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Стаття присвячена розгляду використання моушн-графіки титрів у кіно та їх сприйняття глядачем. Розглянуто 

хронологічно історію використання незвичних дизайнерських прийомів для оформлення титрів кінофільму: Отто 

Премінгер «Людина із золотою рукою» (1955), Джордж Лукас «Зоряні Війни: Епізод 4 - Нова надія» (1977), Річард 

Доннер, «Супермен» (1978). Вплив таких новинок на готовий продукт. Розглянуто моушн-графіку титрів як 

створення нового візуального образу, що розробляється за допомогою інструментарію типографіки, режисерського 

монтажу кінофільму. Особливої уваги заслуговує американський дизайнер Саул Басс, він перший здійснив сміливий 

експеримент з анімацією титрів до фільму «Людина із золотою рукою». Розглянуто вплив побудови композиції та 

монтажу кадру на створення моушн-графіки титрів(принцип монтажу Л.Кулєшова, принцип «Монтаж 

Атракціонів» С.Ейзенштейна). Виділена важливість  психологічного сприйняття глядачем композиції кадру і його 

видозмінну за допомогою Ефекту фон Ресторф. Зазначені моделі використовують автори для виділення свого 

творіння серед конкурентів, надання йому новітнього вигляду. 
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Постановка проблеми. Сучасний мультиме-

дійний дизайн – це багатогранна сфера, що у 

сучасному світі зустрічається всюди: від вели-

чезних біл-бордів з рекламою до інформа-

ційного табло в метро. Розвиток технологій 

робить можливим втілення будь-яких ідей 

автора. Тисячі кінофільмів виходять в прокат 

щороку, але більшість із них проходить повз 

глядача,тож постає потреба виділити себе 

поміж інших. Щоб досягти бажаної мети, 

важливо використовувати всі можливі засоби 

створення кінострічки, а як показує історія, 

можливо досягти бажаного за допомогою ство-

рення особливого, нетипового оформлення 

моушн-графіки кінофільму, створення впізна-

ваного логотипу. Сьогодні є надзвичайно важ-

ливим впровадження досягнень в області 

мультимедійного дизайну для створення 

успішного кінофільму. 

Огляд останніх публікацій. Відтоді як 

науковцями введено в експлуатацію поняття 

«Дизайн» було чимало спроб визначити його 

межі, його спорідненість та відмінність з різними 

видами мистецтва. З кожним роком витки 

дизайну проникають у все нові сфери діяльності, 

однією з таких є моушн-графіка у кіно. Дана тема 

є недослідженою, лише поодинокі статті та 

наукові працю зустрічаються на дотичну темати-

ку, ось наприклад дисертація російської дослід-

ниці К.Лаврентьєвої присвячена дослідженню 

візуалізації шрифтових повідомлень, в цій роботі 

вона пише, що постала проблема зображення 

тексту в графічному дизайні з точки зору 

візуальних засобів, моделювання текстових бло-

ків, створити певну органіку в зображуваному 

тексті.[3] Варто згадати і вітчизняну дослідницю 

Мурашко Маріанну Володимирівну її 

дисертаційне дослідження присвячене 

«Проектно-художній інструментарій моушн-

дизайну (на прикладі рекламного ролика)»[4], у 

цій роботі автор розглядає проблему побудови 

ефективного та візуально впізнаваного 

рекламного ролика, візуальні засоби моушн-

дизайну, що використовуються та  розглядає 

шрифт, як виразний засіб передачі інформації.  

Мета статті. На підставі існуючих досліджень 

по дотичним темам та аналізу елементів моушн-

графіки титрів у кінофільмах, що внесли 

вагомий внесок в розвиток мультимедійного 

дизайну, дослідити особливості формування 

візуальних прийомів, основи проектувально-

художньої діяльності дизайнера в створенні 

моушн-графіки титрів до кінофільму. 

Виокремити особливості і відмінності у процесі 

розробки типографії тексту для титрів та 

побудови композиції кадру. 

