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Параметри оцінювання придатності сучасних гарнітур шрифтів 

 

We know that a well-chosen font is the key to success in a design project. Very often need 

the original font selection occurs when creating sites use when writing the names of companies 

or corporate identity. 

 

В наш час досить актуальним постає питання вибору шрифтів друкованої продукції та 

електронних видань внаслідок зростаючих вимог до якості художнього оформлення та 

широкого асортименту гарнітур. Проведений патентний пошук за класами МКВ та аналіз 

патентних баз, фахової науково-технічної літератури, журналів «Друкарство молоде», 

«Технологія і техніка друкарства» та інших підтвердив обґрунтованість дослідження з оцінки 

придатності сучасних гарнітур до застосування для різних видів поліграфічної продукції. В 

результаті аналізу патентних джерел відібрано патенти, опубліковані з 2010 по 2018 роки 

відповідно до класів: B41B, G06F17/214, G06K15/1802, G06F17/21 G06F17/27, G06F17/28 

G01B 9/00, G06T11/60, G06F17/2229, G06F21/44,. Предметом пошуку визначено: параметри 

шрифтового оформлення (параметри шрифтів), електронні шрифти, друкарські шрифти, ПЗ, 

обладнання, технологія створення. Для пошуку патентів використано інтернет-ресурси – 

офіційні сайти патентів: Espacenet Patent search (v3.espacenet.com), « АЙ ПІ ПРО» 

(www.ippro.ru), Патенти на винахід та корисні моделі України (uapatents.com), Google Patents 

(patents.google.com), ФІПС (new.fips.ru) [3-7].  

За результатами патентного пошуку, встановлено, що більшість патентів стосуються 

технологій та пристроїв, пов’язаних зі шрифтами (рис. 1). 

 Рис. 1. Діаграма співвідношень патентних розробок за предметом пошуку 

 

Для визначення тенденцій розвитку створення шрифтів проаналізовано основні 

напрямки патентування з ретроспективою 8 років – у 2010-2018 рр. Динаміка та напрямки 

патентування розробок у галузі шрифтового оформлення є важливим показником 

актуальності обраного напрямку досліджень. Постійно зростаюча кількість виданих патентів 

на корисну модель у видавничо-поліграфічній галузі впродовж всього розглянутого періоду 

представлена у вигляді кумулятивної кривої на рисунку 2. 
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Рис. 2.  Діаграма співвідношень патентних розробок за роками 

 

Отже, аналіз літературних джерел та патентних баз, дає можливість стверджувати, що 

тематика шрифтів не втрачає актуальності, а навпаки набуває розмаху. 

Метою роботи є встановлення закономірностей впливу основних параметрів 

шрифтового оформлення на якість поліграфічної продукції . 

На основі проведеного ґрунтовного аналізу науково-фахової літератури та патентного 

пошуку визначено основні параметри оцінювання шрифтового оформлення поліграфічної 

продукції для чотирьох видів поліграфічної продукції та впливу шрифтів на її сприйняття. 

Перш за все, це  показники легкості читання тексту, які в свою чергу можна поділити 

на автоматизований індекс легкості читання (Automated Readability Index, ARI), формула 

шкільного тесту Флеша-Кінкейда (Flesch-Kincaid Grade Level) та  індекс Флеша (Flesch 

Reading Ease). 

Автоматизований індекс легкості читання (Automated Readability Index, ARI) 

заснований на підрахунку знаків, слів і пропозицій, і тому дозволяє контролювати процес в 

реальному часі.  

На відміну від нього, формула шкільного тесту Флеша-Кінкейда (Flesch-Kincaid Grade 

Level) вважає склади, і для проведення такої оцінки в реальному часі потрібно більше 

ресурсів. 

Інший параметр, що допомагає оцінити легкість сприйняття прочитаного - індекс 

Флеша (Flesch Reading Ease), що розраховується виходячи з кількості слів, пропозицій і 

складіва та допомагає визначити рівень складності контенту. Для більшості основних мов 

існує своя версія. Проте деякі веб-проектувальники відкрили для себе цей інструмент зовсім 

нещодавно, в видавництвах навчальної літератури та урядових агентствах його вже багато 

років використовують для оцінки складності матеріалу для учнів різних ступенів. [1] 

Текст, що володіє легкістю для читання, повинен бути і розбірливим, але одна 

розбірливість не робить текст легшим для читання. 

Визначено, що найбільш читабельним для дорослої людини текст, набраний 9 або 10 

кеглем на шпони в 2 пункту. Зручність набору для читання визначається шириною рядка, 

якістю паперу та обраним видом друку. Великі кеглі змушують «скакати» при читанні, але 

рекомендуються при ослабленому зорі, менші кеглі сприймаються з великим напруженням 

при розгляданні знаків. 
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Встановлено на основі аналізу літературних джерел допоміжні фактори впливу, а саме 

фізіологічний стан та особистий досвід читача, звичка (до певних гарнітур шрифтів або 

оформлення), ступінь освітленості приміщення та інше. 

