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ВСТУП 

 
 

Гра – це особливий вид діяльності людини. Ігри можуть нести не тільки 

розважальний характер, але і змушувати задуматися, переживати, піднімати 

серйозні глобальні або психологічні питання. 

Настільні ігри є досить популярним видом розваг. Вони є гарним видом 

дозвілля для сім'ї, як для дітей, так і для дорослих, цей вид ігор підходить для 

будь-якої компанії. Все більше людей дізнається про існування настільних 

ігор, тим самим збільшуючи їх популярність в ігровій сфері, таким чином 

складаючи конкуренцію комп'ютерним іграм, які перестають бути єдиним 

варіантом проведення дозвілля. Ігри різної складності, масштабу, жанрів 

находять свою особливу аудиторію. 

Також в настільній грі є можливість ненав'язливого та ефективного 

способу пропозиції нових товарів та послуг. Окрім іншого, настільні ігри є не 

просто приємним часом для будь-якої аудиторії, але й сприяють легкому 

засвоєнню інформації за допомогою ігрової, невимушеної форми. 

Окрім того, що настільна гра повинна бути збалансованою та 

грабельною, вона має бути цікавою для конкретної аудиторії, мати свій 

концепт, атмосферу, що створюються різними засобами (гумор, відсилки, 

візуальна частина, стиль мовлення у грі). 

Візуальна частина настільної гри не тільки розкриває концепт ігри, а і 

справляє перше враження на споживача, відіграє ключову роль у попиті на 

ринку та впливає на задоволення від ігрового процесу. Можна сказати, що 

ігри – це певний вид мистецтва, схожий з іншими видовищними жанрами. 

Актуальність теми дослідження. Оскільки настільні ігри знову 

набирають популярності, створення даного проекту на піку сходження 

індустріі ігор є своечасним та практично обґрунтованим рішенням для 

формування ігрового дизайну. На сьогоднішній день дизайн настільної гри є 

маловивченим  феноменом,  який,  перебуваючи  в авангарді актуальних 
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технологічних і стильових тенденцій, користується стабільно високим 

попитом на світовому ринку. Цей продукт, досі не вивчений з погляду 

мистецтвознавства та офіційно не включений як до системи мистецтв, так і 

до структури проектної культури. Одним із головних завдань даного 

наукового дослідження є проведення об'єктивного аналізу різних аспектів 

гейм-дизайну: соціокультурного, художньо-естетичного та технологічного 

процесів створення дизайну настільної гри. 

Реалізація проекту базується на принципах художнього проектування 

настільних ігор, художньо-естетичному змісту та соціокультурних смислів, 

що існують у ігровому середовищі. 

Метою проектування є розробка та оформлення візуальної частини 

усіх елементів пригодницької настільної гри «Грибні пригоди». 

Завданням проектування є: 

− аналіз джерельної бази щодо поняття настільної гри, її історії та 

класифікації; 

−  аналіз індустрії та ринку цього виду розваг; 

−  аналіз аналогічних проектів, конкурентів ігри; 

− вивчення об'єкту проектування; 

− розробка унікального графічного рішення настільної гри. 

Також важливим є рішення щодо вибору матеріалів для проекту, 

обґрунтування дизайн-концепції та стилістики гри, створення ілюстрацій та 

оформлення графічних елементів, текстових блоків, оформлення правил гри, 

створення кольорового рішення, створення оригінал макету, правильна 

підготовка елементів готової гри до друку (карти, фішки, правила гри). 

Об’єкт дослідження – настільна гра «Грибні пригоди». 

Предмет дослідження – створення макету настільної гри. 

Методи дослідження. Методологічною основою застосованого у роботі 

аналізу є комплексний підхід до розгляду проблеми створення ігрового 

середовища: 
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– вивчення та аналіз літератури та матеріалів мережі Internet; 

– використання системного підходу, для проведення якого застосовані 

методи порівняльного та системного аналізів; 

– методи емпіричного дослідження: вивчено дизайн проекти вітчизняних 

та зарубіжних настільних ігор; 

– порівняння із існуючими аналогами проекту. 

Наукове та практичне значення одержаних результатів дипломної 

роботи полягає в тому, що містить розроблене графічне рішення, готове для 

експлуатації як оформлення настільної гри «Грибні пригоди». Опрацьовані 

матеріали слугували для оптимізації та максимального спрощення процесу 

відбору необхідних художньо-виразних засобів на стадії розробки візуальної 

складової дизайн-проекту. 

Дана гра повина бути не тільки розважальною, а і навчальною, бо має 

опиратися на реальні факти стосовно навколишнього світу та заставляти 

гравців розібратися у механізмах гри для отримання перемоги. Раптовість не 

повинна сильно впливати на результати гри. Оформлення гри має 

підтримувати її концепт та бути приємним до сприйняття. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ З ПРОБЛЕМИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ (РЕТРОСПЕКТИВА) 

 
1.1 Поняття настільної гри, історія виникнення 

 
1.1.1 Історія настільних ігор, перші ігри 

 
 

Здавна люди намагалися знайти способи заповнити свій вільний час і 

побороти нудьгу. Настільні ігри є одним з найдавнішим способом людей 

скоротити час. Є докази існування настільних ігор у деяких із первісних 

людей, які передують використанню гончарного мистецтва. 

Проте, незважаючи на величезний вік цієї форми розваги, є кілька 

речей, безпомилково однакових між іграми наших далеких предків і тими, в 

які ми граємо сьогодні. Наприклад, обладнання, яке використовується для 

настольних ігор, таке як кістки, ігрові фігури, дошки і навіть стародавні 

версії джеків. Незважаючи на це, є й багато чого, що змінилося за століття. 

[9, с. 3] 

Одними з найдавніших артефактів, які були знайдені на даний момент, 

є кістки пальців різних тварин, які називаються астрагалами, що датуються 

приблизно 5000 р. до н.е. (Додаток 1) Їх було виявлено в колисці цивілізації 

на Близькому Сході, де почали з'являтися перші міста. Ці астрагали 

використовувалися шумерськими жерцями для форми ворожіння, яка 

називається астрагаломантією, коли кидають кістки пальців і отримують 

відповідь на основі інтерпретації того, як вони впали. Однак виявилося, що 

астрагал занадто часто використовувався жерцями не лише як інструмент для 

ворожіння, а і як ігровий елемент. Пізніше давні люди почали сглажувати 

кістки та робити іх форму більш читаємою, маркувати їх. Однак від переходу 

у використанні в іграх кісток пальців до перших ранніх дайсів, люди грали в 

ігри з кам’яними плитами з вирізаними западинами в них. Це було схоже на 

сучасні дошки манкали (Додаток 2), найдавніша з яких, як вважають, 
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походить приблизно з 6000 р. до н.е. Однак, незважаючи на ці 

невизначеності, є очевидним, що настільні ігри існують щонайменше близько 

8000 років, і, враховуючи все, що було знайдено, стародавні люди, ймовірно, 

імпровізували, щоб скоротити час, перш ніж почати використовувати кам’яні 

плити. 

Хоча ігра в кістки та попередні ігри існували протягом тисячоліть до 

часів Римської імперії, саме імперія сильно вплинула на поширення та 

розвинення цих ігор. Гра в кості та азартні ігри стали настільки важливими 

для правителів римського народу, що були введені широкі закони, щоб 

обмежити практику цих ігор лише рідкісними подіями та святами. Кількох 

імператорів навіть пам’ятають за їхні звички до азартних ігор, наприклад, 

Августа і Нерона, що були затятими азартними ігроками і ігнорували 

обмеження на ці ігри. В результаті їх схильності, високі ставки та великі 

втрати запам’яталися майже так само добре, як і їхні подвиги та вплив на 

історію. Імператор Клавдій запам’ятався тим, що він мав спеціальний стіл, 

зроблений для того, щоб полегшити гру в кості в хисткій кареті. Як відомо, 

вигук Юлія Цезаря «Iacta Alea Est» перед тим, як перетнути Рубікон зі своєю 

армією та розпочати римську громадянську війну, перекладається як «жереб 

кинутий» - вираз, який використовується донині. [9, с. 5] 

«Tali» та «Tesserae» - дві популярні гри із дайсами, в котрі грали 

римляни і котрі мають сучасні інтерпретації. Хоча ігри у кості були далеко не 

єдиними іграми, в котрі грали стародавні римляни, та все ж вони та азартні 

ігри мали значно більший вплив на римську культуру, ніж будь-які інші, у які 

вони грали. 

Хоча елементи та дошки, розроблені в усьому світі протягом історії 

настільних ігор, набули різноманітних форм і варіювалися залежно від місця 

та від самої гри, основні елементи залишалися незмінними, і протягом 

певного часу не було створено нічого особливо нового щодо обладнання. 
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Пізніше з’ являлися нові ігри в кості, як Mia - стародавня гра в кубики, як 

вважають, у яку грали вікінги. [9, с. 6] 

Одна із найбільш культурно значущих ігор, в яку коли-небудь грали − 

Senet. (Додаток 3) Багато хто з вчених вважають її найстарішою настільною 

грою, яка існувала. Найдавніші відомі археологам дошки датуються аж 3500 

р. до н.е., і були знайдені у додинастичних єгипетських похованнях. Сенет 

також має одну з найцікавіших історій усіх стародавніх настільних ігор. [9, с. 