Основні результати дослідження. Щорічно в 

прокат виходять тисячі кінофільмів, від 

наукової фантастики до дитячої мультипліка-

ції. Кіноіндустрія одна із найбільш прибутко-

вих сфер діяльності, вона використовує 

передові розробки в галузі сучасних технологій 

й засобів візуалізації. Розуміючи,  що у сфері 

кіновиробництва надзвичайна конкуренція,  
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перед світовими титанами індустрії постала 

проблема виділення свого продукту, надання 

йому унікальних, передових  рис.  Дизайнерська 

розробка моушн-графіки кінофільму, є бажаним 

інструментом для досягнення поставленої мети. 

Необхідно з’ясувати, яку роль відіграє вплив 

проектно-художніх засобів роботи дизайнера на 

кінофільм, а особливо, видозмінна особливості 

сприйняття глядачем, як майбутнього покупця 

створеного товару. Ключовим елементом 

моушн-графіки у кінофільмі є титри.  З точки 

зору кіно, слово на екрані – це не просто 

передача певної інформації, а візуальний образ з 

певним сенсом. Колір, шрифт, форма, анімація 

тексту може викликати у глядача абсолютно 

різні емоції – від радості до гніву. Окрім 

анімованої типографії, композиція кадру 

побудова його за монтажними принципами, має 

вагомий вплив на сприйняття зображуваного 

глядачем. Розуміння співвідношення об’єкту і 

фону (тла зображення) лежить в основі 

розуміння процесів сприйняття і побудови 

композиції кадру. [6, с 65] 

У навчальних посібниках з режисури, не без 

причини акцентують увагу на важливості 

перших і останніх десяти хвилинах фільму. 

Адже, якщо говорити про початок, за цей 

часовий проміжок стрічка має зачепити глядача 

і утримати в кінозалі, відповідно ж до останніх 

хвилин кінофільму, це зазвичай саспенс історії. 

З цього слідує, так як титри займають в 

середньому третину цього часу, успішні 

продюсери приділяють велику увагу їх розробці 

і залучають до роботи провідних дизайнерів. 

«Дизайн має двоїсту природу. На першому 

місці— строга відповідність призначенню 

створюваної речі. На другому— прикраса або 

орнаментація цієї корисної структури…».  

Річард Редгрейв[9]. Відповідно до цитати 

Річарда Редгрейва, варто розглянути дизайн 

титрів із двох боків, як об’єкту, що виконує 

певну функцію (суха структурована інформація, 

що включає: назву кінофільму, назви студій, 

імена продюсерів, режисера, звукорежисера, 

оператора, акторів та інше…) так і як засобу 

художньої виразності, інструмента, що може 

нести певний сенс, психологічний вплив на 

сприйняття зображуваного далі матеріалу 

глядачем, налаштовуючи його на потрібний 

емоційний стан. 

Перші дизайнерські експерименти над тит-

рами, здійснив американський дизайнер Саул 

Басс, для фільму Отто Премінгера «Людина із 

золотою рукою» (додаток 1. «Людина із 

золотою рукою»). Саул був комерційним 

дизайнером, відомим своїми провідними 

розробками в дизайні, і глибоко занурений в  

тогочасну популярну культуру[8, с.4]. Тож у 

стрічці «Людина із золотою рукою», глядач 

побачив на екрані, як літери з назви фільму, 

перетворились на силует руки головного зло-

дія. Фінальний кадр (з рукою) цієї «новітньої» 

анімації використовувався як постер до кіно-

фільму, що через свою нетривіальну основу, 

вражав тогочасного глядача і мав неабиякий 

фінансовий успіх. Таким влучним експеримен-

том публіка з перших секунд була прикута до 

екрану. Відбулося становлення нового 

концептуального напряму від формального 

дизайну до кінематографічної топографії. 

