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Лекція № 1
Тема лекції:Вступ. Типографіка та сфериїївикористання.
План лекції
1.

Місцедисципліни «Основи типографіки» в навчальномупроцесі. Визначення
типографіки. Мета та задачі типографіки. Типографіка як наука і мистецтво.

2.

Сферивикористання типографіки.

3.

Поняття і терміни типографіки.

4.

Видатнідіячі у сфері типографіки.
Література

1. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн: СПб, 2014. – 496 с.
2. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. – М.: Д. Аронов, 2006. – 201 с.
Змістлекції
1. Місцедисципліни «Основи типографіки» в навчальномупроцесі. Визначеннятипо-

my

графіки. Мета та задачі типографіки. Типографіка як наука і мистецтво.
Шрифт найбільшефективний, ніж будь-щоінше при передачіповідомлень.
Шрифт система візуальноговідображенняінформації за допомогоюумовнихсимволів;

do

комплект тиражованихграфічнихсимволівпевного рисунку.

cu

Стиль шрифта — особливостінакресленнясимволів.
Сімейство шрифта — сукупність різних стилів шрифта. Кожний шрифт відноситься до

Гарнітура

—набірсимволів

me

якогось шрифтового сімейства.

одного

шрифта

чийогосімейства,

nt

якіможутьвідрізнятисянакресленнямчирозміром, але однакові за характером рисунку.
2. Сфери використання типографіки.
Сферивикористання типографіки:
•

передаватиписьмовуінформацію;

•

зробити текст найбільш оптимальним, ясним, легким у читанні;

•

сприяти передачі емоцій, настрою, ставлення задуманого автором;

•

залучати користувача в читання і вивчення;

•

зробити текст цікавим, видовищним, гармонійним;

•

моделювати

вид

і

форми

контакту

аудиторії

з

об'єктом

і дизайнерської творчості;
•

визначати параметри для набору, верстки, додрукарської підготовки;

•

здешевлюватиполіграфічнупродукцію;

•

пошукнових, уніфікованихспособівпередачіінформації.
- аспекти конструювання як виду творчої продуктивної діяльності.

авторської

3. Поняття і терміни типографіки.
Типографіка — графічнеоформлення тексту за допомогою набору і верстання,
проектуванняабобезпосередньогомоделюваннявиглядутворудруку.
4. Видатні діячі у сфері типографіки.
МануційАльд - (Італія, сер. 15 ст.)видавець, типограф, винахідниккоми, крапки з комою,
курсиву.
ФранческоГріффо - (Італія, кін. 15 ст.)пуансоніст, робробник і відливникшрифтів, друкар
(Bembo).
Клод Гарамон - (Франція, 16 ст.) пуансоніст, друкар(Garamond).
Джон Баскервіль - (Англія, поч. 18 ст.) каліграф, друкар, видавець (Baskerville).
ДжамбаттістаБодоні (Італія, сер. 18 ст.) видавець, друкар, художник-шрифтовик, гравер
(Bodoni).
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Лекція № 1.2-3-4
Тема лекції:Історія розвитку шрифтів, види їх класифікації та основні графічні характеристики.
План лекції
1. Становленняалфавіту. Латинськийалфавіт. Кирилиця. Сучаснатипографіка.
2. Підходи до класифікаціїшрифтів. Основнівидигарнітур.
3. Характеристики гарнітур ззасічками і без. Рукописні і декоративнігарнітури.
4. Графічні характеристики шрифтів. Будова шрифта. Специфікаосновнихелементів шрифта.
5. Основні характеристики шрифтів. Кегль. Накреслення. Насиченість.
6. Типографічна система вимірювання. Одиницітопометрії.
Література
1. Дж. Крейг, И. Скала Шрифт и дизайн. Современная типографика – СПб.: Питер, 2016. –
176 с.
2. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн: СПб, 2014. – 496 с.
3. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. – М.: Д. Аронов, 2006. – 201 с.

my

Змістлекції

1. Становленняалфавіту. Латинськийалфавіт. Кирилиця. Сучаснатипографіка.

do

Наскельні малюнки. «Паличкове письмо». «Предметне письмо». «Піктографічне письмо». «Ідеографічне письмо». «Ієрогліфічне письмо». «Буквинне письмо». Фінікійський алфавіт. Грецький алфавіт.

cu

Латинський алфавіт.Слов’янське письмо.

