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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

форма навчання 

денна 

форма навчання 

заочна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

 

02 Культура та 

мистецтво 

Нормативна 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

022 Дизайн 

Рік підготовки: 

3 - 

Змістових модулів – 2 

Семестр 

5 - 

Лекції 
Іспит 

Загальна кількість годин – 90 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи студента –  

2,5 

Ступінь вищої 

освіти 

 

бакалавр 

 

10 год. - 

Практичні, семінарські 

34  год. - 

Лабораторні 

0 год. - 

Самостійна робота 

46 год. - 

Індивідуальна робота: 

0 год. 

Вид контролю:  

Іспит  

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Мета вивчення дисципліни – надання студентам знань про принципи та 

методи застосування графічної реклами в сфері дизайна, розкриття основ теорії, 

методології та практики реклами в дизайні.  

 Завдання курсу – набуття комплексу знань і формування 

компетентностей щодо вибору нових форм і методів застосування графічної 

реклами при створенні рекламного продукта. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

– основи рекламної діяльності; 

– термінологію, що застосовується у рекламній діяльності; 

– елементи рекламного оголошення; 

– композиційні закони, засоби, закономірності; 

– види реклами; 

– елементи, що визначають корпоративний стиль; 

– застосування композиційних законів у рекламі. 

– процеси, методи менеджменту, специфіку їх реалізації у сфері культури; 

уміти: 

– аналізувати існуючі рекламні матеріали; 

– встановлювати взаємозв’язок елементів у просторі рекламного 

оголошення; 

– створювати власні рекламні оголошення; 

– створювати іміджеву продукцію організації (фірми); 

– застосовувати композиційні закони, кольорові закономірності у рекламі 

відповідно до аудиторії споживачів і тематики реклами. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Застосування законів і засобів дизайну у рекламі 

Тема 1. Символіка кольорів у рекламі  

Тема 2. Основи дизайн–композиції рекламної продукції 

Тема 3. Структури композиції реклами 

Тема 4. Дизайн реклами як вид художнього проектування  

Змістовий модуль 2. Побудова реклами різних видів 

Тема 1. Типографіка та модульність реклами  

Тема 2. Зображення в рекламі  

Тема 3. Художнє конструювання різних видів реклами 

Тема 4. Фірмовий стиль і його носії 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

2 90 10 34 - - 46  - - - - - 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Застосування законів і засобів дизайну у рекламі 
 



Тема 1.  Символіка кольорів 

у рекламі 

5 1 2 - - 2 - - - - - - 

Тема 2. Основи дизайн–

композиції рекламної 

продукції 

13 1 4 - - 8 - - - - - - 

Тема 3. Структури 

композиції реклами 

10  2 - - 8 - - - - - - 

Тема 4. Дизайн реклами як 

вид художнього 

проектування. 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 

1 

38 4 10 - - 24 - - - - - - 

ІНДЗ (КР, РГ, РГР) - - - - - - - - - - - - 

Семестровий контроль 

(диференційний залік) 

- - - - - - - - - - - - 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2. Побудова реклами різних видів 

Тема 1. Типографіка та 

модульність реклами  

13 1 6 - - 6 - - - - - - 

Тема 2. Зображення в 

рекламі  

13 1 6 - - 6 - - - - - - 

Тема 3. Художнє 

конструювання різних видів 

реклами 

14 2 6 - - 6 - - - - - - 

Тема 4. Фірмовий стиль і 

його носії 

12 2 6 - - 4 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 

2 

52 6 24 - - 22 - - - - - - 

ІНДЗ (КР, РГ, РГР) - - - - -  - - - - - - 

Семестровий контроль 

(екзамен) 

+ - - - -  - - - - - - 

Усього годин 90 10 34 - - 46 - - - - - - 

 

 

5. Теми лекцій 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин для 

денної 

форми 

Кількість 

годин для 

заочної 

форми 

1 Психологія та символіка кольору у друкованій рекламі 1 - 

1 Реклама в інтернеті 1 - 

2 Основи дизайн композиції рекламної продукції 1 - 

2 Історія реклами 1 - 

3 Типографіка та модульність в рекламі, зображення в рекламі 2 - 



4 Художнє конструювання різних видів реклами 2 - 

5 Фірмовий стиль та його носії 2 - 

   - 

   - 

 Усього 10 - 

 

 

6. Практична робота 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин для 

денної 

форми 

Кількість 

годин для 

заочної 

форми 

1 I. Психологія кольору у друкованій рекламі 

1. Знайдіть у рекламі приклади сполучення кольорів. 

