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РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломного проекту: «Макет книжкового науковопопулярного видання «Космічні тіла: Сонячна система» містить 65 сторінки, 43
рисунки, 1 таблицю та 30 використаних джерел.
МАКЕТ ВИДАННЯ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ, КНИЖКОВЕ
ВИДАННЯ, СОНЯЧНА СИСТЕМА, ВЕРСТКА, КОСМІЧНІ ТІЛА.
Мета дипломного проекту — розробка та верстака макету книжкового
науково-популярного видання на космічну тематику.
Об’єкт

дослідження — сучасний

та

загальний

ринок

друкованих

та

електронних науково-популярних видань.
Предмет

дослідження — композиційно-графічний

макет

друкованого

науково-популярного видання.
Метод

дослідження — теоретичний:

аналізування

та

систематизація

інформації з літературних джерел, довідкових, наукових та науково-популярних
видань. Практичний: для розробки та верстки макету книжкового науковопопулярного видання застосовано необхідний пакет програм, який дозволяє
зверстати видання та обробляти зображення.
Практичне значення отриманих результатів: результати виконаної роботи
рекомендовано використовувати для подання аудиторії підліткових та дорослих
вікових категорій.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ

Мокап — повнорозмірна модель дизайну або пристрою, яка в першу чергу
використовується для демонстрації та презентації того чи іншого продукту. Певного
роду засіб для демонстрації, як би насправді виглядав той чи інший створений дпзайн,
якщо б він був представлений у реальному світі;
Смарт-об’єкт — це спеціальні шари, що містять у собі певні данні (текстова,
графічна, ілюстративна інформація), наприклад растрові або векторні фотографії, а
також ілюстрації чи файли Photoshop та Illustrator;
QR-код — матричний код, легко та просто розпізнається завдяки скануючим
обладнанням (звичайні смартфони, камери). Зазвичай застосовується в сфері торгівлі,
поширений в галузі логістики;
Роздільна здатність (поняття розглядається в комп’ютерній графіці) — це
певна величина, яка в свою чергу виконує функцію розпізнавання кількості пікселів
екрану на одиницю його площі.
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ВСТУП

Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день науково-популярні
видання є одними з найбільш цікавих видів видань для аудиторії підліткового та
дорослого віку через те, що зазвичай такі видання містять різноманітні результати
незвичайних експериментальних досліджень у таких галузях, як: наука, культура та
техніка. Особливістю, завдяки якій такий тип видання є досить цікавим та має
високий попит є те, що матеріал у таких виданнях, хоча й зазвичай складний для
аматора — викладений у доступній формі для читача, ця особливість дозволяє
складним темам стати доступнішими та популярними, тим самим заохочуючи
нефахівців дізнаватися більше. ЗМІ можна вважати повноцінно основним каналом та
засобом популяризації наукового знання, а сучасний об’єм інформації наукового
характеру у структурі спільноти можна розглядати, як фактор розвитку суспільства
саме через те, що безпосередньо наукова інформація дає змогу людині розширити
повноту картини навколишнього світу, саме наукова інформація має змогу розвити в
людині критичне та індивідуальне мислення. Така популяризація важлива не тільки
для розвитку ринку науково-популярних видань, а й для самої науки в цілому, без
розвитку якої, сенс створення таких видань — малий.
Постає питання: «Якщо видань такої тематики багато, існує вагомий попит,
ринок розвивається та насичується такими виданнями, що саме робить ці видання
індивідуальними незважаючи на тему, адже видань стає все більше?». Головною
задачею, що вирішить це питання при створенні науково-популярного видання на разі
є не тільки створення самого видання, а й також посилення значимості такому
фактору, як естетична привабливість та індивідуальний характер, що безпосередньо
може допомогти поставити таке видання не просто поряд з аналогами, але й зробити
його особливим, підвищуючи вагомість тематики та ставлячи акцент на те, що усі
задіяні елементи видання гармонійно існують разом, тим самим створюючи певну
систему, яка створює індивідуальність та важливість. Таким чином, актуальність
дипломного проекту пов’язана з необхідністю суспільства в науковій галузі.
8

Об’єкт дослідження — сучасний, загальний ринок друкованих та електронних
науково-популярних видань.
Предмет дослідження — композиційно-графічний макет книжкового науковопопулярного видання.
Метою дипломного проекту є розробка, верстака макету книжкового науковопопулярного видання на космічну тематику, що зможе посилити візуально-естетичну
значимість наукового видання.
Завдання:
− аналізування ймовірних теоретичних засад при дослідженні теми;
− макетування книжкового видання завдяки теоретичним основам;
− аналіз існуючих на ринку аналогів видання, що розробляється та схожих
видань методом порівняльного аналізу;
− обґрунтування вибору програмного забезпечення, що застосоване для
створення дипломного проекту;
− безпосереднє створення концепту та остаточного дизайну макету
видання, що розробляється;
− практична реалізація макету видання.
Методи

дослідження — теоретичний:

аналізування

та

систематизація

інформації з літературних джерел, довідкових, наукових та науково-популярних
видань. Практичний: для розробки та верстки макету книжкового науковопопулярного видання застосовано необхідний пакет програм, який дозволяє
зверстати видання та обробляти зображення.
Теоретична база сформована зарубіжними та вітчизняними науковими працями
в галузі типографіки, візуальної комунікації (сприйняття), верстки та графічного
дизайну, типологічні дослідження у ЗМІ, аналіз періодичних, неперіодичних та
електронних матеріалів, що присвячені графічному дизайну та роботі в
спеціалізованому пакеті ПЗ.
Структура дипломного проекту обумовлена її предметом дослідження, метою
та поставленими завданнями. Вона складається з коротко викладеної вступної
частини, першого розділу (в першому розділі наведена загальна теорія щодо науково9

популярних видань та завадами при створенні таких видань), другого розділу (в
цьому розділі представлена розробка дизайн-концепту та вибір програмного
забезпечення), третього розділу (в третьому розділі продемонстровано наочне
ілюстрування етапів створення композиційно-графічної моделі макету книжкового
науково-популярного видання), загальних висновків та рекомендацій, списку використаної літератури та джерел.
Технічні та програмні засоби — Adobe InDesign, Adobe Photoshop, текстовий
редактор Microsoft Word.
Практичне значення отриманих результатів: результати виконаної роботи
рекомендовано використовувати для подання аудиторії підліткових та дорослих
вікових категорій.
Особистий внесок: реалізація та безпосередньо дизайн більш нішевого
книжкового науково-популярного видання на науково-популярну космічну тематику
опираючись не тільки на загальні правила створення композиційно-графічних
моделей макетів науково-популярних видань, а й створення повноцінно власного.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО
ВИДАННЯ. ТИПОЛОГІЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОФОРМЛЕННЯ

