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Постановка проблеми
Ілюстрації активно включено

в комунікативний процес, який
здійснює книга. Виконуючи інфор-
маційну, емоційно-психологічну
та естетичну функції, вони є одним
з факторів, що забезпечують ці-
лісність як композиції, так і загаль-
ного ансамблю книги [1]. 

Ілюстрація, водночас, є пред-
метом мистецтва і результатом
художньої творчості, і відрізняєть-
ся від інших графічних і живопис-
них зображень тим, що створюєть-
ся на основі тексту і найбільш пов-
но розкривається тільки в кон-
тексті книги.

Тому, щоб сконцентрувати
в ілюстрації весь спектр її функ-
ціональності, художники вдають-
ся до різних технік і прийомів.

Одним з таких прийомів є ви-
користання в композиціях зоро-
вих ілюзій.

Такі майстри як С. Далі, М. Ешер,
В. Вазарелі, Р. Гонсалес та інші
використовували унікальну здат-
ність зорової системи «творити
помилки» для створення своїх
яскравих картин [2–10].

Вивченням ілюзій зору, в тео-
ретичному і практичному аспек-
ті, займаються психологи, меди-
ки, фізики та вчені багатьох га-
лузей науки [10]. Однак, знання
законів ілюзорного сприйняття
необхідно і в практиці мистецт-
ва, архітектури та дизайну.

В цілому, під зоровими ілюзія-
ми [2, 4] розуміють систематичні
помилки зорового сприйняття,
а також різні штучно створювані
зорові ефекти та віртуальні об-
рази, засновані на використанні
особливостей зорових механіз-
мів. До основних типів зорових
ілюзій відносяться: двоїсті зобра-
ження, зорові спотворення, ілюзії
сприйняття глибини та розміру,
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ілюзії руху, кольору і контрасту,
фігури що здаються і неможливі
фігури, перевернуті картинки
та картини, що стежать, ефект
перцептивної готовності, розпі-
знавання образів, співвідношен-
ня фігури та фону, ефект післядії
та інші [2–8, 10].

Проведений аналіз показує,
що зображення на базі ілюзій ти-
пу «зорових спотворень» (рис. 1,
а–г) з успіхом використовуються
для декорування інтер’єрів та екс-
тер’єрів, будівель та в дизайні
одягу. Їх застосування вимагає
бездоганної точності, максималь-
ного наближення до оригіналу [2,
6–8]. Тому, для таких зображень
важливим стає не тільки емоцій-
на і художня точність, а й мате-
матична точність.

На рис. 1, д–з художньо-об-
разні ілюстрації створено з вико-
ристанням зорових ілюзій типу
«подвійні зображення», що при-
зводить до посилення загально-
го враження за рахунок зорових
образів, що змінюються. Тут від-
бувається не пасивне розкриття

сюжету, а творча переробка та
інтерпретація його художником.
Відрізняються ці ілюстрації стри-
маністю колірних і графічних рі-
шень.

Зображення з використанням
ілюзії сприйняття розміру, що на-
ведено на рис. 2, а–г, підпоряд-
ковуються певним законам, які по-
винен знати та враховувати худож-
ник при розробці ілюстративного
ряду видання.

Наприклад, з точки зору пси-
хології [4, 10], найкращим для
сприйняття вважається не ізоме-
тричне, а перспективне зобра-
ження предмета, оскільки воно
характеризує не тільки положен-
ня предмета в просторі, але і його
глибину (рис. 2, б).

Важлива властивість ілюстра-
цій, з використанням ілюзій типу
«співвідношення фігури та фону»
(рис. 2, д–з), — це емоційний
вплив на читача, коли зображен-
ня проявляє себе не тільки як
самостійна художня форма, але
ще як повноправний елемент
ансамблю книги.
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Рис. 1. Приклади зорових ілюзій: а–г — зорові спотворення; 
д–з — подвійні зображення
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В ілюзіях кольору і контрасту
(рис. 3, а–г) інформаційні влас-
тивості кольору дозволяють роз-
ширити безліч оформлювальних
рішень. Наприклад, використан-
ня контуру в зображенні на рис.
3, в, додає в оформлення стро-
гості, і призводить до полегшен-
ня сприйняття інформації порів-
няно з зображенням на рис. 3, г.

В ілюзіях типу «фігури, що
здаються» (рис. 3, д–ж) та ілюзіях
з «ефектом післядії» (рис. 3, з)
використовують інформаційний
ефект, який буде залежати від того,
наскільки повно, точно і швидко чи-
тач зможе сприйняти інформацію.

