ДИЗАЙН РЕКЛАМИ
Семестр: 1.
Обсяг: загальний обсяг годин –150 (кредитів ЄКТС – 5),
аудиторних годин – 64 (лекційних – 32, практичних – 32).
Викладач: Прищенко Світлана Валеріївна,
Доктор наук габiлiт. у галузi дизайну,
кандидат технічних наук (з естетики), професор НАКККіМ,
член Спілки дизайнерів України.
Результати навчання:
 опанувати наукову термінологію рекламного дизайну;
 знати колористику світового мистецтва, особливості української палітри і
національні тенденції використання кольору у рекламі;
 вивчити семантику кольору і принципи побудови гармонійних колірних
сполучень у різновидах реклами;
 усвідомити особливості психофізіологічного впливу кольору на людину та
природу колірних асоціацій;
 розуміти специфіку кольору, залежно від споживчого ринку;
 вміти ефективно використовувати набуті знання в процесі проектування
різноманітної рекламної продукції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.
Зміст:
Інтегрований курс «Дизайн реклами» поєднує вивчення різновидів реклами
і засобів рекламного інформування, основ рекламної діяльності та каналів зв’язків
із громадськістю, особливостей психологічного впливу реклами на споживачів,
специфіки композиції у рекламі та особливостей зорового сприйняття, історикокультурологічних аспектів семантики кольору, стилістики рекламної графіки, ролі
комп’ютерних технологій у розвитку рекламних комунікацій тощо. Теоретичний
блок передбачає розвиток системного мислення, дослідження найефективніших
сучасних методів візуалізації інформації відповідно до життєвого циклу товару,
урахування регіональних груп при рекламуванні товарів/ послуг/ комерційних або
культурних заходів, поглиблення знань студентів щодо дизайн-маркетингового
оцінювання та комплексного проектування продукції рекламного дизайну:
зовнішньої, друкованої реклами: рекламних листівок, буклетів, проспектів,
каталогів, плакатів, запрошень, тематичних і фірмових календарів, що виконують
рекламну функцію, банерної Інтернет-реклами. Основними проектними
завданнями стають комунікативність об’єктів реклами у системі споживання,
технологічність, екологічна спрямованість, естетичне формоутворення,
композиційний синтез, гармонізація форми та кольору, візуальні засоби та
стильова єдність в контексті етнокультурних традицій тощо.
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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.