1.1. Науково-популярне видання як вид друкованої продукції. Типологічні
характеристики, функція науково-популярного видання
Згідно з ДСТУ 3017-2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види.
Терміни та визначення понять» науково-популярне видання, це: «видання, що містить
відомості про дослідження в галузі науки, техніки, виробництва, культури, освіти,
мистецтва тощо, які популяризують наукові знання, викладені в зрозумілій читачамнефахівцям формі» [1]. Науково-популярне видання зазвичай має декілька особливих
характеристик у питанні структури та довідкового апарату. Наприклад, для
спрощення інформації для професійно-фахової кваліфікації усі наукові терміни
застосовуються набагато менше, аніж у наукових виданнях. Передмова у такому
виданні має індивідуальний характер через фактор — адресат. Також зустрічаються
й такі моменти, як питання для самоперевірки та контрольні запитання для аудиторіїпочатківців, а для тієї аудиторії, що більш підготовлена застосовують деякі наукові
твори. Науково-популярні видання різняться за своєю тематикою. Тематика науковопопулярного видання зазвичай супроводжується та визначається певними потребами,
й звісно, завданнями самого суспільства, інтересами цього суспільства та попитом
читацької аудиторії.
Що стосується функцій науково-популярного видання, то найбільш головною
є, як вже зазначено [1] — побудова наукового бачення навколишнього середовища.
Саме ця функція висвітлює певні досягнення в вирішенні теоретичних засад та
проблем, які дають змогу розширити знання. Визначимо типоформувальні ознаки
науково-популярного видання, а тобто його проблематику. Наприклад, теми на
гуманітарну тематику є більш «відкритими» для сучасної популяризації науки, як
найбільш доступні для широкого розуміння за своїми характеристиками.
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Якщо розглядати «масову», то найбільш поширеною проблематикою є
ужитковий характер. Мистецтво вимагає до себе більш специфічного підходу, навіть
художнього, через те, що ілюстрації набувають особливого значення. Загалом
популяризація визначається тим, яким чином її предмет викладено та яким чином
подано матеріал.
Розкриття бажаних тем в науково-популярних виданнях може вимагати від
автора (авторів) розуміння теми, тобто певної наукової глибини в розумінні
викладеного матеріалу та й, що є найбільш важливим, вмінні майстерно та правильно
ці теми подати, зокрема цікаво та доступно. Науковість ніяким чином не має
виступати завадою для розуміння та доступності сенсу й змісту тексту.
Розглянемо потенційного читача такої літератури. Читач науково-популярної
літератури не повинен мати знання або фаховий досвід із предметом, який автори
хочуть популяризувати. Тож другою типологічною ознакою виступає аудиторія:
− науково-популярні видання, які в першу чергу спрямовані на масового
читача — аудиторія є найрізноманітнішою за віковою категорією та фаховим рівнем
підготовки;
− науково-популярні видання, що спрямовані на так званих «елітарних»
читачів — аудиторія дорослих чи навіть досвідчених читачів;
Цільова настанова є третьою типологічною ознакою. Популярний виклад
теоретичних знань та інформації може бути досить ефективним на елітарному рівні
через заглиблення в саму суть наукової теорії та висвітлення особливостей наукових
задач та мети. Такий спосіб популяризації матеріалу також називають «академічною
популяризацією».
Завданнями масового способу популяризації матеріалу чи інформації — у
цьому способі доцільно зосередитися на те, щоб подати загальні відомості про бажану
сферу діяльності людини, без поглибленого дослідження проблематики. Тобто
читацьку аудиторію таким способом більше спонукають до чогось, аніж інформують,
читача більше заохочують спробувати створити здатність до загального осмислення
явищ чи то подій.
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1.2. Особливості оформлення науково-популярних видань
Порівнюючи науково-популярне видання з науковим виданням, де візуальному
оформленню та дизайну не надається уваги, не надавати вагомого значення як
внутрішньому так й зовнішньому виду — неправильно.
Під час роботи над зовнішнім виглядом, враховуються такі речі, як: вікові
особливості читача (це також впливає на специфіку сприйняття інформації, як й стать,
освітній рівень тощо), та найголовніше — вплив самого видання на людину.
До загальних вимог оформлення науково-популярних видань взагалі
відносяться такі фактори, як:
− для того, щоб текст сприймався легко добирають доступний для читання
шрифт незважаючи на те, яка гарнітура застосована, найголовніше саме те, щоб текст
не був дрібним та нерозбірливим;
− наявність широких полів (як мінімум 2 мм з кожної сторони);
− використання різних гарнітур або накреслень однієї гарнітури для
виокремлення особливо важливих цитат, термінів, дат тощо;
− слідкування за тим, аби заголовки були помітні та у тексті були наявні
«паузи» завдяки застосуванню прямих мов, зносок, цитат, через те, що читач повинен
проаналізувати та запам’ятати даний масив тексту не задумуючись одразу над
наступним текстовим блоком;
− на

додаток

до

попереднього

пункту

також

широке

застосування

ілюстративного матеріалу. Такий підхід не тільки допомагає зробити «паузу», а й
заохочує читача роздивитись текстову інформацію в ілюстративній формі, а як
відомо, такий підхід дозволяє людині краще засвоїти прочитану інформацію.
Структуру та композицію такого видання формує, як зазначено, ілюстративний
матеріал. Ілюстративний матеріал за характером ділять на науково-понятійний
(мається на увазі ілюстрування різноманітних графіків або схем), а також
документальний. До характеру ілюстрацій висуваються певні вимоги: підбір
ілюстрацій, композиційне розташування обов’язково повинно відповідати своєму
призначенню, бути розбірливими [2].
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Зайве використання суто-наукового відображення графіків приведе до
зниження значимості текстового матеріалу (лише за виключенням, що графіки подані
у цікавій дизайнерській формі, яка спрощує «науковість» та робить їх одним цілим з
текстом по значимості) (Рис. 1.1).

Рис. 1.1 Приклад структури та композиції науково-популярного видання [3]
Взагалі авторському оригіналу такого типу видання може бути характерна
проста структурна організація: мається на увазі суцільно-однорідний текст. Але
оригінал по відношенню до простої структури загалом проектується художником
видання як досить цікаве та захоплююче в конструктивному питанні видання.

Рис. 1.2. Приклад оформлення підпису до рисунку [4]
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На число, тип та відтворення ілюстрацій впливає вид самого видання, жанру
науково-популярного видання та безумовно його зміст. Підписи під ілюстраціями, як
і в інших виданнях, мають безпосереднє значення, текст та ілюстрація повинні бути
пов’язані. У науково-популярному виданні ці підписи також мають змогу виконувати
так звану додаткову функцію, що розширювала б значимість основного тексту у той
час, будучи самостійним текстовим блоком.
1.2.1. Елементи структури та композиції науково-популярного видання, вплив
на візуальне сприйняття
В сьогодення науково-популярні видання є загалом періодичними, структура
видання схожа на своєрідний механізм: обов’язкове виконання поставлених задач та
мети, які були закладені авторами видання. Такий механізм утворює величезну
кількість певних деталей, а з них, у свою чергу — ще більше композиційних рішень в
питанні побудови моделі видання. Спроектовано певні правила, аби композиційні
рішення працювали правильним чином. Для початку зрозуміємо сам термін
«композиційна модель видання».
Композиційна модель видання — це візуально-графічне представлення, яке
дозволяє побудувати суцільну картину видання, а також призначене для створення
системи, яка допомогла б узгодити структуру майбутнього видання.
Це є елементом само-ідентифікації, адже така композиційна модель видання є
саме тим фактором, який безпосередньо впливає на те, яким чином воно відрізняється
від інших. Те, що дозволяє його виділити на фоні аналогів, створює впізнаваність та
як наслідок подальшу зацікавленість. Композиція в свою чергу має певні атрибути та
особливості, як от, наприклад, ознаки та принципи, які можуть сприяти розвитку
само-ідентифікації видання. Як зазначає Денисенко С. М. (доцент кафедри КММТ
НАУ, к. пед. н.): «Композиційна побудова має певні ознаки: композицію створює
наявність задуму (цілі або ідеї); композиція має траєкторію розвитку в зазначених
межах (вона підпорядкована формі, розміру аркуша); також на композицію впливає її
структура, складність побудови…
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Однак найголовнішим аспектом композиції є її суцільна гармонія — це коли
усілякі суперечливі моменти врівноважені та підпорядковані» [5].
1.2.2. Формати науково-популярних видань
Перед теми як почати працювати над композиційною моделлю видання є сенс
обрати формат майбутнього видання. Для цього слід звернути увагу на думку
Тимошика С. М. (професор та д. філол. н), де він у своїй праці «Розмірні параметри
книжкових та журнально-книжкових видань» зазначає наступне: «в галузі видавничої
справи

давно

виробилася

певна

практика

створювати

великоформатні

й

малоформатні видання в різноманітному співвідношенні пропорцій.
Тож переймаючись за зручність читачів, видавців спіткала проблема
враховувати й власні інтереси, перш за все, звичайно, фінансові. Для видавництв
вкрай важливо загинаючи аркуші до бажаної кількості сторінок, що підпорядковані
їх розміру, позбуватися значущих та вагомих відходів коштовного матеріалу при
обрізуванні. Через ці фактори й з’явилися стандартні, типові варіанти розмірів
друкованих видань» [6].
Сьогодні фінансових проблем у цьому питанні не спостерігається, адже тепер
вибір формату залежить тільки від фінансової спроможності та здатності видавництва
й, звісно, креативністю автора. Тим не менш, все одно тримаються більш стандартних
форматів. Тож поглянемо на основні вектори вибору форматів. Перш за все існує
система ISO (від англ. International Organization for Standartization). В чому полягає
головна мета системи стандартів ISO: фундаментом є прямокутник, співвідношення
сторін цього прямокутника у наслідку додавання по довшій стороні не змінювалось
(приблизно становить 1:1,41), а також аркуш паперу, площа якого становить 1 м2
(більш відомий, як А0). Також існує система, що заснована на частці аркуша, яка
застосовується для друкування та позначається, наприклад, як: 70×90/32, де
70×90 — це розмір вихідного друкованого листа, який вимірюється в сантиметрах, а
число 32 — це в свою чергу частка, яку застосовують для друку однієї сторінки
видання. Наразі формат підпорядкований стандарту СОУ 18.1-02477019-14:2015 [7].
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В цілому, задля зручності й полегшення орієнтування в розмірах друк. аркушів,
форматах зазначених книжних видань та, безпосередньо, їх розмірах після різу з
трьох боків, виведено п’ять груп загальних форматів [7]:
− надвеликі формати — (84×108/16; 70×90/8);
− великі формати — (70×90/16; 75×90/16);
− середні формати — (60×90/16; 84×108/32);
− малі формати — (70×90/32; 70×108/32);
− надмалі формати — (60×90/32; 60×84/32);
1.2.3. Кольорове наповнення (рішення) науково-популярних видань
На перший погляд не суттєвий момент, але це вкрай не так. Існує ціла наука,
яка присвячена вивченню кольорів та яким чином кольори впливають на людину.
Дана наука називається «Теорія кольору». Йоганнес Іттен у своїй видатній праці,
назва якої «Мистецтво кольору» надає наступні визначення з приводу поняття як
колір та дає свої спостереження з приводу взаємодії кольору на людину:
«Взагалі саме поняття як колір власне застосовується для того, аби позначити
колірний пігмент чи матеріал, які в свою чергу піддаються впливу зовнішнього
середовища, фізичного та хімічного. Бачення кольору, яке виникає в очах та мозку
людини безпосередньо несе смислове навантаження. Однак треба відзначити, що
людське око та мозок здатні дійти до точного виокремлення кольорів лиш за рахунок
порівняння та контрасту між кольорами» [8].
Значення кольору у виданні неможливо недооцінити, адже з розумінням
колірної гармонії, дизайнери створюють цікаві рішення та заохочують читачів. Цікаві
спостереження з важливості даного феномену надає пані Денисенко С. М. (доцент
кафедри КММТ НАУ, к. пед. н.): «Колірна гармонія естетично значуща, вона є
закономірний взаємозв’язком кольорів у композиції видання. Часто цим терміном
визначають приємне для людських очей поєднання кольорів між собою, утворюють
певну узгодженість кольорів між собою. Гармонія має свої закономірності, а також
підпорядкована суттєвим розрахункам» [8].
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1.2.4. Значення ілюстрацій у модальності і композиції в науково-популярному
виданні
Аби створити краще уявлення щодо того, яким чином зображення або
ілюстрації комунікують з читачем, вкрай корисно та важливо розглянути певні
концепції, які викладені у дослідженні візуального дизайну (рис. 1.3) авторами Кресс
та ван Левен (від англ. Kress and van Leeuwen) 1996 року [9], це безпосередньо і
стосується так званої модальності.

