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«ВПЛИВ «ВІЗУАЛЬНОГО ПОВОРОТУ» НА ЕЛЕМЕНТИ МОУШН-

ГРАФІКИ У ЖАНРІ ІСТОРИЧНОГО КІНО» (НА ПРИКЛАДІ СВІТОВИХ 

ХІТІВ І УКРАЇНСЬКОГО КІНО) 
 

Стаття присвячена розгляду використання моушн-графіки у жанрі історичного кіно, новий вектор їх розвитку на 

фоні впливу «візуального повороту» (на прикладі світових хітів і українських стрічок) та їх сприйняття глядачем. 

Розглянуто в хронологічному порядку, історію розвитку титрів легендарних представників німого кіно: 

«Броненосець «Потьомкін» (1925), режиссера Сергія Ейзенштейна, «Земля» (1930), режисера Олександра 

Довженко. Представниками кінця XX-го століття обрано роботи: «…А зорі тут тихі» (1972), режисера 

Станіслава Ростоцького, «Останній імператор» (1987), режисера Бернардо Бертолуччі, «Хоробре серце» (1995), 

режисера Мела Гібсона. Спільний українсько-американський художній фільм 2019 року режисерів Ахтема 

Сеїтаблаєва та, Джона Вінна, екранізація однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка, «Крути 

1918» (2019) , режисера Олексія Шапарєва. Особливої уваги заслуговує американський дизайнер Сол Басс, котрий 

першим здійснив сміливий експеримент з моушн-графікою титрів до фільму «Людина із золотою рукою». 

Розглянуто вплив побудови композиції та монтажу кадру на основі аналізу робіт-послідовників експериментів з 

анімацією титрів. Виділена важливість  психологічного сприйняття глядачем, зчитування культурних повідомлень, 

закладених у композицію кадру і його видозмінну за допомогою елементів моушн-графіки. Проведене дослідження 

дозволило розробити проектно-художні рекомендації та можливості їх впровадження, використовуючи котрі, 

автори досягнуть виділення свого продукту, надання йому конкурентоспроможного виду. 
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Постановка проблеми: Серед особливостей 

розвитку сучасної культури все частіше 

виділяють тенденцію до візуалізації, приймаючу 

форму «візуального повороту»(visual turn). 

«Візуальний» напрямок (англ.visual turn) -

зміщення акцентів у гуманітарних та соціальних 

науках до посилення ступеня важливості 

видимого. Суть якого полягає не тільки в 

насиченні комунікативного простору візуальними 

формами, а й у зміні під дією їх впливу вектора 

розвитку культури - в трансформації культурних 

кодів.[7, с 9] Візуальні образи створюють цілісні 

і пластичні картини реальності, долають мовні, 

соціальні та культурні бар'єри, розширюючи 

комунікативні можливості, активізуючи уяву і 

стимулюючи розвиток творчих здібностей. 

Кінематограф вважається ефективним і 

популярним засобом поширення соціальних, 

моральних і культурних повідомлень, він як 

ніяке інше середовище налагоджує емоційну і 

пізнавальну комунікацію. Кіно як мистецтво не 

просто віддзеркалює поличчя суспільства, а й 

відбиває саме його образ з усіма його цінностями, 

звичаями, надіями і страхами[3, c 4]. Цього (2019) 

року український кінематограф надзвичайно 

щедрий історичними стрічками: «Крути 1918», 

«Захар Беркут», «Заборонений»(робоча назва 

«Стус»… ).  

Постає потреба, у виділенні власної роботи 

поміж інших, саме тому важливо приділяти 

увагу деталям, диференціювати свій продукт 

від ряду конкурентів за допомогою всіх 

можливих засобів виразності. Зокрема, одним 

з імовірних методів є мультимедійний-

дизайн,а саме уміле використання доцільної 

моушн-графіки у кінофільмі (титри, 

стилізовані шрифти, інтро і т.д.). 

