадуються лише по-
біжно,  втім, у створенні образу, який найкраще 
би передав суть вірша, ілюстраторка формує 
середовище та емоцію морської подорожі, що 
передається через звукові асоціації(зображення 
дзвону), тактильні (відчуття вітру, вітрила та пра-
порці, що майорять), атрибути морської подорожі 
та моря загалом (мушлі, корабель, якір, стерно, 
підзорна труба) (іл.2).
Іншим прикладом використання акварелі в сти-
лістиці є ілюстрації Галини Сокиринської, що ілю-
струвала здебільшого для видавництва «Весел-
ка». Прикладом площинного зображення можуть 
бути ілюстрації до твору Василя Сухомлинського 

3. Персонаж Папуга в ілюстрації до вірша «Про пана 
Траляпинського» О. Ігнащенко

«Куди поспішали мурашки» (видавництво «Ве-
селка», 1993 р.) (іл. 4). Більшість анімалістичних 
персонажів, попри значне спрощення та пло-
щинність, наближені до реалістичного подання: 
Заєць, Телятко, Кроленятка та ін. Лише Мурашки 
та Метелики зображені в нетиповому вигляді й 
набувають певних рис. Часткова інтерпретація 
присутня в зображенні очей анімалістичних пер-
сонажів, які комунікують емоції з реципієнтом 
і між собою, однак значне спрощення характе-
ристик і наближення до реалізму не дозволяють 
повноцінно комунікувати людські емоції через 
головних персонажів твору — звірів.
До особливостей стилістики авторки можна за-
рахувати також підкреслене використання кон-
туру та заповнення площин здебільшого одним 
кольором, хоча в окремих ілюстраціях завдяки 
акварельній техніці бачимо тональні переходи.
Щодо стилізації самих персонажів, то здебіль-
шого у виразах облич немає підкресленої емо-
ційності, за винятком метеликів, які усміхаються. 
Важко сказати, про що думають Кроленятка, Те-
лятко, ми радше дізнаємося про їхні емоції з тек-
сту (іл. 5). Оскільки емоції персонажів упродовж 
казки практично не змінюються, ми не можемо 
присвоїти їм певну особистість, темперамент, 
адже бачимо їх лише в одному емоційному ста-

ні. У композиції наявна плановість об’єктів, звірі 
переважно розташовані на передньому плані.
Присутня пряма відповідність змісту текстової 
частини та змісту ілюстрацій. Багато ілюстрацій 
містять зображення пейзажу, без присутності 
персонажів у ньому. Кольорова гама обмежена, 
переважає зелений колір.
Художниця акцентує увагу на декоративній скла-
довій ілюстрації. Практично в кожній ілюстрації 
наявні рослинні мотиви. Іноді це дерева, іноді кві-
ти з великим листям, які, залежно від ілюстрації, 
виступають частиною пейзажу або декоративним 
елементом у текстовій композиції.
Подібний підхід спостерігаємо в ілюстраціях Ган-
ни Лапи до казки «Лисичка-сестричка і вовк-па-
нібрат» (видавництво «Спалах», 1997 р.). Автор-
ка використовує техніку акварелі. Зображення 
об’ємно-просторові, однак увага зосереджується 
на персонажах, а не на їхньому оточенні. Персо-
нажі зображені більш деталізовано, ніж пейзаж 
за ними, та виділяються завдяки кольоровим ак-
центам. 
У більшості ілюстрацій композиція статична. 
Головні герої — Лисиця і Вовк — перебувають на 
передньому плані, їхній розмір у зображенні зали-
шається незмінним. В окремих ситуаціях постаті 
зображені динамічно (Вовк утікає від горобців, 

4. Ілюстрації Г. Сокиринської до казки «Куди поспі-
шали мурашки» 

5. Персонаж Телятко в ілюстрації Г. Сокиринської
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Лисичка звертається до селян). 
«Лисичка-сестричка та вовк-панібрат» — україн-
ська народна казка, у якій головні герої виразно 
комунікують певний тип характеру та поведінки, 
особливо Лисиця, яка чи не в кожній народній 
казці уособлює хитрість і підступність [4]. У ілю-
страціях Ганни Лапи ці характеристики виражені 
нечітко, оскільки вираз обличчя Лисички залиша-
ється практично незмінним упродовж усієї каз-
ки — здебільшого це легка усмішка (іл. 6). Вираз 
обличчя Вовка нейтральний, беземоційний. Така 
емоційна константа не дає змогу визначити куль-
мінацію казки без попереднього ознайомлення 
з текстом. У багатьох ілюстраціях присутній віл, 
який тягне сани з Лисичкою і Вовком. Масивною 
фігурою, виразом обличчя він привертає до себе 
увагу, не відіграючи проте жодної ролі в казці.
В одязі присутні фольклорні мотиви, наявні також 
предмети побуту (віз, вудка, сани), що знайомлять 
зі способом життя селянина.

Володимир Голозубів (1925-2000)
Доробок Володимира Голозубова складається 
переважно з ілюстрацій до українських народ-
них казок. Творчий шлях пов’язав його з видавни-
цтвом «Веселка», для якого проілюстрував багато 
творів, зокрема «Два півники» (1970 р.), «Стояла 
собі хатка: вірші» (1974 р.), «Лисичка та Журавель» 
(1977 р.), «За горою золотою» (1978 р.), «Подоля-
ночка» (1988 р.). В останні роки життя працював 
для видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Характерними рисами його індивідуальної сти-
лістики є:
• площинне зображення;
• обмежена кольорова гама;
• чіткий поділ на головних і другорядних пер-

сонажів;
• сюжетне заповнення фону;
• використання фольклорних мотивів;
• взаємодія ілюстрації з текстом;
• використання анатомічних особливостей 

людської фігури в зображенні звірів.
Проаналізуємо один з останніх його творів — ілю-
страції до української народної казки «Рукавичка», 
що вийшла друком 1997 року. Автор зберігає ок-
ремі стилістичні ознаки, притаманні його раннім 
роботам, наприклад, способи побудови фігури 
персонажа, увагу до декоративних деталей, ху-
дожнє обрамлення ілюстрацій і тексту, однак 
значно розширює кольорову гаму, з’являються 
холодні тони. 
В одязі персонажів присутні фольклорні моти-
ви, однак вони подані вже в певній інтерпрета-
ції. Художник використовує кольори, притаманні 
народній вишиванці. У «Рукавичці» багато білого 
фону, що дає персонажам простір для руху, ак-
центує на них увагу.
Ілюстратор працює з контрастами, зокрема, і в 

6. Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат в ілюстра-
ції до Г. Лапи

побудові фігури, наприклад, у Лисички тонень-
ка талія і дуже широка сукня (іл. 7), у Ведмедя 
масивні тулуб і голова та дуже тоненькі ніжки і 
ручки (іл. 8). Вовчик має худеньке тіло й масивну 
голову. Художник гіперболізує риси обличчя зві-
рів, зменшуючи або збільшуючи очі, витягуючи 
ніс, надаючи персонажеві широкої усмішки.
Попри чітку відмінність між головними і дру-
горядними персонажами та визначене місце 
кожного в казковому світі, саме маленькі істоти 
створюють світ, у якому живуть головні герої. Ко-
жен з них працює, чи їздить на лижах, чи просто 
спостерігає за розвитком подій, і всі вони разом 
доповнюють і розширюють змістове навантажен-
ня казки.

Костянтин Лавро (1961 р.н.)
Костянтин Лавро співпрацює з українськими ви-
давництвами «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Розумна 
дитина» і популярним французьким дитячим жур-
налом «Pomme d’Api». Найбільше в його дороб-
ку ілюстрацій до українських народних казок. У 
стилістиці визначаємо такі риси:
• використання в ілюстрації фольклорних мо-

тивів;
• здебільшого яскрава кольорова гама;

• виразна емоційність, надання анімалістич-
ним персонажам людських рис.

