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Тема уроку:  Логотип. Його оформлення 

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: 

Світом правлять бренди. З цим твердженням складно посперечатися. Жодна 
торгова марка не змогла б оволодіти умами і серцями людей, не маючи фірмового стилю. 
Дизайн логотипу — його невід'ємна частина. З цієї стати ви дізнаєтеся, що є ця крихітна 
картинка, як здійснюється розробка логотипів, чому вони такі значимі для сильних 
компаній. 

 
Що таке логотипи компанії і для чого вони потрібні сайту і бізнесу 
Хтось з великих сказав: "Якщо бізнесу немає в Мережі, його немає зовсім". 

Проводячи паралелі з логотипом, можна стверджувати, що не маючи крутої ідеї для 
логотипу, компанії складно бути впізнанною. А це — основа її популярності. 

Для довідки. Логотипи компанії є графічним зображенням у вигляді тексту (букв, 
цифр), символу або емблеми. Це візитна картка і одночасно обличчя бізнесу, тому 
далекоглядні організації витрачають не їх створення колосальні суми. 

Тепер ви знаєте, що таке логотип, самий час розглянути, цілі і специфіку його 
створення. 



 
Які завдання і функції виконують логотипи компанії 
Це багатофункціональний елемент. Продумані логотипи компанії переслідують 

одночасно декілька цілей. Ось ключові: 
• Узнаваемость торговой марки. У человечества сложился стереотип: 

знакомое — это неопасно, то есть хорошо. По этой причине маркетологи очень любят 
массированное медиа-давление, стараясь сделать всё, чтобы лого был всегда на виду. 

• Досягнення маркетингових цілей. Дизайн логотипу розробляється 
цілою командою різнопрофільних фахівців. Наслідком роботи професіоналів є принт, 
здатний транслювати цінності організації. 

• Настроєння від конкурентів. Одна з ключових завданням компанії — 
виділитися на загальному фоні. Дизайн логотипу допомагає реалізувати це блискуче. 

• Можливість маніпулювати свідомістю людей. Якщо замислитися, 
кожен згадає, що побачивши на постері або білборді скляночку кави, ловив себе на 
думці про бажання випити гарячий напій. Згадка гамбургера, що своєчасно попалася, 
посилює відчуття голоду. Щодня витрачаються мільйони, щоб логотипи компанії 
асоціювалися з товарами або послугами, які вони пропонують. 

• Підвищення клієнтської лояльності. Доведено, що зображення 
сприймається краще, ніж текст. Якщо картинка зроблена в правильно підібраних 
кольорах, продумана, вона подобається. У тому числі на підсвідомості, що 
проектується на продукт/послугу. 

Як бачите, це не лише картинка. Маленька эмблемка несе значиме навантаження, 

переслідуючи безліч цілей. Тому мистецтво створення логотипів доступне не кожному. 

 



Логотипи компанії : основні типи 

Створення емблеми — копіткий тривалий процес. Може здатися, що успіх 

безпосередньо залежить від творчих здібностей дизайнера, досвіду, креативного підходу. 

Це так, але частково, потрібно розуміти, що без фундаментальних знань не обійтися. Усі 

логотипи компанії діляться на п'ять основних різновидів: 

• Текстові. Це фірмові шрифти або букви, що створюють стійкі асоціації з брендом. Ідеї 

логотипів часто доповнюються примітивними смайлам або змістовнішими эмодзи. 

• Символічні. Легко сприймаються, створюють потрібні образи у свідомості. 

Побачивши надкушене яблуко, навряд чи ви подумаєте про щось, окрім iPhone. Дизайн 

логотипу пропелера BMW або подвійної арки Макдоналдса говорить про це ж. 

• Комбіновані. Є гармонійним поєднанням двох попередніх різновидів. При грамотній 

розробці об'єднує переваги зображення і тексту. 

• Буквено-цифрові. Дизайнери говорять: "Коли ми створюємо логотип такого роду, 

зазвичай використовуються перші букви назви". Це своєрідні ініціали, які дають 

можливість ефектно презентувати торгові марки із складними назвами. 

• Емблеми. Один з найскладніших типів. Це обумовлено необхідністю створення 

привабливої унікальної художньої форми, в яку поміщена назва. 

Тепер у вас є розуміння того, як оформити логотип в контексті різновидів, але цих 

знань ще недостатньо для створення потужної картинки. 

 

Яким мають бути логотипи компанії 

Універсального рецепту створення логотипу №1 не існує. Нішева спрямованість 

фірми, особливості продукту, споживача, глобальний курс на персоналізацію — усе це 

робить ефективним тільки індивідуальний підхід. Але існують загальні правила створення 

логотипу, якого слід дотримуватися. Згідно з ними зображення має бути: 



• Простим. Дэниел Канеман стверджує, що підсвідомий стереотип "складне = 

погане" невигубний. Потенційному клієнтові ніколи вникати в суть послань, він 

пересичений інформацією і не горить бажанням докладати хоч якихось зусиль. 

• Інформативним. Думаючи про те, яким має бути логотип компанії, потрібно 

встановлювати зв'язати з продуктом фірми, її філософією, принципами, місією або назвою. 

• Емоційним. Почуття і емоції мають первинне значення для людини. Якщо 

йдеться не про військовий батальйон, їм варто бути позитивними. 