8] Будучи спочатку виключно світською розвагою, Сенет поступово все 

більше набував сакрального значення і до кінця XVIII династії (приблизно в 

1293 до н. е.) остаточно перетворився на «емулятор» потойбічного світу із 

зображенням на квадратах основних божеств і подій царства мертвих. Деякі 

дослідники (зокрема, Дуглас А. Уайт) вважають, що карти Таро ведуть своє 

походження від Сенета. [5, с. 56] 

Мехен, ще одна давньоєгипетська гра, створена приблизно в той же 

час, що і Сенет, але про неї відомо набагато менше. [9, с. 9] Хоча є рідкісні 

докази існування гри під час додинастичного періоду близько 5000 років 

тому (Додаток 4), більшість збережених речових джерел гри походить із 

більш пізнього періоду її життя. На жаль, навіть якщо поглянути на основну 

масу речових доказів, приблизно 4000 років тому під час Старого царства, 

можна не так багато розповісти про гру Мехен. Гра Мехен передує будь-якій 

письмовій згадці про божество-змія Мехен, тому незрозуміло, чи походить 

гра з міфології, чи, як у Сенет, міфологія походить від гри. Що стосується 

правил гри, жодних не виявлено. Сама дошка приймає форму змії, що 

згортається всередину, з головою в центрі, а різні знайдені дошки, що 

збереглися, мають дуже різну кількість пробілів. Гра велася з використанням 

левів і мармурів. 

Незважаючи на всі ці невдачі, і відсутність репрезентації гри в 

археологічних записах, правила гри були створені, у більшості, на основі 

правил подібної арабської гри під назвою «Гієна». 
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Іншою досить старою настільною грою, чию дошку було знайдено 

приблизно в 2600 р. до н.е., є Королівська гра Ура. Королівська гра Ура 

отримала свою назву від королівського цвинтаря в Урі, де було знайдено 

перше свідчення гри – однак, це не єдине, від чого пішла назва. [9, с. 10] 

Королівська гра Ура (також відома як «гра двадцяти клітинок») − настільна 

стратегічна гра для двох гравців, в яку грали у стародавній Месопотамії в 

третьому тисячолітті до н. е. (Додаток 5) Гра була популярна на Близькому 

Сході серед усіх соціальних прошарків, а дошки для гри були знайдені у 

таких віддалених від Месопотамії місцях як Крит і Шрі-Ланка. Гра Ура 

залишалася популярною до пізньої античності. Можливо, вона 

еволюціонувала у ранню форму нард або ж була ними витіснена. Згодом гру 

забули майже всюди, крім індійського міста Кочі, де єврейська спільнота 

продовжувала грати в подібну гру аж до 1950-х років, коли євреї почали 

емігрувати до Ізраїлю. [3, с. 22] 

«Пси та шакали» − про цю гру звісно досить мало. Хоча оригінальна 

назва цієї гри невідома, сьогодні вона має кілька назв, найпоширенішими з 

яких є «Пси та шакали», яка виникла згідно з дизайном частин, які 

використовувалися для гри. (Додаток 6) Поряд з цією назвою, гра також 

менш відома як «58 лунок», за кількістю лунок на ігровій дошці. 

Вважається, що «Пси та шакали» були створені десь від 9-ї династії 

наприкінці третього тисячоліття до 12-ї династії, що переходить до другого 

тисячоліття. Звідти «Пси та шакали», схоже, залишалися актуальними до 

половини 1-го тисячоліття до нашої ери. Багато невідомо про гру, також і те, 

як вона поширювалася на значну відстань, досягаючи численних сусідніх 

королівств, а також кількох стародавніх імперій і міст-держав, які не були 

пов’язані з Стародавнім Єгиптом. [9, с. 12] 

Наступна гра, котру буде розглянуто − це нарди. Походження цієї гри 

можна простежити до стародавньої Месопотамії приблизно 5000 років тому. 

[9, с. 15] Попередниками цієї гри можна назвати і Сенет, і Королівську гру 



10 
 

 

Ур, і римську гру табула, що має сильну схожість за правилами гри із 

нардами. 

Прямим попередником гри Табула вважається більш рання 

давньоримська гра Ludus duodecim scriptorum (з лат. − «гра дванадцяти 

знаків»). (Додаток 7) У цій грі було три ряди по 12 пунктів у кожному, якими 

рухалися фішки. Ходи визначалися кидком трьох кісток. Ця гра згадується в 

«Науці кохання» Овідія, написаної між 1 роком до н. е. та 8 роком н. е. [2, с. 

76] 

В Персії з 3-го по 6-е століття була винайдена гра «Нарди». Нардам 

довелося зазнати кількох змін протягом своїх 5000 років, перш ніж вони 

стали грою, яку ми маємо сьогодні. Хоча найстаріші потенційні дошки 

датовані 5000 роком, історія веде нас на схід, туди, де була винайдена гра, 

десь до 800 року нашої ери. Після цього нарди поширилися по всьому Сходу, 

ставши популярними, охоплюючи різні варіанти, і були заборонені через 

занепокоєння з приводу азартних ігор по всьому континенту, аж до початку 

17 століття, коли сучасні нарди були створені за допомогою деяких 

модифікації та прокотилися Європою, триваючи до наших днів. [9, с. 16] 

Наступною розглянемо стародавню мезоамериканську расову гру 

Патоллі. Хоча найдавніша згадка про цю гру походить приблизно з 200 р. до 

н.е. з Теотіуакано, мезоамериканця цивілізація, що жила на території з такою 

ж назвою з початку до кінця тисячоліття нашої ери, вже грала у цю гру, за 

деякий час до цього першого запису. Будучи однією з найстаріших ігор у 

Північній Америці, Патоллі насолоджувалися і грали принаймні 1500 років, 

якщо не довше. На жаль, як і багато інших аспектів мезоамериканських 

культур, Патоллі був заборонений після іспанського завоювання. Іспанці 

стратили тих, хто продовжував грати в нього, і знищили кожну частину 

обладнання для гри, яку вони могли знайти, ускладнюючи розуміння правил 

ігор лише через неадекватні іспанські описи. Досі не відомо точних правил 

гри, але все-таки вдалося дізнатися багато про культурне значення Патоллі. 
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Хоча Патоллі була далеко не єдиною грою, вона, здається, була 

найпоширенішою для повсякденної людини: багато людей або дивилися ігри, 

або самі брали в них участь. Крім того, що гра Патоллі була широко 

поширена, очевидно, що гравці також робили досить високі ставки, на всілякі 

товари та цінні предмети. Patolli − це гоночна гра, в яку можна грати до 4 

осіб, можливо, у двох командах по два за бажанням, на хрестоподібній дошці 

з 60 квадратами. Patolli по суті була азартною грою, тому перед іграми гравці 

вкладали узгоджену суму в банк, який можна було збільшувати протягом 

гри. [9, с. 17] 

Інша гра, створена приблизно в той же час, що й Патоллі, якщо не 

раніше, і яка дуже її нагадує − індійська гра Пачісі. (Додаток 8) Пачісі 

називають версією Чаупар для бідних людей, оскільки в неї частіше грали 

бідні люди, використовуючи раковини каурі як неофіційну форму грошової 

одиниці. Точний вік Пачісі невідомий, хоча найраніші згадки про гру Chaupar 

є в стародавній індійській поемі, відомій як Махабхарата, вік якої 

невизначений і розміщений десь від 540 до 300 року нашої ери. Однак деякі 

люди сумніваються, чи є азартна гра, згадана в епосі, насправді Пачізі, 

Чаупар або ін. [9, с. 18] 

Snakes and Ladders — давньоіндійська гра, заснована на спостереженні 

за закономірностями випадкових подій у житті. (Додаток 9) У первісному 

варіанті кожна клітина мала відповідність плану буття в індуїстській релігії. 

У сучасному варіанті була представлена компанією Jaques of London у 1892 

році. За рахунок елементарного ігрового процесу мала популярність у 

вікторіанській Англії та стала однією з найвідоміших у світі класичних 

настільних ігор. [9, с. 19] Незважаючи на те, наскільки поширеною є гра 

сьогодні, гра «Змії та драбини» насправді має за собою досить довгу історію, 

незалежно від того, чи в неї грали ще у 2 столітті до нашої ери, як деякі 

припускають, чи вона була винайдена набагато пізніше в 13 столітті нашої 

ери. Виникла в Індії під іменами Moksha Patam, Parama Padam або Mokshapat, 
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гра, яка в кінці 19 століття була привезена в Англію і перетворилася на 

Snakes and Ladders. Взагалі, гра «Змійки та драбини» була простим і 

красномовним способом передачі різних ідей індуїстської філософії у 

наочній манері, яку діти могли зрозуміти. [9, с. 20] 

Один з найбільш ймовірних кандидатів на найстаріші настільні ігри, 

коли-небудь знайдені − Mancala, велике сімейство ігор які, здається, існують 

і діють вже понад 5000 років. Вищезгаданий розмір сімейства настільних ігор 

Mancala справді неможливо применшити, оскільки під цю назву підпадають 

сотні ігор. Деякі з найстаріших знайдених дощок, які, як вважають, належать 

до стародавнього варіанту Манкали, датовані приблизно 6500 роком до 

нашої ери. (Додаток 10) Оскільки коріння Манкали сягають далеко в минуле, 

не дивно, що навколо крутиться кілька різних версій і варіантів. 

