ВIЗУАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
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Обсяг: загальний обсяг годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7),
аудиторних годин – 92 (практичних – 92).
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Доктор наук габiлiт. у галузi дизайну,
кандидат технічних наук (з естетики), професор НАКККіМ,
член Спілки дизайнерів України.
Результати навчання:
 вивчити історичний розвиток вiз. комунікацій в умовах урбанізму;
 дослідити вплив зображальних засобів мистецьких стилів на рекламну
творчість;
 засвоїти базові поняття вiз. комунiкацiй i реклами у міському середовищі;
 усвідомити принципи та функції кольору у рекламі;
 оволодіти навичками стилістичного аналізу й організації рекламного
простору;
 опанувати основи реклами відповідно до конкретних об’єктів великих і
малих міст.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.
Зміст:
Навчальна дисципліна поєднує вивчення засобів рекламного інформування у
сучасному міському середовищі, засад емоційно-естетичного впливу реклами на
споживачів, специфіки композиції у рекламі та особливостей візуального
сприйняття, історико-культурологічних аспектів семантики кольору, стилістики
рекламної графіки, основ маркетингових досліджень у дизайні, ролі комп’ютерних
технологій у розвитку рекламних комунікацій тощо. Професіоналізм дизайнера
визначено з урахуванням вимог сучасного ринку. Це три важливі базові
компоненти: проектна культура, соціологічна та маркетингова складові. Сферою
застосування даної дисципліни є виставкові парки, різновиди зовнішньої реклами,
вивіски, оформлення вітрин, носії фірмового стилю в дизайні екстер’єру. Основні
практичні навички передбачають ефективне розміщення рекламних конструкцій у
міському просторі, збереження культурної ідентичності сучасних міст,
знаходження нових проектних вирішень для ембієнт-реклами, організацію
рекламного супроводу культурних й екологічних заходів, громадських ініціатив
тощо. Розвиток творчого мислення допоможе дизайнерам середовища
орієнтуватися у виборі засобів рекламного інформування в подальшій професійній
діяльності.
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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%, заліки 5-6 сем., екзамен 7 сем.).
Мова навчання: українська.

