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1. Що таке графічний дизайн
Слово «графічний» походить з латинської мови, воно з’явилося тоді, коли були створені
перші витвори мистецтва і означає текст, зображення і лінії (Yerli, 2007). Frascara
визначає графічний дизайн як:
Діяльність, що забезпечує візуальну комунікацію у суспільстві. Графічний дизайн
пов’язаний з ефективністю комунікації, технологією, яка при цьому
використовується і соціальним впливом, або, іншими словами, соціальною
відповідальністю. Питання комунікаційної ефективності піднімається через
основну причину існування будь-якого твору графічного дизайну: хтось хоче
передати якусь інформацію іншим людям. При цьому потрібно приймати до уваги
різницю у сприйнятті та поведінці людей [с.20].
Графічний дизайн вважається одним з основних засобів комунікації (Barnard, 2013) і
виконує ті ж самі функції, що і графіка. Люди, які не можуть розмовляти чи писати тією
ж самою мовою, можуть спілкуватись за допомогою графічного дизайну, який, по суті,
є загальною мовою. Як зазначав Artut (2002), графічний дизайн є мистецтвом візуального
спілкування, він виражає об’єкти у вигляді тексту, зображення, кольору та фігур. Це
«робота із створення або вибору знаків і організації їх таким чином, щоб передати ідею»
(Hollis, 1994). Більш детальне представлення графічного дизайну та його компонентів
подано на рис. 9.1.
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Рис. 9.1. Чотири основні елементи графічного дизайну та їх зв’язок з ширшим
контентом (Harland, 2011)
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Функції графічного дизайну
У цілому, графічний дизайн виконує соціальну, економічну та культурну функції. Hollis
(1994) виділяє три основні вузькі функції графічного дизайну: 1) ідентифікація;
пояснити, що це таке або звідси воно походить; 2) інформація та інструкція; показати
взаємозв’язок між однією річчю та іншою у напрямку, розташуванні та масштабі; 3)
презентація та просування; заволодіти увагою і зробити так, щоб повідомлення
запам’ятали.
Пізніше ці функції були розширені іншими авторами. Останній час до функцій
графічного дизайну відносять:
•
Інформативна – епістемологічна функція – вивіски, вітрини, герби,
логотипи компаній, упаковка.
•
Переконуюча – риторична функція – реклама, логотипи тощо.
•
Декоративна – естетична функція – естетичні зображення.
•
Магічна функція – найменш очікувана функція, яка намагається
проаналізувати та пояснити дві речі, які робить графічний дизайн – доступ до
сфери надприродного та перетворення речей на щось інше1.
•
Металінгвістична і фатична функція2 – комікси, стрілки, зміна точки
спостереження або перспективи тощо (Barnard, 2013).

Компоненти графічного дизайну
Будь-який елемент графічного дизайну складається з окремих частин, які вивчаються
окремо. До них відносяться: лінія, форма, колір, текстура, тон, розмір і напрям (Atalayer,
1994).
1. Лінія – це елемент дизайну, який використовується для сполучення точок з метою
формування кривої або прямої лінії. Вона не має об’єму чи простору, не привносить рух
чи динаміку у зображення (МЕВ, 2007). Це основний елемент для побудови форми чи
створення дизайну. Існує три типи ліній, а саме: лінія з крапок, суцільна лінія та
пунктирна лінія.

1

Aumont (1997) відмітив, що символічні зображення дають «доступ до сфери надприродного,
сакрального». Так, наприклад, зображення можуть наблизити, зробити «присутніми» речі, які відсутні
взагалі або знаходяться далеко – фото наших рідних у гаманці, далекі пляжі тощо. Друга річ, за Tibor
Kalman (1991) це те, що графічний дизайн «робить речі не тим, що вони насправді є», тобто перетворює
речі на щось інше. Як приклад наводиться наступне. Якщо тридцять студентів попросити намалювати сад,
вони намалюють тридцять різних садів, таким чином перетворюючи одну річ на іншу.
2

Прикладом фатичної комунікації є фрази на кшталт «привіт», «я думаю…», «я розумію…», «ти знаєш…» у
ході бесіди. Такі фрази звичні та передбачувані, їхня мета полягає у початку, продовженні або закінченні
бесіди. Метамова це мова, яка використовується для того, щоб говорити про іншу мову. Металінгвістична
комунікація, таким чином, коментує, пояснює, проясняє або уточнює іншу інформацію. Лапки біля слова
або тексту, наприклад, показують, що це написав хтось інший, і тому до цього висловлювання слід
ставитись із застереженням.
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Рис. 9.2 Зразок зображення, створеного за
допомогою ліній
Доступно з:
http://www.designjane.com/other1.html