Дошки манкали були знайдені в колисці цивілізації в деяких з 

найдавніших відомих людських поселень, причому дошки були вирізані в 

камені, дереві і навіть у землі. Навколо цієї гри ходило та ходить багато 

повірь. Серед західноафриканських жителів Йоруби досі вважається 

невдалим грати в Манкалу вночі, через віру в те, що духи захочуть 

приєднатися. Крім того, також вважається невдалим грати в Манкалу на 

померлого, щоб його дух спеціально не приєднався до гри. [9, с. 22] 

Далі розглянемо історію гри хрестики-нулики. Вона має напрочуд 

довгу історію, що сягає кінця стародавньої епохи та має дивовижну кількість 

зв’язків із більш складними іграми. Насправді, щодо складності, є ті, хто 

стверджує, що загальні правила, які використовуються для гри в хрестики і 

нулі, неправильні, і в неї потрібно грати як у більш складну стародавню гру 

під назвою Three Men’s Morris. (Додаток 11) Як більшість стародавніх 

настільних ігор, не можна бути впевненим в історії хрестиків і нулів. Хоча 

вважається, що в стародавню версію гри грали в Китаї близько 500 р. до н.е., 

а найстаріші знайдені дошки можуть датуватися ще з 1400 р. до н.е., існує 

набагато більше питань, ніж відповідей щодо походження попередників 
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хрестиків і нулів. Three Men’s Morris був перевезений до Англії ще в 11 

столітті, імовірно разом з іншими варіантами Морріса, і звідти він поширився 

по всьому світу. У Європі Морріс став досить популярним, навіть згадувався 

в «Сні в літню ніч» Шекспіра. Згодом «Three Men’s Morris» перетворився на 

нуль-хрест, гру, яку ми знаємо сьогодні. 

Латрункулі, лат. latrunculi, latrones, скор. latro, повна форма Lūdus 

lātrunculōrum, Ludus latrunculorum − букв. «Гра солдатиків/найманців» − 

давньоримська гра шашкового типу. (Додаток 12) Вважається, що від варіації 

на дошці 8х8, зі зміною правил ходу дамки та простої шашки, включаючи 

правило ударного ходу, сталися шашки на 64-клітинній дошці. 

Ludus latrunculorum розвинулася із давньогрецької гри петтейя або ігри 

pente grammaí. Першу згадку про latrunculi залишив римський автор Варрон 

(116-27 до н. е.) у книзі «Про латинську мову». Згадував про них в 

енциклопедії «Етимології» Ісідор Севільський. [20] 

Ігри Tafl − це сімейство стародавніх скандинавських і кельтських 

стратегічних настільних ігор, у які грають на картатій або ґратчастій ігровій 

дошці з двома арміями непарних чисел. Швидше за все, ігри Tafl засновані на 

римській грі Ludus latrunculorum. Назви різних варіантів Tafl включають 

Hnefatafl, Tablut, Tawlbwrdd, Brandubh, Ard Rí та Alea Evangelii. Ігри тафл 

проводилися в Норвегії, Швеції, Данії, Ісландії, Великобританії, Ірландії, 

Лапландії. У 12 столітті ці ігри були поступово витіснені шахами, але варіант 

тафл tablut, був у грі принаймні до 1700-х років. Правила для таблуту були 

записані шведським натуралістом Ліннеєм в 1732 році, і вони були 

перекладені з латинської на англійську в 1811 році. Усі сучасні ігри по типу 

tablut засновані на перекладі 1811 року, який мав багато помилок. Були 

додані нові правила, щоб змінити проблеми, які виникли в результаті цих 

помилок, що призвело до створення сучасного сімейства тафл ігор. Крім 

того, таблут тепер також грається відповідно до його оригінальних правил, 

які були повторно перекладені. [10, с. 30] 
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Можливо, що найдавніші попередники Шашок датуються часами 

Сенета і Мехена: серед знахідок на археологічних пам’ятках в Урі була 

дошка, дещо схожа на шахову дошку, однак, чи це справді пов’язано з 

шахами, чи ні, ніколи не буде однозначно відомо. Також знайдено стародавні 

шашки в єгипетських гробницях 15 століття до нашої ери та відомо, що 

єгиптяни грали у одну з версій гри приблизно в той же час. Деякі історики 

цитують Гомера і Платона, які згадали давньогрецьку гру в п’ять рядків, яка, 

як стверджують деякі, була особливо популярним стародавнім варіантом 

Шашок. Наступним моментом в історії шашок є гра під назвою Alquerque, в 

яку грали подібно до сучасних шашок, за винятком на дошці 5x5. (Додаток 

13) З 11 по 12 століття шашки почали справді нагадувати гру, яку ми знаємо 

сьогодні. Близько 1535 року правила були скориговані, і ця версія гри 

потрапила до Англії під назвою Шашки. Назва досі використовується в 

Англії. 

В епоху Просвітництва та за його межами (17-19 століття) виникли 

нові настільні ігри. Agon (або Queen's Guard, Queen's Guards, Royal Guards) - 

це стратегічна гра для двох гравців, на якій грають на ігровій дошці 6 × 6 × 6. 

(Додаток 14) 

Агон, можливо, є найстарішою настільною грою, на якій грали на 

дошці з шестигранною кліткою, яка вперше з’явилася у Франції ще 

наприкінці вісімнадцятого століття. Найбільшої популярності гра досягла 

через століття, коли вікторіани полюбили її за поєднання простих правил і 

складної стратегії. 

Конспіратори (Conspirators) − настільна стратегічна гра для двох чи 

чотирьох гравців, ймовірно, винайдена у Франції XVIII століття. Приблизно, 

вона датується 18 роком, коли почалися Французькі війни за революцію, 

«період гарячкової політичної діяльності з фракціями, які змовилися один 

проти одного». 
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Ko Shogi («широкі шахи») − це варіант великої дошки сьогі або 

японських шахів. Гра датується рубежем 18-го століття. Винайдено 

конфуціанським вченим Огю Сораю. (Додаток 15) 

Торі Шого («пташині шахи») - варіант шогі (японські шахи), який був 

винайдений Тойотою Генрю в 1799 році, незважаючи на те, що традиційно 

приписується його господареві Хаші Сей. Вперше він був опублікований у 

1828 році. Гра проводиться на дошці 7 × 7 і використовує правило падіння; 

це єдиний традиційний варіант сьогі, який це робить. Це один з 

найпопулярніших варіантів сьогі, навіть у наші дні. У 1990 -х − на початку 

2000-х навіть були турніри в Лондоні та Ройстоні. 

Халма (від грецького слова, що означає «стрибок») − це настільна 

стратегічна гра, винайдена в 1883 році Джорджем Говардом Монксом, 

американським грудним хірургом у Гарвардській медичній школі. (Додаток 

16) 

Ігрова дошка картата та розділена на квадрати 16 × 16. Фігури можуть 

бути невеликими шашками, дерев’яними або пластиковими конусами або 

чоловіками, схожими на маленькі шахові пішаки. Кольори фігур зазвичай 

чорно-білі для ігор для двох гравців, а різні кольори або інші відмінності в 

іграх для чотирьох гравців. 

Кутки − це різновид Халма, що зазвичай грається на дошці сітки 8 × 8 з 

16 ігровими фігурами на гравця. Кажуть, що його винайшли в Європі 

наприкінці 18 століття. 

Через простоту правил і складність стратегії зрозуміло, що шахи 

витримали випробування часом. У 1851 році в Лондоні відбувся перший 

міжнародний шаховий турнір. [18] 

Вже наприкінці двадцятого століття історія настільних ігор почала 

викликати інтерес у дослідників і населення. З’явилися нові версії та 

варіанти.  Так,  в  1974  році  виникла  перша  комерційна  рольова  гра 

«Підземелля та дракони». (Додаток 18) А 1983 рік відзначився створенням 
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настільної гри «Талісман» – однієї з перших в середовищі фентезі. (Додаток 

19) «Колонізатори» Клауса Тойбера стали першими у серії численних ігор в 

німецькому стилі, (Додаток 20) а «Енергомережа» (Фрідман Фриз) поєднує в 

собі гру на зайняття території та економічну стратегію. [9, с. 28] (Додаток 21) 

 
1.1.2 Класифікація настільних ігор 

 
 

Всі ігри, так чи інакше, мають деякі відмінності та класифікації, за 

якими прийнято їх розрізняти. Залежно від обладнання в іграх прийнято 

розрізняти: карткові ігри, гральні кубики, ігри з олівцем та папером, 

настільні ігри з ігровим полем, ігри, засновані на візерунку та плитках 

(маджонг, доміно), рольові ігри (мафія) та словесні ігри. 

