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В 1999 році книжка Дмитра 
Кірсанова «Веб-дизайн»
привернула мою увагу стильною 
обкладинкою і надзвичайно 
загадковою назвою…
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МЕТА

 розгляд естетики візуального дизайну у Web-технологіях

 розвиток відчуття стилю і доброго смаку на прикладах 
аналізу якісних проектів з ресурсів: Behance, Awwwards, 
Webbyawards.com, Dribbble.com, Telegraf.design

 прикладні рекомендації з психології людини для створення 
інтуїтивно зрозумілого та привабливого дизайну, від якого 
користувач отримає інтелектуальне та естетичне 
задоволення
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ЛЕКЦІЇ

4



ЛЕКЦІЇ

 Екскурс у дизайн. Принципи художнього мислення як основа 
стилів і напрямків у мистецтві. Стилі в дизайні.

 Стилі і напрямки у Web-дизайні. Графіка. Типографіка. 
Інфографіка. Концепт сайту.

 Просторові співвідношення. Розмір. Форма. Колір. Текстури. 
Пропорції. Розміщення. Щільність.

 Форма. Прямі. Прямокутники. Кола та закруглення. Криві Бєз’є. 
Безформність.

 Колір. Що являє собою колір. Кольорове коло. Сприйняття
кольору. Сполучення кольорів. Текст і фон.

 Текстури. Плоский колір. Геометричні текстури, 
піксельні, фотографічні, матеріальні текстури. 

 Шрифт і текст. Елементи шрифта. Історія шрифтів. Підбір
шрифтів. Текст як текстура.

 Анімація. Принципи створення та використання анімації у Web-
та мобільному дизайні. Функціональна анімація.

 Єдність. Баланс. Контраст. Динаміка. Нюансировка.
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ПРАКТИЧНІ
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ПРАКТИЧНІ

ПРИКЛАДНІ 
АСПЕКТИ 
ПСИХОЛОГІЇ

 Як людина бачить? Периферичний зір. Об’єкти. Образи. Перспектива. 
Сигнали мозку. Вплив кольорів. Гендерні, культурні та історичні
особливості.

 Як людина читає? Читання і розуміння. Розпізнавання образів. Розмір. 
Довгі і короткі рядки.

 Як працює пам’ять? Короткочасна пам’ять. «Магія» чисел. Розпізнавання
замість пригадування. «Конструювання» спогадів. Забування. 

 Як людина думає? Порції інформації. Розумові процеси. «Блукаючі» думки. 
Ментальні та концептуальні моделі. Інформація у вигляді розповіді. 
Приклади. Категорії. Час. Творчість.

 Як сфокусувати і утримати увагу людини? Вибірковість. Фільтри. Добрі
навички. Очікування. Увага. Сигнали, що привертають увагу. 

 Що мотивує людину? Ціль або мета. Винагорода. Дофамін і окситоцин. 
Прогрес, досконалість і контроль. Звички. Суперники. Групи людей. 
Наслідування і співпереживання. Сміх, щирість посмішки.

 Як людина відчуває? Емоції. Запахи і спогади. Пастораль. Музика. 
Труднощі. Планування.

 Як людина помиляється і приймає рішення? Надійність. Стреси. Корисні
помилки. Передбачуваність помилок та стратегії виправлення. 
Підсвідомість. Вибір. Настрій. Колективи. Авторитети. Сумніви. 
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ЗНАННЯ

ТА 

НАВИЧКИ

ЗНАННЯ

 як створити привабливий, 
інтуїтивно зрозумілий
дизайн Web-сайту, такий
що викликає
інтелектуальне та 
естетичне задоволення
користувача.

 і… далі не зупинятися у 
власному розвитку.

НАВИЧКИ

 абстрагувати, 

 резоньорствувати, 

 дивитися з різних боків, 

 запитувати себе «ммм, а 
якщо?...», 

 не лякатися дисонансу, 

 аналізувати, 

 узагальнювати, 

 відпускати себе у творчій
політ.
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КРАЩЕ.

ОДИН.

РАЗ.
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Історія…
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кофе

ідейності
творчості
рішучості
допитливості
пристрасті