Огляд останніх публікацій. З того часу як 

науковці впровадили у вжиток поняття 

«Дизайн» було чимало спроб дефініціювання 

його меж, його спорідненість та відмінність з 

різними видами мистецтва. З плином часу витки 

дизайну проникають у все нові сфери діяльності, 

однією з таких є моушн-графіка у кіно. Дана 

галузь є недослідженою на вітчизняному 

науковому просторі , лише поодинокі статті та 

наукові праці зустрічаються на дану тематику, 

наприклад кандидатська дисертація російського 

науковця 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 
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блоків, створити певну органіку в 

зображуваному тексті».[4, с 231] Варто згадати і 

вітчизняну дослідницю Мурашко Маріанну 

Володимирівну її наукова праця «Проектно-

художній інструментарій моушн-дизайну (на 

прикладі рекламного ролика)»[6, с 28], у своїй 

роботі автор розглядає проблему побудови 

ефективного та візуально впізнаванного 

рекламного ролика, візуальні засоби моушн-

дизайну, що використовуються та розглядає 

шрифт, як виразний засіб передачі інформації. 

Заслуговує уваги і стаття «Інфографічні складові 

motion-дизайну». Олена Васильєва в ній пише, 

що: «…один з важливих напрямків motion-

дизайну є анімована інфографіка, основним 

завданням якої є візуальне точне та дохідливе 

представлення потрібної інформації».[2, с 20] 

Найближчим до розкриття теми моушн –графіки 

у кіно, був Моженко Микола Володимирович, з 

роботою «Титри та анімована графіка в кіно та 

на телебаченні», де дослідив та проаналізував 

титри у кіно і на телебаченні, виявив 

особливості їх застосування в різних 

аудіовізуальних творах та визначив способи її 

реалізації[5, с 332]. Ще одна важлива праця 

Оксани Чуєвої разом з Михайлом Чолієм 

«Типографічний аспект анімованих титрів у 

кінематографі початку цифрової доби», де 

автори здійснили аналіз типографічного аспекту 

дизайну анімованих титрів до стрічок цифрової 

доби, виявили основні напрями дизайну титрів, 

визначили їх характерні особливості та способи 

поєднання з візуальним рядом.[8, с 68] 

На основі вище згаданих праць, стає 

очевидним, що дана проблематика потребує 

більш ретельного вивчення зі сторони 

наукового суспільства.  

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 робіт  жанру історичного кіно. Виокремити 

особливості і відмінності у процесі розробки 

типографії тексту для титрів та побудови 

композиції кадру. 

Основні результати дослідження. Перший 

журнал, у назві якого було вжито слово 

«дизайн», – «Journal of Design» – був 

заснований у Великобританії 1849 р. У 

передмові до одного з перших номерів 

редактор Річард Редгрейв відзначав: «Дизайн 

має двоїсту суть: строга відповідність 

призначенню створюваної речі та прикраса, 

або орнаментація цієї корисної структури. Але 

більшість найчастіше пов’язує його, з 

оздобленням, хоча варто було б розглядати у 

єдності». Відповідно до цитати Річарда 

Редрейва, варто розглянути дизайн титрів із 

обох боків, як об’єкту, що виконує певну 

функцію (назва кінофільму, назви студій, 

імена продюсерів, режисера, звукорежисера, 

оператора, акторів та інше… ), є підґрунтям 

для просування стрічки(кіно маркетингу), так і 

як елементу художньої виразності. 

«Візуальний» напрямок (англ.visual turn) -

зміщення акцентів у гуманітарних та соціальних 

науках до посилення ступеня важливості 

видимого. [9]. Візуальні образи створюють 

цілісні і пластичні картини реальності, долають 

мовні, соціальні та культурні бар'єри, 

розширюючи комунікативні можливості, 

активізуючи уяву і стимулюючи розвиток 

творчих здібностей. Анімаційна графіка 

використовує відразу три канали сприйняття 

інформації: зображення, текстова інформація і 

звук. За допомогою motion-графіки можна 

візуалізувати конкретні дані і абстрактні ідеї, 

використовуючи візуальні ефекти, аудіо, 

графічний дизайн і різні методи анімації. [2, с 

19] Відеоінформацію можна розбити на блоки і 

вести глядача через них, утримуючи його увагу і 

дозволяючи інформації засвоюватися поступово 

[1, с 59]. Тобто окрім зчитування поданих один 

за одним інформаційних пластів моушн-графіки, 

глядач під дією такого «гіпнозу» увійде в 

потрібний емоційний стан, для більш тонкого 

сприйняття зображуваного на екрані далі. Тож, 

доцільним буде розглянути елементи моушн-

графіки у найкращих історичних стрічках світу, 

відслідкувати розвиток окремих її складових і 

провести аналіз сьогоденних історичних стрічок 

нашої Батьківщини. 