Рис. 1.3. Обкладинка видання The Grammar of Visual Design [10]
Термін «модальність» в питанні науково-популярних видань розглядається як
підхід до створення певної «системи кодування», які в цілому являють собою
абстрактні принципи, що в подальшому визначають спосіб передачі вербального
тексту або бажаних образів. Своїм формулюванням, Пер Ледін вивів дві категорії
модальності — «натуралістична» та «наукова».
Натуралістична модальність в першу чергу базується на певних нормах
візуального уявлення світу. Такі норми висувають ідею, що людина спостерігає
навколишній світ неозброєним оком, в той час як у науковій модальності ці норми
візуального явлення світу базуються на тому, що сама модальність (переважно це
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слово має значення істина) є абстрактною: дана істина не може бути досягнута
спонтанним досвідом нашої реальності, а також повинна ґрунтуватися на наукових
дослідженнях та принципах [9].
В реальності ж науково-популярні видання використовують поєднання цих
форм модальності у візуальному представленні інформації. Для цього проаналізовано
науково-популярне видання Scientific American, адже це поєднання характерно для
цього видання. При розгляді останніх видань цього журналу вражає візуальне
представлення.
Ілюстрації, звичайно, привертають увагу читача, треба відзначити, що навіть
кричущі, якщо порівнювати з малою кількістю ілюстрацій у спеціалізованих
(наукових) виданнях (рис. 1.4). Незважаючи на це, відмінна риса Scientific American
— візуальна виразність поєднує форми модальності [11].

Рис. 1.4. Сторінки видання Scientific American [12]
Аналізуючи сторінки видання можна помітити як макет поєднує людські
уявлення про те, «що людина бачить» і про те, «що людина знає». На ілюстрації
нижче продемонстрована одна зі сторінок видання, де представлена візуалізація
циклу карбону планети Земля впливає на увесь глобальний клімат, а також яку саме
роль або призначення відіграє у цьому циклі рослино-подібний організм.
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Рис. 1.5. Приклад структури та композиції науково-популярного видання [11]
На ілюстрації (рис. 1.5) також візуально представлено природу планети Земля:
небо, гори, хмари від вулкану і промислові труби, які представляють собою саме те,
«що людина бачить», а от, наприклад, стрілки, які ілюструють цикл виконуючи роль
поєднання усіляких елементів на ілюстрації, представлені з додатковим текстом, який
супроводжує стрілки: слова або понятійні визначення, цифри — це те, «що людина
знає», або ж, хоча б те, що привнесла наука в людські знання.
Всілякі візуальні елементи, що організовані в доповідях та спеціальних статтях,
що одразу займають декілька сторінок, вони, зазвичай, підпорядковані єдиному
шаблону, тут натуралістична форма модальності виступає більш значущо, аніж
наукова форма модальності. Що характерно — натуралістична модель модальності
тут є більш домінуючою у питанні візуального вираження, особливо на перших
сторінках спеціальних статей, у той час як надалі в статтях видання помітна більш
наукова, навіть абстрактна форма модальності. Це відповідає тому, що описують
Кресс і ван Левен. Описаний принцип є одним з кодів просторової композиції
елементів візуального вираження [11].
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Виділяють два основні підходи під час дослідження жанрів: типологічний та
історико-генетичний, обидва підходи досить часто суперечливі між собою. У
широкому сенсі сама назва «науково-популярний» передбачає науковий зміст та
особливу форму, у якій інформація наукового характеру доступна для суспільства.
Таким чином можна говорити про досить широкий діапазон взаємозв’язку
різноманітних жанрів та, як наслідок, появу поєднаних (гібридних) жанрів.
1.3. Перші та сучасні українські науково-популярні видання
Перші такі видання у вигляді журналів називалися «наукпопами», натхнення
під час дизайну та верстки таких перших видань бралося з різних радянських
журналів тих часі, коли Україна була визнана незалежною, але натхнення обов’язково
супроводжувалося привнесенням власних ідей та бачення.
Одним з таких перших журналів науково-популярного напрямку був «Юний
натураліст» (рис. 1.6), вперше заснований в Києві. Журнал був свого роду додатком
до журналу, що знаходився на стадії занепаду, називався він «Наука-фантастика».

Рис. 1.6. Науково-популярне видання «Юний натураліст» [12]
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«Юний натураліст» був зверстаний в монохромному стилі з додаванням
кольорових фото та ілюстрацій на обкладинку видання. У ті часи журнал був
неперіодичний аж до 2013 року, але надалі й зовсім перестав виходити в світ, доля
автора наразі невідома. У журналі інформацію зазвичай подавали як українською, так
й російською мовами, адже як зазначено вище, журнал почав своє існування за
радянських часів. До написання статей заохочували фахівців різних галузей наукової
діяльності, зокрема й провідні натуралісти.
Натомість цікавими спробами були й перейняти досвід від провідних
представників західних науково-популярних авторів. Серед таких спроб можна
відзначити журнал «Світова географія» (рис. 1.7), таким чином український ринок
застав створення нового тренду, аби зробити аналоги таких відомих західних
журналів, як, наприклад «National Geographic».

Рис. 1.7. Науково-популярне видання «Світова географія» [13]
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Сучасні українські науково-популярні видання вже почали виглядати досить
майстерними й з точки зору графічного дизайну принаймні з 2010-х часів, але
справжнього прогресу зазнали починаючи з 2013 року. Так, у 2015 року виходить
досить цікаве видання «Куншт» (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Науково-популярне видання «Куншт» [14]
Видання випускалося обсягом в 9 номерів і кожен з цих номерів був
присвячений загальній науковій тематиці, на сторінках номерів були десяток-два
статей, авторами цих статей були як науковці так й журналісти. Ідеєю видання перш
за все було висвітлити явища науки простим чином використовуючи яскраві
ілюстрації.
1.4. Порівняльний аналіз сучасних аналогів на ринку науково-популярних
видань
Для порівняльного аналізу обрано декілька науково-популярних книг. Аналіз
проведено порівняльним методом технічних характеристик, візуальної складової,
графічного дизайну, технічного оформлення (набір та верстка тексту) та спробою
дослідити тематичні концепції.
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«Всесвіт на долоні. Подорож крізь простір, час та за їхні межі»
Технічні характеристики:
Формат видання: 70×100/16 (170×240) мм;
Обсяг видання: 354 сторінок;
Палітурка: суперобкладинка.

Рис. 1.9. Науково-популярне видання «Всесвіт на долоні.
Подорож крізь простір, час та за їхні межі» [15]
Визначимо тематичну концепцію видання. Видання «Всесвіт на долоні.
Подорож крізь простір, час та за їхні межі» вперше було видане в 2017 році. Книга
має досить цікаву історію — її описують так, ніби вона являє собою своєрідний
галактичний путівник. Автор видання, Кристоф Гальфар — видатний фізик та являє
собою прямого наслідника Стівена Хокінга. У цій книзі він детально та доступно
розповідає найостанніші людські досягнення у галузі науки про Всесвіт.
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Свою власну аудиторію дане видання бачить, як читачів дорослих, адже
незважаючи на простоту викладення інформації, вона більш складна в «максимально
простій формі», вимагає від читацької аудиторії певної зацікавленості тематикою та
мінімальні знання у сфері, що розглядається.
Далі розглянемо візуальну складову видання, для цього поглянемо на сторінки
книги. Тут слід зазначити, що у виданні бракують ілюстрації, видання містить лише
текстову інформацію. Стосовно технічного оформлення, то одразу помітні заголовки,
незважаючи на те, що вони не оформлені акцидентними шрифтами, але за рахунок
шрифтової пари, яка відрізняє шрифт заголовку та основного тексту, та за рахунок
контрасту розміру заголовки виділяються. Текст одноколонний з урахуванням
зручної довжини рядка, аби очі читача не втомлювалися.
Вирівнювання тексту по ширині, що в теорії допомагає краще вести погляд за
рядком не збиваючись. Спостерігається відбивки між текстовими блоками, які так
само призвані покращити читабельність. Цитати виділені окремим текстовим блоком
з додатковим абзацним відступом. Авторів цитат виділено курсивом (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Сторінки науково-популярного видання
«Всесвіт на долоні. Подорож крізь простір, час та за їхні межі» [15]
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Відсутність ілюстрацій значно спрощує загальну композицію і не визиває
більшого заохочення уваги читача, адже ілюстрації наочно візуалізують текстову
інформацію і є досить важливим моментом.
«Stars and Planets. The World in Your Hands»
Технічні характеристики:
Формат видання: 135×220 мм;
Обсяг видання: 352 сторінки;
Палітурка: м’яка.