Автор створює об’ємні персонажі, які виходять 
на передній план. Саме тут відбуваються всі по-
дії, персонажі потрапляють у найрізноманітніші 
ситуації та взаємодіють між собою. Такий спосіб 
композиційного вирішення яскраво простежуєть-
ся в ілюстраціях до української народної казки 
«Пан Коцький» («А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 1997 р.)
Задній план переважно відіграє суто декоративну 
функцію, дуже загально ознайомлюючи читача 
з місцем подій. При такому розподілі пріори-
тетності увага зосереджується на виразі облич 
персонажів, на їхньому одязі та постатях. Варто 
зазначити, що фігури анімалістичних персонажів 
пропорційно нагадують людські. Зображення об-
лич крупним планом акцентує на взаємодії пер-
сонажів між собою, їхні стосунки, іноді дружні, 
іноді напружені (іл. 9). Їхні погляди часто зверне-
ні один на одного, рідше — на читача. Залежно 
від реакції на ситуацію, впевненості персонажа, 
його темпераменту, він зображений статично чи 
динамічно. Наприклад, Лисиця демонструє впев-
неність самим тільки виглядом, прямотою та ста-
тичною позою. Заєць, Вовк і Ведмідь налякані, що 
відображається і в їхньому русі. Реципієнт також 

7. Лисиця в ілюстрації В. Голозубова до казки 
 «Рукавичка»

8. Ведмідь в ілюстрації В. Голозубова до казки 
 «Рукавичка»

9. Ілюстрація К. Лавра до казки  «Пан Коцький»

МЕТОДИ СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ 
СТИЛІСТИКИ
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зосереджує увагу на одязі, який художник зобра-
жує деталізовано. Квіткові узори на вишиванках 
дають натяк на реґіональні особливості костюму. 
Завдяки обмеженій плановості, практично від-
сутності перспективи зображення наближаються 
до площинного вирішення. Велике значення має 
використання текстур для зображення солом’я-
ного даху, листя дерев, тканини одягу.

Софія Ус (1973 р.н.)
Серед робіт Софії Ус найпопулярнішими є ілю-
страції до трьох книжок: «Вовченятко, яке запли-
вло далеко в море», «Жирафчик і Пандочка» та 
«Мед для мами». Художниця співпрацює з видав-
ництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».
Авторка працює в комбінованих техніках, поєдну-
ючи олійний живопис чи малюнок гуашшю з по-
дальшою обробкою у графічних редакторах. На 
прикладі цих трьох робіт визначаємо характерні 
стилістичні особливості, що надають її творам 
ексклюзивного характеру:
• деталізоване зображення з багатьма еле-

ментами;
• часто в одній ілюстрації присутня велика 

кількість персонажів з найрізноманітніши-
ми емоціями;

• яскрава кольорова гама;
• в ілюстраціях проглядається «урбаністична 

тематика», звірі зображені як мешканці міста 
з усіма характерними атрибутами.

Розглянемо ілюстрації до казки «Вовченятко, яке 
запливло далеко в море». Казка розповідає про 
пригоди двох героїв — Вовченятка та Тата-вов-
ка — на морському дні. За сюжетом з ними взає-
модіють і добрі персонажі (морські Їжаки), і лихі 
(риба Пила, Акули, Морське Страховисько). Однак 
на морському дні ми бачимо незліченну кількість 
інших істот (більшість з них не зазначені в тексто-
вій частині), мешканців глибин, які ведуть подіб-
ний до людського спосіб життя (іл. 10). 
Зображення об’ємно-просторове, помітна чітка 
плановість, найчастіше на першому плані бачимо 
двох головних героїв казки. У колористиці пе-
реважають холодні тони в зображенні морських 
глибин, однак багато теплих кольорів у зобра-
женні персонажів. Залежно від сюжетних акцен-
тів розповіді колористика змінюється. Найбільш 
напружені моменти казки зображені з викорис-
танням зелено-сірих, блідих кольорів. Середо-
вище доповнює образ звіра, відображаючи його 
переживання в цей момент.
Усі події вписуються в певний часовий проміжок. 
Від моменту занурення в море до моменту виходу 
на берег минає весь день. Фінальна сцена про-
щання вовків з морськими мешканцями зобра-
жена на тлі заходу сонця. Надзвичайно підсилює 
образність ілюстрацій розуміння, що десь існує 
уявний світ звірів, у якому вони живуть за певним 
розпорядком, переживають пригоди та радісні 
моменти. Це змушує співпереживати, допомагає 
повноцінно освоїти сенс казки.
Можна чітко розмежувати позитивних і нега-
тивних персонажів. Червоні й жовті очі, міцно 
стулені губи або навпаки — широко розкрита 
паща з рядом гострих зубів допомагають лег-
ко ідентифікувати героя як негативного й навіть 
загрозливого. Софія Ус в ілюстраціях комунікує, 
що навіть у казковому світі існують небезпеки. 
Позитивні персонажі натомість зображені з від-
критим поглядом і щирими усмішками. 

Ілюстрація в дитячій художній літературі не 
лише візуально передає зміст написаного, а й 
розширює емоційну палітру світосприйняття, а 
отже — виконує дуже важливу роль у книзі. Дитя-
чий літературний твір може реалізувати виховну, 
пізнавальну, навчальну чи розважальну функції, 
однак у будь-якому із цих випадків він поклика-
ний збагатити дитину емоційно та візуально, і 
в цьому ілюстрація бере безпосередню участь. 
Анімалістичні персонажі тут часто виступають 
посередниками, уособлюючи людські риси, во-
лодіючи атрибутами життя та побуту людей, 
залишаючись проте частиною казкового, вига-
даного світу.
Проаналізувавши низку ілюстрацій кінця XX — по-
чатку XXI століття, робимо висновок, що методи 

створення анімалістичних образів по-різному пе-
редають зміст написаного, іноді ускладнюючи, а 
іноді спрощуючи його. 
Виявилося, що шляхом покращення комунікації 
емоцій є надання самим анімалістичним персо-
нажам емоційності у виразах обличчя, постатях, 
русі чи статиці. Кращому освоєнню сюжету тво-
ру сприяє наявність кульмінаційних моментів у 
ілюстрації також. Переміщення персонажа то на 
передній, то на задній план підсилює динаміку 
сюжету. Середовище може і підсилити, і послаби-
ти певні риси характеру персонажа та образність 
у казці. Усі ці аспекти суттєві при створенні ілю-
страції, адже є складовими важливої мети — гар-
монійного розвитку дитини.
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Побудова розповіді в книжках-картинках на прикладі 
авторських книг Творчої майстерні «Аґрафка» «Війна, що 
змінила Рондо», Йоанни Консежо «Коли доспіє порічка»

Євгенія Любчик Evgeniya Lyubchik

Сonstructing a story in picture books on the example of the 
author books of the Creative Studio “Agrafka” “The War That 
Changed Rondo”, Joanna Concejo “Kiedy dojrzeja porzeczki”

Анотація. У статті на прикладі двох авторських книг 
виявлені основні аспекти побудови розповіді в книж-
ках-картинках. Проводиться аналіз кожної з книжок за 
її складовими, особливостями та специфікою. Об’єктом 
дослідження стали авторські книги двох ілюстраторів з 
різних країн і з різними методами побудови розповіді: 
творчої майстері «Аґрафка» «Війна, що змінила Рондо» 
та книга Й. Консежо «Коли доспіє порічка».

Ключові слова: книжка-картинка, авторська книга, 
ілюстрація, творча майстерня «Аґрафка».

Annotation. In the article on the example of two author 
books the main aspects of constructing a story in picture 
books is revealed. Analysis of each book is carried out based 
on book’s components, features and specifics. The object 
of the study was the author’s books of two illustrators from 
different countries and with different methods of story 
constructing: Art Studio «Agrafka» «The War that Changed 
Rondo» and book of J. Concejo «Kiedy dojrzeja porzeczki».

Key words: picturebook, author’s book, illustration, art 
studio «Agrafka».
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Першим об’єктом дослідження є книга Творчої 
майстерні «Аґрафка» «Війна, що змінила Рондо», кон-
цепцією якої є розмова на складну тему війни. Ця книга 
є хорошим зразком ілюстративної історії в книжках-кар-
тинках. Мова символів проста й зрозуміла, а ілюстра-
ції легко зчитуються без тексту. (На відміну від книги 
Йоанни Консежо «Коли поспіє порічка», де відсутня 
будь-яка сюжетна лінія та логічні зв’язки). За структу-
рою книга нагадує інтимний щоденник про настрій 
і занурення у світ почуттів і переживань головного 
героя. Як пише сама авторка: 

Мета дослідження — виявити основні аспекти 
побудови історії в книжках-картинках на прикладі ви-
дань двох авторів.

У цьому розділі проанолізовано книжки за такими 
складовими: фабула книги, зміст і форма, структура 
простору та часу.

Фабула книги — це чинник сюжету, його ядро, що 
визначає межі руху сюжету в часі та просторі [10]. 
Важливим у книжках-картинках є те, яку мету переслі-

дує автор. Якщо головною ідеєю книги є розмова на 
складну соціальну тему (війна, голодомор, людські 
стосунки), подання історії має бути доволі інформатив-
ним і простим для сприйняття, аби навіть найменший 
читач міг би це «зчитати» без тексту.