Ігри даних типів мають свої підрозділи з оформлення та механізму гри. 

Всі інші ігри можна вважати варіантами даних ігор, оскільки у кожному класі 

є кілька широко відомих, але різних за механізмом ігор. Яскравим прикладом 

є ігри шахового та шашкового типу, з різницею в рівноцінності фігур у грі, 

однак у іграх шашкового типу можна виділити ігри з нерухомими та 

рухомими шашками, рухливі шашки у свою чергу діляться на нардові, та ін.. 

По динаміці розрізняють ігри: 

– покрокові: гравці роблять свій ходу у певній послідовності, яка 

задається правилами. Результат у цьому типі настільної гри залежить від 

правильності прийнятого ходу, а не від швидкості реакції; 

– динамічні: ходи робляться за бажанням гравців, де гравець може не 

встигнути зробити хід або поспішити із ним. Таким чином, у динамічних 

іграх правильність дій залежить не тільки від правильного рішення, але й від 

швидкості дій та вибору оптимального моменту. Яскравий приклад – лото. 

(Додаток 22) 

За змістом бувають ігри: 
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− абстрактні. Ці ігри не мають прямого зв'язку з реальним життям. 

Найчастіше можна провести деякі аналоги між грою та реальною життєвою 

ситуацією, проте прямою моделлю реальності дана гра не буде. До одного з 

яскравих прикладів можна віднести шахи, які спочатку розроблялися як 

модель військової битви, але до цього часу ця аналогія є умовною. Усі 

карткові ігри є абстрактними; 

− імітаційні. Дані гри більшою чи меншою мірою достовірно проектують 

певний реальний процес, ситуацію чи подію. Імітаційні ігри можна розділити 

на тематику: економічно конкурентні моделюють економічне змагання, 

освоєння території та інше, економічно управлінські моделюють об'єкт 

управління, яким слід керувати для досягнення поставлених грою 

результатів, військові стратегічні моделюють військове зіткнення у маштабах 

війни та ін. 

По області використання бувають ігри: для дозвілля та розваги, для 

спілкування та комунікації, азартні (змагальні), головоломки, навчальні 

(освітні). 

За характером гри бувають: 

− інтелектуальні. Ігри, де успіх залежить від аналізу ситуації та 

прийняття вірного рішення; 

− азартні. Ігри, у яких на результат впливає випадковий чинник. Роль 

випадковості може бути повністю визначена (гра в кістки), або обмежена 

(нарди); 

− ігри на фізичні здібності. На результат впливає реакція, швидкість руху 

та координація. [17] 

Існує безліч різних настільних ігор, що класифікуються за певними 

ознаками. Тому при створенні проекту важливим є визначення основних 

класифікацій гри та правильне його позиціонування. Гра «Грибні пригоди» є 

абстрактною грою, котра, все ж таки, має зв’ язок із реальним життям, але не 

імітує його. Є реально існуючі персонажі, але частина героїв оличена, а 
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також характеристики, що реально є у цих персонажей, підпорядковуються 

механікам гри. 

Ігра «Грибні пригоди» призначена для дозвілля та розваги, тому має 

елемент гумору, особливо для тих гравців, що розбираються у темі грибів. 

Раптовість мало впливає на результат гри, тому «Грибні пригоди» 

можна назвати інтелектуальною грою. 

 
1.2 Аналіз індустрії та ринку настольних ігор 

 
 

Нещодавно ринок настільних ігор обмежувався доміно, гральними 

картами і лото. У деяких будинках, віддаючи данину моді, оселилися шахи і 

шашки. З недавніх пір з Середньої Азії в Український побут прийшли нарди. 

Їх популярність досі незаперечна. В першу чергу грає роль знайомих з 

дитинства правил гри, що не потрібно перекладати з іншої мови, не потрібно 

вникати в чужорідні образи мислення, щоб розібратися з правилами. 

Найбільш популярні настільні ігри США і країн Європи в нашій країні 

тільки починають набирати своїх прихильників. Олександр Борисенко, 

директоро видавництва Feelindigo, говорить: «ще один наш біль − нестача 

українських авторів ігор. На жаль, наш ринок досить слабкий, відповідно 

такий же і рівень у авторів. Так, вони файні та класні для нас, але Європа вже 

вибагливіша до ігрових механік. Всім, що зараз створюють українські автори, 

вони перегралися десять років тому. Зараз я бачу, як з'являються і ростуть 

наші нові автори». [21] 

Кожен напевно чув такі назви, як «Монополія», створена в 1934 році 

Чарльз Дерроу, або «Мафія», російська версія «Ерудит» популярної в 

Америці гри «Скреббл», що з’явилася в 1938 році завдяки Альфреду Баттсу, 

але не всі мають уявлення, що ж це за ігри. Хтось про них читав у 

закордонних детективах, хто бачив у кіно. А ось в Америці немає жодного 

будинку, де не було б наборів для такого проведення часу. [19] 
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Загалом в Україні є понад 20 видавництв настільних ігор. Ще 15 років 

тому найбільші з них починали з магазинів настільних ігор – тоді просто 

намагалися купити найвідоміші назви за гуртовою ціною в міжнародних 

партнерів і продати їх тут трохи дорожче. Згодом вони захотіли локалізувати 

ігри самостійно, отже, домовлялися про купівлю прав і налаштовували 

виробництво  –  так  з’явилися  перші  переклади  настілок  українською: 

«Цитаделі» від «Ігромагу» та «К2» від IGames. 

Зараз нові видавництва з’являються ледь не щороку. Деякі з них 

стрімко розростаються на українських перекладах, як-от Geekach, Lord of 

Boards, Feelindigo, Kilogames тощо. Інші навпаки відмовляються від 

локалізацій і починають видавати власні авторські ігри: Bombat Game, 

WoodCat, The Will production та інші. 

Щойно видавництво обирає, яку саме гру хоче локалізувати 

українською, воно контактує з її правовласниками. У листі дізнається, чи 

вільні права на цю гру та які умови її видання. 

Як і в книжковому світі, знайомства, пошук контактів та інформації 

переважно відбувається на міжнародних фестивалях. Відтак, найбільші 

фестивалі світу – це німецький SPIEL fest та американський Gen Con. 

(Додаток 23) У кожній країні також є свої фестивалі, й у деяких із них 

українські видавництва беруть участь або просто відвідують у пошуках 

цікавих назв. Найбільшими ринками настільних ігор вважаються Франція, 

Німеччина, Польща, США та Канада. 

В Україні спеціалізовані фестивалі настільних ігор збирають 10-20 

тисяч відвідувачів, і найвідоміші з них – це «Ігросфера» та «Гікосфера». 

Більші аудиторії збирають події навколо популярної культури загалом, як 

Kyiv Comic Con та Comic Con Ukraine. (Додаток 24) 

«Якщо пропозиція вигідна, вас будуть слухати», – каже засновник 

видавництва IGames Олександр Невський. 
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Він також пояснює, що український ринок цікавий у перспективі, 

оскільки він потенційно масштабний і ще не насичений товаром. [12] 

Перейдемо до найбільш популярних настільні ігри. Звичайно, це 

гральні карти. Останнім часом настільні друковані ігри надають різні 

варіації гральних карт. Іноді до них додається карта місцевості або ігрове 

поле. Можливі ще якісь додаткові атрибути, які можуть знадобитися по ходу 

гри. Вони бувають поповнювані, тобто можна додатково прикуповувати 

деякі предмети або більш рідкісні карти, або повністю укомплектовані. В такі 

ігри можна грати від півгодини до декількох годин, в залежності від 

залучення гравців. Популярність настільних друкованих ігор незаперечна. 

Серед подібних ігор можна відзначити такі, як «Уно», в різних 

інтерпретаціях, «Бос-монстр» з неймовірними асоціаціями неуцтва 

начальника, «Еволюція» з можливістю творити нові і більш пристосовані до 

складнощів життя на Землі види, «Берсерк» з неповторними й барвистими 

персонажами, «Детектор правди» з категорії 18+ та інші, не менш цікаві 

ігри. 

Є настільні ігри, які сподобаються людям, які звикли нестандартно 

мислити і розвивати хід подій за власним сценарієм. Для любителів подібних 

розваг також існує кілька видів ігор. 

Наприклад, «Детективи» або «Холмс: Шерлок або Майкрофт» 

(Додаток 25) не дадуть занудьгувати допитливому розуму, постійно 

підкидаючи докази або несподіваних свідків, які можуть допомагати 

розкрити злочин, а можуть просто все більше заплутувати хід слідства. 