Найчастішим об’єктом моушн-графіки у 

кінофільмах є титри, а зокрема у період німого 

кіно через їх ефективність і функціональність. 

Використовуючи текстові коментарі, глядачі 

отримували пояснення ситуації, переклад з 

іноземної мови,  або читали репліки персонажів 

кінофільму. 
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«Земля»- український радянський чорно-

білий, німий художній кінофільм 1930 року, 

знятий режисером Олександром Довженко. 

(додаток 1) За рейтингом найбільшої бази даних 

фільмів в Інтернеті (англ. Internet Movie Database, 

IMDb) 7,3/10. Рейтингу сайту «Кинопоиск»: 

7,8/10. Нагороди та фестивалі Venice Film Festival 

1932; National Board of Review 1930 | Winner: Top 

Foreign Films; Melbourne International Film Festival 

1952; Amsterdam International Documentary Film 

Festival 2010.   

«Броненосець «Потьомкін» радянський 

чорно-білий німий історичний художній фільм 

1925 року, знятий режисером Сергієм 

Ейзенштейном. (додаток 2) За рейтингом 

найбільшої бази даних фільмів в Інтернеті 

(англ. Internet Movie Database, IMDb) 8,0/10 , 

касові збори $46.653, нагороди та фестивалі: 

визнано найкращим фільмом усіх часів на 

Брюссельській універсальній міжнародній 

виставці 1958 року, і один із лише двох 

фільмів, що з'явилися на всіх опитуваннях 

критиків авторитетного британського журналу 

про кіно Sight & Sound (1952–2002). 

Оглядаючи елементи моушн-графіки у 

найкращих представників німого кіно, стає 

очевидно, що вони всі однотипні. Перші і 

найпоширеніший титри – це використання 

стандартних шрифтів з відсутністю анімації, вони 

являють собою суто функціональне призначення, 

набір інформаційних блоків(продюсери, 

режисери, актори, компанія і т.д.), іноді більшим 

кеглем виділяють імена знаменитостей, а також 

виконують роль комунікатора з глядачем(репліки 

акторів, звукові ефекти, наприклад удар 

блискавки), роблять зображуване на екрані без 

звуку -  зрозумілим. 

Художнім інструментарієм титрів того 

часу, були незвичні стилізовані шрифти, що 

відразу задавали певний настрій картині ось, 

наприклад, фільми німецького експресіонізму 

20х років використовували старинні готичні 

шрифти,а в картинах за участі Чарлі Чапліна, 

використовували м’які обтічні шрифти, що 

легко сприймались глядачем і під приємну 

мажорну музику розслабляло, налаштовуючи 

на легко-грайливе сприйняття зображуваного 

далі на екрані.  

Переломним моментом у розвитку моушн-

графіки у кіно була стрічка «Людина із золотою 

рукою» (1955) Отто Пре́мінґера. Незвичайний 

опенінг стрічки справив фурор, коли на чорному 

фоні білі смужки об’єднались в силует руки, під 

котрими була назва стрічки і започаткував новий 

виток у розвитку кіновиробництва. Опенінг став 

частиною фільму, в якій глядач підсвідомо 

отримує ввідні дані про емоції і настрій 

кінострічки, а Сол Басс став законодавцем 

нового напряму в дизайні і сполучною ланкою 

світу графічного дизайну і великого кіно. 

Новаторські анімаційні технології без 

перебільшення вразили глядача. Формування 

нового елемента художньої виразності у кіно, 

стало каталізатором експериментів над 

вступною частиною кінофільму- титрів. Одним 

із представників радянської школи кіно, є 

стрічка «…А зорі тут тихі» (1972), режиссера 

Станіслава Ростоцького. (додаток 3) Безумовно, 

титри «на тлі дії», тобто коли на екрані вже щось 

відбувається і поверх зображення йдуть титри, – 

такий прийом є найрозповсюдженішим. 

Ефектність цього прийому підсилює звуковий 

супровід, який допомагає розставити акценти в 

найрізноманітніших варіантах.[] У кінострічці, 

від початку зрозуміло, що мова йтиме про війну, 

адже титри глядач бачить на фоні гарних 

пейзажів безкрайньої Батьківщини, що по 

периметру кадру оточена яскраво-червоними 

язиками вогню. 

