ОСНОВИ РЕКЛАМНОГО ДИЗАЙНУ
для Інституту дизайну та реклами
Тип дисципліни: вибірковий.
Семестр: 4 – 6
Обсяг: загальна кількість годин – 360 (кредитів ЄКТС – 12),
аудиторні години – 152 ( лекції – 78, практичні – 74).
Лектор: Безугла Руслана Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри графічного дизайну.
Результати навчання:
 вирішувати практичні завдання по створенню ефективного дизайну
рекламної продукції;
 формувати рекламне звернення на основі співвіднесення утилітарного
цільового призначення реклами з естетичними вимогами до неї;
 створювати оригінальний дизайн-проект рекламного звернення засобами
комп'ютерних технологій
 створювати рекламу з позицій теорії комунікації та маркетингу;
 використовувати практичні прийоми роботи з дизайном реклами та
інтерактивних методик щодо підвищення креативності мислення;
 володіти прийомами і навичками стилістичного аналізу візуальних
рекламних оголошень в контексті сучасних візуальних комунікацій.
Спосіб навчання: аудиторний.
Зміст навчальної дисципліни:
Курс "Основи рекламного дизайну" є одним з предметів професійної
підготовки графічного дизайнера, в якому дається методологічна основа для
розуміння сутності реклами, практичних принципів її створення та цільового
призначення. Знання з дисципліни «Дизайн реклами» розширюють і
поглиблюють уявлення про візуальну сутність графічного дизайну. Мета
дисципліни - сформувати уявлення про специфіку виразних засобів
візуальної реклами. Програма включає формування більш глибокого
розуміння законів гармонії, вміння роботи з кольором і колірними
системами, знання психології сприйняття, використання сучасних технологій
комп'ютерної графіки. Відмінні риси програми - різноманітні підходи до
створення рекламної продукції та засобів візуальної комунікації, на основі
передового вітчизняного та міжнародного досвіду. Навчання за програмою
направлено на вивчення теоретичних основ і придбання навичок виконання
проектів в галузі реклами та і візуальних комунікацій.
Основний акцент при вивченні курсу «Основи рекламного дизайну»
ставиться на розвитку нестандартного творчого підходу, що дозволяє в
процесі навчання і в подальшій практичній діяльності реалізувати проектні

задуми на високому професійному та художньому рівні, в тому числі і
створення принципово нових, прогресивних проектних рішень, творчих
інноваційних ідей та образів.
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Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (60%, аналітична робота, практичні завдання, тестове
опитування);
- підсумковий контроль (40%, екзамен).
Мова навчання: українська.