Для тих, хто хоче не лише сидіти і думати, але ще й попрацювати 

руками, існують механічні ігри. Наприклад, у «Дженги» потрібно скласти 

палочки вежею, а потім розібрати так, щоб вона не розсипалася. (Додаток 26) 

 
1.3 Розбір існуючої ситуації та постановка проблеми 
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1.3.1 Аналіз аналогічних проектів 

 
 

Є декілька аналогічних за жанром та змістом «Грибним історіям» ігор, 

що перші приходять на думку. По-перше, це «Манчкін», що є типічною RPG 

грою. Також, як і в Манчкіні, у Грибних пригод є наявність RPG механік та 

трохи юмору. 

Другою схожою грою є «Епічні сутички бойових магів». Іллюстрації 

Ніка Едвардса у парі із гумором розробників зробили дуже яскраву для 

розваги гру. Опираючиссь на успіх та яскравість цього проекту, при 

створенні «Грибних пригод» було вирішено створити унікальний стиль 

ілюстрацій, що самі по собі вже містять гумор та привертають до себе увагу. 

Далі дрібніше розглянемо усі подібні проекти. 

Манчкін − це популярна карткова гра, створена Стівом Джексоном, 

ілюстрована Джоном Коваличем і видана Steve Jackson Games. (Додаток 27) 

Вона була створена у книзі «Манчкінське керівництво по Powergaming» і 

отримала премії Origins в 2000 і 2002 роках в номінації «Кращі настільні ігри 

світу». Після успіху базовій версії було випущено кілька інших варіацій і 

додаткових наборів карт, а також російська, німецька, італійська, угорська і 

польська версії. 

Типова гра «Манчкін» імітує спрощену сесію ігр по типу «Підземелля 

та дракони», в якій відбувається вбивство монстрів і збір скарбів. Вона 

триває близько години в залежності від того, скільки гравців у ній бере 

участь. 

Кожен починає як людина з першого рівня без будь-якого класу, і його 

мета − досягти рівня 10. У кожному раунді гравець тягне відповідну карту і 

перевіряє, що на іншій стороні. Якщо всередині знаходиться монстр, гравець 

повинен битися з ним. Для перемоги рівень гравця, збільшений його картами 

і предметами, повинен бути вище рівня монстра. Всі інші гравці можуть 
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впливати на бій. Їм дозволено додавати карти як в бойові дії, так і в монстра, 

пропонувати допомогу, шантаж і т. д. [26] 

Оформлення гри не дуже яскраве, але відповідає характеру типової 

RPG гри та дуже наглядно відображає комічні елементи у ній. 

Наступна гра, котру буде розглянуто – «Вибухові кошенята». Успіх на 

Кікстартері допоміг «Вибуховим кошенятам» зібрати величезні гроші всього 

за місяць у 2015 році. Вибухові кошенята стрімко захопили світ любителів 

котиків. Із набором звичайних карт та декількома «вибуховими» картами 

кожен гравець може зійти з розуму від несподіваних поворотів долі. А 

обмежена кількість рятівних «Знешкодь» разом із картами «Стоп», «Атакуй», 

«Заглянь у майбутнє» вносять неабиякий адреналін у процес гри. (Додаток 

28) Креативність у фразах та ілюстраціях та раптовість гри – це її суть. [25] 

Не дуже підходить для людей, що люблять продуманні ігри, де раптовість 

мало що вирішує. У більшості, це дитяча гра, і яскраві, трохи мультяшні 

ілюстраціі та насичені кольори показують це. 

Цитаделі – стратегічна настільна гра, що занурює гравців у 

середньовічний світ. Гравці запасаються золотом, домовляються із 

впливовими мешканцями, будують ідеальне королівство. Вибір персонажів 

такий: вбивця, відьма, шпигун, чиновник, король, шантажист, провидець, 

кардинал, купець. У кожного з них свої особливості. (Додаток 28) 

До речі, гра сама по собі досить різноманітна. Наприклад, крім 

великого вибору персонажів і ролей, у ній є 5 різних типів кварталів: 

дворянський, церковний, торговий, військовий, особливий. Є окремі карти, 

готові комбінації, інші сюрпризи. [24] Ігроки грають кожен проти кожного, 

гра вимагає продуманості для досягнення перемоги, раптовість тут майже 

нічого не вирішує. Ілюстрації підтримують середньовічну атмосферу гри, 

ігрові поля та індикатори на картках нагадують елементи старих комп’ 

ютерних ігор, у яких потрібно було відбудовувати території та ін. (Додаток 

30) 
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«Епічні сутички бойових магів» − унікальна за своїм стилем карткова 

гра на складання комбінацій заклинань. (Додаток 31) Гра наповнена чорним 

гумором і приголомшливими ілюстраціями Ніка Едвардса з підкресленим 

садизмом і гротескною жорстокістю.(Додаток 32) Единою слабкою частиною 

у оформленні є сорочка, що дуже нейтральна та зовсім не відповідає тематиці 

гри. 

Кожен гравець бере на себе роль одного з магів і забирає його 

планшет, який потрібен для позначення решти балів життя. Починають всі з 

20 життів. Карти заводил, наворотів, приходів і шаленої магії знаходяться в 

одній колоді та ретельно перемішуються. Гравці ходять по черзі, але 

добирають карти та збирають заклинання одночасно. Гра складається з кілька 

партій, а партія з різних фаз ходу. 

Перемагає гравець, який набере найбільшу кількість балів за три партії. 

Бали нараховуються за вбивство магів, в також за медалі пошкодженого 

чарівника. [22] 

На основі аналізу аналогічних проектів, було розроблено схожі 

механіки для гри «Грибні пригоди». Основним референсом стала гра 

Манчкін, але у проект було додано багато власних механізмів гри. 

 
1.3.2 Аналіз матеріалів для виготовлення настольних ігор 

 
 

Для виробництва стандартних ігрових полів та карток з картону 

використовується цифровий або офсетний друк на крейдованих паперах та 

картонах (можливе використання і крафтових та дизайнерських паперів та 

картонів), ламінацію, кашування на більш щільні палітурні картони при 

необхідності та подальшу висічку для формування контуру виробу. На 

невеликих тиражах ігор можливе плоттерне різання елементів замість 

висікання. [15] 
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Картон чудово підходить для висікання, а також може бути 

ламінований високоякісним папером. У процесі виробництва настільних ігор, 

головоломок, пазлів у більшості випадків застосовують саме плаский картон. 

Ідеально гладка поверхня картону може гарантувати позитивний результат, 

який підвищує цінність товару, дозволяючи створювати максимально цікаві 

для споживача результати. [13] 

Для виготовлення магнітних ігрових полів, магнітних фішок і карток 

використовуються технології виробництва плоских і потовщених магнітів, а 

також магнітних полів (у яких зазвичай використовується зовсім не магніт, а 

спеціальний пластиковий матеріал феррошит, до якого магніт 

примагнічується будь-де незалежно від полярності). 

Для виготовлення гральних карт крім стандартних технологій та 

матеріалів доступні також технології шовкотрафаретного друку та такі 

спеціальні матеріали, такі як картон з графітовим прошарком, щоб уникнути 

просвічування карт. Також для великих тиражів і при особливих вимогах до 

якості застосовується тунельна висічка спеціальними штампами. 

Для виробництва нестандартних елементів настільних ігор можна 

також використовувати найдешевші матеріали та технології – фанеру та 

лазерне різання, а також масив дерева та всі способи традиційної 

деревообробки. Або більш екзотичний 3D друк та лиття ПВХ у відкриті 

форми. Для великих тиражів можна використовувати лиття пластмас під 

тиском. 

Для пакування ігор доступні як найдешевші коробки та конверти з 

крейдованого картону з печаткою та ламінацією, так і більш стандартні для 

комерційних тиражів коробки з палітурної картонної ламінованої поліграфії. 

Для індивідуальних та колекційних видань виготовляються нестандартні 

коробки з фанери, дерева і навіть металу з лазерним різанням, гравіюванням 

та прямим повнокольоровим друком по поверхнях. [15] 
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1.4 Аналіз рішеннь щодо реалізації проекту 

 
 

Важливим при створенні проекту настільної карткової гри є поєднання 

добре зарекомендувавших себе механік для конкретної аудиторіі, візуальна 

підпорядкованість цим механікам та концепту гри, а також практичність у грі 

та практичність у самому її виробництві. 

Створюючи ідею дизайну, я опиралась на більш успішні, схожі за 

жанром настільні ігри. Аналізуючи популярні класичні проекти, було 

виявлено декілька яскравих дизайнерів, що більш за все підходять у якості 

референсу, натхнення та прикладу гарного гейм-дизайну. 

Джон Ковалик – дизайнер гри «Манчкин», зробив досить 

мінімалістичний дизайн оформлення карт із гарними ілюстраціями, що 

відображають суть карт. Нік Едвардс – дизайнер гри «Епічні сутички 

бойових магів» – перетворив цю гру на яскравий кислотний вибух, що дуже 

підходить характеру гри. Майкл Джейкобсен – дизайнер гри «Цитаделі» 

погружає оформленням карт у епоху Середньовіччя. Усі ці дизайнери своїми 

роботами допомогли визначитися із основними задачами по оформленню 

карт для настільної карткової гри «Грибні пригоди». Іллюстрації на картах 

повинні відображати суть самих карт та персонажів на цих картах, 

комбінація дизайну та ілюстрацій повинна занурити у атмосферу грибного 

світу, бути яскравою та різноманітною, спонукати гравців розглядати кожну 

карту окремо із задоволенням. 