2. Підходи до класифікації шрифтів. Основні види гарнітур.

історичну класифікацію;

nt

техніку виконання;

me

Всі класифікації шрифтів включають:

функціональну класифікацію;
морфологічну класифікацію;
мистецтвознавчу класифікацію.
3. Характеристики гарнітур з засічками і без. Рукописні і декоративні гарнітури..
Шрифти діляться на три типи: Антиква (Serif) рання; стара; перехідна; нова антиква. Брускові
шрифти (SlabSerif). Гротеск або рублені шрифти (SanSerif).
Рукописні шрифти (Script) — шрифти, що імітують почерк.
Декоративні — збірна назва різних шрифтів з елементами декоративного оформлення.
4. Графічні характеристики шрифтів. Будова шрифта. Специфікаосновнихелементів
шрифта.
Рядкові знаки (Lowercase) — ті, щоутворюють рядок.
Прописна буква (Uppercase) —це велика заголовна.
Капітель (Smallcapitals) — великілітери по малюнку, але розміромдещовищі і ширшімалих.
Застосовується у виділеннях тексту. В кириличномунаборікапітель практично не застосовується.

Лекція № 1
Тема лекції:Вступ. Типографіка та сфериїївикористання.
План лекції
1.

Місцедисципліни «Основи типографіки» в навчальномупроцесі. Визначення
типографіки. Мета та задачі типографіки. Типографіка як наука і мистецтво.

2.

Сферивикористання типографіки.

3.

Поняття і терміни типографіки.

4.

Видатнідіячі у сфері типографіки.
Література

1. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн: СПб, 2014. – 496 с.
2. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. – М.: Д. Аронов, 2006. – 201 с.
Змістлекції
1. Місцедисципліни «Основи типографіки» в навчальномупроцесі. Визначеннятипо-
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графіки. Мета та задачі типографіки. Типографіка як наука і мистецтво.
Шрифт найбільшефективний, ніж будь-щоінше при передачіповідомлень.
Шрифт система візуальноговідображенняінформації за допомогоюумовнихсимволів;

do

комплект тиражованихграфічнихсимволівпевного рисунку.

cu

Стиль шрифта — особливостінакресленнясимволів.
Сімейство шрифта — сукупність різних стилів шрифта. Кожний шрифт відноситься до

Гарнітура

—набірсимволів

me

якогось шрифтового сімейства.

одного

шрифта

чийогосімейства,

nt

якіможутьвідрізнятисянакресленнямчирозміром, але однакові за характером рисунку.
2. Сфери використання типографіки.
Сферивикористання типографіки:
•

передаватиписьмовуінформацію;

•

зробити текст найбільш оптимальним, ясним, легким у читанні;

•

сприяти передачі емоцій, настрою, ставлення задуманого автором;

•

залучати користувача в читання і вивчення;

•

зробити текст цікавим, видовищним, гармонійним;

•

моделювати

вид

і

форми

контакту

аудиторії

з

об'єктом

і дизайнерської творчості;
•

визначати параметри для набору, верстки, додрукарської підготовки;

•

здешевлюватиполіграфічнупродукцію;

•

пошукнових, уніфікованихспособівпередачіінформації.
- аспекти конструювання як виду творчої продуктивної діяльності.