Створюючи ілюзії, досвідчений
художник одразу задає напрямок

д е ж з

Рис. 2. Приклади зорових ілюзій: а–г — ілюзії сприйняття розміру; 
д–з — співвідношення фігури та фону
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Рис. 3. Приклади зорових ілюзій: а–г — ілюзії кольору і контрасту; 
д–ж – фігури, що здаються; з — ефект післядії
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руху погляду і може сфокусува-
ти увагу читача на потрібному
фрагменті.

Повною мірою ці можливості
розкриваються в зображеннях
з використанням ілюзій сприйнят-
тя глибини (рис. 4, а–г), які широ-
ко використовуються як у графіч-
ному дизайні, так і в дизайні ін-
тер’єру, промисловому дизайні,
архітектурі, стріт-дизайні тощо.
Для таких зображень необхідно
детально продумувати компози-
цію, тому що композиційний по-
рядок сприяє цілковитому втілен-
ню задуму автора і визначає їх
естетичну перевагу та вагомість
як явища мистецтва.

У зображеннях, наведених на
рис. 4, д–ж, використано «ілюзії
руху» [2, 6–8], де всі елементи
підпорядковані одній функції —
сприяти сприйняттю руху. Есте-
тика подібних композицій поля-
гає в правильному виборі масш-
табів зображень, ракурсів, розрі-
зів, а також у гармонійних колірних
і графічних рішеннях та вдало
підібраною технікою виконання.

Ефект перцептивної готовно-
сті, використаний в зображеннях
на рис. 5, а–б, пов’язаний, перш
за все, з відбором читачем не-
обхідної інформації. Завдання
художника в даній ситуації — зу-
міти відібрати те що буде шука-
ти читач у зображенні та офор-
мити його належним чином. 

Зорові ілюзії типу «переверну-
ті картинки» [6–8], (рис. 5, в–г), —
завдяки особливості їх сприйнят-
тя, надають динамічний характер
інформації, зміну композицій, і,
найбільше, підходять для оформ-
лення книг та ігор для дітей.

Ще один вид зорових ілюзій,
розпізнавання образів, наведено
на рис. 5, д–ж, — складний і різ-
номанітний за стилем виконан-
ня, слід використовувати в тих
випадках, коли передбачається
зчитування з нього заздалегідь
обумовленої інформації.

При розробці подібних зобра-
жень необхідно враховувати, що
цілі форми зчитуються швидше
дрібних, тому бажано, щоб основ-
не зображення було створено
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Рис. 4. Приклади зорових ілюзій: а–г — ілюзії сприйняття глибини; 
д–ж — ілюзії руху; з — неможливі фігури
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великими формами, а приховані
зображення — розрізняються
легше, якщо деталі, що їх утворю-
ють, збільшуються зліва направо
або знизу-вгору. Крім того, необ-
хідно використовувати невелику
кількість фрагментів на зображен-
нях, щоб можна було охопити ці-
ле, одним поглядом (рис. 5, е).

Строгість і академічність оформ-
лення зображень з використан-
ням ілюзій, типу «розпізнавання
образів» (рис. 5, ж), сприяють пе-
редачі подібних ілюзій, а функція
кольору в таких ілюстраціях до-
помагає, за кольоровою гамою
зображуваних об’єктів, відокреми-
ти їх від фону. Розподіл зображен-
ня на своєрідні кольорові шари,
(рис. 5, д), шляхом складного
переплетення ліній, ускладнюють
процес розпізнавання.

Ілюстрації, в яких використо-
вуються перераховані вище ефек-
ти зорових ілюзій, зустрічаються
не так часто, тому що їх розроб-
ка досить трудомістка і вимагає
певних знань в області математи-

ки, фізики та психології. Однак,
створення ілюстрацій, на основі
зорових ілюзій значно розширює
зображуваний образний ряд.
Тому, будь-які спроби створення
таких ілюстрацій — є цікави-
ми та актуальними.

Мета роботи
Вивчення зорових ілюзій для

їх використання в практиці ілю-
стрування.

Результати проведених 
досліджень
Для дослідження були віді-

брані ілюстрації з використанням
наступних видів зорових ілюзій:
подвійні зображення; співвідно-
шення фігури та фону; ілюзії
сприйняття глибини; неможливі
фігури; перевернуті картинки;
розпізнавання образів, виконані
Осипової Т. Г., Цахом В. В.,
Шаповаленко М. В. і студентами
кафедри графіки.

На рис. 6, а–д, наведено при-
клади досліджуваних зображень

д                                 е ж з

Рис. 5. Приклади зорових ілюзій: а–б — ефект перцептивної готовності;
в–г — перевернуті картинки; д–ж — розпізнавання образів; з — картини,

що стежать
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з використанням зорових ілюзій
типу — подвійні зображення.
Серед яких, ілюстрація «Портрет
Доріана Грея» до однойменного
роману О. Уайльда (авт. Т. Осипова).
Вибір персонажа обумовлений
іронією образу і його роздвоєн-
ням у часі. Так, риси справжнього
обличчя Доріана Грея, яке при-
ховано, передано чорними вираз-
ними штрихами, що імітують пас-
ма волосся, а видимий вигляд
переданий тонкою лінією. Залеж-
но від перцептивної установки
ми побачимо, або молоду людину,
або старця. Створюючи портре-
ти відповідно різним рокам життя
героя можна передати час шля-
хом різної глибини прояви образу.