Механіки гри були створенні самостійно. Гра вийшла розважальною, 

тому ілюстрації було також вирішено зробити спрощенними із краплею 

гумору. Для більш неохайного вигляду ілюстрації було вирішено намалювати 

спочату від руки, а потім додати векторну графику. Для цих задач найбільше 

підходить программа Adobe Illustrator. Також у цій програмі є можливість 

зробити усі інші елементи карток у виді блоків, тексту та іниших елементів. 
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Створення в одному файлі декілька монтажних областей дозволяє більш 

просто робити подібні один до одного елементи гри. 

Гра опирається на реально існуючих істот – гриби. Це потрібно 

зобразити у ілюстраціях, роблячи елементи персонажів схожими на реальні 

прообрази, але не імітуючи іх повністю. Також гравцям звично грати та 

битися із уособленими істотами, трохи ніби схожими на людей. Тому 

потрібно уособити тих персонажів, котрі не мають можливості спілкуватися 

та робити людські дії у реальному житті. 

При створенні правил гри було вирішено використати формат А5 у 

якості однієї сторінки правил (розворот сягає розміру А4). Це дуже зручний 

розмір для правил гри, який часто використовується різними виробниками. 

Кількість фішок у грі відповідає кількості грибів у грибниці. Це 

оптимальний варінт для вирішення питання відображення індикатора сили та 

життя. Фішки не вимагають складного дизайну, тому на них було вирішено 

намалювати гриб і більше нічого. Фішки було вирішено зробити розміру 1см 

на 1 см. Це дозволяє їм не займати багато місця на ігровому полі. 

Стандартним розміром карт у багатьох карткових настільних іграх є 63 

мм на 89 мм. Цей розмір є досить малим у іграх, де багато карт, котрі 

потрібно тримати у руці, та досить великим для розміщення на цьому полотні 

достатньої кількості інформації та досить зрозумілого за розміром 

зображення. Це максимально зручний формат для гральних карт. 

Для виробництва гральних карток та фішок оптимальним варіантом 

буде використання картону у якості друкувального матерілу та офсетний чи 

цифровий друк. Крізь певний час гравці помічають, що незаламіновані карти 

часто псуються, зношуються, розшаровуються. Тому бажано ламінувати 

картон після друку. 

Для виробництва фішок краще використовувати більш щільний картон 

із більшою кількістю шарів. Ламінувати фішки не потрібно. Ламінувати 

правила гри також не потрібно. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТНЕ РІШЕННЯ З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
 

2.1 Розробка дизайн-концепції настільної гри та її художнього 

оформлення 

2.1.1 Розробка стилістики зображувального матеріалу 

гри(іллюстрацій) та графічного оформлення гри 

Головна мета при створені ілюстрацій для данної настільної гри – 

занурити гравця у атмосферу гри, візуально розповісти про характер 

персонажів, зробити гру приємною до сприйняття, а ілюстрації – 

врізаючимися у пам’ ять. 

Персонажей було вирішено зробити уособленими, для того, щоб гравці 

мали можливість більш точно розуміти характер персонажей та більш 

глибоко зануритись у гру, уявляючи, ніби вони насправді ведуть битви у 

грибному світі. Усі істоти зображувались з урахуванням справжнього 

вигляду їх прообразів, але у спрощеній стилістиці. Також істотам, що не 

мають обличчя, добавлено рот і очі, десь використано реальні елементи 

гриба, як частини обличчя чи волосся. Наприклад, у Їжовика Гребінчатого 

перетворено реальну структуру гриба – звисаючі волокна – на бороду. Плями 

на шляпці Псибоцибіну Кубенсісу, використано у вигляді ластовиння. 

Ілюстрації також показують характер персонажей. Наприклад, сильна 

сторона Блідої поганки – яд. ЇЇ коварство та хитрість, наче у ядовитої змії, 

видно по очам. Очі Псилоцибіну кубенсісу краснуваті, бо сам гриб містить 

наркотичну речовину. У Боровика трохи пусті та мудрі очі, бо це статний та 

старий персонаж. 

Було вирішено зробити зображувальний матеріал у легкій, трохи 

живописній формі, ніби- то намальований «від руки». Для цього контури 

ілюстрацій робилися на папері (Додаток 33), сканувалися та переводилися у 
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векторну форму в Adobe Illustrator завдяки функції «тресіровка». Далі вони 

коректувалися та підчищалися, але головним було збереження деякої 

недбалості. Для збереження стилістики колірне рішення робилося пензликом. 

(Додаток 34) 

Карти спор зустрічаються у грі частіше, ніж інші карти. (Додаток 35) 

Тому було вирішено зробити кілька варіантів цієї карти: декілька схожих 

ілюстрацій (бо це, все ж таки,один тип карт), та декілька різних колірних 

рішень до цих ілюстрацій. (Додаток 36) 

Для того, щоб у закритому режимі у гравців не було можливості 

впізнати карти опонента, було вирішено зробити всього 2 типу сорочки. 

Перша для персонажей, за яких будть грать гравці та постоянок, що йдуть із 

цими персонажами із початку гри. Ці карти відразу граютья у відкриту. Для 

них було вирішено зробити сорочку у теплої кольорової палітрі, оскільки ці 

карти будуть на стороні гравців, вони будуть ніби-то ближче та тепліше. 

(Додаток 37) Для усіх інших карт розроблено іншу сорочку – більш 

нейтрально-холодну по кольорам, оскільки ці карти у більшості «чужі», ті, 

що створюють пригоди та складності. (Додаток 38) Також ілюстрації у цих 

двох сорочках є віддзеркаленими, що показує причетність усіх карт до однієї 

теми, їх схожість, але, у той же час, відрізняє один тип карт від інших. 

 
 

2.1.2 Вибір фірмових шрифтів для текстових блоків 
 

Наразі різноманіття шрифтів дуже велике, тому є можливість обрати 

ідеальний для будь-якої задачі. Комбінування шрифтів − дуже важливий 

процес під час створення дизайну. Текст є не просто способом передачі 

інформації, а також графічною частиною композиції. Ідеальне поєднання 

накреслень може зробити проект справді приголомшливим і при цьому 

читабельним. (Додаток 39) 
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Lisichka Comic − український шрифт, що розроблен WinKiller Studio у 

2012 році. Ігрівість шрифта та «кривуватість» підходить до стилістики 

ілюстрацій гральних карт, котрі теж є трохи неохайними. У даному проекті 

цей шрифт було використано для заголовків карт. 

Amaltea One Regular. Шрифт Amaltea One – шрифт типу антіква, 

відноситься до категорії декоративних шрифтів. Гарнітура містить 2 

зображення. Підтримує 16 мов.  Розробка шрифту  Amaltea One велася 

дизайнером Александрой Гофман. Шрифт із серіфами, вибраний для більш 

крупних текстових блоків, котрі гравці у процесі гри будуть постійно читати. 

Обидва шрифти є гарно читаємими. Amaltea One добре вступає у 

контраст із Lisichka Comic, як контраст акцидентного та простуватого 

шрифтів. Також контраст видно по накресленню – контраст шрифта із 

серіфами та без них – та по розміру (заголовок на декілька пунктів 

крупніший за основний текст). Шрифти не заважають один одному та гарно 

працюють  у  парі, також  добре вписуючись в усю  композицію  карти. 

(Додаток 40) 

На картах персонажів розмір шрифтів трохи більший, ніж на усіх 

інших картах. Це виділяє ці карти серед інших, котрі будуть розігруватися з 

ходом гри. Наприклад, розмір заголовку на картах с колоди – 8,5 пунктів, на 

картах персонажів – 12 пунктів. 

 
2.2 Характеристика дизайнерського концепту та опис об'єктів 

розробки гри 

Основний елемент гри – гральні карти. У грі є тільки два типи 

кардинально розрізняючихся між собою карт − карти персонажів та уся інша 

колода. Карти персонажів не є картами, що безпосередньо використовуються 

у грі, вони лише показують, за якого персонажа буде грати кожен гравець та 

які якості є у даного персонажа. В усій іншій колоді є різні за характером гри 
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карти, наприклад, постоянки, бонуси, боси, карти спор та ін. Сорочка карт 

персонажів та постоянок, що йдуть із цими картами з початку гри, 

розрізняється із сорочкою на усіх інших картах. 

Текст на гральних картах повинен бути читаємим, ілюстрації – 

відповідати концепту гри та не заважати тексту, усі інші елементи у вигляді 

полів, плажек, індикаторів та ін. − концентрувати увагу на важливій 

інформації. 

Текст опису карт розсташований на полупрозорому прямокутнику 

поверх ілюстрацій. Це дозволяє текстовим блокам вписуватися у загальну 

композицію та не бути зовсім окремим від усієї іншої композиції елементом. 

