
Курс	  Сценарій	  та	  Розкадровка	  Коміксів	  
	  
	  

	  
	  
Цей	  курс	  про	  те,	  що	  комікси,	  як	  і	  будь-‐яка	  інша	  історія	  починаються	  зі	  слова…	  	  
Тобто	  сценарія.	  	  
	  
Сценарій	  –	  це	  історія	  викладена	  у	  конкретному	  форматі,	  за	  яким	  можна	  визначити	  тему,	  
ідею	  та	  концепцію	  історії.	  
	  
Розкадровка	  –	  це	  наступний	  етап	  створення	  коміксу,	  який	  розповідає	  історію	  візуально.	  
	  
Курс	  для	  тих,	  хто	  задумав	  створити	  свій	  комікс,	  знайшов	  ідею,	  але	  не	  знає,	  як	  скласти	  
історію.	  Для	  тих,	  хто	  знає	  про	  	  що	  історія,	  але	  не	  може	  розказати	  її	  візуально.	  Для	  тих,	  хто	  
хоче	  отримати	  професійні	  навички	  розкадровки,	  як	  для	  коміксу,	  та	  і	  для	  кіно	  (є	  
відмінності,	  але	  навички	  ті	  самі).	  
	  
	  
ІДЕЯ	  КУРСУ	  

	  
Курс	  Сценарій	  та	  Розкадровка	  коміксів	  допоможе	  Вам	  
візуалізувати	  Ваші	  творчі	  задуми.	  	  На	  курсі	  ми	  дізнаємось,	  що	  
таке	  сценарій,	  чим	  сценарій	  для	  коміксів	  відрізняється	  від	  
інших	  сценаріїв,	  як	  зробити	  історію	  цікавою	  для	  Вашої	  
аудиторії,	  	  скільки	  етапів	  промальовки	  проходить	  сторінка,	  що	  
за	  професія	  pencilier	  і	  які	  задачі	  вони	  виконують.	  
	  
	  
На	  курсі	  буде	  багато	  практики.	  Ми	  будемо	  писати	  та	  малювати	  
переважно	  на	  заняттях.	  Теоритичну	  базу	  будемо	  відразу	  
вкладати	  у	  роботу	  над	  нашими	  проектами.	  Курс	  розділено	  на	  2	  
частини:	  сценарій	  (6	  занять)	  та	  розкадровка	  (8	  занять).	  В	  кінці	  
курса	  у	  кожного	  учасника	  будуть	  2	  незалежні	  роботи:	  декілька	  
завершених	  сторінок	  олівцем	  та	  аутлайн	  історії.	  



Сценарій	  і	  розкадровка	  (чи	  сторіборд)	  зустрічаються	  не	  
тільки	  у	  коміксах,	  а	  також	  у	  кіно,	  рекламі,	  на	  телебаченні	  та	  
у	  створенні	  комп’ютерних	  ігор.	  В	  залежності	  від	  задач	  
змінюється	  формат,	  вимоги	  та	  вигляд	  завершенного	  твору.	  
Проте	  факт	  залишається	  незмінним,	  щоб	  написати	  сценарій	  
потрібно	  писати	  та	  переписувати,	  розбиратися	  у	  темі,	  
концепції,	  жанрах,	  структурі,	  художніх	  засобах,	  конфліктах,	  
сюжетних	  лініях	  та	  інших	  поняттях,	  які	  притаманні	  кожній	  
історії;	  щоб	  створювати	  сторіборди	  необхідно	  розуміти,	  що	  
таке	  композиція,	  кадр,	  динаміка,	  засоби	  виразності,	  як	  
використовувати	  світло	  і	  тінь,	  робочий	  простір	  аркуша,	  
створювати	  об’ємних	  та	  вірогідних	  персонажів.	  Все	  це,	  а	  
також	  особливості	  роботи	  саме	  з	  коміксами,	  ми	  будемо	  
вивчати	  на	  нашому	  курсі	  Сценарій	  та	  Розкадровка	  Коміксів.	  

Для	  чого	  йти	  на	  курс	  Сценарій	  та	  Розкадровка	  Коміксів:	  

• Зроби	  перший	  крок	  до	  втілення	  свого	  творчого	  задуму!	  
• Якщо	  у	  Вас	  є	  тема,	  яку	  Ви	  бажаєте	  донести	  до	  оточуючих,	  з’являються	  ідеї	  та	  

персонажі	  для	  історій,	  Ви	  бачете	  готові	  сцени	  та	  чуєте	  діалоги	  у	  себе	  в	  голові	  -‐	  	  
випустіть	  їх	  на	  волю.	  На	  курсі	  Ви	  дізнаєтесь,	  як	  пройти	  шлях	  від	  ідеї	  до	  сценарію,	  та	  
від	  сценарію	  до	  промальованої	  сторінки	  

• На	  курсі	  кожен	  учасник	  створить	  2	  незалежні	  роботи:	  сценарій	  (аутлайн)	  своєї	  
історії	  	  та	  декілька	  завершених	  сторінок	  олівцем	  

• В	  кінці	  курса	  у	  Вас	  з’являться	  нові	  матеріали	  для	  творчого	  портфоліо	  (модельні	  
борди,	  аутлайн	  історії,	  декілька	  чернеток	  та	  завершенних	  сторінок	  історії)	  	  

З	  усіх	  питань	  щодо	  курса,	  пишіть:	  academylucky@gmail.com	  або	  дзвоніть	  (097)301	  4726	  .	  
Щоб	  записатися,	  натисніть	  тут:	  http://bit.ly/2DyOVyr	  	  

	  

ПРОГРАМА	  КУРСУ	  

Сценарій	  	  
	  

1. Є	  ідея!	  
2. Дійові	  особи	  
3. Задачка	  на	  3	  акти	  
4. Глибинна	  структура	  сценарію	  
5. Більше	  емоцій	  
6. Взяли	  ручки	  та	  пишемо	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Розкадровка	  
	  

1. Створення	  та	  композиція	  малюнку	  
2. Види	  кадрів	  
3. Свідомий	  кадр	  
4. Персонажі	  
5. Динаміка	  
6. Композиція	  сторінки	  
7. Робота	  над	  сторібордом	  
8. Робота	  над	  сторібордом	  
9. Оформлення	  сторіборду	  

	  