• Оригінальним. Основи створення логотипу пропонують подумати про 

унікальність. Інакше можна зіграти на руку конкурентам. 

• Масштабованим. Ідеї логотипів презентуються в різних форматах, повинні 

однаково добре виглядати на білборді, сайті, дрібній сувенірній продукції. 

Щоб створити свій логотип правильним в усіх відношеннях, слід дотримуватися 

базових правил типографики. Вони регламентують сполучуваність кольорів, шрифтів, 

контрасти, включають правило золотого перерізу. 

Логотипи компанії: колір вирішує 

Один з первинно важливих параметрів. Його слід підбирати, виходячи з 

особливостей споживачів і продукту. Логотипи компаній дитячої спрямованості доцільно 

робити в ніжних відтінках, а брендів, орієнтованих на чоловіків, — у брутальних, таких, що 

іноді викликають. Торгові марки орієнтовані на природність і екологічність, віддають 

перевагу різним відтінкам зеленого, а що мають відношення до води — блакитного. 

Зв'язок очевидний. 

Логотипи компанії: шрифт має значення 

Тут теж актуальний принцип "чим простіше, тим действенней". Слід вибирати 

чіткі, легко читані шрифти. Забудьте про витіюваті варіації. Історія розвитку усіх без 

виключення успішні корпорації свідчить про їх прагненню до спрощення. У свідомості 

людей просто = добре. В ході створення логотипу не забувайте про це. 



 

Дизайн логотипу : створення і етапи робіт 

Необізнані обивателі з великою часткою вірогідності не знають, як створити 

логотип. Такого роду діяльність дуже вузькопрофільна, тому вимагає наявності 

спеціальних знань, навичок. Але за бажання і наявності часу розібратися зможе кожен. 

Розробка логотипів включає наступні етапи: 

1. Концепція. Оптимально, коли ідеї логотипів народжуються на основі 

ТЗ і заповненого брифа. У такому разі концепція враховуватиме особливості ЦА, 

компанії, продукту, побажань замовника. 

2. Візуалізація. Як намалювати логотип — справу фахівця. Він може 

зробити це від руки або в програмі. Зазвичай створюються декілька варіантів. 

3. Узгодження. Внесення правок і доопрацювання — звичайна практика. 

Затверджений варіант майже завжди сильно відрізняється від запропонованого 

спочатку. 

4. Тестування. На цьому етапі треба зрозуміти, як зробити логотип таким, 

що однаково добре відображається на різних носіях. Для цього він створюється в 

різних форматах і розмірах. 

Процес трудомісткий і специфічний, тому питання створення логотипу краще 

довірити професіоналам. 



 

Популярні помилки в процесі створення логотипу 

Логотипи компанії без належного опрацювання часто стають ворожим 

диверсантом замість надійного соратника. Щоб цього не сталося, експерти не 

рекомендують використати: 

• Кліше. Ідеї логотипів, засновані на штампах, побічно свідчать про 

недоумкуватість, а в площині взаємовідносин бренду з клієнтами — про неповагу до 

останніх. 

• Копипаст. Це найпростіший шлях створення логотипу, але він майже 

завжди тупиковий, оскільки багатий втратою довіри. 

• Растровий формат. Доцільніше зберігати малюнок у векторному, це 

полегшить масштабування. 

• Наявність великої кількості деталей. Складна графіка, багато 

кольорів, різні шрифти — це знецінює логотипи компанії. 

• Послуги сумнівних фахівців. Якісний продукт не може коштувати 

дешево, логотип — не виключення. Ціна послуг топових дизайнерів бачиться 

позамежною, але такі інвестиції окупаються дуже швидко. 

Уникайте цих помилок і усе вийде. 



 

Логотипи компанії : 5 секретів створення ідеального зображення 

Щоб логотипи компанії змогли повною мірою виконати свою місію, вони повинні 

відповідати ряду вимог. Для цього експерти пропонують наслідувати прості рекомендації: 

1. Керуйтеся принципами мінімалізму. Концепція має бути максимально 

простою, кількість елементів — мінімальним. 

2. Орієнтуйтеся на ЦА. Для створення логотипу з вау-эффектом треба 

ретельно вивчити потенційних клієнтів, скласти гранично чіткий аватар. 

3. Продумайте кольори і шрифти. Їм слід транслювати саме те посилання, 

яке компанія хоче презентувати на своїй візитці. 

4. Пам'ятайте про фірмовий стиль. Логотип для сайту — це тільки його 

частина. Не забувайте, що символіка красуватиметься на канцтоварах, вивісках, 

упаковках, білбордах. 

5. Будьте оригінальними. Усе геніальне просто, але його треба подати 

крізь призму сприйняття цінностей і філософії бренду. Тоді логотипи компанії 

працюватимуть. 



 

Резюмуючи, можна зробити висновок: правильні логотипи компанії повинні 

створювати профі. 

Практична робота: 

1. Для виконання знадобиться 1 листи формату А3. 

2. На форматі А3 виконати логотип КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО КОЛЕДЖУ 

«СИНЕРГІЯ»: 

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. Які елементи букв ви знаєте? 

3. Охарактеризуйте шрифт Зодчого? 
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