Рис. 1.11. Науково-популярне видання
«Stars and Planets. The World in Your Hands» [16]
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Визначимо тематичну концепцію наступного видання. «Stars and Planets. The
World in Your Hands» вперше було видано в 2012 році. Кожна сторінка містить
ілюстративний

матеріал,

та на

відміну

попереднього

видання, ілюстрації

великоформатні та повнокольорові, сторінки також доповнені цікавими фактами, які
супроводжуються статистичною інформацією. Видання якісно структуровано.
Свою власну аудиторію видання бачить, як читачів дорослих та підліткових
вікових

категорій,

адже

текстовий

матеріал

супроводжується

візуальним

представленням, тож зацікавленість та доступність зростає і охоплює більшу
потенційну читацьку аудиторію.
Стосовно технічного оформлення: заголовки акцидентні, одразу помітні, так як
спостерігається

контраст

розмірів.

Заголовок

супроводжується

коротким

підзаголовком. Шрифтове оформлення досить звичайне, гротескна гарнітура однієї
родини, шрифтова пара відсутня за рахунок контрасту різних накреслень. Ілюстрації
високої якості, зрозумілі, чіткі, доступні. Ілюстрації також супроводжуються
додатковим текстовим матеріалом, який ймовірно доповнює або пояснює той чи
інший рисунок видання. Також спостерігається використання інфографіки.

Рис. 1.12. Сторінки науково-популярного видання
«Stars and Planets. The World in Your Hands» [16]
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Підсумовуючи розгляд даного видання слід відзначити, що «Stars and Planets.
The World in Your Hands» у порівнянні з виданням «Всесвіт на долоні. Подорож крізь
простір, час та за їхні межі» виглядає значно цікавіше в візуальному оформленні.
«The Universe In A Nutshell»
Технічні характеристики:
Формат видання: 195×255 мм;
Обсяг видання: 224 сторінки;
Палітурка: тверда, суперобкладинка.

Рис. 1.13. Науково-популярне видання «The Universe In A Nutshell» [17]
Визначимо тематичну концепцію наступного видання «The Universe In A
Nutshell». Видання вперше було видано в 2001 році. В цій книзі видатний вчений,
автор Стівен Хокінг надає інформацію у повному обсязі щодо людських досягнень в
науковому мисленні, зазначає, що сучасний світ став набагато ближче до розуміння
нашого Всесвіту.
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Текстова інформація викладена у формі дискусії на різноманітні тематики, як
наприклад квантова механіка, можливості подорожі у часі, й до пошуку єдиної теорії
всього. Свою власну аудиторію видання бачить як читачів дорослих, наближених до
проблематики даного видання, які мають обширне уявлення щодо тематики, а також
не фахівців, аматорів, які прагнуть знати більше та мислити конструктивно.
Стосовно технічного та візуального оформлення. Видання містить дуже якісні
та майстерні повнокольорові ілюстрації на які приємно не тільки дивитись, а й
дізнаватись з них інформацію. Основний текст набрано шрифтом із засічками,
доповнює арт-стиль ілюстрацій та загалом виглядає досить охайно. Супроводжується
виносками з додатковою інформацією (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Сторінки науково-популярного видання
«The Universe In A Nutshell» [17]
Підсумовуючи розгляд даного видання слід відзначити, що «The Universe In A
Nutshell» у порівнянні з виданням «Stars and Planets. The World in Your Hands»
виглядає дещо з художнім присмаком, що тільки додає більше ідентичності і збагачує
цінність цього видання Наприклад ілюстрації, вони виконані професійними
майстрами-ілюстраторами з професійним вмінням ілюструючи художній задум.
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Висновки до розділу 1
У першому розділі наведена загальна теорія щодо науково-популярних видань
та завадами при створенні таких видань. Розглянуто та систематизовано теоретичний
матеріал, понятійні визначення, з’ясовано елементи структури та композиції науковопопулярного видання, візуальне сприйняття видань, наголошено та розкрито
важливість кольорових рішень у науково-популярних виданнях, а також наведено
інформацію щодо важливості ілюстрацій в модальності та композиції науковопопулярних виданнях.
Розглянуто перші сучасні науково-популярні українські видання, приведена їх
коротка

історія

та

характеристика.

Наприкінці

першого

розділу

стисло

проаналізовано порівняльним методом сучасні аналоги на ринку науково-популярних
видань. Аби провести порівняльний аналіз цих видань було досліджено їх тематичні
концепції, проведено аналіз їх технічних характеристик, проаналізована візуальна
складова та технічне оформлення (набір та верстка тексту). Напрацьований
теоретичний фундамент є вкрай важливим моментом та вкладом в подальше
проектування макету науково-популярного видання.
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РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА ДИЗАЙН КОНЦЕПТУ, ВИБІР ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1. Розробка дизайн-концепту науково-популярного видання
Створення дизайн-концепту майбутнього видання — це досить довготривалий
та кропітливий процес, адже він передбачає формування подальшого вектору
розвитку видання, який є найголовнішим етапом у створенні видання. Розумний та
якісний підхід до дизайн-концепту кінцевим чином передбачає успіх, як фінансовий,
адже якісний продукт сприяє збільшенню попипту продукту на ринку, так й має
власну цінність та певну новизну. Перш за все розглянемо яким чином взагалі
характеризується хороший дизайн, які його основні напрямки задля створення
успішного продукту. Це питання найкращим чином висвітлює видатний дизайнер
Дітер Рамс, який вивів фундаментальні правила до створення хорошого дизайну:
«Хороший дизайн — це естетика. Естетичні якості продукту являють собою
безпосередньо фундаментальну частину його корисності, продуктом користуються
кожного дня, адже продукт має певний вплив на суспільство, їх настрій та навіть
якість самого життя. Хороший дизайн — це корисний продукт.
Принцип цього правила дуже простий: мета продукту полягає в тому, аби на
нього був попит, але для досягнення попиту необхідно, аби продукт виконував свої
задачі через яких його й купляють. Правильний дизайн безпосередньо впливає на
корисність продукту. Хороший дизайн — зрозумілий. Дизайн лише уточнює та
робить структуру видання або продукту прозорою. Найголовнішим правилом,
мабуть, є якнайменше дизайну. Підхід «менше, але краще» одразу дає змогу
зрозуміти, що дизайн перш за все концентрується на основному, фундаментальному,
найважливіших моментах» [18]. Дизайн науково-популярного видання, будь то
журнал, або книга створюється на основі початкових матеріалів, які включають в себе
тематичні або наукові статті, графічні елементи, такі як, фото, ілюстрації або рисунки.
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Науково-популярні видання вимагають грамотну верстку, дизайнер виконує
верстку з урахуванням, аби майбутній читач міг легко та захоплено читати видання.
Дизайн науково-популярного видання завжди оформлюють враховуючи
основні концепції та звичайно головну мету самого видання. Тому при створенні
дизайну науково-популярного видання виділяють наступні основні етапи:
− безпосередньо розробка самої концепції — на цьому етапі визначають
цільову аудиторію майбутнього видання, його мету, призначення та структуру;
− дизайн — він загалом виконується в декілька етапів. Розпочинається,
насамперед, з дизайну обкладинки, наступним чином редактори приступають до
складання списку рубрик або глав, опрацьовується внутрішнє наповнення видання
(сторінки видання). Дизайн обкладинки доволі значний момент, адже саме вона
першим чином привертає увагу потенційного читача. Стилістика й побудова глав (чи
рубрик, якщо це науково-популярне журнальне видання) перш за все націлені на
ефективну та легкою для сприйняття подачі інформацію;
− верстка — це етап верстки видання розпочинається з прийнятими рішеннями
щодо структури глав, тобто прямування самої інформації, а після етапу загального
дизайну — розміщення тексту та ілюстрацій на сторінках видання;
− коректура та внесення певних правок — задача коректора на цьому етапі
полягає в вичитуванні усього тексту видання, він повинен виправити можливі
граматичні або пунктуаційні помилки, а також він відповідає за усунення ймовірних
недоліків під час набору та верстки видання;
− підготовка до друку — це останній етап, саме на ньому всі створені матеріали
з яких будували макет майбутнього видання суцільно збирається та відправляється в
друкарню.
Тож найголовніший вектор подальшого створення проектованого макету
видання визначено — проектоване видання має виконувати вищезазначені правила й
принципи, аби досягти мети, а саме якісний та сучасний продукт, який виконує
поставлені задачі.
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2.2. Обґрунтування шрифтових рішень та типографіки
Чи дійсно так важливо враховувати вибір шрифтового оформлення під час
створення науково-популярного видання? Насправді шрифт може ефективно
вплинути на сприйняття текстової інформації, адже він напряму впливає й на
зручність читання інформації, допомагає покращити загальний візуал видання. Саме
через це слід привертати цьому питанню увагу, адже це в свою чергу ще й
компетенція технічного та художнього редактора, які працюють над виданням.
Шрифтове оформлення також доволі часто називають шрифтовою графікою,
яку вивчає типографіка. У кожного шрифта є своя певна графічна характеристика,
вибір та застосування якої й вивчає типографіка. При виборі шрифту зазвичай
опираються на системність підходу до зовнішнього оформлення, який би
підпорядковувався визначним на етапі розробки дизайну видання принципам
створення ідентичності стилю видання.
Насправді без типографіки складно уявити послідовність оформлення самого
видання — конкретно обраний шрифт має змогу, наприклад, прикрасити загальний
текст, а може виконувати функцію акциденції, тим самим привертати увагу до самої
інформації (зазвичай виділяють всілякі виноски, заголовки, статті, цитати). Якщо
правильно підібрати шрифт, то він може донести до читача певне повідомлення, що
закладене авторами видання, покращує сам процес читання, роблячи його більш
цікавим. Типографіку (шрифтове оформлення) прекрасно описує видатний дизайнер
і типограф Еміль Рудер, який наголошує на наступному: «Типографіка, це перш за все
певна система, яка призначена оформлювати верстку видання суцільно або
конкретних елементів самого видання. Типографіка може бути збірною сукупністю
художньо-візуальних особливостей видання чи елементів видання» [19]. Визначивши
призначення типографіки, слід розглянути що входить до параметрів шрифту та як їх
класифікують. Зазвичай до параметрів шрифту відносять:
− гарнітуру (також ще називають сімейством шрифтів);
− кегль (розмір), насиченість шрифту;
− інтервал між літерами або словами, вирівнювання шрифту.
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Класифікація шрифтів різниться за типом. Найпоширенішою класифікацією є
та, які ділить їх на такі чотири типові групи: із засічками (serif), без засічок (sans-serif),
рукописні (scripts) та декоративні шрифти. Систему класифікації шрифтів дуже
зручно використовувати під час пошуку шрифтової пари, один, наприклад, для
основного тексту, другий для заголовків. Кожні з цих чотирьох груп шрифтів мають
в собі підкатегорії, але згадувати їх наразі недоцільно. Сфокусуємося на двох
основних:
−

