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Від майстерності та натхнення концертмейстера багато в чому залежить творчий стан студента -

виконавця. Удосконалення - відмінна риса будь-якого концертмейстера, це сприяє його професійному 

зростанню і майстерності. 

В навчальному процесі концертмейстер є другим педагогом  – наставником, сприяючим 

формуванню майбутнього музиканта професіонала. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У СТВОРЕННІ КНИЖКОВОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

Сучасні комп'ютерні технології мають велике значення для розвитку інновацій у сфері 

поліграфічного дизайну. Однак, незважаючи на широке використання комп'ютерної графіки у 

книжковому дизайні, пов'язані з цим проблеми не отримали достатнього висвітлення у багатьох 

теоретичних джерелах. Виняток становлять видання навчального характеру, так звані самовчителі для 

користувачів. Однак у таких виданнях, як правило, не зачіпаються проблеми книжкової ілюстрації та 

не приділяється достатньої уваги аналізу комп'ютерної графіки як виду мистецтва.  

Комп'ютер - це засіб моделювання і демонстрації законів, що лежать в основі художньої, 

наукової і технічної творчості як засіб створення нових творів мистецтва.  Він дозволяє швидко 

трансформувати форму об'єкта, підібрати колір і безліч відтінків, виконувати складні графічні 

побудови, імітувати різні візуальні ефекти. 

Тому в цілому комп'ютерна графіка є важливим, цікавим й інноваційним засобом художньої 

творчості. Дослідження в цій області є актуальними і своєчасними, що і визначає інтерес до даної 

проблеми. В обсязі цих тез постараємося проявити характеристики комп'ютерної графіки як 

специфічного виду художнього мистецтва, сказати про особливості так званої нефотореалістичної 

візуалізації і описати інструментарій для створення книжкових ілюстрацій з використанням 

комп'ютерних технологій. 
Ілюстрація - вид книжкової графіки, її основа. Термін «ілюстрація» можна розуміти як в 

широкому, так і у вузькому сенсі. 

У широкому сенсі це будь-яке зображення, що пояснює текст. А у вузькому значенні ілюстрації 

- це твори, призначені для сприйняття в єдності з текстом, які у книзі беруть участь в процесі читання. 

Книжкові ілюстрації, вилучені з тексту, можуть стати невиразними і малозрозумілими. Ілюстрації не 

самостійні за сюжетом, вони майже завжди відповідають змісту літературного твору. Від художника 

чи дизайнера потрібно, щоб він став співавтором книги, зробив зримими образи та ідеї письменника, 

допомагаючи тим самим краще зрозуміти зміст інформації, уявити епоху, побут, оточення героїв 

книги. 
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Використовуючи комп'ютерну графіку для художнього дизайну, необхідно чітко 

усвідомлювати, що комп'ютер тут виступає як інструмент художника, подібний олівцю, перу або 

пензлю, але зі своїми специфічними можливостями. 

Унікальні властивості, якими оперує цей вид мистецтва, відрізняє його від всіх традиційних 

способів створення графічного образу. Це легкість маніпулювання зображенням, можливість не тільки 

стерти якісь його частини але додати нові, замінити один колір на інший, затемнити, висвітлити, 

поміняти гаму. За допомогою графічного редактора на екрані комп'ютера можна створювати складні 

багатоколірні композиції, редагувати їх, змінюючи і покращуючи, в водити в композицію різні 

шрифтові елементи, отримувати на основі всього цього готову друковану продукцію.  

Комп'ютерні технології дозволяють художникам реалізовувати  ідеї, які при «ручній» роботі 

були б важко здійснимі. Але говорити, що класичні техніки графіки (туш, акварель, перо, темпера, 

акрил, олівець та ін.) не потрібні, щонайменше, некоректно. Навпаки, тенденції нашого часу 

дозволяють книжковим ілюстраторам поєднувати різні напрямки і техніки, вільно інтерпретуючи своє 

візуальне бачення тексту. Разом з тим комп'ютерна графіка все більш щільно інтегрується в сферу 

книжкової ілюстрації, дизайну друкованих видань, при цьому складаючи дуже потужну конкуренцію 

традиційним графічним технікам. 

У чому ж відмінність продукту комп'ютерної графіки від традиційної ілюстрації художника? 

При «ручній» роботі  ілюстрація наділяється особливою експресією. Дійсно, використовуючи художні 

можливості традиційних графічних засобів, напрямки руху олівця, кисті, або іншого інструмента, 

художник визначає не тільки форму, але і наділяє зображення ритмом і енергією.  