У книжці Творчої майстерні «Аґрафка» «Війна, що 
змінила Рондо» зачіпається доволі складна тема вій-
ни. Оскільки ця книга адресована насамперед дітям, 
метод подання розповіді дуже делікатний. Автори 
розповідають історію на прикладі вигаданого міста 
та персонажів, використовуючи мову символів і знаків 
[4]. Якщо ж це більш поетична чи філософська книжка, 
то метод подання історії може бути хаотичним, нело-
гічним і авторським. Адже не існує об’єктивної оцінки 
людських почуттів, і кожен може зрозуміти історію 
по-своєму, зважаючи на власний життєвий досвід.

Книжка-картинка Й. Консежо «Коли доспіє порічка» 
написана у форматі щоденника. Це книга про настрій, 
почуття, вона не має чіткого сюжету та хронології подій. 
Меланхолійні спогади розкидані по всій книзі, уривки 
фраз, фотографій, зарисовок — усе це містить прихо-
ваний сенс. Ця історія не для швидкого читання, це 
глибокий процес занурення у внутрішній світ автор-
ки. Це відповідає концепції жанру щоденника та не 
потребує повного розуміння сюжету від читача [18].

Отже, концепція книги суттєво впливає на структуру 
та стилістику книги.

Зміст і форма. У процесі детального аналізу розво-
ротів книжок ми з’ясували, що розкриттю сюжету спри-
яють реалістичні ілюстрації, карти, навігація, піктограми, 
хронологічне зображення дії, фотографії, авторські 
написи. У книжці «Війна, що змінила Рондо» Рома-
на Романишин і Андрій Лесів часто використовують

«Книжка-картинка» — це тенденція авторських книжок, 
що поєднує вербальний і візуальний наративи, тобто історія 
розповідається і словами, і ілюстраціями [17]. Книжки-картинки 
орієнтовані на маленьких дітей (переважно 3–6 років, але також 
охоплюють і ширші читацькі групи) і мають просту лексику, короткі 
речення, динамічну оповідь без розлогих описів (описову функцію 
перебирає на себе ілюстрація) та обмежений обсяг (до 500–800 
слів, зрідка більше або без тексту взагалі).

Перші книжки, що стали прототипами сучасних книжок-кар-
тинок, з’являються в середині XIX ст., зокрема збірник повчальних 
віршів «Struwwelpeter» («Нечупара Петер») (Іл. 1) франкфуртського 
психіатра Генріха Гофмана (1845). Близькою до книжок-картинок 
є «The Tale of Peter Rabbit» («Казка про кролика Пітера»)  Беатріс 
Поттер (Іл. 2). Серед найвідоміших книжок-картинок — «Де живуть 
диковиська» (Іл. 3) Моріса Сендака, «Дуже голодна гусениця» 
(Іл. 4) Еріка Карла та ін. Українська книжка-картинка «Зірки і ма-
кові зернята» Творчої майстерні «Аґрафка» (Романа Романишин 
і Андрій Лесів) здобула 2014 року відзнаку Opera Prima за най-
кращий дебют на книжковому ярмарку в Болоньї. 2015 року 
книжка «Аґрафки» під назвою «Війна, що змінила Рондо» була 
нагороджена в Болоньї спеціальною відзнакою New Horizons [5].

Ознайомившись з великою кількістю подібної літератури, 
зауважуємо, що не завжди метою книжки-картинки є чита-
бельність і логічність сюжету, оскільки тут існує багато шляхів 
побудови розповіді. Окремі з них викликають більше запитань, 
ніж дають відповідей. І не завжди книжка-картинка — це зро-
зуміло проілюстрована історія із чітким сюжетом і хронологією 
подій. Тож наша мета — дослідити різноманітність авторських 
підходів у побудові наративу.

Об’єктами дослідження стали книжки-картинки двох ілю-
страторів з різних країн та з різними методами побудови історії. 
Для аналізу кожної з книжок потрібен був чіткий план для з’ясу-
вання різних аспектів було переглянуто інтерв’ю авторів, статті та 
опрацьовано додаткову літературу. Так, для виявлення аспектів 
у контексті режисури було проведено аналогію побудови сюжету 
в книзі з театральною постановкою [2]. Це допомогло сформу-
вати такі аспекти: фабула книги, зміст і форма, структура 
простору та часу. Наступні аспекти були виявлені завдяки 
посторінковому аналізу та порівнянню обох книг, оскільки в кож-
ній книжці був персонаж, текстова частина, виразні графічні 
засоби та символи.

«Не завжди метою книжки-картинки є читабельність 

і логічність сюжету».

Режисура

«У цій книзі ви можете заблукати. Не шукайте 

пояснення, не дотримуйтесь послідовності подій. 

Знайдіть свій власний шлях, протопчіть його че-

рез поле або луг. Я не хочу тлумачити цю книгу, 

пояснювати її. Це дуже особисте, і нехай певні речі 

залишаються за туманом »[15].

Що таке книжка-картинка?

Творча майстерня «Аґрафка» «Війна, що змінила Рондо» Й. Консежо «Коли доспіє порічка»

Іл. 1 Гайнріх Гофман. Збірник віршів 
«Struwwelpeter». Німеччина, 1845

Іл. 2 Беатріс Поттер. Книга «The Tale 
of Peter Rabbit». Англія, 1902

Іл. 3 Моріс Сендак. Книга «Where the 
Wild Things Are». США, 1963 

Іл. 4 Ерік Карле. Книга «The Very 
Hungry Caterpillar». США, 1969
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картографічні ілюстрації, зображуючи план міста та 
доповнюючи його навігацією, а саме — піктограмами, 
стрілками, цифрами. Таким чином, процес прочитання 
книги стає схожим на гру, що стимулює увагу читача 
та розвиває його когнітивне мислення. Автори часто 
застосовують площинні деталізовані ілюстрації, що 
робить розвороти більш інформативними. Будинки 
в розрізі — цікавий авторський прийом. Це дає змогу 
розповісти про місто більше, зобразивши життя пер-
сонажів у будинках.

Йоанна Консежо розказує історію за допомогою 
реалістичних пейзажів, частин інтер’єру та окремих 
предметів. Хронологічне зображення дії дає змогу 
«зчитати» картинку без тексту. На сторінках книги часто 
можна зустріти авторські дописи та дати — це також 
занурює читача в атмосферу книги. Оскільки це кни-
га-щоденник, Й. Консежо не претендує на розуміння 
читача. Авторка дозволяє лише зазирнути й перейня-
тися власними почуттями та емоціями в книзі. Таким 

чином, розкривають і доповнюють історію в книж-
ці-картинці карти, вказівки, піктограми, фотографії, 
авторські дописи, реалістичні зображення.

Структура простору та часу — тут було визначено 
як побудована історія в часовому та просторовому кон-
тексті [8], адже часова структура є важливою складовою 
сюжету книги. Слушно відзначає український митець 
Павло Маков:

«Аґрафка» у своїй книжці «Війна, що змінила Рон-
до» починає розповідь класично — від початку і до 
кінця. Історія складається з трьох частин: експозиція, 
зав’язка та розв’язка [7]. Експозиція — початок твору, де 
Автори знайомлять нас із урбаністичним Рондо та його 
мешканцями. Зав’язка — це друга частина твору, у якій 
ми бачимо, як у місто Рондо прийшла війна та що відб-
увається впродовж цього періоду. Третя частина — це 
розв’язка, післявоєнний час. Війну подолано, і в Рондо 
нарешті настав спокій, тож мешканці активно відбудо-
вують і реставрують свої оселі та культурні пам’ятки.

На відміну від книги «Аґрафки», книжка-картинка 
Й. Консежо «Коли доспіє порічка» не має чіткого сюже-
ту та хронології. Це книга занурення в почуття та емоції, 
ностальгія за минулим. Відповідно, усі події в книзі 
відбуваються в минулому, де історія будується навколо 
спогадів головного героя — Генрі. Реалістичні пейзажі, 
частини інтер’єру передають атмосферу камерного 
світу Генрі [14]. Структура простору та часу в книзі 
хаотична, як і самі спогади. Книга написана у форматі 
щоденника й не передбачає жодної дидактичної мети. 
Проте, незважаючи на всю хаотичність, вона все одно 
натякає читачеві, що всі події відбуваються в минулому. 
Для цього авторка робить підписи з датами під фото-
графіями. Портрети батьків Генрі та інші символічні 
речі, що повторюються в ході історії, міцно тримають 
читача у світі головного героя до останньої сторінки.