серіфи (із засічками) — їх винайшли значно раніше санс-серифів, містять

у собі напів-структурні деталі на багатьох літерах (засічки), які знаходяться в кінці
основних вертикальних і горизонтальних штрихів літер. Слід відзначити, що самі
засічки бувають різної товщини, саме з цього параметру в багатьох випадках і
створені підкатегорії (якість більш контрастні, якість світлі). Нижче наведено
приклад такого шрифту (рис. 1.15). Зазвичай їх використовують для великих за
обсягом текстових блоків через свою властивість легко вести око вздовж текстового
рядка. Додають певного класичного шарму та характеру. Насправді величезна
кількість книг написана саме шрифтами із засічками через цю особливість. [20];

Рис. 2.1. Приклад шрифту із засічками
Pangram Pangram Eiko, світле накреслення [21]
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− санс-серіфи (баз засічок) — головна риса таких шрифтів полягає в
відсутності тих самих засічок, що робить їх більш «одноважними», немає товстого,
чи тонкого переходу від кінцівки до штриху, вони однакової товщини всюди. Як
відомо, шрифти виражають дух свого часу, десь в середині 30-х з’явилися
геометричні шрифти без засічок, які були названі гротесками. Нео-гротески які
зазвичай використовуються сьогодні всюди є логічним розвитком старих гротесків,
загалом це закриті одноширинні шрифти. Вони перш за все були створені з ідеєю бути
нейтральними і простими. Нижче продемонстровано один з таких шрифтів
(рис. 1.16).

Рис. 2.2. Приклад шрифту без засічок
Pangram Pangram Neue Montreal, світле накреслення [22]
Конкретних та наполегливих вимог щодо вибору того, чи іншого типу шрифтів
для науково-популярних видань не висувають. Однак, за рахунок більш модернового
зовнішнього виду санс-серифів в більшості випадків все-таки перевагу надають саме
ним. Ними зручно акцентувати увагу на заголовки, шрифти читабельні, сучасні та
гнучкі, адже й для основного тексту загалом підходять не гірше шрифтів із засічками.
Розібравшись з цим питанням слід також відзначити характерні властивості будьякого шрифту, які роблять його потенційно вигідним та цікавим для використання.
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На таких властивостях наголошує, наприклад, Козубов Г. І., де він зазначає:
«естетика шрифту окреслює виразні характеристики окремо взятого символу, так й
критеріями їх суцільно, мірою співвідношення форми до функції» [23].
Важливість естетичної властивості шрифту також підкреслює немецький
дизайнер Капра А., він каже, що в шрифті, який «перетворює гарний і гідно
оформлений виріб друку в майстерну вишуканість», повинно відбутися поєднання «в
прекрасній формі» [24] трьох властивостей: це краса, зручність читання та виразність.
Оперуючи цими трьома властивостями було підібрано наступний шрифт для
проектованого видання (рис. 1.17). Для утворення шрифтової пари було прийнято
рішення зіграти на контрасті розміру одного накреслення (Roman).

Рис. 2.3. Гарнітура Neue Helvetica [25]
Neue Helvetica — це мінімалістична та естетична гарнітура, технічно витончена,
її ціль полягає в створенні чудових пропорцій дизайну, призвана також покращити
розбірливість та читабельність тексту. Neue Helvetica є свого роду наслідником
оригінальної Helvetica, але за рахунок розширеного діапазону можливостей, які
включають в себе насамперед не тільки оновлений дизайн, але й рідну та повну
підтримку багатьох мов, які включать в себе також й кирилицю.
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Головна мета проектованого видання полягає в створені мінімалістичного
візуального оформлення, з чим дана гарнітура справляється ідеальним чином,
доповнюючи також своєю «сухістю» та технічно-правильними формами науковий
підхід та імідж, простота також сприяє ідеальній властивості читабельності.
2.3. Розробка композиції науково-популярного видання
Стосовно особливостей композиції та загальної її розуміння інформацію
наведено на (с. 14 [5]). Розглянемо яким чином утворити задуми композиції
інструментарієм. Це також допоможе систематизувати та підпорядкувати бачення
композиції до бажаних норм. Цим інструментарієм при побудові композиції будьякого видання виступає модульна сітка. Що таке модульна сітка? В. Кричевський дає
наступне визначення:
«Модульну сітку можна охарактеризувати як систему вертикалей та
горизонталей, у деяких випадках навіть діагоналей, які в свою чергу утворюють
фундамент чи каркас композиції та типографіки на сторінці» [26].
Стає зрозумілим, що завдання цього інструментарію полягає в вирішенні
організаційних та візуальних питань. Тобто вирішує яким чином кладеться
ілюстрації, текстові блоки, заголовки, інші візуальні елементи — в якомусь сенсі ці
елементи об’єднуються в конструктивний зміст, а сітка — це лише підхід та
інструмент в досягненні цієї мети. Цікаві спостереження з питання модульних
конструкцій надає Лаптев В. В.:
«Модульна сітка з самого початку задає положення кожного графічного
елементу, де текстовий блок може займати певну частину шпальти чи строки,
систематизується положення ілюстрацій на сторінках. Тобто положення графічних
елементів підпорядковані типографічним прийомам…» [27].
Тут пригадаємо спостереження Еміля Рудера, ще в 1960-му році він назвав
аксіомою сучасної типографіки інтегрованість усіх окремих, незалежних графічних
елементів. «…Застосування модульної конструкції (сітки) надає композиції
врівноваженості, чіткості та задає загальний стиль видання…
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Сітка також може визначити загальні пропорції та розміри простору сторінок
видання утворюючи тим самим так звані модулі, яким дизайнер повинен бути
підпорядкований, тому для нього є сенс заздалегідь продумати як буде виглядати
вихідний матеріал на сторінці, підвищує пильність дизайнера до розробки модульної
сітки, аби бачення дизайнера та його задуми було цілком можливо практично
реалізовувати» [27].