(Додаток 41) 

Ілюстрації є трохи комічними, зроблені у живописній манері, 

погружають у атмосферу гри. (Додаток 42) Колірне рішення є також 

інструментом для опису характеру персонажей, тому кожна карта має свій 

кольоровий стиль. Це робить гру різнокольоровою, але все одно цілісною. 

Якщо викладати різні карти разом, вони не будуть виглядати, наче пір’ я 

різнокольорового папуги, бо кольора більш приглушенні, а кольорові 

акценти займають невеличке місце на картах. 

Наступний об’ єкт гри − фішки. Фішки у процесі гри визначають лише 

численність грибниці. Розмір гральних фішок − 1см на 1см. Саме цей розмір 

дозволяє не витрачати багато місця на ігровому просторі. Фішка має простий 

та зрозумілий дизайн – гриб на синьому фоні. (Додаток 43) Дизайн 

дублюється з обох сторон. 

Правила є невід’ ємним елементом будь-якої настільної картковою гри. 

Графічне оформлення повинне допомагати гравцям орієнтуватися у тексті. 

По-перше було розроблено обкладинку правил. На ній розміщено текст 

фірмовими шрифтами гри та деякі елементи самої гри. На лицевій сторінці 

обкладинки розміщено найсильнішого боса гри – Опінка Темного. (Додаток 

44) 
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Розворот всередині правил складається з декількох блоків. Ціль гри та 

пояснення стартової руки виделені окремо ядерними хмарами, що є у 

персонажу Псилоцибіну. Розділи «Підготовка до гри», «Гра», «Битва» 

виділені зеленими мазками пензлику, також і пункти плану підкреслені 

мазками. Елементи у вигляді кісток, листя на дереві, грибів, трави та ін. 

обрамляють текст та звертають увагу на потрібних для цього місцях. Ці 

елементи також взяті із гральних карт. Таким чином правила гри та усі інші її 

елементи стилістично зв’ язані між собою. (Додаток 45) 
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РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ 

3.1 Види друку 

На сьогодні виділяють чотири головні види друку: офсетний друк, 

цифровий друк, шовкотрафаретний друк та флексографічний друк. 

Найсучаснішим видом друку є цифровий друк. (Додаток 46) Цифровий 

друк створюється шляхом прямого нанесення фарб особливим принтером 

після зчитування електронних носіїв інформації. Перевагою цифрового друку 

є відсутність етапу виготовлення друкуючих елементів, що економить час та 

гроші та дозволяє друкувати малими тиражами. Друк може здійснюватися на 

папері, поліпропілені, металі, текстилі, пластику, шкірі, кераміці, дереві, склі 

та ін. Якість друку особих сучасних принтерів дуже висока, друк повністю 

комп’ютеризований, швидкий, гарно підходить для тестування дизайну. 

Принтери бувають струменеві та лазерні. На струменевім принтері 

використовуються рідкі чорнила. Недоліком є те, що продукція виходить не 

стійкою до тертя чи вологи, тому часто використовують ламінацію. Лазерний 

друк робиться фарбуючими порошками, що припікаються до матеріалу. 

Продукт, що виходить, не піддається впливу вологи та взагалі більш стійкий. 

Недоліком цих двох варіантів є те, що фарби вигорають на сонці. 

Струменевий друк запобігає цієї проблеми, але тільки при використанні УФ- 

фарби, оскільки вони під час застигання утворюють стійку плівку. 

Сольвентні фарби також стійкі, але вони заборонені до використаннія через 

їх токсичність у багатьох розвинених країнах. 

Буває також вузько- та широкоформатні машини для цифрового друку, 

залежно від розміру поверхні для друку. Наприклад, машини із шириною 

друку до 3 метрів використовуються для друку великих зображень, зазвичай 

у рекламних цілях (наприклад, білборди). Якість друку тут не має важливої 

ролі, оскільки великі зображення розглядаються здалека. Для друку, плакатів, 

календарів, сітілайтів достатньо ширини друку у 1,5 метри, також важливою 

є висока якість друку з-за того, що на зображення дивляться із малої відстані. 

Вузькоформатні принтери частіше використовують для друку самоклейких 

етикеток чи упаковки, листівок, візиток та інших дрібних речей. Так 

різновидом цифрового друку є друк за допомогою термопринтерів чи 
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термотрансферних принтерів безпосередньо на місці споживання. Замовник 

часто купляє рулони стандартних чистих етикеток або ж етикеток із 

попереднім друком та використовує їх по мірі необхідності. Перевагою 

такого виду друку є відсутність необхідності чекати на виготовлення 

етикеток поліграфічною компанією, тому що можна швидко задрукувати їх 

самостійно. Також цифровий друк дозволяє вносити зміни у друкований 

матеріал у будь-який час, що неможливо для видів друку, де 

використовуються друкуючі форми. Наприклад, інформація про дату 

пакування чи вагу товару не є сталою і її як правило додруковують 

додатково. Яскравим прикладом цифрового друку є електроні ваги у 

супермаркеті − етикетки із попереднім задруком вставляються у вагу, де при 

кожному зважуванні здійснюється друк змінної інформації (ваги, часу, назви 

товару тощо). 

Цифрова поліграфія дозволяє друкувати продукцію як рулонно, так і 

планшетно, усе залежить від типу принтера. Рулонний друк здійснюють на 

матеріалах, які постачаються в рулонах. Планшетний друк дає можливість 

друкувати на рівних поверхнях, таких як пластик, керамічна плитка, скло та 

ін. 

Цифровий друк застосовується для широких форматіа, а також для 

продукції із малими тиражами. Для більшої тиражності частіше застосовують 

флексографічний друк. Флексографічний друк виник недавно (вперше цей 

термін використали у  1952  році),  але  сааме  зараз  цей  друк  став   

профілюючим  у  світі. Застосовується флексографічний друк для 

вузькоформатних та великотиражних робіт. 

У  флексографії  використовуються  гнучкі полімерні форми  (слово 

«флексографія» походить від латинського flexibilis − «гнучкий» та грецького 

graphein − «писати», «малювати»). Перевагою використання таких форм є 

можливість використання великого спектру матеріалів, зокрема із грубою 

фактурою (на яких офсетний друк взагалі не можливо використовувати).   
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Так флексографічний друк дозволяє використовувати різні матеріали для 

підложки та лицевого шару, наприклад, поліпропілен, термопапір, 

поліетилен, металізований папір, спеціалізовані матеріали тощо. 

Також еластичність форми дозволяє їй виконувати функцію декеля. 

Декель в офсетному друці − це спеціальна еластична прослойка, яка 

розміщується між притискальною пластиною та кліше і служить для 

рівномірного розподілу фарби по матеріалу для друку. Таким чином 

забезпечується висока якість друку. Крім того полімерна форма 

характеризується високою тиражністю − можливістю експлуатації тривалий 

час. 

Флексографічний друк належить до високого ротаційного способу 

друку. Високим друк називається тому, що друкуючі елементи на формі 

розташовані вище пробільних. 

Ротаційний друк означає, що зображення отримується завдяки 

обертанню валів (циліндрів із певним діаметром). Дукторний вал − це 

гумовий вал, який обертаючись переносить фарбу на анілоксовий вал. 

Анілоксовий вал має мікроскопічні заглибини, завдяки чому переносить вже 

дозовану кількість фарби на полімерну форму, яка закріплена на формному 

валі. Від діаметру формного валу залежить довжина повторюваного 

фрагменту. У поліграфії використовуються вали різних діаметрів і полімерні 

форми виготовляються згідно їх параметрів. Відповідно нестандартний 

розмір етикеток може спричиняти збільшення відстані між ними. Друкуючий 

вал притискає матеріал до форми. Останній вал − магнітний. На ньому 

кріпиться висікова форма − ніж, який задає форму готового виробу 

(етикетки). 

Великою перевагою флексографічного виду друку є можливість друку 

із рулона в рулон на високій швидкості та об’єднання процесів після друку в 

одну лінію (наприклад, фольгування, ламінування, висікання). Флексодрук 

має вищу екологічність, оскільки дозволяє друкувати екологічно чистими 

фарбами, не має спиртового зволоження. Забезпечується висока швидкість та  
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якість друку. Але виготовлення полімерних та висікових форм (підготовка до 

друку) вимагає певних витрат, тому, як уже було зазначено такий друк 

доцільно застосовувати для великих тиражів. 

Наступний вид друку, який ми розглянемо − це офсетний друк. 

(Додаток 48) Офсетний друк належить до плоских способів друку, коли на 

формі друкуючі та пробільні елементи знаходяться на одній площині та 

відрізняються тільки фізико-хімічними властивостями − зображення 

переноситься за допомогою спеціальних фотоформ на основі сплавів 

алюмінію. Тому однією із переваг офсетного друку є відносно невисока 

вартість підготовки до друку. Фотоформа складається із засвічених частин, 

які притягують воду та незасвічених частин, які притягують маслянисті 

речовини (фарби), а воду навпаки відштовхують. Таким чином фарба 

наноситься тільки на окремі − незасвічені частини форми і ми отримуємо 

бажане зображення. Постійне зволоження необхідне для запобігання 

засихання фарби на формі, тому для офсетного друку важливою деталлю 

виступає зволожувальний вал, який омиває форму водою при кожному 

оберті. 