На рис.6, б, в, представлено
варіант асоціативної картинки —
«сон», що передає стан і реаль-
ний об’єкт — миша. Ілюзія сприй-
няття в цьому випадку пов’язана
з розпізнаванням слова, закодо-
ваного в малюнку.

У сприйнятті зорових ілюзій
втілених як у текстових, так і гра-

фічних формах — велику роль
відіграють контур, розмір і колір.
Встановлено, що знаки, контур
яких утворений прямими лініями,
розпізнаються найбільш швидко
і точно. Цифри та букви, в графіч-
ному зображенні яких використа-
но криві лінії (6-8-9; Б-В-Д та ін.),
будуть викликати труднощі при
розпізнаванні та зчитуванні. Роз-
мір знака теж впливає на швид-
кість сприйняття — знаки більші
за розміром, сприймаються швид-
ше і з меншою кількістю помилок.

Зображення, наведені на рис.
6, д (авт. М. Шаповаленко), де ви-
користано ілюзії типу «розпізна-
вання образів», являють собою
масштабні композиції, які можуть
розширити сприйняття інформа-
ції в книзі, і беручи до уваги за-
кони психології, ефективно спря-
мувати увагу читача в потрібне
русло.

Ілюзії (рис. 6, ж, з; авт. В. Цах),
здатні підсилити дію, яку здійсню-
ють текст та ілюстрація, розкрити
перед читачем нові грані світу,
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Рис. 6. Приклади зорових ілюзій: а–д — подвійні зображення; 
д — ефект післядії; е–з — розпізнавання образів
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налаштувати його на подальше
поглиблення в текст. Художник
створив таку композицію, яка за-
хоплює читача, змушуючи його
зацікавитися твором.

Приклади на рис. 7, а, б —
ілюструють зображення з вико-
ристанням ілюзії сприйняття гли-
бини, стосовно тексту і форми.
Тут активно використано горизон-
тальні лінії для створення об’єму.
Причому залежно від перцептив-
ної установки, букви та локальні
форми сприймаються або опук-
лими, або заглибленими.

В ілюстрації наведеної на рис.
7, в, г, використано зорову ілю-
зію типу розпізнавання образів:
книга/будинок. Композиційно
це виглядає як один елемент, і бу-
дучи єдиним у площині, замикає
на себе всю увагу читача. Суть
подібної композиції — визначаєть-
ся зоровим центром. Віддаляючи
або наближаючи елементи до зо-
рового центру, художник управляє
моментом сприйняття ілюзії.

При оцінюванні відібраного
ілюстративного матеріалу важ-
ливо визначити, наскільки вико-
ристані в ілюстраціях зорові ілю-
зії, зрозумілі, тому, що найменші
труднощі при їх сприйнятті приз-

водять до втрати додаткового
часу читача. Крім цього, до ілюст-
рацій ставляться вимоги щодо
краси, гармонії образотворчого
матеріалу, тобто ефект сприйнят-
тя, а також доцільності, наскіль-
ки чітко ілюстрації асоціюються
з контекстом.

Отже, разом, ці показники ві-
дображають якість створених
ілюстрацій, їх гармонійність.

Надалі, з використанням ме-
тоду експертних оцінок [11, С.
242] зображення оцінювали за
такими параметрами як час ви-
явлення ілюзії, ефект сприйняття,
доцільність. Таким чином, експерт-
не опитування, проводилось на
базі аналізу зображень за трьо-
ма показниками. 

Зміст даного опитування пе-
редбачав вивчення характерис-
тик зображень як об’єкту дослі-
джень, первинну обробку отри-
маних даних і попередню оцінку
рішень.

В ході експертного опитуван-
ня респондентами були експер-
ти — професійні художники, сту-
денти кафедри графіки та мене-
джери ніяк не зв’язані з худож-
ньою діяльністю.

а б в г

Рис. 7. Приклади зорових ілюзій: а, б — ілюзії сприйняття глибини; 
в, г — розпізнавання образів



Кожен член експертної групи
заповнював спеціально розроб-
лену анкету, в якій було вказано
перелік властивостей об’єкту
досліджень, підсумки визначення
важливості властивостей цього
об’єкту (порядкові номери влас-
тивостей за значимістю — ранги),
бали, що оцінюють вплив кож-
ного показника на гармонійність
зображення.

