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STORYSET ЯК ЗАСІБ ПОШУКУ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ 

 

У сучасному світі для того, щоб привернути увагу глядача до певного продукту (соціальні мережі, будь-які 

матеріали тощо) потрібно вдало підібрати дизайн, якісні зображення, читабельність тексту, правильну 

колористику [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

У даній статті розглянемо сервіс, за допомогою якого можна вибрати цікаві зображення для публікацій у 

соціальні мережі (можна використовувати будь-де). 

Storyset – вебресурс, на якому знаходяться безкоштовні зображення, які можна налаштувати вручну [1]. 

У даному сервісі можна обирати стилі персонажів: Rafiki, Bro, Amico, Pana, Cuate (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Інтерфейс вебресурсу Storyset. 

Досить корисним інструментом є «зміна кольору» персонажів. Після того, як ви обрали ілюстрацію по 

пошуку (наприклад «education»), можна переглянути обраний колір на підібраних ілюстраціях, адже він 

відображається автоматично для всіх персонажів. Це є продумано з боку розробників, адже коли створюємо будь-

яку публікацію, можна підібрати таку картинку, яка допоможе вам реалізувати задумку зі сторони дизайну та 

отримаєте потрібний кінцевий результат. 

Знайти потрібну ілюстрацію можна завдяки пошуку, або за допомогою тегів (tags). Якщо здійснювати пошук 

по тегах, можна вибирати фільтр «останні», а можна обрати «популярне». 

Ще одним зручним інструментом є – фон (background), який можна приховати, або за допомогою інструменту 

«шар» (layers) прибрати ті шари (наприклад, рослину, картину тощо), які вам не потрібні для створення певного 

продукту (Рис. 2). Завантажити ілюстрацію можна у двох форматах svg та png. 

 

Рис. 2. Попередній перегляд зображення перед завантаженням. 

Для того, щоб не порушувати авторські права розробників, потрібно обов’язково вказувати першоджерело. 

На сайті підтримки розроблені різні сценарії та інструкції, щодо того як потрібно вставити покликання для 

кожного з них: вебсайти, друкована продукція, програми/ігри, соціальні мережі, наклейки тощо. 
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