Рис. 2.4. Загальний приклад оформлення модульної сітки [27]
Є загальний сенс у використанні певного різновиду чи створенні власної
модульної сітки для проектованого видання, адже, як зазначено вище, вона може
допомогти створити бажану упорядковану систему керування кожним графічним
елементом. Побудові такої модульної системи буде присвячено пункт в розділі 3.
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2.4. Обґрунтування колірної палітри проектованого видання
Стосовно загальної інформації з приводу кольорового наповнення науковопопулярних видань наведено на (с. 16 [8]). На базі цієї інформації зорієнтуємся з
кольоровими рішеннями проектованого видання. Для створення палітри кольорів
застосуємо певні принципи гармонійного поєднання кольорів.
Взагалі коли мова йде про кольорову гармонію, то дається певна оцінка
враження від взаємозв’вязку між двома чи більше кольорами. Цікаві спостереження
та напрацювання з цього приводу надає С. Б. Головко, він каже наступні речі щодо
гармонійних поєднань:
«Для більшості кольорові поєднання зазвичай складаються з близьких друг до
друга тонів, або різноманітних кольорів. Спостереження над суб’єктивними
кольоровими смаками різних людей свідчать про те, що представлення про гармонію
та дизгармонію є неоднозначними. Як правило, оцінки гармонії або дисонансу визвані
відчуттям приятне-неприятне та привабливе-непривабливе» [28]. Це свідчить про те,
що є певна необхідність в спеціальному інструментарії або методі дослідження, який
би наглядно демонстрував вдалі кольорові поєднання для створення бажаного
контрасту. Саме через це Йоганнес Іттен вивів найпопулярніший на сьогоднішній
день інструментарій — кольорове коло (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Кольорове коло по Іттену [28]
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Кольоровий порядок цього кола побудований відповідно до законів пігментних
кольорових домішків — діаметрально протилежні кольори являють собою так звані
додаткові кольори (тут мається на увазі тим, які дають при змішуванні сірий).
Окрім кольорової гармонії в обличчі кольорового кола ще виступають
контрастні поєднання. Існує велика кількість різноманітних контрастних поєднань,
коротко розглянемо деякі з них аби обрати необхідний для проектованого видання.
Найпопулярнішим на сьогодні вважають контраст по кольору. Такий контраст
має очевидний рівень контрастності, є найпростішим з усіх контрастів, контраст по
кольору можна продемонструвати за допомоги чистих кольорів. Варіативність в
такому типі контрасту досить велика. Включення білого та чорного значно впливає
на інші кольори, так як білий, наприклад, може зробити прилеглі до нього кольори
слабкіше, в той час як чорний навпаки, підсилює.

Рис. 2.6. Контраст по кольору [29]
Контраст світлого та темного проявляється в поєднанні чорного та білого. За
своєю силою впливу навіть вище за контраст по кольору. Додавання нейтрального
сірого, хоча він за своєю властивістю не має характеру, але може досить легко
змінюватись під дією та впливом інших контрастних кольорів.
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Рис. 2.7. Контраст світлого та темного [29]
Контраст холодного і теплого підходить в тому випадку, коли перед дизайнером
стоїть задача створити бажану композицію, яка була б досить витриманою та
ретельно продуманою з одним типом контрасту, то ді б усі інші вияви контрасту
повинні бути менш значущими або взагалі не використовуватися.

Рис. 2.8. Контраст холодного і теплого [29]
З вище описаних типів контрасту прийнято рішення поєднати в проектованому
виданні декілька типів контрасту для утворення більш універсального й гнучкого
типу поєднання кольорів, а саме контраст по кольору та контраст холодного і теплого.
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Для того, аби можна було підтримати загальну концепцію космічної тематики
проектованого видання є досить доцільно зробити яскраві, кричущі поєднання в
поєднанні з класичними врівноваженими домішками темного та світлого.

Рис. 2.9. Створена кольорова палітра проектованого видання
2.5. Програмне забезпечення для макетування проектованого видання
Для проектування видання застосовано набір декількох програм. Перш за все,
це Microsoft Word. Цей додаток застосовано через необхідність для набору текстової
інформації. Він є сучасним інструментарієм для верстки великих масивів тексту,
форматування тексту, створення документації та через свою простоту та мобільність
застосування — поширений у багатьох сферах і є певним стандартом.
Adobe Photoshop, вкрай популярний та потужний інструмент серед низки
галузей людської діяльності, починаючи з сучасного арт-мистецтва, професійною
обробкою фотографій й закінчуючи необхідністю в графічному дизайні через свої
потужні особливості. В контексті даної роботи цей додаток напряму застосовується з
приводу потреб у графічному дизайні, адже допомагає оброблювати ілюстрації та
фотографії. Сьогодні має досить великий спектр аналогів на ринку, але завдяки
потужним особливостям, як от, наприклад: підтримка шарів, шарів накладання, весь
необхідний функціонал для професійної обробки растрових фотографій, може
застосовуватися у розробці макет веб-сторінок.
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Серед інших особливостей варто відмітити інтуїтивний інтерфейс, який
здатний вміщати в себе великий обсяг корисних та потужних інструментів. Цей
додаток, як й низка інших продуктів Adobe підтримує крос-платформу та ідеально
працює в межах своєї екосистеми, це означає, що робота над одним файлом в певному
софті Adobe можна продовжити редагувати та допрацьовувати в іншому, якщо існує,
наприклад, необхідність в застосуванні особливостей іншого софту.
Adobe InDesign в контексті даної роботи використано як інструмент для
макетування майбутнього видання. Він принципово відрізняється від Photoshop,
завдяки векторній графіці його сфери застосування досить сильно зростають.
Спроектований з цілю створювати векторні ілюстрації, логотипи, макети та низку
інших задач, він ідеально підходить на місце інструменту для макетування. Для
макетування також підійшов би Adobe InDesign, але була необхідність в застосуванні
певних інструментів, які ексклюзивні лише для InDesign. Adobe InDesign, як й у
випадку з Photoshop має дуже зручний інтерфейс та підтримує крос-платформу.
2.6. Спосіб друку та поліграфічні матеріали
Цей етап є досить важливим у підготовці до проектування макету видання, адже
вибір способу друку напряму впливає на економічну властивість друку, вихідну
якість примірника й тиражу, безпосередньо на й на екологію. Для друку книг
найпоширенішим видом друку є офсетний, але у багатьох випадках все залежить від
тиражу й фінансової спроможності. З малим тиражем є недоцільне застосування
офсетного друку, в той час як для великого тиражу є доцільно використати офсетний
друк, адже це економічно вигідніше.
Для подальшого створення науково-популярного видання у кількості лише в
один примірник безумовно є сенс обрати цифрову технологію друку. Вибір такого
виду друку перш за все зумовлений тиражем. Порівнюючи з офсетним друком, де
собівартість відбитка кінцевим чином відображається на додрукарській роботі
(наприклад, виготовити друкарську форму), то у цифрового друку цього просто
немає, рентабельність в цьому питанні значно вища.
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Цифровий друк має високу швидкість друку, цифровий друк — це про широкий
вибір поліграфічних матеріалів (він дозволяє друкувати на значній низці носіїв, не
тільки на звичайному папері). Також серед переваг цифровий друк слід відзначити
точну передачу кольорів від одного екземпляра до другого.
Цифровий

друк

володіє

двома

основними

технологіями

друкування:

електрографія (лазерний принтер) та струминний друк (струменевий принтер). Для
подальшого друкування проектованого видання обрано лазерну електрографічну
(лазерну) технологію друку. Такий вид друку може дозволити отримати якісне
вихідне зображення та цілкомt задовольняє питання економічності.
Наступним чином визначимося з поліграфічними матеріалами для науковопопулярного видання. Основним матеріал для подальшого друку видання є
крейдований матовий папір, його щільність для основних сторінок видання становить
150 г/м2 та міцний папір для обкладинки щільністю в 300 г/м2.
У якості матеріалу для скріплення книжкових блоків обрано шиття нитками, це
придає не тільки довговічність, стійкість та суцільність надрукованому примірнику,
але й значно покращує зовнішній вигляд книги.
Висновки до розділу 2
У другому розділі розглянуто загальну розробку дизайн-концепту науковопопулярного видання (визначено етапи створення дизайн-концепту). Також наведено
обґрунтування шрифтових рішень та загальної типографіки майбутнього видання
(розглянуто питання шрифтового оформлення, наведена класифікація шрифтів, її
детально проаналізовано та надано відповідні ілюстрації для наочності). Розглянуто
питання з приводу розробки композиції науково-популярного видання. Надано
загальні риси модульних сіток, особливості їх побудови та загальні та загальну
теоретичну базу. Надалі наведено теоретичне підґрунтя для розуміння кольорових
гармоній та кольорових контрастів. В загальних рисах описано вагомість поєднання
кольорів, продемонстровано кольорове коло для гармонійного поєднання кольорів,
наведені типи контрастів з коротким та основним роз’ясненням щодо їх принципів.
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На базі отриманих теоретичних знань створено власну модель поєднання
кольорів. Далі обґрунтовано вибір програмного забезпечення для проектування
макету науково-популярного видання.
Наведені загальні теоретичні відомості щодо застосованого програмного
забезпечення, описані їх головні особливості та сфери застосування. Наприкінці
розділу наведено інформацію щодо вибору способу друку, та поліграфічних
матеріалів. Обґрунтовано доцільність застосування цифрового лазерного друку,
наведено його найголовніші переваги та особливості у порівнянні з офсетним друком,
зроблено вибір у застосуванні поліграфічних матеріалах (який саме папір, яка його
щільність).
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РОЗДІЛ 3
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ВИДАННЯ

3.1. Розробка структури науково-популярного видання.
Розглянемо основні складові, які формують структуру книжкового видання.
Структурні елементи книжкового видання ділять на внутрішні та зовнішні. До
внутрішніх елементів відносять безпосередньо сам текст видання, ілюстрації,
фотографії, різноманітні декоративно-композиційні елементи. Найголовнішим
елементом книги є безумовно текст, текст в свою чергу формує ядро книги. Текст,
окрім основного, представляється в книзі й у вигляді додаткового та допоміжного.
Маючи ці факти на увазі коротко сформулюємо структуру видання, яка
складається з наступних елементів:
− Титульний аркуш;
− Вихідні відомості;
− Випускні дані;
− Вихідні дані;
− Заголовки та зміст;
− Колонтитули;
− Основна текстова та ілюстративна частина.
Узагальнена структура представляє собою стандартний апарат книжкового
науково-популярного

видання.

