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Тема уроку: Оформлення візитки. 

  Дизайн візиток 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми темами; 

уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, ознайомити учнів із 

шрифтами; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, тренувати 

увагу, пам'ять; виховувати професійну культуру, уважність, старанність, 

вміння зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріали уроку: 

 

Візитка – сучасний спосіб справити хороше перше враження на бізнес-партнерів чи 
потенційних клієнтів. Вона має привертати увагу і одночасно подавати максимально 
важливу інформацію про вашу компанію. Як зробити так, щоб сама ваша візитна картка 
зберігалась в гаманці замість того, щоб піти в смітник? Сьогодні ми поділимося з вами 
секретами створення ідеальної візитки. 

Візитна картка (візитівка) – традиційний носій контактної інформації про людину чи 
організацію. 

Візитівки умовно поділяють на три види. 

 



 

Особливості та види візитних карток 

Візитка – це обличчя вашого бренду, яке допомагає створити позитивний Імідж та 
привернути увагу потенційних клієнтів. Вже кілька десятків років обмін візитними картками 
вважається своєрідним ритуалом і часто є основою бізнес-знайомств. 

Сьогодні візитні картки можна зустріти будь-де – їх виготовляють для салонів краси, 
медичних закладів, спортивних комплексів, служби таксі, магазинів, ремонтних робіт тощо. 

Створити візитку можна власноруч або за допомогою досвідчених дизайнерів. Наприклад, 
замовити друк візиток в типографії Форвард Прінт можна, скориставшись конструктором, 
який розташований на сайті. Через нього ви можете обрати місце розташування тексту, 
логотипу тощо. 

Дану поліграфічну продукцію можна розділити на декілька категорій: 

• Корпоративні чи ділові візитки – такі картки описують сферу діяльності окремої 
компанії. На них обов'язково потрібно розмістити інформацію стосовно надання 
послуг чи асортименту товарів, контакти (телефони, адреси, посилання на сайт). 

• Персональні. По-іншому їх ще називають особистими. Такі карточки містять 
інформацію про конкретну людину та служать для знайомства з бізнес-партнерами 
чи потенційними клієнтами. 

• Рекламні візитки – невеликі карточки, які розказують про майбутні події, акційні 
пропозиції тощо. 

Правила оформлення візитки 

Як оформити візитку, щоб отримати максимально позитивний результат? Ось 5 основних 
правил, що допоможуть вам виділитись з натовпу конкурентів та створити стильну, 
унікальну та інформативну поліграфічну продукцію: 

• Використовуйте обидві сторони карточки. Аби донести всю інформацію, одної 
сторони може бути мало. При цьому не обов’язково перевантажувати текстом 
візитку з двох її сторін. Так, наприклад, на одній стороні ви можете розташувати 
перелік послуг, контактні дані (адреси, номери телефонів, посилання на сайті чи 
сторінки в соцмережах), а на іншій зробити красиве оформлення, помістивши на 
картку назву й логотип компанії та девіз бренду. 

• Не потрібно перевантажувати картку інформацією. Візитка сама по собі – невеликий 
виріб, тому на ній вміщується обмежена кількість даних. Окрім того лишити вільне 
місце для того аби інформація сприймалася легше. 

• Не використовуйте складних речень. Окрім того, що тексту має бути небагато, він 
також має бути ще й доволі простим, щоб його легко можна було зрозуміти, 
читаючи візитку на ходу або в транспорті. Адже навряд чи людина сяде вивчати 
карточку ввечері за чашкою чаю. 

• При створенні дизайну керуйтеся особливостями вашої цільової аудиторії. Вивчіть 
вік, стать, рід діяльності потенційних клієнтів – так легше буде зрозуміти, який колір 
використовувати, які шрифти підібрати та як вибудовувати речення. Адже 

https://forwardprint.com.ua/our-servises/ofsetnaya-pechat/vizitki


зрозуміло, що тексти для магазину дитячих іграшок та юридичної компанії мають 
суттєво відрізнятися. 

• Якість в усьому. Звертайте увагу на матеріали, з яких виготовляються візитки. Вони 
мають бути міцними та довговічними. Додатково можна використати ламінування – 
це дозволить картці зберегти первинний зовнішній вигляд якомога довше. В 
жодному разі не використовуйте занадто тонкий картон. Адже часто візитки 
зберігаються в кишенях чи сумках, внаслідок чого можуть помітно пошкодитись. 
Щільна і міцна поліграфічна продукція підвищує престиж бренду та демонструє 
вашу серйозність. 