Слід визнати, що з моменту появи комп'ютерної графіки акцент робився на створення 

фотореалістичних зображень. Методи створення таких зображень досить складні, але в результаті 

виходить зображення, яке виглядає неприродно, хоча деталі зображені дуже точно. Необхідність 

усунути цей недолік призвело до розвитку нового напрямку в комп'ютерній графіці, що широко 

застосовується у книжковій ілюстрації. Цей напрямок отримав назву нефотореалістичній візуалізації 

– (НФР). 

Нефотореалістичною візуалізацією називають будь-які методи, не пов'язані з фізичним 

моделюванням об'єктів на зображенні. У вузькому сенсі НФР включає в себе лише методи ім ітації 

традиційних художніх матеріальних стилів та технік. При цьому велика частина методів НФР моделює 

традиційні художні форми: у живопису: акварель, темпера, гуаш, методи, що імітують мазки фарби; у 

малюванні: олівець, вугілля, чорнила, пастель, а також естампні техніки: гравюра, офорт, літографія. 

Цифрові засоби, що використовуються для створення НФР-ілюстрацій, це графічні редактори 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Painter, апаратні засоби - графічні планшети різних 

виробників.  

Основне завдання НФР – поєднати красу і емоційність традиційної художньої зображальності 

зі швидкістю і гнучкістю комп'ютерної графіки. НФР надає художникам і дизайнерам нові можливості 

для творчості - вони можуть використовувати переваги комп'ютерної графіки, і при цьому ілюстрації, 

виконані, по суті, традиційними засобами, не втрачають візуальної привабливості та емоційної 

виразності. НФР - ілюстрації відрізняються синтезом особливої яскравості і соковитості кольорів, 

характерним для комп'ютерної графіки, з матеріальністю і жвавістю художніх технік, які властиві 

традиційним видам графіки та живопису.  

Ілюстрація як важливий елемент художнього видання являє собою певне сюжетне і 

композиційне рішення. Пошук оригінального композиційного рішення, використання засобів 

художньої виразності, найбільш придатних для втілення задуму художника, складають основу 

виразності композиції і мають основоположне значення і в комп'ютерній ілюстрації при створенні якої 

з використанням планшета можна виділити кілька основних етапів:  

1. Побудова малюнку зображення. 

2. Заповнення кольором начерку. 

3. Використання різноманітних фільтрів, ефектів, спеціальних програм - плагін. 

4. Корекція кольору та тону зображення. 
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Побудова малюнку зображення. Створюється новий документ заданого розміру з сірим 

кольором фону, який є оптимальним для подальшого заповнення кольором. У палітрі шарів 

створюється новий шар, якому присвоюється ім'я «Начерк». Вибирається інструмент «Пензель» 

чорного кольору, малого діаметра, 100%-ної жорсткості, 50%-ної прозорості. Ці параметри одночасно 

забезпечують ненав'язливість і достатню конкретність начерку, дозволяючи обійтися без надмірної 

кількості ліній. Після попередньої відтворення начерк коригується інструментами «Гумка» і 

«Пензель». 

Заповнення кольором начерку. Після того, як ескіз здобуває необхідний вид, в палітрі шарів під 

шаром «Начерк» створюється шар з ім'ям «Колір». Зазвичай при заповненні кольором документа 

досить обмежитися одним шаром з кольором, але вважаємо доцільним створювати до кожної 

ілюстрації кілька субшарів - шар з великими колірними масивами, шар з дрібними деталями і декілька 

шарів з великими об'єктами. Кожному шару присвоюється відповідне ім'я. Ці дії покликані полегшити 

доопрацювання окремих областей і об'єктів зображення на третьому і четвертому етапах роботи над 

ілюстрацією. 

Для заповнення кольором певного об'єкта вибирається відповідний шар і інструмент «Пензель» 

100%-ної жорсткості досить великого розміру. Вибирається основний колір, яким ця область повинна 

бути заповнена. Далі вибирається пензель з м'якими краями, середнього ступеня прозорості і на 

заповнену кольором область шару додаються додаткові кольори і відтінки. Для досягнення ефекту 

НФР-зображення слід використовувати пензлі різної фактурності. Якщо потрібно, щоб фарба не 

виходила за межі вже заповненої кольором області, то в палітрі шарів блокуються прозорі пікселі на 

даному шарі. Після заповнення кольором шару при необхідності проводиться коригування інструмент 

«Ластик». 

Використання планшета дозволяє контролювати ширину пензля і плавні переходи між його 

різними діаметрами (тиск пера), не відриваючись від процесу відтворення. Тому при заповненні 

кольором зображення немає необхідності постійно регулювати движок в налаштуванні діаметра. Це 

дозволяє економити час і додає малюнку ефект роботи, виконаної олівцем або пензлем. 