Цілісність

композиційного

оформлення

проектованого книжкового науково-популярного видання між структурними
елементами забезпечена функціональними, а також концептуальними зв’язками.
Далі визначимо головну технічну характеристику, безпосередньо пов’язану з
сприйняттям проектованого видання. Цією характеристикою є формат. Формат
паперу — це певний стандарт розміру листа паперу.
Розміри листів паперу увібрали в єдиний міжнародний стандарт ISO 216. Даний
стандарт ділить розміри на певні серії: Серія А; Серія Б; Серія С.
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Кожна з цих серій має свої особливості. Наприклад, Формат А0 в Серії А
визначено таким чином, аби площа сторінки займала 1м2 (заокруглюючи до
міліметра). Подальші формати визначають зменшуючи щонайменше в два рази за
попередній формат. Серія В зазвичай приймають як середнє геометричне між
форматами Серії А та Серії С, де цифра є меншою на одиницю. Серія С в свою чергу
являє собою вже середнє геометричне між форматами Серії В та Серії А, де цифри
однакові.
Але для різної друкованої продукції створено відповідні стандарти. Так для
проектування макету видання таким стандартом для пошуку бажаного стандарту став
ГОСТ 5573-90 [30] через свою простоту.
Стандарт ГОСТ 5573-90 наразі замінено на ДСТУ 4489:2005, який пропонує
нові більш сучасні формати книжкових та журнальних видань. Для розробки макету
книжкового науково-популярного видання обрано формат 60×90/8 (220×290 мм).
Наступний формат за класифікацією обраного стандарту ГОСТ 5573-90
належить до великого розміру і є досить поширеним варіантом серед авторських та
декоративних виданнях завдяки своєму співвідношенні сторін.
Серед науково-популярних видань сьогодні поширені такі формати як,
наприклад 142×210 мм, 130×200 мм та 140×210 мм. Можна помітити, що обраний
формат для проектування макету видання значно більший, але вибір обумовлено
застосуванням у ньому великої кількості кольорових ілюстрацій.
Також окрім вибору формату проектованого видання слід звернути увагу на
кількість сторінок, незважаючи на те, що це не критичний технічний параметр. В
аспекті дипломного проектування чіткого регламенту на кількість сторінок не
встановлено. Макет видання загалом становитиме 64 сторінки. Рішення зробити саме
такий об’єм обумовлене характерною особливістю книги, а саме щонайменше 60-ти
сторінок, принаймні більше.
Про підготовку структури проектованого макету видання й визначення
основних технічних особливостей наведено у Розділі 2. Зазвичай вищеописані етапи
безпосередньої розробки структури науково-популярних видань є останніми перед
практичною реалізацією проектованого макету видання.
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3.1.1. Етап набору текстової частини в Microsoft Word
Наразі етап набору текстової частини призначений для того, аби помістити в
макет видання готовий та відформатований текст. Теоретично такий підхід
спростовує подальшу маніпуляцію та можливе виправлення текстової інформації
безпосередньо в програмному забезпеченні для верстки та макетування. На практиці
застосовується й традиційний, простий варіант, в якому масив тексту опрацьовується
прямо в програмі для верстки.
Але перший варіант надійніше, через те, що можливі орфографічні та
пунктуаційні помилки можна заздалегіть опрацювати, в програмах для верстки
перевірка тексту на помилки відсутня. Для виконання цього етапу обрано другий
варіант. Текстовий матеріал опрацьовано в текстовому процесорі Microsoft Word.
Таке програмне забезпечення має великий інтегрований словниковий запас, який й
дозволяє ефективно форматувати текст.
Окрім базового форматування тексту та виявлення орфографічних помилок
можна також опрацювати знаки пунктуації. Наприклад моментально додати лапки у
формі ялинок, які відсутні на клавіатурі, або ж додати правильне тире, чи коротке
тире, цих символів також немає на клавіатурі. Microsoft Word підтримує графічний
інтерфейс для перегляду та додавання усіх наявних символів, які інтегровані в
різноманітні гарнітури.

Рис. 3.1. Набір та форматування тексту в Microsoft Word
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3.1.2. Етап підготовки ілюстрацій в Adobe Photoshop
Графічні ілюстративні матеріали для верстки макету науково-популярного
видання зіставляють мокапи (від англ. Mockups), які створені та відредаговані
використовуючи графічний растровий редактор Adobe Photoshop. Практична цінність
таких мокапів в питанні створення науково-популярного видання в рамках
дипломного проектування полягає в тому, аби наочно продемонструвати можливі
концепти точно так само, як би вони виглядали будучи реальними.
Існують багато різноманітних мокапів на різні тематики і націлені на
представлення різноманітних носіїв. В випадку проектування науково-популярного
видання, це мокап книги. Мокапи можна створити власноруч, або використати готові
мокапи, яких дуже багато в інтеренет-мережі, але їх якість та можливості загалом
залишають бажати кращого, адже за дійсно якісні мокапи необхідно платити.
Для функціонування мокапу важливо також створити спецільні шари для
редагувань. Вони виконані у вигляді смарт-об’єктів (від англ. Smart Object) й
призначені для розміщення матеріалів прямо в них, такі шари мають розширення .psb.
Нижче продемонстровано імпортування сторінки макету (рис. 3.2.)

Рис. 3.2. Редагування смарт-об’єкту
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Після того, як розміщено бажані графічні елементи, перед тим як закрити шар з
смарт-об’єктом його потрібно зберігти. Аби мокап виглядав реалістично, необхідно
ретельно ставитись до якості освітлення та кольоро-відтворення. Фон мокапу загалом
немає великого значення виступаючи лише бажанням користувача або замислу
дизайнера. Фон встановлено на білий, адже білий підсилює загальну значимість
об’єкта та змушує фокусуватися на ньому.

Рис. 3.3. Загальний вигляд мокапу

Рис. 3.4. Задання параметрів кольору для фону
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Растрові зображення вимагають високого значення роздільної здатності для
подальшого друкування, тому досить доречно контролювати такий параметр, як DPI
(від англ. Dots Per Inch). DPI дуже важливий момент, адже роздільна здатність
визначає наскільки детальним буде зображення. Тут слід розрізняти хоча й схожі на
перший погляд за своїми властивостями параметри, DPI не теж саме, що PPI.
Справа в тому, що показник PPI (від англ. Pixels Per Inch) перш за все визначає
кількість точок на дюйм і застосовується для дисплеїв чи моніторів. Слід розуміти,
що однакове числове значення обох параметрів не означає, що вихідний результат
буде однаковим. Напроти, значення параметру DPI має бути значно вище, аніж
параметр PPI. Перш за все, цей факт обумовлений стисненим кольоровим діапазоном
на кожну точку. Розуміння цієї властивості буде цілком доречною й при друці макету
видання (наприклад, для лазерної технології цифрового друку, що обрана для
подальшого друкування макету видання властиве значення в 620, а іноді 720 dpi.
Якщо перевести значення 620 dpi в ppi, то ми отримаємо 1200 точок).
В Adobe Photoshop можна також змінювати роздільну здатність. Встановлено
значення 320 ppi, адже цей показник наразі є певним стандартом непоганої якості. У
вікні зміни параметру роздільної здатності ще наявний параметр Resample. Параметр
Resample відповідає за інтерполяцію зображення. Залишено метод Automatic. Нижче
продемонстровано вікно змін (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Вікно зміни параметрів роздільної здатності
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3.1.3. Верстка макету видання в Adobe InDesign
Створено новий файл з наступними параметрами: формат 220×290 мм,
колірний простір встановлено CMYK, поля (зверху та всередині — 12 мм, знизу та
зовні — 6 мм).
Також встановлено випуски під обріз (3 мм). Встановлення даного параметру є
важливим, адже під час операції обрізання надрукованого примірника є ймовірність
задіти важливі елементи, тому надається додатковий негативний простір для
усунення можливих технічних проблем. Скріншот з встановленими параметрами
наведено нижче (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Встановлені параметри нового файлу
Зазначено технічні особливості, характеристики та структура проектованого
макету видання, текстова та графічна частини на цьому етапі опрацьовані та готові,
тож можна переходити до самого процесу практичної реалізації, макетуванню,
процесу верстки.
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Далі йде етап створення обкладинки макету видання. Нижче продемонстровано
фінальний результат (рис. 3.7). Для збереження композиції і правильного розміщення
текстової та графічної інформації — додано створену модульну сітку, яка виконана
суворо з дотриманням технічних параметрів (кегль, міжрядковий інтервал, формати
ілюстрацій).