З розквітом комп’ютерної графіки, “цифро-

вий поступ” дійшов і надійно закріпився у 

сфері кіновиробництва. Новітні технології в 

мультимедійному дизайні, надали змогу 

безтілесним літерам з інформацією про творців 

стрічки, стати особливим засобом виразності, 

що з перших хвилин утримує глядача, 

налаштовує його на потрібний емоційний стан. 

Адже це вже не проста газетна топографія, а 

цілісна графічна одиниця, за формою, темпом, 

візуальним сприйняттям відповідає органіці 

кінокартини. Перші «комп’ютиризовані» титри 

були застосовані у кінофільмі Річарда Доннера, 

«Супермен» (1978). (додаток 2) Поява зі світо-

вих променів на зоряному небі літер футурис-

тичного шрифту з яскраво синьо-космічним 

забарвленням, повноцінним 3-D зображенням 

тексту (ефект Bevel and Emboss), супровод-

жувалось динамічною бадьорою композицією. 

Знайомство з творцями кінострічки, стилізова-

но і органічно поєднується зі зображуваним в 

кадрі. 

Неможливо обійти стороною ще один кіно 

феномен того часу, а саме, стрічку Джорджа 

Лукаса, «Зоряні Війни: Епізод 4 - Нова 

надія(1977)». (додаток 3) У вступній частині 

картини, у вигляді короткого текстового звіту на 

зоряному небі, розповідається про події, що 

відбулись у час після попереднього фільму 

кіносаги. Текст жовтого кольору, яскраво 

виділяється на фоні зоряного темно-синього 

неба, під невеликим нахилом повільно 

віддаляється. Шрифт у даному епізоді 

звичайний, нічим не відрізняється від того, що 
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використовували у топографії того часу, що ж 

до анімації тексту, спокійне плавне віддалення в 

«космос». Чому ж таки, не сильно 

комп’ютиризована частина запам’яталась 

глядачам і досі є візитною карткою “Зоряних 

Війн”? Ефект фон Ресторф – це ефект 

виокремлення або ефект ізоляції, передбачає, 

що об'єкт, який «стирчить як перст», буде 

пригаданий з більшою імовірністю, ніж інші 

об'єкти[5, с 258]. Тобто це є когнітивне 

упередження, щодо кращого пригадування 

незвичайного. Отже, можна дійти висновку, що 

саме через це, даний епізод завдяки 

протиставленню і яскравого контрасту тексту з 

композицією кадру, запам’ятався глядачам. 

Варто відмітити один важливий момент, 

заголовок назва стрічки  «Star Wars» виконана в 

стилістиці фантастики, має в собі космічні 

мотиви зображуваного світу, плавні видовжені 

краї і ледве помітний нахил роблять зображення 

динамічним. Плакати з цим яскравим і легко 

впізнаваним малюнком використовували в 

рекламних цілях. Грандіозний успіх візуального 

образу триває донині і через сорок років після 

прем’єри логотип «Star Wars» суттєво не 

змінився.[9, c 52.c 55] 

До засобів виразності, що задіяні для 

створення кінофільму безпосередньо 

відноситься монтаж відеоряду. Відповідно, 

створення титрів може і має бути розроблено 

беручи до уваги класичні принципи монтажу за 

Л.Кулєшовим. Для того, щоб кадр був 

зрозумілим, легко сприймався, виразним, 

об’єкт (чи об’єкти мають бути правильно 

розташовані в кадрі - відповідно до цілі).[2, c 

28] Отже будувати анімацію моушн –графіки 

варто враховуючи основні правила композиції 

кадру і  внутрішньо-кадрового монтажу сцени. 