В анкеті перший номер (пер-
ший ранг) присвоювався найбільш
важливій властивості з точки зо-
ру експерта. Наступний, другий
порядковий номер присвоював-
ся менш важливій властивості
і далі в порядку убування важно-
сті властивостей. Потім експерт
оцінював ілюстрації за трьома
параметрами за 5ти-бальною
шкалою, де 5 — оптимальний ва-
ріант, 1 — найменш вдалий ва-
ріант.

Відповідний бал проставляв-
ся по кожній властивості, після
ретельного дослідження зобра-
ження. Найбільш важливу влас-
тивість визначали за коефіцієн-
том важливості властивості.

За результатами оцінки якості
ілюстрацій виводили середню
арифметичну оцінку кожної вла-
стивості і в цілому середній бал
для зображення. 

Отже встановлено, що за да-
ними експертної оцінки, найбільш
важлива властивість, яка отрима-
ла перший ранг — це час вияв-
лення ілюзії. 

Про пріоритет цієї властиво-
сті, свідчать результати і бальної
оцінки зображення. Оптималь-
ною, з точки зору впливу цього
і інтегрального показників, є зо-
браження з використанням зо-
рових ілюзій типу «перевернуті
картинки» (рис. 5, в, г). Други-

ми, за цим показником, є зобра-
ження з ілюзіями сприйняття
глибини (рис. 4, а–г; рис. 7, а, б),
і третіми, в цьому списку, є ілюзії
типу «подвійні картинки» (рис. 1,
д–з; рис. 6, а–д).

Максимальні бали за іншими
показниками мають: за ефектом
сприйняття: зображення (рис. 1,
д–з; рис. 6, а–д), в яких вико-
ристано ілюзію типу «подвійні
картинки»; на другому місці —
розпізнавання образів (рис. 5,
д–ж; рис. 6, е–з; рис. 7, в, г); за
доцільністю — зображення (рис.
1, д–з; рис. 6, а–д) з ілюзіями
типу «подвійні картинки»; далі
ілюзіями сприйняття глибини
(рис. 4, а–г; рис. 7, а, б) і (рис. 5,
в, г), в який використано ілюзію
типу «перевернуті картинки».

Необхідно відзначити, що се-
ред респондентів швидше впо-
ралися професійні художники та
студенти кафедри графіки, склад-
ніше було менеджерам, ніяк не
пов’язаним з художньою діяль-
ністю, тому що тільки самостійно
малюючи ілюзорні картини, мож-
на оцінити всі тонкощі необхідні
для їх створення.

Сприйняття ілюзій підпоряд-
коване певним законам, які по-
винен знати та враховувати ху-
дожник при створенні ілюстра-
тивного ряду видання. Порівняно
зі звичайними ілюстраціями,
зображення з використанням
зорових ілюзій щодо швидкості
та точності сприйняття інформа-
ції менш ефективні, що частково
компенсується більшою їх ви-
разністю.

Таким чином, використання зо-
рових ілюзій в ілюстраціях доз-
волить створювати художні образи,
які зможуть впливати не тільки
на почуття, але і на уми людей.
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Висновки
1. Надано методичну оцінку

факторів, що впливають на сприй-
няття ілюстрацій з використання
зорових ілюзій; встановлено,
що оптимальними для сприйнят-
тя різними категоріями читачів
є зображення з ілюзіями типу
«подвійні зображення».

2. Встановлено, що деякі ти-
пи зорових ілюзій досить склад-
но застосувати в ілюструванні.
Поки це досить новий напрямок
порівняно з більш традиційними
прийомами, тому, вивчивши та

проаналізувавши можливості зо-
рових ілюзій, можна знайти дієві
способи, щоб створити якісну,
яскраву та ефективну ілюстрацію.

3. Розроблено ілюстрації з ви-
користанням зорових ілюзій: по-
двійні зображення; співвідношен-
ня фігури та фону; ілюзії сприй-
няття глибини; неможливі фігури;
перевернуті картинки; розпізна-
вання образів, можуть стати ос-
новним елементом успішного
оформлення видань, шляхом
створення цікавої структури та
ритму.
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The possibilities of using visual illusions as the main elements 
of composition in illustration are considered; revealed their 
ability to concentrate in illustrating all its functions, which 

makes it possible to ensure the integrity of both the compo-
sition and the entire ensemble of the book.

The illusions of vision type were studied: dual images; ratio 
of shape and background; illusions of depth perception; impos-

sible figures; inverted pictures; pattern recognition — for the
purpose of their use in illustration practice.

Indicators are identified that affect the quality and harmony 
of illustrations created using visual illusions. The priority 

of such an indicator as the time of illusion detection has been
established. 

Keywords: optical illusions; illustration; book design; 
graphic design; composition; artistic images.
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