Головною перевагою офсетного виду друку є найвища якість растрових 

зображень. Крім того, такий вид друку дозволяє виготовляти одну форму для 

кількох дрібніших замовлень із однаковими чи пропорційними тиражами 

(робиться розкладка різних видів по пластині) та об’єднувати їх при друці. 

Офсетний друк забезпечує можливість друку текстів накладанням кольорів 

(на відміну від флексографії), чіткіше зведення кольорів та передача 

відтінків. Цей вид друку характеризується найвищою якістю зображення − 

можна отримати фотографічний друк. 

Найчастіше офсетний друк є листовим, тобто продукція виготовляється 

не в рулонах, а в листах або поштучно. Відповідно недоліком офсетного 

друку є те, що використання фарб для листового друку дає можливість друку 

лише на паперових матеріалах. 
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Шовкотрафаретний друк дозволяє отримувати зображення за рахунок 

продавлення фарби спеціальним інструментом (ракелем) через форму 

(трафарет). Форма виготовляється шляхом формування пробільних елементів 

на сітці фотохімічним методом. (Додаток 49) Раніше використовувалися 

шовкові сітки, за що цей вид друку і отримав свою назву, але зараз 

використовуються також поліамідні (нейлонові), моноволоконні поліефірні 

чи металеві сітки. Після друку із сітки змивають фотополімерний шар і її 

можна використовувати знову. 

Великою перевагою трафаретного друку є те, що фарба наноситься 

товстим шаром (до 0,5 мм). Таким чином друк виходить об’ємний (відчутний 

на дотик), фарби яскраві, насичені, з високими покривними властивостями, 

що дозволяє уникати ефекту прозорості фарби при друці на прозорих 

плівках. Тому шовкотрафаретний друк візуально досить відрізняється від 

інших товстим покривним шаром фарби та високою якістю друку. 

Можливий друк як безпосередньо на поверхню для друку, так і 

нанесення фарби на проміжний носій, з якого вже буде перенесено 

зображення на іншу поверхню (деколь). Таким способом для прикладу 

отримують «квіти, що говорять» − друк на пелюстки квітів переносять із 

спеціальних листів, попередньо задрукованих шовкотрафаретом. 

При трафаретному друці можна застосовувати дуже широкий спектр 

спеціальних фарб та матеріалів, доступні великі площі задруку. Цей вид 

друку використовують для нанесення зображення також на виробах із дерева, 

металу, шкіри, тканини, пластику, скла, керамічні поверхні та ін. При чому 

тиражі можуть бути мінімальними, оскільки вартість підготовки до друку 

невисока. Найчастіше за допомогою цього виду друку виготовляють візитні 

картки, наклейки чи самоклейкі етикетки невеликої тиражності, 

задруковують упаковку тощо. 

Недоліком такого виду друку є його дороговизна і зараз усе більше 

підприємств від нього відмовляються. [30] 
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3.2 Виготовлення правил гри 

 
Додрукарський етап є дуже важливим у процессі реалізації проекту, 

оскільки може попередити грубі помилки, що вспливають після друку. 

Для підготовки до другу потрібно увесь матеріл перевести у колірну 

модель CMYK. Усі елементи гри попередньо були зроблені у цій моделі, 

тому гра підготовлена до друку. Також усі векторні елементи були збережені 

у форматі jpeg та роздільній здатності 300 ppi. 

Увесь текст був переведен у криві. Також було перевірено, чи весь 

текст є на 100 відсотків чорним. На кожну сторону було добавлено припуск 

під обріз 2 мм. 

Оскільки виготовлення гри «Грибні пригоди» не є широкоформатним, 

доцільніше буде використання офсетного чи цифрового друку. 

Офсетний друк дуже чітко передає відтінки та дає найвищу можливу 

якість зображення. Це дуже важливо при створенні дрібних елементів. 

Але цифровий друк є коштовнішим за офсетний. Якість 

виготовленного матерілу також може бути досить високою, тому це є більш 

оптимальним рішенням для створення цього проекту. 

Для виготовлення правил гри кращим матеріалом є крейдований папір, 

що має гладке покритя. Більш доцільним є використання струмневого 

принтеру. Правила не є тим елементом гри, що часто використовують чи 

тримають у руках, тому вони не будуть піддаватися впливу різноманітних 

фізичних факторів. [14] 

Також після друку потрібно на правила нанести прямолінійне 

поглиблення у середені листа для формування лінії згину. Після цього виду 

післядрукарської обробки правила гри отримують завершений вигляд. 
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3.3 Виготовлення карт, фішок 
 

До гральних карт та фішок також були добавлені поля під обріз. 

Розміри друкованих полів складають 2 мм під обріз на кожнім боці до суму 

тих полів, що передумовлені композицією.. Елементи дизайну повинні 

відходити від лінії зрізу не менше, ніж на 5 мм. 

 

Оскількі після друку карти потрібно порізати на плотері, також 

потрібно підготувати окремо файл з контуром порізки у програмі Adobe 

Illustrator. [14] 

Оптимальним матеріалом для виготовлення фішок є плотний товстий 

картон. Завдяки цифровому друку на лазерному принтеру фішки не будуть 

підлягати впливу вологи чи тертя. Також цифровий друк дозволяє зробити 

виготовлення фішок досить коштовним та водночас якісним. 

Для виготовлення гральних карт також є доцільним використання 

цифрового другу на лазерному принтері на картоні щільності 240 гр. 

Після друку треба розрізати карти та фішки. Для цього зазвичай 

використовують паперонарізні машини. Це є оптимальним рішенням цієї 

задачі. 

Карти у процессі гри легко пошкоджуються, тому було вирішено 

ламінувати їх шляхом двостороннього ламінування. Цей етап виконується 

після розрізання картону. Ламінування здійснюється нанесенням на 

друковану продукцію ламінато-полімірної плівки шляхом розплаву. Для 

підкреслення настрою та концепції гри стилістично краще підійде глянцеве 

ламінування. 



39 
 

 

ВИСНОВКИ 

 
 

У процесі роботи над дипломним проектом була проведена значна 

аналітична та практична робота. При вичені та пошуку теоретичної частини 

праці був детально вивчений об’ єкт проектування. Було поглиблено у знання 

з історії настільних ігор та установлено, що це один з найперших видів 

розваг із глибокою та насиченою історією, що завжди супроводжували 

людей протягом їх розвитку ще с древніх часів. 

Створення гри починається з пошуку логічних завдань, що 

відповідають віковому рівню цільової аудиторії. Вивчення класифікацій 

настільних ігор, аналіз аналогічних проектів, аналіз індустрії та ринку цього 

виду розваг допомогли із визначенням щодо рішень для власного проекту. 

Вивчення різних класифікацій настільних ігор сприяло визначенню 

класифікацієї настільної гри «Грибних пригод». Після ознайомлення з 

аналогами та індустрією настільних ігор, була розроблена нескладна і 

запам'ятовуюча гра, суть якої полягає в організації інтелектуально- 

розважального дозвілля для підліткової та дорослої аудиторії. Дана гра 

вийшла навчально-розважальною, бо опирається на реальні факти щодо 

навколишнього світу та заставляє гравців розбиратися у правилах гри та 

механізмах для отримання перемоги. Було вирішено розробити оформлення 

для таких елементів настільної гри, як: ігрові карти, серед яких карти 

персонажів, карти босів, постоянки, карти спор, два типу сорочек для ігрових 

карт, фішки, правила гри. 

Розробка дизайн-концепції та художнє оформлення настільної гри 

«Грибні пригоди» проходило в декілька етапів. Спочатку було зроблено 

наброски на папері, що далі стали контурами для цифрових ілюстрацій. Далі 

завдяки програмі Adobe Illustrator ілюстрації було завершено та добавлені 

текстові блоки, індикатори життя, плажки із назвами карт та ін. Виходячи з 
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концепту гри, був розроблен індивідуальний стиль ілюстрацій та дизайну, що 

стало однією з найбільших переваг цієї настільної гри. 

Фірмові шрифти для текстових блоків було вибрано за принципом 

підтримки концепції гри, легкості сприйняття та читаємості, підримки 

композиції графічного оформлення елементів гри. Виходячи із цих задач 

було вибрано два фірмових шрифта для усієї настільної гри. 

Виходячи із правил додрукарської підготовки було: 

– редаговано макети елементів настільної гри; 

– проаналізовано матеріали для виготовлення настільних ігор та види друку, 

що допомогло із визначенням технологічних рішень щодо проекту; 

– обрано тип друку та матеріали для виготовлення елементів настільної гри; 

обґрунтовані рішення щодо післядрукарської обробки для усіх елементів, 

серед яких: плотерне різання, ламінування, прямолінійне поглиблення. 

Результатом проведеної роботи над бакалаврським проектом стали 

розроблені механіки та унікальне графічне рішення настільної гри «Грибні 

пригоди». 
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