Отже, структура простору та часу — важливий 
аспект у книжках-картинках, адже це допомагає визна-
чити, яким чином буде побудована історія. Буде це 
розповідь від початку до кінця чи просто безсюжетно 
розкидані кадри по всій книзі — вирішує автор.

Додатковий текст — це важливий аспект у книж-
ках-картинках. Специфікою книжки-картинки є те, що 
ілюстрації та текст рівноцінні. Текст не розкриває сю-
жету книги, а лише доповнює його [17].

Книжка-картинка «Аґрафки» «Війна, що змінила 
Рондо» має текстову частину. Майже кожен розворот 
містить фрагменти тексту. Це оповідання поділене 
на кілька частин, фрагменти якого розташовані на 
розворотах з ілюстраціями. Текст доповнює та збага-
чує сюжет книги. У книжці Й. Консежо «Коли доспіє 
порічка» також присутні розвороти з текстами. Текст 
у книзі поділений на кілька фрагментів і хаотично роз-
киданий по сторінках. На розворотах також присутні 
авторські дописи — цитати та уривки фраз, які можна 
побачити під ілюстраціями. Абзаци та уривки фраз не 
мають хронологічної послідовності та логічного зв’язку. 
Окремі фрагменти тексту випереджають ілюстрації, 
змальовуючи частинки фраз у наступних розворотах. 
Поетичні абзаци й картинки співіснують на нюансах, 
що робить книгу ще більш настроєвою.

Отже, текст у книжках-картинках не пояснює сю-
жету, а лише доповнює його, наштовхуючи читача на 
нові образи. Також у книжках-картинках можуть бути 
авторські дописи.

Персонаж — обов’язкова складова історії в багатьох 
книжках. У обох книжках-картинках присутні персонажі. 
Книжка-картинка Р. Романишин і А. Лесіва «Війна, що 
змінила Рондо» має чотирьох героїв: це троє друзів — 
Данко, Зірка та Фібіан, а четвертим персонажем книги 
є страшна та безлика Війна. Саме Війна зображена 

як головний герой, доволі незвичний і абстрактний 
персонаж для дитячої книги. Особливістю цього героя 
є відсутність тіла — це чорне рухоме звалище страху, 
сукупність хаосу, темряви та руйнування. Війна не має 
навіть обличчя, але має людську руку. Автори акценту-
ють на цьому увагу читача, ніби Війна — це маріонетка, 
руку якої постійно хтось смикає [4]. Головна ідея цього 
персонажа — показати, що не одна людина винна 
у війні, і не одна людина руйнує все навколо. Війна — 
це навіть більш конкретний образ ніж ворог, який  
є значно складнішим до окреслення.

У книжці Й. Консежо «Коли доспіє порічка» є лише 
один персонаж — сімдесятирічний Генрі, головний 
герой, навколо якого крутиться сюжет. Ми спостері-
гаємо за його життям від маленького хлопчика до 
сивого дідуся.

Отже, персонаж відіграє ключову роль у книж-
ках-картинках, оскільки допомагає розкрити сюжет 
і викликає емпатію у читача.

Наступним аспектом для аналізу книжок стали 
графічні прийоми, тобто засоби чи техніки, якими ко-
ристується автор для розповіді ілюстративної історії. 
Цей аспект передбачає такі складові: колір, компо-
зиція, колаж, повторюваність. Перелік графічних 
засобів у аналізованих книжках відрізняється. Утім, 
були й спільні аспекти для аналізу — колір і композиція. 
Варто зазначити, що книжки відрізняються одна від 
одної не лише за ідеєю, сюжетом і концепцією, а й за 
графічною мовою.

Колір. Книжка-картинка Творчої майстерні 
«Аґрафка» «Війна, що змінила Рондо» побудована на 

Текст

Графічні прийоми

Персонаж

Творча майстерня «Аґрафка» «Війна, що змінила Рондо» Творча майстерня «Аґрафка» «Війна, що змінила Рондо»

Й. Консежо «Коли доспіє порічка»

«Книга — це формула часу, яка дозволяє нам бути 
в теперішньому, зазирнути в минуле, або навіть 
прочитати, що буде в майбутньому» [9].

Й. Консежо «Коли доспіє порічка»
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його, що задає ритм ілюстраціям і суттєво впливає на 
стилістику книги.

Творча майстерня «Аґрафка» уміло користується 
композицією у своїх роботах. Книжка-картинка «Війна, 
що змінила Рондо» містить багато композиційних 
прийомів, на які варто звернути увагу, аби зрозуміти, 
як за допомогою композиції можна донести потуж-
ний меседж в ілюстрації, не користуючись для цього 
текстом. Композиція та структура книги побудовані на 
символізмі кола. Символ кола є тут ключовим елемен-

том, адже слово «Рондо» з французької означає «круг-
лий». Коло в книзі символізує статику, довершеність, 
гармонію та циклічність. Слід зазначити, що карта міста 
зображена у вигляді кола, яке нагадує коліщатко — 
символ того, що історія міста Рондо йде по колу.

Утім, у книзі «Коли доспіє порічка» Й. Консежо 
застосовує зовсім інший композиційний підхід. Про-
сторовість і легкість сторінок є характерною рисою 
для європейської книжкової ілюстрації [3]. Польська 
ілюстраторка не боїться залишати порожні сторінки, 
вона надає перевагу просторовим мінімалістичним 
ілюстраціям, які переплітаються з важкими та заповне-
ними розворотами з пейзажами. Дрібні предмети 
хаотично розкидані по всій книзі, аналогічно нашим 
думкам у голові. Порожні білі сторінки навіюють спокій 
і тишу. Концепція щоденника є цікавим і неформатним 
вирішенням у комерційній книжковій ілюстрації.

Отже, композиція твору задає інтонацію розповіді. 
Кожен авторський підхід відповідає концепції книги 
та сприяє тому, аби читач «зчитав» картинку без слів.

Колаж сам по собі — дуже сильний прийом у су-
часній ілюстрації. Це те, що без слів викликає в лю-
дини сильне емоційне збудження. Якщо це фото-
графія, то ми автоматично занурюємося в спогади 
та переймаємося історією. Жодна класична техніка 
ніколи не зможе викликати в людини тих емоцій, що 
викликають фотографії, сухі листки на сторінках, адже 
це пряма тактильна прив’язка до реальних спогадів. 
Книжка-картинка Й. Консежо «Коли доспіє порічка» 
переповнена вирізками з фотографій, засушеними 
рослинами та різними реалістичними дрібницями. Це 
повністю відповідає концепції щоденника та робить 

книгу завершеною. У цій книзі авторка акцентує ува-
гу читача на спогадах головного героя, відзначаємо 
цікаве художнє вирішення наповнити сторінки книги 
маленькими дрібничками.

Повторюваність — окремий авторський прийом 
Й. Консежо. Упродовж усієї книги нам трапляються 
дрібнички, які згодом вплітаються в історію і стають її 
неодмінною частиною. Листок порічки, пташка, ключ — 
усі ці речі мають свій сенс. Метафоричність образів 
доповнює історію та персоніфікує спогади головного 
героя. Предмети в цій книзі є ключем до дверей Генрі, 
до його думок і переживань. Оскільки книга не має 
чіткого сюжету та хронології, то саме символізм речей 
та їхня повторюваність спонукають читача до глибокого 
занурення в історію.

Останнім і одним з найважливіших пунктів нашого 
дослідження є символізм. Символ — це умовне по-
значення якого-небудь предмета, поняття або явища, 
художній образ, що умовно відтворює усталену думку, 
ідею [12]. У книжках-картинках автори часто викори-
стовують мову символів, перш за все, щоби збагатити 
інформативну частину книги та надати історії нових 
значень. Однією з основних відмінностей обох книжок 
є мова символів.

У книжці Р. Романишин і А. Лесіва «Війна, що змі-
нила Рондо» мова символів більш абстрактна. Автори 
використовують загальні символи та знаки, відомі біль-
шості читачів. Оскільки це видання, у першу чергу, для 
дітей, то мова символів має бути правильна — менш 
прямолінійна, більш образна. Символізм у книжці-кар-
тинці автори коментують так: «Ми свідомо уникали 
прямолінійності, документалізму, а також конкретної 
географічної прив’язки до подій в Україні. Ця книжка 
не лише про українські події, ми хотіли створити її 
універсальною, зрозумілою в будь-якій країні. А та-
кою універсальною мовою і є мова символів. Окрім 
того, на наше переконання, саме мовою символів 
слід розмовляти з дітьми на складні теми, зокрема 
про війну. Бо прямолінійності та гостроти і так надто 
багато в нашому повсякденному житті: про обстріли, 
бомбування, поранення і смерті ми постійно чуємо 
з новин. Великим завданням є навчити дітей не лише 
читати, а й прочитувати між рядків» [1].