Візитки сьогодні вважаються популярним способом комунікації. Їх використовують при 
знайомстві та з рекламною метою. А все тому, що сучасне обладнання дозволяє 
експериментувати з зовнішнім виглядом поліграфічної продукції, перетворюючи маленьку 
карточку в ефективний маркетинговий хід. Дотримуючись усіх перерахованих вище 
рекомендацій, ви зможете оформити візитку, яка зацікавить потенційних клієнтів та 
приверне їх увагу до вашої діяльності. 

 

ДИЗАЙН ВІЗИТОК. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 

ВІЗИТОК. ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДІБРАТИ КОЛІР І ШРИФТ 

ДЛЯ ВІЗИТКИ 
Замовляючи дизайн візиток необхідно пам'ятати, що кожна дрібниця має значення: 
основний колір (фон для візитки), поєднання кольорів на вибраній картинці між собою і з 
фоном, характерний шрифт, розташування і гармонія елементів - усе це основа першого 
враження про Вас і компанії. Ваша рекламна продукція має величезне значення для 
подальшого бізнесу як при першому знайомстві з потенційним клієнтом, так при 
подальших зверненнях до Вас, тому використовувані кольори повинні посилати правильні 
повідомлення в підсвідомість людей. Фірмовий блокнот, бланки, конверти, візитні картки і 
навіть упаковка продукту, що випускається, повинні відбивати єдиний образ бренду. 

Колір є основою візуального середовища, тому при виборі фону для візитки, ви повинні 
розуміти психологічне значення кожного з кольорів для маркетингу. Звичайно Ви можете 
проявити індивідуальність при виборі, але не здійснюйте помилок, покладаючись на свій 
улюблений відтінок, він може просто не підходити до вашого ділового іміджу або напряму 
діяльності компанії. Зверніть увагу на інфографіку (Кликніть по картинці нижче, щоб 
розглянути детальніше схему) - там відбиті значення основних кольорів, що допоможе 
Вам у виборі кольору візитки, а також принципи їх поєднання, - використайте ці знання для 
комбінації відтінків. 



 
Контрастні кольори на візитці прийнято використати для привертання уваги і розставляння 
акцентів : зелений і червоний, тобто протилежні в крузі кольори. Поєднання з трьох 
кольорів передасть динаміку зображення, вони знаходяться в крузі на однаковій відстані.  

Шрифти для візиток 
Не поглиблюючись в складні класифікації, розглянемо основні шрифти для візиток, в 
основному вони характеризуються присутністю зарубок, які як правило полегшують 
швидкість читання. Основні характеристики і топ шрифтових виборів дивитеся на 
запропонованій схемі. 
Рукописні шрифти не бажано використати в дизайні візиток оскільки основна маса з них 
погано читається, але проте вони можуть зробити цікавим дизайн з мінімальною кількістю 
елементів, де основна увага буде на красиво накресленому прізвищі - це прийнято 
використати на особистих візитних картках. 



Офіційні шрифти для корпоративних візиток як правило із зарубками. Важливо щоб 
вибраний для картки шрифт міг бути прочитаний на відстані витягнутої руки, і пам'ятаєте: 
не варто поєднувати в одній візитці більше 3 - х різних шрифтів. 

Оформлення візиток має на увазі правильну організацію простору 
: 
• Єдність і зв'язок усіх елементів дизайну, впорядкованість і композиція. 
• Важливо виділити головне - композиційний центр і напрям. 
• Красива візитна картка помітна відразу. 
• Необхідно дотримуватися ієрархії і правильно розставити акценти. 
• Читабельність і швидкість сприйняття інформації. 
• Відповідно в сусідній колонці на картинці Ви дізнаєтеся чого слід уникати в дизайні візиток 

(безладне розташування елементів, хаос; незв'язність, нудний макет, не передавальний ніякого 
настрою; інформаційний шум, відсутність акцентів; нечитабельність). 

Практична робота: 

1. Для виконання знадобиться 1 листи формату А4. 

2. На форматі А4 виконати оформлення візитки учня: 

 



 

 



 

 

 

Фото виконаної роботи переслати на ел.почту:  maletz_natasha@ukr.net 
або телеграм +3 8066 28 78 117 

 

Перевірка знань: 

1. Що таке шрифт ? 

2. Що таке візитка 

3. Які елементи букв ви знаєте? 

4. Охарактеризуйте шрифт Зодчого? 
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