Враховуючи вище перераховані моделі 

розглянемо сцену титрів до «Зоряні Війни: 

Епізод 4 - Нова надія(1977)». Перший кадр, 

сяючий логотип студії «Lucas Film ltd», далі на 

екрані повільно з’являється білий текст «A long 

time ago in a galaxy far, far away….» на чорному 

тлі. Текст легко читається.Через декілька 

секунд він повільно затухає розчиняючись в 

темноті. Далі яскравий приклад «Монтажу 

Атракціонів» С.Ейзенштейна(про котрий 

детальніше в наступному розділі) з чорного 

фону, під супровід аудіо ряду «вибухає» назва 

стрічки «STAR WARS» і віддаляється від 

глядача в космос. (додаток 4). В той момент, 

коли назва вже майже непомітна, виїжджає 

повільно знизу до центру кадру жовтий текст з 

«історією свого фантастичного світу». Ми 

бачимо на екрані космос темно-синього 

кольору з біло-сяючими зорями, повільну 

анімацію тексту під надихаючу музику. Дана 

модель являє собою яскравий візуальний образ, 

що надовго запам’ятається глядачу через свою 

простоту і незвичайність.  

Сергій Михайлович Ейзенштейн у своїй 

роботі «Монтаж атракціонів» розкрив ключові 

принципи монтажу видовища, кіно, театру. 

Завдяки його відкриттю відбулася 

екстраполяція монтажних принципів у всі 

галузі культури. Елементи, відмінні за формою 

і змістом, в процесі монтажу певного твору(або 

його епізоду) не відокремлені один від одного, 

а вступають в синтез.[7, c 20] У своїй роботі 

С.Ейзенштейн виділяє наступні види монтажу: 

- оповідальний чи послідовний монтаж 

розкриває зміст події чи явища в хронологічний 

або логічній послідовності (що ж до титрів, 

типовий виклад інформації про склад команди); 

- паралельний монтаж поєднує дві три або 

більше подій між собою, що відбуваються в 

різний час, можливо в різних місцях, 

реальності. Завдяки цьому виду монтажу, стає 

можливим досягти відчуття одночасності двох 

різних дій і тим самим виявити їх 

взаємозалежність, взаємозвязок (як приклад 

невеликий епізод на початку фільму в котрому 

на стоп кадрах знайомлять з головними 

героями стрічки); 

- асоціативний монтаж, йому притаманно 

включення у розповідь кадрів, моментів, 

здатних пробудити образне порівняння, 

асоціації та надати нового змісту епізоду. Він 

передбачає в своїй суті непрямий, дотичний 

звязок між явищами. («Зоряні війни»,  стрічки 

студії  «MARVEL»). [7, c 11] 

Нажаль в українському кіно зараз не найкращі 

часи і високо бюджетних фільмів мало, а тих, що 

приділяли увагу розробці якісного візуального 

образу за допомогою моушн-графіки титрів - 

одиниці. Варто виділи фільм України у співпраці 

з Великобританією,Німеччиною,Росією, студії 

Universal Studios Hollywood, режисера Олега 

Степченко «Вій». Після прологу, що налаштовує 

глядача на містичну атмосферу, на екрані велике 

палаюче дерево, камера віддаляється і з вогнів 

його гілля формується назва «ВІЙ». (додаток 5) 

Використаний ефект віньєтування (фр. Vignette – 



№ 12/2 (21) грудень 2018 р.   

 

11 

заставка) – затемнення зображення по краях 

кадру в наслідок ослаблення світового потоку. В 

результаті виделіний контрастом світла текст 

добре читається і візуальний образ легко 

запам’ятовується. Фінальний кадр цієї сцени 

використовували для рекламних плакатів 

кінострічки, що безумовно привертає увагу 

нового глядача. 

Висновки. У статті розглянуто проблему 

створення повноцінного візуального образу 

використовуючи проектно-художній інструментарій 

моушн-графіки титрів у кіно. Розглянуто в 

хронологічному порядку найвизначніші роботи 

дизайнерів моушн-графіки у фільмах: Отто 

Премінгера «Людина із золотою рукою»(1955), 

Джорджа Лукаса «Зоряні Війни: Епізод 4 - 

Нова надія(1977)», Річард Доннер «Супермен» 

(1978), та український  кінофільм Олега 

Степченко «Вій».  