Усі символи в книзі можна умовно поділити на 
складні та прості. До складних належать символи, які 
викликають у читача певні алюзії до якихось конкретних 
подій чи людей. Так, наприклад, символ маку як знак 
пам’яті про полеглих на війні (ще від 1914 року). Наступ-
не, на що варто звернути увагу, — це зображення міста 
Рондо, сама назва якого («круглий») символізує статику, 
стабільність, довершеність та гармонію. Як пишуть Р. Ро-
манишин і А. Лесів, «У книзі на ілюстраціях ми бачимо 
місто з висоти пташиного льоту і воно справді кругле. 

Крім того, це образ ідеального гармонійного міста, 
в яке згодом вривається війна, що несе деструкцію та 
хаос. Ще одна аналогія — це колесо, що крутиться, сим-
вол руху та розвитку. А з іншого боку — це бульбашка, 
вразлива до колючок і пазурів навколишнього світу» 
[4]. Цим автори хочуть донести, що місто Рондо — це 
ще і коліщатко, історія якого йде по колу.

Прості символи в книзі — це швидше знаки, які є 
очевидними та вказують на конкретний предмет. Най-
більш простий і виразний символ — світло і темрява, 

контрастах. Як ми вже вказали, сюжет книги складаєть-
ся з трьох частин: експозиція (період спокою), зав’язка 
(період війни) та розв’язка (післявоєнний період). 
Важливо відзначити, що кожен з проміжків часу має 
свій колір і графічне навантаження. Для періоду спо-
кою та післявоєнного періоду автори використовують 
світло-бірюзові кольори, для періоду війни — бруд-
но-фіолетовий. Таким чином, завдяки кольору ми чітко 
бачимо часову структуру книги.

У книзі Й. Консежо «Коли доспіє порічка» перева-
жають синій і зелений кольори. Усі ілюстрації витри-
мані в одній стилістиці та кольоровій гамі, що створює 
камерний світ, двовимірний і глибокий. Окрему увагу 
слід звернути на промальовані пейзажі. Холодні ко-
льори, пожовклі сторінки передають атмосферу старої 
фотографії та створюють ілюзію спогадів. Поєднання 
кольорів у книзі гармонійне та передає стан спокою.

Отже, можна зробити висновок, що колір у книж-
ках-картинках передає атмосферу та впливає на хро-
нотоп книги.

Композиція є одним з основних організувальних 
компонентів у ілюстрації. Саме композиція надає 
роботі цілісності, підпорядковуючи елементи один 
одному [6]. Композиція «тримає» простір, організовує 

Творча майстерня «Аґрафка» «Війна, що змінила Рондо»
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Символізм
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боротьба добра зі злом. У книзі багато піктограм 
і вказівок, що також доповнюють сюжет і збагачують 
ерудицію читача. Дрібні знаки та символи допомагають 
«зчитати» історію з картинок. Таким способом автори 
акцентують увагу на важливих моментах, про які не 
написано в тексті.

Мова символів у книзі Й. Консежо більш чуттєва та 
особиста. Авторка вигадує свій символізм речей, пер-
сональний та інтимний. У розділі «Фабула книги» ми 
наголошували, що книжка-картинка Й. Консежо «Коли 
доспіє порічка» за своєю структурою нагадує особистий 
щоденник — інтимна і персональна річ, яка не потребує 
пояснень. Ця книга не претендує на розуміння читача, 
тому мова символів може бути авторською. Видання 
сповнене прихованими символами та знаками, про 
які читач може лише здогадуватися. Уже від титуль-
ної сторінки ми бачимо листочок порічки, яка у книзі  
є символом часу, а розкидані по всіх сторінках листки 
символізують спогади головного героя [14]. Йоанна 
Консежо в ілюстраціях ніколи не говорить до читача 
прямо, вона воліє використовувати нюанси й натяки, 
тому її книжки складні для сприйняття і потребують 
значних когнітивних зусиль.

Отже, мова символів у книжках-картинках є важ-
ливим аспектом. Дослідження засвідчило, якими 
можуть бути символи в книжках та про що говорити. 
Декодування інформації спонукає читача мислити та 
відкривати нові сенси.

Отже, завдяки дослідженню обох книг ми вияви-
ли основні аспекти, за якими автор будує розповідь 
у книжці-картинці. Адже подібна література є спец-
ифічною для сприймання, бо не містить багато тексту, 
який описує та розкриває сюжет книги. Об’єктами 
дослідження були книжки, різні за своєю будовою, 
концепцією та специфікою. Однак виявлені аспекти 
в обох книжках були спільні. Тож можна зазначити, що 
розповідь у книжках-картинках будується за такими 
аспектами: режисура (фабула книги; зміст і форма; 
структура часу та простору), текст, персонаж, графічні 
прийоми (колір; композиція; колаж; повторюваність) 
і символізм.

Аналіз кожної з книжок за виявленими аспектами 
показав, що концепція книги може суттєво впливати 
на побудову наративу. Важливим у книжках-картинках 
є те, яку мету переслідує автор. Якщо головною ідеєю 
книги є розмова на складну соціальну тему, то метод 
подання історії має бути доволі інформативним і про-
стим для сприйняття, аби навіть найменший читач зміг 
це «зчитати» з картинок. Важливим аспектом у книж-
ках-картинках є додатковий текст. В обох книжках були 
присутні цитати, уривки фраз або цілі фрагменти тексту. 
Текст та ілюстрації розташовані паралельно та є рівно-
цінними, що відповідає специфіці видання такого типу.

Одним з аспектів розповіді в обох книжках є персо-
наж. Змалювання певного образу допомагає розповісти 
історію та викликає емпатію у читача.

Відмінність графічних мов — це перше, що впадає 
в око. Усі автори використовували свій набір технік 
і прийомів для розповіді історії. Книга Й. Консежо скла-
дається з ескізів, рукописних написів, плям пролитої 
фарби, можливо, слідів чаю, вирізок з фотографій — усі 
ці речі надають книзі емоційності та тактильних від-
чуттів. Хаотичне розташування цих предметів пояснює 
відсутність сюжету. Композиція в книжках-картинках 
працює на розповідь і дає інтонацію історії. Стилістика 
кожної з книжок відповідає задуму автора та концепції 
видання.

Також важливим аспектом були символи. Але-
горичність предметів надає історії глибшого сенсу, 
двоплановості та створює низку асоціацій у читача. 
Символи можуть бути очевидними, і навпаки. Як було 
зазначено в пункті «Фабула книги», все залежить від 
задуму автора. Романа Романишин і Андрій Лесів 

у своїй книзі користуються більш абстрактною мовою 
символів. Мова символів у книзі Й. Консежо більш 
чуттєва. Авторка вигадує свій особистий символізм 
речей, персональний та інтимний.

Отже, хоча книжки й різні за будовою, проте кожна 
з них має згадані аспекти. Дослідження розкрило різні 
методи та авторські підходи в книжках-картинках. Ви-
явилося, що не завжди книжка-картинка — це історія, 
яку можна «зчитати» з ілюстрацій. Яскравим прикладом 
є книга Й. Консежо, яка не має сюжету та не пояснює 
нічого. Це той випадок, коли нюанси й деталі ілюстрацій 
важливіші від сюжету. Такі книжки не читаються швидко, 
вони спонукають читача зануритись і навчитись при-
слухатися та дивитися на речі по-новому. (На відміну 
від книги «Аґрафки» «Війна, що змінила Рондо», де 
історія «зчитується» з картинок, а сюжет логічний та 
зрозумілий). Так чи інакше, дослідження розкрило ба-
гато прикладів і прийомів того, як можна ілюстративно 
розказати історію. Чи буде зрозумілою така розповідь 
читачеві — це вже вирішує автор.
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Оввввввввввв. Не обіцяю

Аналогії та відмінності між коміксом 
і комікс-стрічкою у XXI cтолітті
Вероніка Шворак

У статті порівнюються комікс-стрічки  ілюстраторів Odd1sOut,  Сари Андерсен, 
Жоан Корнелла з коміксами комерційними продуктами «Дедпул вбиває літе-
ратуру #1» , «Міс Марвел #1 Незвичайна», «Шейд. Мінлива дівчина #1». На ос-
нові встановлених критеріїв проводимо аналіз кожного з вибраних коміксів. 
Для подальшого порівняння виділяємо загальні характеристики, притаманні 
кожному з вибраних коміксів і комікс стрічок.