авторської

Основний штрих, штамб (Stem) - вертикальний, похилийчи закруглений штрих, щоскладає основу знака.
З'єднувальний штрих (Нairline) - шрих, щоз'єднуєосновні штрихи.
Перекладина(Bar) - горизонтальний штрих, щоз’єднуєдві половинки букви.
Верхній виносний елемент (Ascender) - частина прописних літер, що простягається над лінією
висоти.
Нижнійвиноснийелемент (Descender) - частинабукви, щопростягаєтьсянижчебазовоїлінії.
5. Основні характеристики шрифтів. Кегль. Накреслення. Насиченість..
Накреслення – один із варіантів графічного рішення конкретного шрифту, що відрізняється контрастністю, нахилом, насиченістю, пропорціями, художніми ефектами.
Пропорції шрифта (щільність) – відношення ширини і висоти знаків.
Контраст шрифта – характеристика шрифта, що позначає співвідношення товщини основних і
з'єднувальних штрихів.
Насиченість шрифта (жирність) – визначається товщиною основних і сполучних штрихів.
Нахил знаків — утворюється спотворенням (нахилом) символів прямого шрифту чи використан-

my

ням курсивного напису.

6. Типографічна система вимірювання. Одиниці топометрії.

do

Типометрія – типографська система вимірювань.
У типографіці, як і у поліграфічній промисловості діють три системи вимірів:

cu

Метрична.

Типографська (система Дідо), заснована на французькому дюймі.

me

Англо-американська (система Піка), заснована на англійському дюймі.

nt

Типометрична система

1737 р., Франція, Пьєр-Симон Фурнье — одиниця встановлення розмірів шрифта — типографський
пункт (0,3473 мм).1770 р., Франція, Франсуа Амбруаз Дідо - типографський пункт, рівний 0,3759 мм.
Типометрична (система Дідо) призначена для визначення розмірів набірного шрифту і пробіль
них елементів усередині набірної смуги і прийнята у країнах Європи.

Лекція № 1.4-5-6
Тема лекції:Комп’ютернішрифти.
План лекції
1. Кодування шрифта. Растрові, векторні і контурнішрифти.
2. Форматицифровихшрифтів. ШрифтиType 1, TrueType, OpenType.
3. Шрифтовіпрограми.
4. Програми для пошуку, друку, перетворення, управління шрифтами.
5. Практична робота зі шрифтами.
6. Якість шрифта.
7. Охоронаавторського права
Література
1. Чернихов Яков Георгиевич, Соболев Н. Построение шрифтов – Москва: Архитектура-С,
2005. – 116 с.
2. Файола Энтони Шрифты для печати и Web-дизайна. – СПб: БХВ-Петербург, 2003. – 286 с.

my

3. Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А. Компьютерная графика: Photoshop CS3,
CorelDRAW X3, Illustrator CS3. – Москва: Питер, 2008. – 992c.

do

Змістлекції

cu

1. Кодування шрифта. Растрові, векторні і контурнішрифти.
Цифрові шрифти - комплекти шрифтів певних гарнітур, введені в цифровій формі в

me

запам'ятовуючий пристрій фотоскладальних систем, в лазерні принтери, шрифтові диски.

nt

Растрові (точкові) шрифти — шрифти, що використовують растровий метод
представлення знаків (кожен знак складається з певної кількості точок (пікселів)
Векторні шрифти — кожен символ представляється у вигляді сукупності примітивів
(прямих, окружностей).
Контурні (outline) шрифти — симбіоз растрових і векторних шрифтів.Особливість —
контур символу задається набором векторів, щоописуютьсяматематичнимирівняннями, а
простірусерединізаповнюється точками (растром).
2. Форматицифровихшрифтів. ШрифтиType 1, TrueType, OpenType.
Формат шрифта - спосіб цифрового представленняінформації, щоописує шрифт.
Adobe Туре 1 —сер. 1980-х рр
•

шрифт зберігається в двох файлах (в одному контури знаків, в другому інформація
про апроші і кернінг);

•

включає тільки стандартний комплект знаків (256 символів) зі стандартними
параметрами (в одному файлі не може бути одночаснокирилиці і латиниці,
абомалихзнаків і капітелі).