Використання фільтрів і ефектів. Найчастіше, після заповнення кольором шару він потребує 

фільтрового доопрацювання. Зазвичай в палітрі шарів створюється його дублікат, до якого 

застосовується необхідний фільтр з встановленими параметрами. Далі змінюється тип змішування 

шару або його прозорість. 

Корекція кольору зображення. Якщо потрібно змінити колір або світло зображення в цілому - 

шари зливаються в один загальний. Якщо потрібно змінити колір або освітлення певного шару - робота 

проводиться з обраним шаром за допомогою настроювальних шарів.  

Після того, як зображення набуває закінченого вигляду, всі шари зводяться в один загальний 

шар. Виходить готова картинка, на яку додаються ефекти освітлення з меню: Фільтр - Рендеринг - 

Ефекти освітлення, або накладаються текстури. Іноді використовуються спеціальні програми – плагіни 

в яких відбувається додаткова доробка зображень. Готове зображення переводиться в колірну модель 

CMYK, яка використовується при друку зображень. Далі проводиться запис зображення у формат tiff.  

Потім здійснюється верстка книги, що представляє собою процес розміщення текстових і 

графічних матеріалів на сторінках або шпальтах видання заданого формату, який відповідає 

визначеним композиційним і стильовим вимогам. Композиційні вимоги забезпечують єдність 

технічної та інформаційної сумісності — підпорядкованість компонентів, сталість форматів сторінок і 

смуг; приведення всіх смуг видання. Також існують вимоги спрямовані на забезпечення зручності 

читання тексту: шрифтове оформлення, інтерліньяж, розміри полів та інші. Єдність стилю надає 

виданню художньої завершеності: однаковість структурних елементів, основного та додаткового 

текстів, ілюстрацій і підписів до них. 

Проблеми, пов'язані з процесом друку в поліграфії мають численні особливості, і їх 

характеристики вимагають окремого розгляду. В даних тезах було важливо не стільки описати 

технологію підготовки комп'ютерних книжкових ілюстрацій, скільки показати, що цей вид графічного 
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мистецтва реалізується на основі складного і багатоаспектного синтезу законів традиційної художньої 

зображальності і можливостей комп'ютерних програм. 

Висновок: нефотореалістична візуалізація забезпечує поєднання високої якості книжкових 

ілюстрацій і оперативність їх підготовки. Цей вид графічного мистецтва є актуальним і перспективним 

і потребує подальшої розробки. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПРИПИС ДО СКЛАДАННЯ КОМБІНАЦІЇ  

З НАРОДНО – СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ 

 

У підготовці фахівців з дисципліни народно – сценічний танець здійснюється формування 

якісного методичного виконання та викладання практичного матеріалу. 

Майбутній фахівець перш за все повинен ознайомитись з термінологією, методологією, з 

багатовіковою спадщиною народного хореографічного мистецтва, з особливостями виконання рухів 

та манерою, характером виконання. Навчаючись та набуваючи досвіду у створенні комбінацій біля 

станка та етюдів на середині залу, сценічних постановок різних народів світу. Що компонують 

професійні оволодіння як викладача, балетмейстера, балетмейстера – постановника. 

Одним з важливим аспектом у оволодінні дисципліни є навчання та творче розкриття у 

складанні комбінацій біля станка та на середині залу як окремих так і частин, і в цілому усього уроку. 

Короткочасні вправи біля станка різні за характером, темпом, ритмом та використання різних 

народних танців. 

В основі складання вправ біля станка лежить використання різноманітних рухів у правильному 

поєднанні, не перевантажуючи м’язовий апарат. З урахуванням усіх груп м’язів, не перевантажуючи 

їх. 

«Основи побудови нашого уроку – у використанні різноманітних танцювальних рухів та їх 

характерів, у правильному чергуванні та перенесенні роботи з одних м’язів та зв'язок на інші. Ми 

хочемо давати урок, протягом якого були б правильно розподілені сили учнів та мінімально 

витрачалась енергія. Для цього треба поступово включати у роботу весь м’язовий апарат виконавця, 

не перевантажуючи одну категорію м’язів за рахунок другої та не стомлюючи їх однобарвним 

характером рухів»[1, с.78]. 

Термін «комбінація» зі тлумачного словника означає сполучення, об’єднання або розташування 

чого – небудь у певному порядку. 

Комбінація – це легке поєднання одного, двох бо трьох можливо і більше елементів об’єднаних 

в певний музичний відрізок і має свою чітку поставлену мету: розвиток окремої групи м’язів.  

Комбінації біля станка за складністю діляться на три групи:  