Рис. 3.7. Створена обкладинка
Під час створення обкладинки видання було створено й два мокапи, які
ілюструють як виглядатиме лицьова сторона обкладинки, концепт бокової сторони
видання (корінця) (рис. 3.8), а також концепт суперобкладинки (рис. 3.9).

Рис. 3.8. Мокап обкладинки
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Рис. 3.9. Мокап суперобкладинки
Перед тим, як почати верстати основні сторінки, створено відповідні стилі:
абзацний, для основного тексту й заголовку. Стилі значно спрощують роботу з
текстовою інформацією, адже виступають в ролі шаблонів, які містять параметри
налаштувань: гарнітури, накреслення шрифтів, розмір шрифтів, міжрядковий
інтервал, кернінг з трекінгом. Відповідний стиль з наступними параметрами
спеціально для основного тексту наведено на (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Приклад налаштувань для стилю основного тексту
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Створимо модульну сітку про яку було згадано у другому розділі. Пригадаємо
основну задачу модульної сітки — система структуризація графічних і текстових
елементів у заздалегіть продуманих модулях. Мета полягає в введені рівноваги,
правильності та системності в зовнішній вигляд видання.

Рис. 3.11. Створена модульна сітка
Кожна з цих клітинок виступає в ролі модуля, між самими клітинками
видніється проміжок, який ще називають gutter. Нижче наведено демонстративний
приклад розміщення візуальних елементів застосувавши такі модулі (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Розміщення графічних елементів суворо за модулями
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Кожна з цих клітинок виступає в ролі модуля, між самими клітинками
видніється проміжок, який ще називають gutter. Нижче наведено демонстративний
приклад розміщення візуальних елементів застосувавши такі модулі (рис. 3.12).
Нижче продемонстровано приклад загального вигляду сторінок з застосованою
модульною сіткою (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Приклад загального оформлення сторінки завдяки модульній сітці
Також створено відповідний мокап для демонстрації дизайну й оформлення
сторінки видання. Нижче, на (рис. 3.14) продемонстровано таке оформлення завдяки
мокапу сторінок.

Рис. 3.14. Мокап оформлення сторінок
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Нижче наведено основні кольори, які буде містити видання, що створена на
основі колірної палітри розглянутої в Розділі 2. Для визначення кольорів в застосунку
Adobe InDesign застосовано каталог системи Pantone (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Створена палітра кольорів
Щодо ілюстрацій, то вони так само, як й з текстовими елементами розміщені
суворо за модульною сіткою, при чому таким чином, аби вони виглядали гармонійно
та підкреслювали композицію сторінок. На (рис. 3.16) нижче наведено приклад
оформлення ілюстрацій за модульною сіткою.

Рис. 3.16. Приклад оформлення ілюстрацій завдяки модульній сітці
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Також було застосовано технології QR-кодів, наводячи сканер на них, можна
перейти за посиланням і дізнатися, що саме містить той, чи інший QR-код.
Розміщення та відповідний зовнішній вигляд QR-кодів приведено на (рис. 3.16).

Рис. 3.16. Приклад оформлення QR-коду
3.1.4. Устаткування для друку макету видання
Визначено, що друкування видання буде здійснюватися завдяки цифровому
друку з лазерною технологією. Тому для виконання цього завдання взято цифрову
друкарську машину Konica Minolta AccurioPrint C4065 (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Цифрова друкарська машина Konica Minolta AccurioPrint C4065 [30]
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Таблиця 3.1
Системні параметри та характеристики Konica Minolta AccurioPrint C4065
Технічний параметр

Показник

Вага паперу (щільність)

62-350 м2 (gsm)

Розмір бумаги

330.2×487.7 / 330.2×864 мм

Максимальна ємність подачі паперу

8880 арк.

Швидкість друку формат А4

66 арк/хв

Швидкість друку формат А3

37 арк/хв

Роздільна здатність друку

3,600×2,400 dpi × 8 bit

Останній етап практичної реалізації видання полягає в післядрукарській
обробці. Післядрукарська обробка направлена на надання надрукованому макету
виданню

закінченого

та

охайного

декоративного

вигляду.

Зазвичай

етап

післядрукарської обробки включає наступні операції:
− фальцовка;
− біговка;
− фальцовка і біговка;
− зшивка;
− ламінація і лакування;
Біговка направлена на вирівнювання та зменшення жорсткості за згином. Для
виконання операції обрано ручну, електричну бігувальну машину RD YH-356.
Фальцовку зазвичай застосовують для паперу щільністю до 150 гм2, а вже від 170 гм2
перед операцією фальцовки спочатку виконують бігування (не виконання умови в
такому випадку означає, що на згині можуть з’явяться розриви). Видання
скріплюватиметься на термоклей. Операцію ламінації та лакування не передбачено.
Ламінація застосовується, аби покрити матеріал спеціальною плівкою. Взагалі
продукція набуває певних особливостей завдяки цьому: набуває ефект лоску, стає
більш преміальним. Окрім чисто декоративних задач, ламінація пропонує вирішити й
технічні нюанси, наприклад, допомагає боротися з вигоранням.
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Висновки до розділу 3
У третьому розділі розглянуто поетапний процес практичної реалізації
проектованого макету науково-популярного видання. Наведено технічні особливості
та параметри створення науково-популярного видання. Сформовано загальну
структурність видання за якою в подальшому й було створено зміст цілого видання.
В цьому розділі також детально розкрита розробка структури науково-популярного
видання, наведено інформацію щодо підготовки текстової та графічної частини
макету видання. Сформовано технічні характеристики проектованого макету
науково-популярного видання.
Наведено етап набору текстової частини в текстовому процесорі Microsoft Word
(проаналізовано сутність цього програмного забезпечення, надані короткі теоретичні
відомості з приводу загальних особливостей та характеристик).
Розкрито етап підготовки ілюстрацій в Adobe Photoshop (проаналізовано
сутність цього програмного забезпечення, надані короткі теоретичні відомості з
приводу загальних особливостей та характеристик, описані привілеї застосування
саме цього програмного забезпечення в контексті проектування макету науковопопулярного видання). Розкрито етап верстки макету видання в Adobe InDesign
(проаналізовано сутність цього програмного забезпечення, надані короткі теоретичні
відомості з приводу загальних особливостей та характеристик, описані привілеї
застосування саме цього програмного забезпечення в контексті проектування макету
науково-популярного видання, наведені приклади створення, а також редагування
спеціальних мокапів, створення й застосування палітри стилів, спеціальної палітри
кольорів). В даному підрозділі також наведено алгоритм створення та додавання QRкодів на сторінку. Проаналізовано ринок друкарських машин й на його основі
визначено

поліграфічне

друкарське

устаткування

для

подальшого

друку

проектованого макету науково-популярного видання, надано ваідповідну таблицю
системних параметрів та характеристик обраної друкарської машини. Приведені
загальні поліграфічні післядрукарські процеси, як от, наприклад: фальцовка, біговка,
фальцовка разом з біговкою, зшивку, ламінацію, а також лакування.
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ВИСНОВКИ

Результат виконання дипломного проекту є виконання поставлених задач у
вступній частині. Аналізування ймовірних теоретичних засад при дослідженні певної
теми: результатом цього завдання є створене фундаментальне та теоретичне
підґрунтя. Розглянуто та систематизовано теоретичний матеріал, понятійні
визначення, з’ясовано елементи структури та композиції науково-популярного
видання, візуальне сприйняття видань, наголошено та розкрито важливість
кольорових рішень у науково-популярних виданнях.
Макетування книжкового видання завдяки теоретичним основам: це завдання в
повному обсязі розкрито в другому розділі, де наведено загальну розробку дизайнконцепту науково-популярного видання (визначено етапи створення дизайнконцепту). Також наведено обґрунтування шрифтових рішень та загальної
типографіки майбутнього видання (розглянуто питання шрифтового оформлення,
наведена класифікація шрифтів, її детально проаналізовано та надано відповідні
ілюстрації для наочності). В цьому ж розділі розглянуто й інші питання: аналіз
існуючих на ринку аналогів книжкового видання, що розробляється та схожих видань
методом порівняльного аналізу.
В третьому розділі в повному обсязі розкрито питання обґрунтування вибору
програмного забезпечення, що застосоване для створення дипломного проекту, а
також приведено безпосереднє створення концепту та остаточного дизайну макету
видання, що розробляється.
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Додаток А
Результати створення макета науково-популярного видання

Рис. А.1. Обкладинка макета науково-популярного видання

Рис. А.2. Сторінки макета науково-популярного видання
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