TrueType—створений і підтримуванийMicrosoft і Apple (1991р.)
Засновані на мовіописусторінокTrueImage:
•

символ формуєтьсякривими другого порядку (квадратичними сплайнами),

•

символиописуються в сітці в 16384 одиниці, але частіше в 2048 одиниць,

•

квадратичнісплайнидаютьбільшякіснийописсимволів,

•

при редагуванніконтурівсимволіввиникаютьтруднощі (кожнаконтурна точка впливає
не тільки на свій контур, але і на сусідній сплайн).
ОреnТуре — спільнарозробкаMicrosoft і Adobe, що поєднує характеристики двох

попередніх форматів (з 1996 р.):
•

підтримкаопераційних системах Macintosh іWindows;

•

можемістити як PostScript, так і TrueTypeдані;

•

використовує систему кодуваннясимволів (Unicode) — 65 536 знаків;

•

підтримуєрозширенітипографськіможливості (позиціонування і підстановку одних
знаківзамістьінших);
економний «стиснутий» формат;

•

цифровий підпис виробника;

•

може не коректнопрацювати (абозовсім не працювати) в додатках, розроблений не

my

•

do

AdobeабоMicrosoft (в старихверсіяхQuarkXPress).

Шрифтовіпрограми.

me

cu

3.

Редакторишрифтів – інструменти, яківикористовуються для:
рисуванняконтурівзнаків,

•

редагуваннязнаків,

•

додаваннязнаків у шрифтовий файл,

•

виправленнякернінгутощо.

nt

•

Редакторирастровихшрифтів – призначені для створенняшрифтів з граничною
чіткістювідображення на невеликих ділянкахекрану.
•

ZSoft PublishersType Foundry

•

SCFE фірми SoftCraft

•

FontGen V.
FontLab—потужний,

професійний

редактор

для

створеннявисокоякісних

високохудожніхшрифтів.Можливості:
•

робота у середовищіWindows й MacOS;

•

створенняшрифтіву форматах Туре 1 і TrueType, OpeneType;

•

імпорт й експортшрифтів;

•

редагуванняіснуючихшрифтів;

та

•

створенняшрифтів з великим набором символів;

•

створення

лого-шрифтів

та

одиночнихсимволів

EPSфайлиабоутвореннябібліотекспеціальнихсимволів

у

і

записуїх

в

Туре

1

вигляді

абоTrueTypeшрифтів.
Fontographer — професійнапрограмастворенняшрифтів. Можливості:
•

широкий інструментарій створення і редагування шрифтів,

•

дозволяєімпортувати/експортуватизображення в форматіEPS,

•

генеруванняшрифтів у форматах Type 1 і TrueType, OpenType,

•

автоматичнийрозрахуноккернінгу та міжрядковогоінтервалу,
розпізнаваннявідсканованихнаписів і перетворення на шрифт.

4.

Програми для пошуку, друку, перетворення, управління шрифтами.

Менеджеришрифтів

—

цепрограми,

щодозволяють

максимально

ефективновирішуватитакізавдання по роботізі шрифтами:
перегляд і вибіршрифтів,

•

пошук по ряду критеріїв (виробник, рікстворення, назва, підтримуваніписемності,

my

•

накреслення і т.п.),

do

тимчасовеабопостійнепідключення (установка),

•

відключення шрифту абогрупишрифтів та ін.

cu

•

Шрифтовісервери — додатки, призначені для централізованогоуправлінні шрифтами на

me

рівнілокальноїмережі за допомогою одного комп'ютера в якості сервера і установки клієнтів
на кожніймашині.

nt

5. Практична робота зі шрифтами.
Правила розробкишрифтів:
•

дрібнікеглібільшнасичені, ніжвеликі,

•

знаки дрібнихкеглівширші, ніжвеликі, а півапрошібільші,

•

у дрібнихкеглів, контраст зазвичайменше,

•

у дрібнихкегліврядкові знаки крупніші,

•

форма

знаківдрібнихкеглівробитьсяпростіше,

а

в

крупнокегельнихнакресленнядодаютьсядеталі,
6. Якість шрифта.
1.

Фірма-виробник

—

кращевідразукупитиякіснішрифти

ніжпотімплатити за переверстку, витратипаперу і плівок.
2. Сумісність з операційними системами.