Ключові слова: комікс, комікс-стрічка, ілюстрація, аналогії та відмінності, кіль-
кісний контент-аналіз.

The analogies and differences between 
the comics  and comics strip in the   
XXIst century
Veronika  Shvorak

Сomics strips of  such illustrators as Odd1sOut, Sarah Andersen, Joan Cornellà  
with comics  commercial products “Deadpool Killustrated”, “Ms. Marvel. Vol. 1. 
No Normal”, “Shade, the changing girl #1” are compared in the article. Based on 
our criteria, we analyze each of the selected comics.  We highlight the general 
characteristics of each of the selected comics  and comics strips for further 
comparison.

Keywords: comics, comics strip, illustration, analogies and differences, quantitative 
content analysis.
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Послідовність пов’язаних зображень 
(кадрів) складає історію, що відрізняє 
комікси від простої ілюстрації, які можуть 
викликати комічні образи. Одноколірні 
карикатури належать до коміксів, так як 
роблять і фотографії до фільму [5]. 

Комікс-стрип (англ. Comic strip) – це 
комікс, який складається з кількох кадрів, 
розташованих у  певному порядку. У  на-
шому дослідженні ми будемо використо-
вувати зрозумілий аналог англійського 
терміна – комікс-стрічка. Розташування 
кадрів може бути горизонтальним, верти-
кальним, або вони можуть бути складені 
в квадрат. Кожен кадр містить ілюстрацію 
і текст (іноді він може бути відсутній). Ілю-
стративна стрічка розповідає в цій формі 
одну історію, зазвичай оригінальну (одна 
стрічка – одна історія). Фрази можуть бути 
введені всередині або поряд з  кожним 
зображенням, або їх взагалі нема. Якщо 
слова функціонально домінують над зо-
браженням, вони стають просто ілюстра-
цією до тексту [10].     

Комікс – це повністю ілюстрована кни-
га або журнал, що розповідає одну або 
серію різних історій. Його часто назива-
ють графічним романом. Сторінки склада-
ються з  ілюстрованих кадрів і  незначної 
кількості тексту, яка розташована в  тек-
стових хмарах (схематично зображена 
хмара або булька, яка переважно передає 
діалоги або думки героїв) [10].

Суперництво між гігантами американсь-
кої преси у 90-х роках XVIII ст. призвело 
до того, що на сторінках газет почали 
з’являтися комікс-стрічки, які складалися 

з кількох кадрів, розташованих у певному 
порядку. Естетично видана комікс-стріч-
ка початку 90-х років «Маленький Немо» 
належала Венсору Маккей, вона створила 
світ мрії одночасно ніжним, захопливим 
і гумористичним. Щоденну смужку в чор-
но-білому колориті, обов’язкову для всіх 
великих газет від 1915 року, відкрив часо-
пис «Хроніка Сан-Франциско» з Б. Фіше-
ром паном А. Мутт (пізніше Метт і Джефф). 
Згодом сторінки коміксів розширювалися 
і  в кількості смуг, і  в діапазоні предмет-
ності. Деякі види комікс-стрічки актуальні 
й сьогодні, лише в іншому форматі. З’яви-
лася нова категорія величезного значен-
ня: безперервна смуга пригод у коміксі.  

Сучасні комікси дуже різноманітні: вони 
не тільки різняться за стилями та сюже-
тами, але й  мають різні технічні підходи 
при створенні. Багато цих відмінностей 
є локальними. Для порівняння можна взя-
ти японську мангу, європейські та амери-
канські комікси. Але навіть в одній країні 
комікси не утворюють однорідну групу. На-
приклад, у США розрізняють комікс-стріч-
ки, комікси, ілюстровані графічні романи. 

Сучасна газетна комікс-стрічка з’явилася 
в період великої конкуренції між амери-
канськими газетами, у  той час вона зай-
мала чверть останньої сторінки. Форма 
комікс-стрічки була горизонтальна і  чи-
талася зліва направо. Складалася вона 
з трьох кадрів, що було зручно для розта-
шування і друку. Розмір теж був зручний 
для читання. Усі комікси того періоду були 
чорно-білі. Чере те, що газети виходи-
ли щодня, а  чорно-білий друк набагато 
швидший і витрати на нього менші. 

Верстка газети була стовпчикова, усі статті дода-
валися в  міру надходження. Спочатку заповнюва-
лася перша колонка. Якщо весь текст не вміщався, 
він переходив у другу колонку. Другу статтю ставили 
відразу за першою, і так наповнювався контент у га-
зеті. Отож, вона мала певний розмір, а наповнення 
йшло послідовно, тому для коміксів виділяли окре-
ме поле, завжди одного розміру, щоби під час скла-
дання тексту враховувати площу під комікс.  

Комікси розташовували на останній сторінці для 
того, щоби було зручно складати пластини з  ін-
формацією. З  пластин складали контент усієї 
сторінки та друкували великими тиражами. Також 
стандартні розміри для коміксів були потрібні для 
того, щоби художник знав, у якому розмірі малю-
вати комікс. Газета могла замовляти комікси за 
місяць, щоби не було затримок, оскільки видання 
було щоденне, а деякі газети друкували двічі на 
день: зранку та ввечері [11].

Комікс-стрічка в сучасному форматі

З приходом нових технологій комікс-стрічка пе-
рейшла в комп’ютерний формат, її почали публіку-
вати в різних соціальних мережах, на персональ-
них сайтах. Доступ до інформації спростився, тому 
комікси почали використовувати в різних сферах. 
Тепер форму комікс-стрічки диктують соціальні ме-
режі та ґаджети, з яких ми черпаємо інформацію. 
А оскільки для зручності вся інформація має бути 
адаптованою, то комікси на телефоні мають читати-
ся так само легко, як і на великому екрані. Більшість 
сучасних коміксів складаються з одного кадру або 
кількох вертикальних – для зручного перегляду на-
віть на малих ґаджетах. 

У ХХІ столітті форма комікс-стрічки змінюється 
через технології, але тепер для зручності чита-
ча. Залежно від виду комунікації змінювалася і 
форма. Узагальнивши всі етапи еволюції форми 
комікс-стрічки, їх можна поділити на три типи. Спо-
чатку, коли комікс набирав популярності, на остан-
ній сторінці газети він був горизонтальним. З ро-
стом популярності й розквіту комікс-стрічки, форма 
стала квадратна, кількість кадрів збільшилась А пе-
рейшовши у електронний варіант, комікс став вер-
тикальним для полегшення читання в ґаджетах . 

Важливо проаналізувати сучасну комікс-стрічку 
для розуміння її еволюції загалом. (Іл. 2) Комікс- стрічка Гю Ён Ли
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насичені й багаті на деталі. Дедпул – ан-
тигерой, але не лиходій, володіє неабия-
кою харизмою, не нудний, неординарний, 
цікавий тим, що «руйнує четверту стіну», 
розуміє, що він герой коміксу, розмовляє 
напряму з читачами [7] (Іл. 4).

Ще один популярний комікс останніх 
років – “Міс Марвел #1 : Незвичайна”. 
Розповідає історію Камали Хан – мусуль-
манки, яка раптово отримала надзвичайні 
сили та здатність змінювати форму тіла. 
Дівчина обирає кодове ім’я Міс Марвел. 
Відкриває секрет, який у  собі зберігала. 
Але чи готова вона володіти такою силою, 
чи обтяжує це її – вона сама не знає від-
повіді на ці запитання. Збірник містить ви-
пуски “Місс Марвел” (2014) #1–5, які ство-
рили редактор Сана Аманат, сценаристка 
Дж. Віллоу Вілсон і художник Едрієн Аль-
фона. Усього томів/випусків у  оригіналь-
ній серії – 19 [6]. 