Досліджуючи задану тему, можна дійти 

висновку, що титри до кінофільмів 

розвиваються, стають виразнішими 

детальнішими, виходять за межі прагматичного 

функціонала. Дизайнери у пошуках 

альтернативного підходу до розробки моушн-

графіки для кіно. Блискучий представник 

історич-ного кіно, «Останній імператор» 

історико-біографічний художній фільм 1987 

року, режиссера і сценариста Бернардо 

Бертолуччі. (додаток 4) Кошторис-23 млн $. 

Касові збори- 43,9 млн $. Загалом фільм отримав 

позитивні відгуки за рейтингом найбільшої бази 

даних фільмів в Інтернеті (IMDb)— 7,8/10. 

Слова і навіть окремі літери, оформлені певним 

чином, можуть викликати широкий спектр 

емоцій — від гніву до жадання. [6, c 28]. 

Яскравий приклад, елементи моушн-графіки 

цього кінофільму, літери лише у верхньому 

регістрі, назва кінострічки виконана тим же 

шрифтом, що і інформація про команду, але з 

більшим кеглем і на контрастному полотнищі. 

Завдяки цьому відчувається величність 

«Останнього імператора». Подібний підхід 

використано і у кінофільмі «Хоробре серце», але 
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окрім цього, варто звернути увагу на те, як він 

починається, з гарних краєвидів Шотландії під 

національну яскраву музику камера пролітає над 

величними горами і поступово з небес 

здіймається назва полотна, символізуючи 

волелюбний народ шотландців, поличчям 

котрого є головний герой стрічки. 

На жаль в  українському кіно, сьогодні не всі 

використовують інструментарій моушн-графіки. 

Але є приклад блискучої роботи «Заха́р Бе́ркут» 

у міжнародному прокаті «The Rising Hawk»—

спільний українсько-американський художній 

фільм 2019 року режисерів Ахтема Сеїтаблаєва 

та Джона Вінна, екранізація однойменної 

історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка. 

(додаток 5). Історична стрічка, які вона викликає 

асоціації у глядача? Щось на кшталт 

примітивних інструментів, матеріалів дерево, 

камінь, бронза, сталь, мужніх воїнів з гарною 

величною зброєю, що б’ються за життя на 

захоплюючих пейзажах, вродливі жінки, стихії 

природи. Перелічені орієнтири, є чудовим 

підґрунтям для створення легко впізнаваних 

фактурних титрів, використовуючи елементи 

каліграфії та анімації. Кінофільм «Захар Беркут» 

є роботою українсько-американською, тож 

майстри Голівуду, розуміють, що вдало 

виконана моушн-графіка є гарним підґрунтям 

для маркетингового просування фільму. 

Шрифти розроблені з оглядом на історичність 

стрічки, фактура колір передають відчуття 

тепла, вогню, величності, анімації підкреслені 

могутнім звуковим рядом супроводом. Тож, 

чудово, що в українському кіно є представники 

альтернативного методу створення титрів. 

Висновки. На підставі аналізу зазначених 

робіт: «Броненосець «Потьомкін» (1925), 

режисера Сергія Ейзенштейна, «Земля» (1930), 

режиссера Олександра Довженко. 

Представниками кінця XX-го століття обрано 

роботи: «…А зорі тут тихі» (1972), режисера 

Станіслава Ростоцького, «Останній імператор» 

(1987), режисера Бернардо Бертолуччі, 

«Хоробре серце» (1995), режисера Мела 

Гібсона. Спільний українсько-американський 

художній фільм 2019 року режисерів Ахтема 

Сеїтаблаєвата, Джона Вінна, екранізація 

однойменної історичної повісті «Захар 

Беркут» Івана Франка, «Крути 1918» (2019) , 

режисера Олексія Шапарєва. Відслідковуючи 

розвиток моушн-графіки, ми помічаємо вплив 

«візуального повороту» на дефініцію поняття 

та художню значимість дизайну титрів. 