у

відомоїфірми,

3. Назва шрифту. Якщо в назвіприсутнісимволи, відміннівідлатиниці, цифри і такі
знаки, як пробіл, дефіс, двокрапка, підкреслення, то такий шрифт краще не використовувати
.
4. Наявністьчотирьохосновнихнакреслень

(нормальне,

курсивне,

напівжирне,

напівжирнекурсивне).
5. Кількість

і

розташуваннясимволів.

Розкладкасимволівможе

відповідатикодовійтаблиці (може не вистачатибагатьохпотрібнихсимволів).
7. Охоронаавторського права
Всі шрифти купуються — це програмне забезпечення і витвір графіки.
Встановлюючи шрифт на комп'ютер ми погоджуємося з ліцензією на його використання.
Ліцензійна угода має юридичну силу і визначає терміни і види використання шрифта.

не
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Лекція № 2.1
Тема лекції:Шрифт і закономірності сприйняття.
План лекції
1. Закономірності сприйняття і побудова шрифтів. Оптичні компенсації в шрифтах.
2. Асоціації в сприйнятті шрифтів.
Література
1. Дж. Крейг, И. Скала Шрифт и дизайн. Современная типографика – СПб.: Питер, 2016. –
176 с.
2. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн: СПб, 2014. – 496 с.
3. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. – М.: Д. Аронов, 2006. – 201 с.
4. Уильямс Робин Недизайнерская книга о шрифтах: перевод с англ. – Санкт- Петербург:
ИД «Весь», 2003. – 224 с.
Зміст лекції
1. Закономірності сприйняття і побудова шрифтів.
різної

висоти

my

Враження

гострокінечних,

прямокутних

і

круглих

букв

—

найпоширеніша оптична ілюзія в шрифті.
Оптична ілюзія внутрібуквенного простору.

do

Оптичний і геометричний центр.

Закономірності читання

me

2.

cu

Довжина горизонтальних і вертикальних ліній.

Асоціації в сприйнятті шрифтів.

Класичний шрифт. Характеристики:

nt

- асоціація із західною цивілізацією, епохою, певною країною,
- шрифти з найдовшою історією, символізують традиції і манери,
- викликають почуття довіри, натякають на стабільність,
- виглядають стійкими, ґрунтовними, акуратними,
- формальні, суворі.
Брускові шрифти:
- грунтовні, передають відчуття сили, суворості, владності, стабільності, різкості,
- символізують впевненість і надійність,
- привертають увагу.
Гротекс. Характеристики: чіткий; акуратний; відкритий; лаконічний; функціональний;
прямолінійний; висока художня виразність.

Лекція № 2.2-3-4
Тема лекції:Виразні засоби типографіки.
План лекції
1.

Пропорції. Контраст. Ритм. Членування. Динаміка тексту. Типографськімодульнісітки.
Ієрархія. Шрифт і колір.

2.

Розбірливість шрифта.

3.

Зручністьчитання шрифта.
Література
1. Буковецкая О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет – М.: ДМК, 2000. – 304 с.
2. Уильямс Робин Недизайнерская книга о шрифтах: перевод с англ.

– Санкт-

Петербург: ИД «Весь», 2003. – 224 с.
3. Декоративные шрифты. Для художественно-оформительских работ/ Кликушин Г.Ф.,
сост. – Изд. стер. – Москва: Архитектура-С, 2005. – 288 с.
4. Уильямс Робин Недизайнерская книга о дизайне: основы дизайна и типографики для

my

новичков: перевод с англ. – Санкт- Петербург: Изд-кий Дом «ВЕСЬ», 2003. – 128 с.

1. Пропорції.

Змістлекції

Контраст.

Ритм.

Членування.

Динаміка

тексту.

do

Типографськімодульнісітки. Ієрархія. Шрифт і колір.

cu

Ритм шрифту створюється продуманим чергуванням:міжбуквенних пробілів,взаємного
розташування слів і рядків,геометричною і оптичною пропорційністю букв, рядків,

me

композиції.