Не можемо залишити без уваги комікс 
“Шейд. Мінлива дівчина #1” жанру супер-
героїка, видавництва “DC Comics”. У  ньо-
му розповідається про те, що далеко на 
планеті Мета живе дівчина Лома Шейд. Її 
батьки, завдяки своїй пташиній природі, 

не пройшли тест на виховання і Лома вва-
жалася сиротою, її крила були обрізані. 
Ломі призначено бути сформованою як 
модельний громадянин. Вона не впису-
валась у рамки суспільства Метану. Лома 
заслухалася в слова «Тінь тіка» і вважала, 
що оніміння, яке вона відчуває, може бути 
вилікуваним на Землі. Задля цього поки-
нула школу, покинула хлопця і, викравши 
в поета Рак Шейда його сумнозвісне бо-
жевільне пальто, робить стрибок у галак-
тиках, уселяється в тіло дівчини-хуліганки 
із Землі Меґан Бойєр. Ломі доводиться 
справлятися з  її подвійним життям. Ще 
й клопоту додають темні сили, що бажають 
викрасти пальто для своїх брудних цілей. 
Звичайно, усе стане на цій пристрасній 
первісній планеті кращим порівняно з  її 
попереднім життям. Тільки зараз, коли 
вона тут, Лома виявляє, що дівчина із 
Землі має свої власні проблеми, і Земля, 
можливо, не те, про що вона мріяла, але їй 
доводиться долати безліч труднощів. Тінь 
Ломи, яку створили Сесіл Кастеллуччі та 
Марлі Зарконе, почала нову главу в історії 
одного з найбільших коміксів [12]. 

Наш вибір зупинився на цих творах, тому 
що вони не лише популярні, а  й відо-
бражають схожість інших, менш відомих 
коміксів і комікс-стрічок. Візуальний опис 
спрямований на виокремлення харак-
теристик цих коміксів для подальшого 
порівняння з іншими. 

Дослідження різних візуальних ма-
теріалів, фотографій, малюнків, відео-
записів, будь-яких інших зображень, на 
думку багатьох сучасних науковців-су-
спільствознавців, нерозривно пов’язане 
з  панівним значенням візуального в  су-
часній культурі. Дослідник М. Джей увів 
термін “окуляроцентризм” на позначення 
зосередженості на видимому, тому, що 
демонструється, тому, що подається на 
споглядання. Автор наголошує, що для су-
часної доби вкрай важливо бути видимим 
[4, с. 2].

Досліджувані об’єкти

Сучасна візуальна культура коміксів є різ-
номанітною. Комікси часто випускають, 
а  комікс-стрічки – ще частіше. Відслід-
ковуючи аматорські та комерційні, нам 
потрібно було вибрати цікаві варіанти, 
які б допомогли розкрити тему нашого 
дослідження. Світ коміксів такий великий 
і різноманітний, що важко зробити вибір. 
Скільки не передивляйся комікс-стрічок, 
виконаних на різноманітні теми та в різ-
них жанрах, стилістики їхні різні й просто 
неймовірні. Глядач відчуває себе дитиною 
у світі іграшок, яка хоче все та губиться від 
неймовірно широкого асортименту. Тому 
для порівняння коміксів і  комікс-стрі-
чок ми вирішили користуватися такими 
критеріями: упізнаваність, популярність, 
різностилевість. Для пошуку за цими кри-
теріями ми опиралися на фан-сайти та 
сайти з рейтингами й описами коміксів.

Увагу привертають сучасні комікси та 
комікс-стрічки. Вони найближчі для ро-
зуміння, найбільш популярні сьогодні та, 
що важливо, автори окремих коміксів 
є моїми однолітками. Це дасть можливість 
краще зрозуміти стиль їх виконання, при-
чини створення, популярності певних робіт.

Яскравим прикладом є  роботи Джеймса 
Раллісона, що народився 14 травня 1996 
р., проживає в штаті Арізона. Відомий в Ін-
тернеті як TheOdd1sOut, є американським 
мультиплікатором YouTube, членом аніма-
ційного колективу, співпрацює з TimTom, 
Jaiden Animations та SomeThingElseYT. 
Джеймс часто співпрацює в невеликих ві-
деороликах YouTube, зараз TheOdd1sOut 
має 9,1 мільйона абонентів і 1,5 мільярда 
переглядів відео [13] (Іл. 3).

Роботи іншого автора, які ми досліджу-
ватимемо, Сари Андерсен, що закінчила 
Мерілендський університет 2014 року, 
по-своєму захопили читачів. Вона ство-
рює веб-комікси, і, як зазначила сама 
Сара, це допомагає їй спостерігати за 
реакцією читачів. Сьогодні її комікси є на 
Facebook, Instagram і Line Webtoon [8]. 

Відомий ілюстратор Ренато Вальдив’єсо 
(псевдонім Жоан Корнелла) проживає 
в  маленькому містечку в  Іспанії. Спочат-
ку на його комікси не звертали уваги або 
сприймали негативно, сьогодні він визна-
ний у своїй країні. Хоча його комікс-стріч-
ки, на перший погляд, викликають жах, 
насправді приховують глибокий зміст [9].

На противагу комікс-стрічкам, що 
розповідають одну історію через призму 
бачення одного автора, комікси – дуже 
складний механізм, над яким часто пра-
цює з  десяток фахівців. Комікс передба-
чає тривалий період створення, на що 
витрачається багато ресурсів, тому не 
може швидко реагувати на події у  світі. 
Його призначення, як у книги, – розказа-
ти історію, заінтригувати читача, змусити 
очікувати продовження. Однією з причин 
є  те, що комікси є  комерційним продук-
том. Перш ніж вони потраплять до широ-
кого кола глядачів, проходить чимало часу. 

Яскравими прикладами є комікс «Дедпул 
вбиває літературу #1» Каллена Банні та 
Маттео Лоллі студії Марвел. Попереднім 
був комікс про те, як Дедпул руйнує все-
світ Марвел, цим – знищує класичну літе-
ратуру. Подорожуючи між світами, вбиває 
літературних героїв, кожного в інший спо-
сіб. Дедпул вирушає в незвіданий світ лі-
тератури, у вимір ідей, у якому творці чер-
пали натхнення, щоби знищити прототипів 
героїв. Створює напарника для реалізації 
своїх задумів. Тираж цього коміксу вдвічі 
більший від попередннього, ілюстрації 

(Іл. 3) Комікс-стрічки Джеймса Раллісона (Odd1sOut) 

(Іл
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Прояви візуального в  навколишньому 
світі є  виразнішими, різноманітнішими 
й  багатшими, ніж будь-коли, збільшуєть-
ся “візуальна образність” довкілля, уріз-
номанітнюються практики візуального 
[2, с. 97]. Це також означає, що людство 
в  процесі свого поступу накопичило ба-
гато різноманітних візуальних артефактів, 
які можна й  варто досліджувати як дже-
рела цінної інформації про різноманітні 
суспільно-політичні явища. Варто зазна-
чити, що візуальні артефакти сьогодні не 
є предметом лише мистецтвознавчих ро-
звідок, оскільки за своєю природою вони 
виходять за межі мистецтва та звертають-
ся до буденності людського життя в  усій 
багатоманітності її проявів [1].

Основні матеріали можна досліджувати 
і якісно, і кількісно. Кількісний контент-а-
наліз ґрунтується на ідеї виділення об’єк-
тів зображення та їхніх характеристик, 
що піддаються вираженню якісних ознак 
для подальшого аналізу. Таким чином, за 
допомогою заданого підходу, наприклад, 
у  заданій послідовності, можна кодувати 
кольори, об’єкти, їхню щільність, взаємне 
розташування, так само і  щодо фону зо-
браження, кута погляду на об’єкти, пер-
спективи, в якій об’єкти подані, тощо [1].

Кількісно-якісний контент-аналіз у  поєд-
нанні є  найбільш об’єктивним і  в про-
цесі дослідження, і  на етапі висновків. 
У порівнянні враховуватимуться всі скла-
дові та аспекти коміксу та комікс-стрічки. 
Так ми краще зрозуміємо комікси і їх спо-
сіб створення. 

Ми вивели критерії, за якими будемо 
порівнювати комікси: сценарій, збалансо-
ваність кадрів, композиція кадрів, голов-
ний перехід з однієї панелі до іншої, де-
талізація ілюстрацій, шрифт, звуки, вигуки, 
переконливість образів, характеристика 
персонажів, текст, стилістичні особливості, 
доступне й  зрозуміле подання фабули 
(сюжету), герої, антигерої, технологічні 
відмінності, соціальні відмінності. Ці па-
раметри поділяються на додаткові пункти, 
за якими теж будуть проаналізовані. 

Подані критерії належать до різних візу-
альних і тематичних ознак, мають деталь-
ний структурований перелік питань, на які 
потрібно дати відповіді. Вони поділяються 
на загальні та деталізовані, від чого й буде 
залежати результат подібності. У окремих 
пунктах відповідь зводиться до присут-
ності чи відсутності певних елементів, що 
згодом допоможе чітко охарактеризува-
ти комікси та комікс-стрічки, виокремити 
елементи подібності та відмінності кож-
ної з них, зафіксувавши в таблиці.