Важливо відзначити, основною вимогою у виданнях великого обсягу, наприклад, 

наукових працях або національних енциклопедіях, є економічність шрифту. Для газети 

важливий економічний дизайн, що дозволяє легко маніпулювати інформацією та її обсягами. 

А для журналу важливий стиль, який би виділяв його серед інших, а також відповідність 

моді. У літературно-художній літературі важлива традиційність і легкість для читання, 

стримане вживання модних прийомів. 

Необхідно відзначити, що для набору книжок використовується дуже стримані по 

пластиці шрифти з помітними лише професійними  відмінностями. Це пов'язано з тим, що на 

протязі 300-500 сторінок, набраних 10 або 9 кеглем і призначених для послідовного і 

зосередженого читання, будь-які прикраси стають нав'язливим. Ознаками набраних гарнітур 

є ясність, простота, певна стриманість (навіть щодо курсиву) і серединність пластики, 

пропорції, насиченості. 

Наступний параметр - зручність при читанні, що залежить від безлічі перерахованих 

вище об'єктивних і суб'єктивних факторів, визначити у відсотках неможливо, це поняття 

суб'єктивне. Можна говорити про відповідність рівня зручності читання завданням 

конкретного видання. 

Важливо прагнути до максимального контрасту гарнітур за одним з вищезазначених 

параметрів - товщиною, нахилом або пластикою. 

Треба враховувати, що погляди на читабельність, прозорість, та й просто мода 

постійно змінюються, особливо в акцидентної типографії, і те, що здавалося неможливим 

вчора, цілком може стати модним завтра. 

Не варто забувати, що різні веб-сервіси можуть містити кілька відмінні один від 

одного версії однієї гарнітури. Шрифт, завантажений через один сервіс, може відображатися 

відмінно, а через інший - ледь відповідати потрібному якості. 

Крім програмного і апаратного забезпечення, контекст визначається типом 

інтерфейсу. Наприклад, в тематичних проектах (новинних порталах, журналах, електронних 

книгах та підручниках) рядки тексту повинні мати чітку структуру і видимий зв'язок, 

формуючи таким чином лінійну послідовність читання. 

Вибору шрифту, відповідного атмосфері, виду і настрою проекту, присвячено безліч 

уроків і посібників. Створювати потрібну атмосферу, будити емоції і виділяти бренд серед 

конкурентів. Типограф, або верстальник, дивиться на все під іншим кутом: він починає з 

утилітарних питань і цілей проекту і відштовхується від них. Для створення успішної, 

закінченою в усіх відношеннях роботи часто необхідно враховувати обидва підходи. 

По-перше, всі символи шрифту повинні бути намальовані в єдиному стилі. Вони всі 

повинні мати зарубки або не мати їх, моделювати малюнок, виконаний пером, або 

каліграфічне письмо. Не можна поєднувати в одному шрифті символи, що відносяться до 

різних способів малювання. Наприклад, шрифт, в якому букви і цифри мають зарубки, а 

додаткові символи (такі, як №, &, $), немає, як правило, повинен бути віднесений до 

категорії поганих шрифтів. 

По-друге, основні парамери символів, такі як контрастність, товщина основних і 

додаткових штрихів, висота малих і великих літер і основні пропорції знаків повинні бути 

однаковими у всіх символах. 

При цьому необхідно враховувати особливості зору, які вимагають вводити штучні 

спотворення геометрично правильних елементів для того, щоб вони виглядали геометрично 

правильними. Ці спотворення також повинні бути однаковими у всіх символах. 

По-третє, шрифт повинен володіти такими неочевидними властивостями, як 

рівномірність і ритмічність. Рівномірність шрифту означає приблизно однакову видиму 

насиченість рядки тексту. Рядок не повинна мати помітних темних або світлих плям; 

причому виконання цієї вимоги не повинно залежати від послідовності знаків у рядку. 
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Рівномірність шрифту досягається ретельно порівняльним опрацюванням форми знаків, що 

виключає появи надмірно світлих і темних, і відповідним визначенням метричних параметрів 

символів, таких як величина правого і лівого полів  і величини кернинга в парах символів [2]. 

Підсумовуючі вищевикладене, до основних параметрів оцінювання придатності  

гарнітур шрифтів відноситься чіткість, зручність при читанні, співрозмірність, оптимальні 

пробіли між літерами, пропорційність, емоційна характеристика шрифтів, шрифтова 

композиція.  
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