Форма і контрформа у типографіці це:контр і внутрішньобуквенний пробіл,внутршньо- і

nt

мужбуквенні пробіли,рядки тексту і міжрядкові пробіли,блок тексту і простір сторінки.
Членування у типографіці — головний засіб впорядкування і подання масиву інформації,
щоб читач міг визначити, що його цікавить і легко сприймати матеріал.
Проблема пропорції в типографіці полягає в необхідності визначення:співвідношення
довжини, ширини і глибини елементів,співвідношення елементів між собою,встановлення
порядку в ряді елементів на основі певного співвідношення розмірів,співвідношення
задрукованих і незадрукованих поверхонь.
2. Розбірливість шрифта.
Розбірливість — це якість шрифта, що визначає можливість для читача легко
розпізнавати окремі букви і слова, з них складені.
Розбірливий шрифт:
•

Звичний шрифт.

•

Шрифт з середньою х-висотою.

•

Нормальне або напівжирне накреслення за потреби.

•

Рядкові букви (і великі де потрібно).

•

Не щільний, не широкий, не похилий.

•

Трішки

більше

міжбуквенного

просвіту

у

дрібних

шрифтах

(менше

10),

трішкименшеміжбуквенногопросвіту у великих шрифтах (більше 18)
3. Зручністьчитання шрифта.
Зручністьчитання — комплекснепоняття, щозалежитьвідмножинирізнихфакторів —
відрозрізнюваностіокремихзнаків і ширинирядка, доосвітичитача і йогоквалифікації.
Зручністьчитаннявизначаєлегкість і комфорт, з якими текст сприймається і
розуміється.
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Лекція № 2.5-6-7
Тема лекції:Шрифт в оформленні різних видів видань.
План лекції
1. Шрифт в книзі. Шрифтовеоформленняелементів книги.
2. Шрифт малихдрукованих форм. Типографіка в нагляднійагітації. Шрифтовий
логотип.
3. Типографікаелектроннихпублікацій.
4. Підходи до відборушрифтів.
Література
1. Буковецкая О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет – М.: ДМК, 2000. – 304 с.
2. Уильямс Робин Недизайнерская книга о шрифтах: перевод с англ.

– Санкт-

Петербург: ИД «Весь», 2003. – 224 с.
3. Декоративные шрифты. Для художественно-оформительских работ/ Кликушин Г.Ф.,
сост. – Изд. стер. – Москва: Архитектура-С, 2005. – 288 с.

my

4. Уильямс Робин Недизайнерская книга о дизайне: основы дизайна и типографики для
новичков: перевод с англ. – Санкт- Петербург: Изд-кий Дом «ВЕСЬ», 2003. – 128 с.
Змістлекції

do

1. Шрифт в книзі. Шрифтовеоформленняелементів книги.

та її обсягами.

me

cu

Для газети важливий економічний дизайн, що дозволяє легко маніпулювати інформацією

Для журналу важливий стиль, який би виділяв його серед інших, а також

nt

слідування моді і тому подібні міркування.

B книзі важлива традиційність і легкість для читання, стримане вживання модних
прийомів, так як на неї будуть дивитися багато поколінь.
Плакат повинен привертати увагу, які б засоби для цього не використовувалися, аж до
повного нехтування зручністю читання.
2. Шрифт малих друкованих форм. Типографіка в наглядній агітації. Шрифтовий
логотип.
Фактоїд (має вид факту, «фактообразний») — твердження, яке новодиться як факт,
але без джерела і підтвердження.
Винесена цитата — фрагмент тексту, винесений з основного набору.
Цінник — шрифтовакомпозиція з ціноючи тарифом в рекламі, на промосторінцічи в
інтернет-магазині.
Маргіналії —бічнівиноски з основноїсмуги.
3. Типографікаелектроннихпублікацій.
Зручністьчитання — комплекснепоняття, щозалежитьвідмножинирізнихфакторів—

відрозрізнюваностіокремихзнаків і ширинирядка, доосвітичитача і йогоквалифікації.
Зручністьчитаннявизначаєлегкість і комфорт, з якими текст сприймається і
розуміється.
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