Дослідження

На початковому етапі ми розглянемо ко-
жен комікс і комікс-стрічку окремо, щоби 
проаналізувати особливості окремих 
творів без узагальнень. Аналіз проводи-
ли за встановленими раніше критеріями, 
що допомогло нам сегментувати й більш 
конкретно вивчити стилістику, провести 
контент-аналіз кожного з  досліджуваних 
об’єктів.

На наступному етапі за творами «Дедпул 
вбиває літературу #1», «Шейд. Мінлива 
дівчина #1», «Міс Марвел #1: Незвичай-
на», які ми розглянули за обраними кри-
теріями, створили загальний образ комік-
су. Аналогічно вчинили з комікс-стрічками 
відомих ілюстраторів: Джеймса Раллі-
сона (Odd1sOut), Сари Андерсен, Жоан 
Корнелла. Загальний образ коміксу та 
комікс-стрічки подали у  вигляді таблиць, 
де виокремили схожі та відмінні стилі-
стичні особливості.

Тлумачення назви «загальний образ» 
у нашій роботі означає створення образу 
за критеріями, притаманними більшості 
коміксів чи комікс-стрічок. Він має при-
кладне значення при створенні влас-
них робіт. Основним є  те, що тут зібрані 
обов’язкові стилістичні складові кожного 
розглянутого жанру. 

Створивши загальний образ коміксу та 
комікс-стрічки, ми зрозуміли, що відмін-
ності, які ми виокремили після об’єднання 
характеристик творів певних жанрів, це 

не тільки особливості окремих коміксів, а й варіа-
ції в стилістиці. Було вирішено надати таким кри-
теріям кілька різних ознак, які, хоча й суперечать 
одна одній, насправді можуть мати відображення 
в інших коміксах чи комікс-стрічках. Тому ми не ви-
лучали їх із загального образу.

На наступному етапі ми порівнюємо загальні обра-
зи коміксів і комікс-стрічок, виокремлюємо подібні 
та відмінні характеристики цих жанрів, що і є ме-
тою нашого дослідження.

Результати досліджень 

Ми виявили, що комікси та комікс-стрічки мають 
багато спільних аспектів творення, але за струк-
турою можуть різнитися. Якщо в  одних аспектах 

вони майже ідентичні, то в інших 
суттєво відрізняються. Напри-
клад, якщо говорити про кадру-
вання, то кадри є  у всіх комік-
сах, незалежно від жанру, тому 
що саме кадр відрізняє комікс 
від ілюстрації. Розкадрування 
– це послідовність малюнків, 
що складають сюжет. Спільними 
аспектами є  побудова компо-
зиції кадрів. Слід зазначити, що 
принципи кадрування в коміксах 
і  комікс-стрічках різняться зба-
лансованістю кадрів, переходом 
з  однієї панелі до іншої. Хоча 
неминуче зауважуємо, що ком-
позиції кадрів у  своїй структурі 
майже ідентичні.

Неодмінною складовою кож-
ного коміксу та комікс-стрічки 
є  персонажі, антураж і  текстова 
хмара. Ми можемо диференцію-
вати їх наступним чином: голов-
ні і  другорядні персонажі, герої 
і антигерої, упізнаваність і невід-
повідність образів, що різняться 
відповідно до сюжетної лінії та 
характеристик загалом.

Антураж як важливий аспект 
допомагає читачеві зрозуміти 
історію краще. Він дає нам ін-
формацію про те, де саме переб-
увають персонажі, у якій локації, 
що дозволяє краще зрозуміти 
ситуацію. Хоча в  комікс-стрічці 
він більш спрощений, на відміну 
від коміксу, але не втрачає від 
цього своєї значущості.

Текстова хмара є  обов’язковою 
частиною кожного коміксу. Ви-
нятком є  комікси без слів. Хма-
роподібне поле, у  яке вписують 
текст розмови, звуки, вигуки 
або думки героїв коміксів, буває 
кількох видів: квадратне, кругле 
та у  вигляді їжачка, але це не 
змінює суті, упізнаваності. Текст 
у  таких хмарках легко й  просто (Іл
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було виявлено, що, хоча вони стилістично відрізня-
ються, та всі є мальованими рунами. Піктографічні 
руни є пристроєм, який допомагає комічним арти-
стам візуалізувати стани та події, які в реальному 
житті можна було б вивести з інших джерел інфор-
мації [3]. Вони допомагають показати динаміку, не 
застосовуючи слів, звуків. Ідеально підходять для 
ситуацій, де відбувається несподівана та незро-
зуміла для читача подія.

Висновки 

У нашій роботі використані такі методи досліджен-
ня: порівняльний аналіз, історичний аналіз, худож-
ньо-стилістичний аналіз, контент-аналіз.

У результаті проведеного дослідження мож-
на з  упевненістю сказати, що загалом комікси 
та комікс-стрічки мають спільну схему творення. 
Водночас сьогодні вони різняться за своїм при-
значенням. Комікси читають як цікаві захопливі 
оповідання. Якщо одну подію чи переміщення 
головного героя в  коміксах можна зобразити, за-
повнивши кілька кадрів, то в комікс-стрічках у кіль-
ка кадрів потрібно вмістити всю історію, “стиснув-
ши” інформацію. Це змушує читача напружити 
розум, щоби зрозуміти авторський задум, неодно-
разово повернутися до перегляду комікс-стрічки, 
щоби придивитися до деталей, на які спочатку не 
зверталась увага. 

Цікавим є той факт, що комікс-стрічки на сьогодні 
набули ширшого формату, ніж розповідь історії. Їх 
створюють при висміюванні соціальних, побутових 
проблем, вони також розкривають психологічні 
аспекти життя людей.

Чим приваблюють комікси та комікс-стрічки ху-
дожників? Насамперед тим, що вони дають волю 
митцеві. Крім того, що він може донести свою 
історію читачеві, то ще й має можливість зробити 
це в такому стилі, як сам бажає. Читачів же прива-
блює суть, наповненість, сюжет, стиль і естетичність 
оформлення. Слід зауважити, що комікси стали по-
пулярнішими завдяки екранізації, комікс-стрічки 
– завдяки соціальним мережам. Можна з упевнені-
стю сказати, що обидва жанри є одними з найпопу-
лярніших у візуальних практиках XXI ст. 

читати, тому що він виділяється на насиченому 
композицією тлі. Хоча хмароподібні поля різнять-
ся між собою, але в коміксі та комікс-стрічці вони 
впізнавані. 

У контексті розмови про текст мусимо зачепити 
тему шрифтів, що є неодмінним аспектом коміксу. 
Усі шрифти в коміксах і комікс-стрічках є девіант-
ними (нестандартними), вони доповнюють ілюстро-
вані кадри та не викликають дисонанс при читанні. 
Кожному художникові притаманний власний стиль, 
у  якому йому зручно подавати матеріал. У  цьому 
й  проявляється цікавість до кожного коміксу чи 
комікс-стрічки зокрема. 

Перейдемо до аналізу художніх особливостей.

Композиція в кадрах обох жанрів буває динаміч-
ною і статичною, залежно від задуму художника. 

Щодо сценарію і  сюжету, то комікси створюють-
ся за сценарієм, щоби покроково донести історію 
до читача. Розглянули подання фабули (сюже-
ту), зокрема доступність і  зрозумілість, швидку 
прочитуваність. Вона передбачає більше часу 
й водночас є зрозумілішою для широкого кола чи-
тачів. У  комікс-стрічках простежується сюжет для 
швидкого формування ідеї. Комікс-стрічки пере-
глядаються швидко, але не завжди при першому 
перегляді пересічний читач може зрозуміти суть. 
Водночас соціальний критерій більше розкриваєть-
ся в комікс-стрічках, розкриває побутові, політичні, 
психологічні та інші аспекти в житті людини. Більш 
конкретна деталізація властива коміксам, більш 
спрощена – комікс-стрічкам. Стилізація присутня 
і  в коміксах, і  в комікс-стрічках, хоча в  коміксах 
більш анатомічна на противагу комікс-стрічкам.

Спектр емоцій персонажів дуже широкий. Емоцій-
ною є  атмосфера коміксу чи комікс-стрічки зага-
лом. Зрозуміло, все залежить від подій і суті твору. 

Обговорюючи колористику, порушуємо питання 
використання кольорової гами: наскільки вона 
є  насиченою, яке емоційне навантаження має 
в  досліджуваних об’єктах. Кольористика коміксів 
і комікс-стрічок часто відрізняється: у перших біль-
ше кольорове навантаження. Це пов’язано з  тим, 
що комікс-стрічки більш стилізовані. 

У всіх досліджуваних коміксах і  комікс-стрічках 
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