На підставі існуючих досліджень по 

дотичним темам та аналізу титрів у 

кінофільмах, що внесли вагомий внесок в 

розвиток мультимедійного дизайну, виявлено 

особливості візуальних прийомів у розробці 

титрів: створення органічних об’єктів відносно 

естетики фільму, зручного для читання 

тексту(прибираючи все зайве, акцентуючи 

увагу на головному), побудова композиції 

кадру акцентуючи увагу на головному об’єкті 

(заголовку, назві, анімації, тощо).  

Доведено, що використовуючи перераховані 

вище принципи в проектно-художньому 

конструюванні титрів дизайнер, може створити 

повноцінний робочий художній образ, що вигідно 

виокремить кінострічку з поміж конкурентів. 

Окрім цього, можливим є використання 

розробленого об’єкту для рекламних 

цілей(плакати, брендові речі з логотипом і тощо). 

 
Додаток 1. «Людина із золотою рукою». Отто Премінгер 
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Додаток 2. «Супермен» (1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3. «Зоряні Війни: Епізод 4 - Нова надія(1977)».Джордж Лукас. 
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Додаток 4. «Зоряні Війни: Епізод 4 - Нова надія(1977)». Назва. Джордж Лукас. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5. «Вій» (2014). Олег Степченко. 
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Прокопчук В.В.  

«МОУШН-ГРАФИКА ТИТРОВ, КАК СРЕДСТВОХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В КИНО» 

Статья посвящена рассмотрению использования моушн-графики титров в кино и их восприятие зрителем. 

Рассмотрены  в хронологическом порядке историю использования необычных дизайнерских приемов для оформления 

титров кинофильма: Отто Премингер «Человек с золотой рукой» (1955), Джордж Лукас «Звездные войны: Эпизод 

4 - Новая надежда» (1977), Ричард Доннер, «Супермен» (1978). Воздействие этих нововведений на конечный продукт. 

Рассмотрено моушн-графику титров, как создание нового визуального образа, разрабатываемого с использованием 

инструментария типографики, режиссерского монтажа фильма. Особого внимания заслуживает американский 

дизайнер Саул Басс, он первый осуществил смелый эксперимент с анимацией титров к фильму «Человек с золотой 

рукой». Рассмотрено влияние построения композиции и монтажа кадра на создание моушн-графики титров 

(принцип монтажа Л.Кулешова, принцип «Монтаж аттракционов» С.Эйзенштейна). Отмечена важность 

психологического восприятия зрителем композиции кадра и его относительность с использованием Эффекта фон 

Ресторф. Указанные наработки используют создатели для выделения своего творения среди конкурентов, 

предоставление ему современного вида. 

Ключевые слова: моушн-графика, титры, кинофильм, шрифт, анимация.  

 

Prokopchuk V.  

«MOTION GRAPHICS TITLES AS A MEANS ARTISTIC EXPRESSION IN THE MOVIE» 

The article is devoted to the consideration of using motion graphics of titles in cinema and their perception by the viewer. 

Reviewed in chronological order the history of using unusual design techniques for designing movie titles: Otto Preminger, A 

Man with a Golden Hand (1955), George Lucas, Star Wars: Episode 4 - New Hope (1977), Richard Donner, Superman (1978) 

). The impact of these innovations on the final product. Consider the motion-graphics titles, as the creation of a new visual 

image, developed using the tools of typography, editing of the film. The American designer Saul Bass deserves special attention, 

he was the first to carry out a bold experiment with the animation of the titles for the movie “The Man with the Golden Hand”. 

The influence of the construction of the composition and installation of the frame on the creation of motion-graphics titles (the 

principle of editing L. Kuleshov, «Installation of rides» S. Eisenstein) is considered. The importance of the spectator's 

psychological perception of the composition of the frame and its relativity using the Von Restorf effect is noted. These 

developments are used by creators to highlight their work among competitors, providing it with a modern look. 

Key words: motion – graphics, titles, movie, font, animation. 
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