Технологічний прогрес, розвиток засобів 

виробництва, дозволив дизайнерам 

створювати не просто стилізований шрифт,а 

повноцінний анімаційний опенінг, що завдяки 

вдалим візуальним образам і звуковому 

супроводу налаштовує глядача на потрібний 

емоційний стан. Ми приходимо до висновку, 

що альтернативний підхід до розробки моушн-

графіки у кіно важливий, швидко розвивається 

і потребує спеціальних досліджень тренд 

сучасної художньої культури, який в 

майбутньому буде впливати як на 

кіноіндустрію, так і на арт-ринок. 
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Прокопчук В.В. 

«ВЛИЯНИЕ« ВИЗУАЛЬНОГО ПОВОРОТА »НА ЭЛЕМЕНТЫ МОУШН-ГРАФИКИ В ЖАНРЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО КИНО» (НА ПРИМЕРЕ МИРОВЫХ ХИТОВ И УКРАИНСКОГО КИНО) 

Статья посвящена рассмотрению использования моушн-графики в жанре исторического кино, новый вектор их 

развития на фоне влияния «визуального поворота» (в примере мировых хитов и украинских лент) и их восприятие 

зрителем. Рассмотрен в хронологическом порядке, историю развития титров легендарных представителей немого 

кино «Броненосец« Потемкин »(1925), режиссера Сергея Эйзенштейна, «Земля»(1930), режиссера Александра 

Довженко. Представителями конца XX-го века избраны работы: «... А зори здесь тихие» (1972), режиссера 

Станислава Ростоцкого, «Последний император» (1987), режиссера Бернардо Бертолуччи, «Храброе сердце» (англ. 

Braveheart) (1995), режиссера Мела Гибсона. Совместный украинско-американский художественный фильм 2019 

года режиссеров Ахтема Сеитаблаева и, Джона Винна, экранизация одноименной исторической повести «Захар 

Беркут» Ивана Франко, «Круты 1918» (2019), режиссера Алексея Шапарев. Особого внимания заслуживает 

американский дизайнер Сол Басс, который первый осуществил смелый эксперимент с моушн-графикой титров к 

фильму «Человек с золотой рукой». Рассмотрено влияние построения композиции и монтажа кадра на основе 

анализа работ-последователей экспериментов с анимацией титров. Выделенная важность психологического 

восприятия зрителем, считывания культурных сообщений, заложенных в композицию кадра и его видоизменение с 

помощью элементов моушн-графики. Проведенное исследование позволило разработать проектно-

художественные рекомендации и возможности их внедрения, используя которые, авторы достигнут выделения 

своего продукта, предоставление ему конкурентоспособного вида. 

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

Prokopchuk Vitalii  

«THE INFLUENCE OF THE «VISUAL TURN»ON THE ELEMENTS OF MOTION GRAPHICS IN THE GENRE 

OF HISTORICAL CINEMA» (ON THE EXAMPLE OF WORLD HITS AND UKRAINIAN CINEMA) 

The article is devoted to the consideration of the use of motion graphics in the historical cinema genre, a new vector of their 

development against the background of the influence of "visual turn" (on the example of world hits and Ukrainian tapes) and 

their perception by the viewer. The history of the titles of the legendary representatives of silent cinema is considered in 

chronological order: Armadillo "Potemkin" (1925), directed by Sergei Eisenstein, "Earth" (1930), directed by Alexander 

Dovzhenko. Representatives of the late twentieth century selected the works: "... And the stars are quiet here" (1972), directed 

by Stanislav Rostotsky, "The Last Emperor" (1987), directed by Bernardo Bertolucci, "Braveheart" (1995), directed by Mel 

Gibson. Joint Ukrainian-American feature film of 2019 directed by Akhtem Seitablaev, John Wynn, film adaptation of Ivan 

Franko's historical story "Zakhar Berkut", "Kruty 1918" (2019), directed by Alexey Shaparev. Particularly noteworthy is the 

American designer Sol Bass, who was the first to make a bold experiment with the animation of the credits for "The Man with 

the Golden Hand." The influence of composition composition and frame editing on the basis of analysis of works of sequences 

of experiments with caption animation is considered. The importance of the psychological perception of the viewer, the 

reading of cultural messages embedded in the composition of the frame and its alteration with the help of elements of graphic 

graphics are emphasized. The research made it possible to develop design and artistic recommendations and opportunities 

for their implementation, using which, the authors will achieve the highlight of their product, giving it a competitive look. 

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

 

 

 

 

 

 


