
Анотація до курсу «Дизайн реклами» 

 

Навчальна дисципліна «Дизайн у рекламі та PR»  належить до переліку 

дисциплін вільного вибору ВНЗ і викладається у 1 семестрі 1 курсу 

бакалаврата, вчить студентів  бачити рекламний продукт як візуальний об'єкт, 

аналізувати його естетичні якості, відповідність поставленим завданням і 

очікуваній реакції споживача. Предметом вивчення курсу є принципи 

оформлення реклами різних видів, а саме: складники реклами і засоби, якими 

організовується інформація, виділення, акцентування, композиція текстових та 

зображальних матеріалів, правила дизайну. У процесі навчання студенти 

знайомляться із сучасними напрямами в дизайні, вчаться знаходити візуальні 

образи втілення концепцій рекламної продукції й аргументовано відстоювати їх 

перед замовником.  

В результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив 

теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх власних 

рекламних продуктах, презентувати власні роботи, креативно підходити до 

виконання завдання, аргументовано доносити свої ідеї, критично осмислювати 

основні теорії та правила дизайну, обирати найбільш придатні для конкретної 

реклами засоби та прийоми дизайну. 

 

Мета вивчення курсу: сформувати у студентів навички побудови 

естетичного гармонійного рекламного продукту; дати розуміння законів, 

правил і засобів дизайну; розвинути творче й концептуальне мислення; навчити 

аналізувати існуючі реклами та створювати макет власного рекламного 

продукту. 

 

Структура курсу.  

В першому модулі студенти розглядають застосування законів і засобів 

дизайну у рекламі. Дизайн реклами як вид художнього проектування. Основи 

дизайн-композиції рекламної продукції. Принципи дизайну реклами. 

В другому модулі вивчається символіка кольорів у рекламі. Типографіка 

та модульність реклами. Фірмовий стиль і його носії. Художнє конструювання 

різних видів реклами. 

 

По завершенню вивчення курсу студенти набудуть такі знання про: 

- термінологію, що застосовується у рекламній діяльності; структуру реклами 

різних видів і значення окремих складників; 

- закони, правила, прийоми дизайну та способи їх застосування; візуальні 

засоби та види композиції;  

- основи типографіки та колористики. 

 

Опанування практичними аспектами курсу передбачає оптимізацію вмінь: 

- шукати інформацію, аналізувати рекламні матеріали; 

- ідентифікувати закони та правила дизайну в існуючих рекламах; 



- створювати власні рекламні оголошення, керувати читацькою увагою через 

встановлення взаємозв’язків між елементами на сторінці; 

- застосовувати композиційні закони у рекламі. 
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