Рис.9.3 Зразок зображення, створеного
за допомогою ліній
Доступно з:
http://freemotionquilting.blogspot.com/2010_09
_01_archive.html

2. Форма – це все, що має висоту та ширину, які можна виміряти. Найбільш відомі
форми – це прямокутник, коло та трикутник. За своєю природою їх можна згрупувати у
три види, а саме: фігура, символ та реальна форма.
3. Колір є допоміжним елементом у дизайні предмета, він відіграє важливу роль у
наданні змісту і впливі на підсвідомість (Parsa & Parsa 2002:48, цитовано Uyan, 2009).
Він діє як ідентифікатор, служить для передачі інформації, а також допомагає чітко
розрізняти характер та тип візуальних форм. На практиці розрізняють дві групи кольорів.
3.1.Доповнюючі кольори / RGB кольори - генеруються променем, і звичайно
використовуються у ліхтарях, моніторах, телевізорах та ін.
3.2.Субтрактивні (від’ємні) кольори / CMYK кольори – створюються у результаті
змішування кольорів, наприклад чорнилом. Вони, як правило,
використовуються у процесі друку зображень на тверді поверхні, такі як папір,
метал, тканина чи пластик.
Основні кольори це жовтий, червоний та блакитний (синій), проміжні кольори –
оранжевий, бузковий та зелений – створюються при змішуванні основних кольорів
(Odabasi, 2006; Eiseman, 2013). Загальноприйняті значення кольорів подано на рис. 9.4.
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Рис. 9.4. Значення кольорів
Джерело з http://www.interiordesignipedia.com/color-meanings.html

4. Текстура – це поверхневе зображення предмета. По суті, це представлення поверхні
предмета (наприклад, поверхні килима, одягу, кори, фарби, брезенту). Текстура об’єкту
може мати природне походження, а може бути створена дизайнером штучно (Odabasi,
2006; Hashimoto, 2003). Розрізняють два типи текстури: природну текстуру та штучну /
візуальну (Oztuna, 2007). Якщо текстуру можна розпізнати шляхом дотику, тоді вона
вважається реальною текстурою. Якщо її можна розпізнати візуально, вона називається
візуальною або штучною текстурою.

Рис. 9.5. Текстура
Джерело: http://fc07.deviantart.net/fs70/i/2013/290/a/5/texture_218_by_couch_and_canvas-d6owhn6.jpg
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5. Тон складається з основних кольорів з подібними відтінками або різними відтінками
сірого. Вони також відомі як світло-темні тони будь-якого кольору. Таким чином, тон
стосується світлих чи темних частин поверхні. Його можна використовувати при
зображенні поверхонь або ж інших елементів дизайну, таких як лінія (Öztuna, 2007).

Рис. 9.6. Тони кольорів
Джерело:
http://fe867b.medialib.glogster.com/media/c3/c394e8e3604786e7fc17b554fe326e5679b6461049ff02af960
21d59f8f44374/tone-grey-jpg.jpg та
http://www.aberdeenquest.com/web/MultimediaFiles/COLOUR_TONE.JPG

6. Розмір відображає габарити предмету. Це лінійні величини, що характеризують об’єкт
(довжина, висота, ширина) або відношення між частинами предмету. Такі фактори, як
контраст, фокус, відстань, позиція, глибина і т.д. впливають на загальне сприйняття
предметів (Gürer&Gürer, 2004). Наприклад, дві лінії однакової довжини можуть
сприйматися по-різному (наприклад, горизонтальна лініє може вважатися довшою, ніж
вертикальна лінія), хоча вони однакового розміру, як показано на рис. 9.7.

Рис. 9.7. Дві лінії сприймаються по різному
Джерело:
http://www.sciencekids.co.nz/images/pictures/illusions/verticalhorizontalillusion.jpg
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7. Напрямок - це рівновага або структура предметів. Напрямок формується під впливом
багатьох факторів, такі як внутрішня структура предметів, концепція, зображення, товсті
або яскраві лінії, розташування - зліва чи справа і т.д . (Genç&Sipahioğlu, 1990). Приклад
наведено на рисунку 9.8.

Рис.9.8. Важливість напрямку
Джерело: http://aces.nmsu.edu/pubs/_c/C312/images/lines1_opt.jpeg

Принципи графічного дизайну
Принципи графічного дизайну використовуються при організації елементів візуалізації
думок і вони допомагають створити ефективний дизайн (Oztuma, 2007; Engle, 2010).
1.

Баланс означає рівномірний розподіл ваги предмета.

АСИМЕТРИЧНЕ

СИМЕТРИЧНЕ

Рис. 9.9. Баланс
Джерело: http://practicumjourney.files.wordpress.com/2011/03/asymmetric_psf1.png
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2. Спорідненість (близькість) означає утворення зв’язків між елементами шляхом
їхньої організації чи групування в одне ціле.

1. Ця візитівка має 5
2. Ваше око не знає, на що
3. Шляхом групування
окремих елементів, кожний потрібно спочатку звернути важливої інформації, дизайн
з яких прагне привернути
увагу.
стає більш зрозумілим,
увагу клієнта
видимим та організованим.
Рис. 9.10. Спорідненість (близькість)
3. Вирівнювання дозволяє створювати порядок та правильну організацію
інформації. Вирівнювання елементів створює візуальний зв’язок між ними.

1. Зображення з лівим вирівнюванням не
2. Вирівнювання направо відносно країв
прив’язане до картинки справа. Наші очі
картинки створює чітке візуальне
дивляться у двох окремих напрямках.
вирівнювання та створює єдність
Рис. 9.11. Вирівнювання
4. Повтор підсилює дизайн шляхом об’єднання окремих елементів в одне ціле. Він
допомагає створити асоціативний зв’язок між предметами та послідовність. Повтор
також може створювати ритм (відчуття організованого руху).
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Рис. 9.12. Повтор
Джерело: http://phobos.ramapo.edu/~tfurman/wk1principals/images/repetition.jpg

5. Контраст – це розміщення поряд протилежних елементів (протилежних кольорів
на колі кольорів, або яскравість – світлий / темний, або напрямок - горизонтальний /
вертикальний). Контраст дозволяє виділити або підкреслити ключові елементи
дизайну.

Рис. 9.13. Контраст
Джерело: http://maddisondesigns.com/wp-content/uploads/2009/03/5-basic-principles-of-design.jpg
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2. Графічні організатори (органайзери)
Графічні організатори – це візуальні та графічні зображення, які відображають відносини
між фактами, термінами чи ідеями при виконанні навчальних завдань. Графічні
організатори допомагають студентам краще засвоювати матеріал за рахунок консолідації
інформації в єдине значиме ціле (Fisher&Schumaker, 1995). Їх також називають картами
знань, концептуальними картами, картами сюжетів, когнітивними організаторами,
попередніми організаторами або ж концептуальними діаграмами. До них відносяться
концептуальні карти, сітьове планування, інтелект-карти, матриці порівняння-контрасту
або діаграми Венна, блок-схеми, KWL, причинно-наслідкові діаграми, діаграми основної
ідеї та деталей та інші.
Метод K-W-L+ або K-W-L-H, один з найменш відомих графічних організаторів,
представляє собою вид групового навчання, яку розробив Ogle (1986). Цей метод
служить моделлю для активного мислення під час читання. Він створює умови для
засвоєння змісту тем та допомагає студентам самостійно створювати знання (Ogle, 1996).
K
W
L
H

Допомога студентам пригадати, що вони знають про предмет (KNOW)
Допомога студентам визначити, що вони хочуть взнати (WANT)
Допомога студентам визначити, що вони вивчили під час читання (LEARN)
Як можна вивчити більше (інші джерела, де можна знайти додаткову інформацію
про предмет) (HOW)
Рис. 9.14 Метод KWLH (Ogle, 1986)
Що ми знаємо
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Рис. 9.15. Приклад методу K-W-L-H: Динозаври
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Джерело: http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/students/learning/lr1kwlh.htm
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3. Розкадровка (storyboards)
Розкадровка це візуальний організатор, як правило це серія ілюстрацій, які розміщені у
порядку появи з метою попереднього перегляду відео, тренінгу на веб-сторінці або
порядку перегляду інтерактивних медіа (Truong, Hayes, &Abowd, 2006). Розкадровка
використовується також для попереднього перегляду веб-сайту чи додатків, хоча в цьому
випадку, як правило, використовуються схеми веб-сторінок, як частина інтерактивного
процесу дизайну. Перша повна розкадровка була створена у 1933 для Диснейевського
мультфільму про трьох поросят.
Розкадровка повинна включати наступну інформацію:
•
Які герої будуть на зображені і як вони будуть рухатись ?
•
Про що ці герої розмовляють, якщо вони взагалі розмовляють?
•
Скільки часу минуло між попереднім кадром і поточним?
•
Де знаходиться «камера» на сцені? Близько чи далеко? Чи рухається
камера?

4. Висновки
Візуальні засоби надзвичайно важливі у електронній освіті. Існує багато способів
презентації змісту предмету для різних цілей навчального процесу. Зокрема, під час
використання методу презентації, викладачі повинні уникати вживання довгих речень та
намагатися пояснювати зміст шляхом використання візуальних засобів. Існує багато
видів програмного забезпечення, яке допомагає нам підготувати та структурувати
інформацію для презентації чи викладення навчального матеріалу.
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