2. Провести дослідження – основний колір реклами на задану 

тематику. 

3. Варіюванням кольором, розміром, тоном встановити акценти на 

різних словах 

4. Розробити власну рекламу і розставити потрібним образом 

акценти кольором. 

 

2 - 

2 II. Основи дизайн–композиції рекламної продукції. 

1. Проаналізувати рекламу на дотримання законів композиції. 

2. З однакових елементів (заголовок, текст, підзаголовки, логотип, 

слоган, зображення) створити власні композиції 

3. З однакових елементів (заголовок, текст, підзаголовки, логотип, 

слоган, зображення) зробити акцентування на різних елементах.  

4. Підібрати акценти кольором, розміром, тоном встановити 

акценти на різних словах 

5. Позначити композиційний центр тоном на прикладі існуючої 

реклами  

6. В рекламі, логотипах знайти види дзеркальної, осьової, 

гвинтової симетрії, перенесення, дисиметрії, антисиметрії, 

формальної, неформальної, усталеної та динамічної рівноваги  

7. Підібрати приклади замкнених і відкритих композиції. 

8. Знати і зробити власні приклади врівноважених композицій, 

послідовного руху погляду. 

9. Зсунути композиційний центр в рекламі з усіма її елементами. 

4 - 



10. Оцінити враження від кожної композиції сторінки з двома 

умовними елементами. Додати третій елемент (зображення) і 

спробувати поставити акцент. 

3 III. Структури композиції реклами. 

1. Тренування почуття ритму: уявіть метричну послідовність 6 

однакових елементів, у найпростішому випадку - витягнутих по 

вертикалі прямокутників із пропорціями 1:7. Скомпонуйте цей 

ряд на вертикально орієнтованому аркуші стандартного формату.  

2. Перетворіть метричний ряд у ритмічний за допомогою 

нюансної зміни одного довільно обраного елемента. 

3. Створити варіанти композицій статичного і динамічного 

характеру, створення акценту відповідно до умов. 

2 - 

4 V. Дизайн реклами як вид художнього проектування. 

1. На прикладах пояснити види реклами (Інформативна, 

Переконуюча, Порівняльна, Нагадувальна, пересторога, 

підкріплення).  

2. Зробити добірку різних видів реклами (до кінця семестру) – на 

різних носіях, різного призначення, для різної аудиторії, різної 

тематики........) 

3. Підібрати рекламні оголошення із застосуванням усіх метод 

впливу. Які графічні засоби використовуються у тих чи інших 

методах? 

 4. На прикладах пояснити особливості реклами різних років  

5. Вибрати певну тематику і для неї підібрати 4-5 брендів – 

пояснити зв’язок – тематика, логотип, слоган, ідея. кольори, 

реклама у різних засобах для різних груп. 

2 - 

5 V. Типографіка та модульність реклами. 

1. Скласти власну рекламу. 

2. Проаналізувати українські реклами. Знайти всі види. 

3. Вивести власні недоліки рекламних текстів з прикладами) 

4. Обрати журнал чи газету та підрахувати модульність реклами і 

варіанти розміщення реклами. 

5. Знайти приклади текстової реклами (без зображення).  

6. Знайти приклади лише зображальної реклами (+ логотип, 

товарний знак). Зробити висновки – в якому випадку вживається. 

6 - 

6 VI. Зображення в рекламі. 

1. Підібрати фотографії до заданої тематики реклами 

2. Створити реклами з відповідними геральдичними знаками 

3. Використати у рекламі орнаментальні мотиви (Курушин 61) 

6 - 



4. Створити фотомонтаж для плаката 

5. Виділити символи в рекламі різних епох – до революції, 20-

роки, 50-роки, 70 роки, 90-роки, сучасність. 

7 VII. Художнє конструювання різних видів реклами. 

1. Зробити добірку зовнішньої реклами на задану тематику. 

2. Знайти приклади нових видів реклами. 

3. Розробити власну рекламну на задану тематику: для газети, 

журналу, бігборду, метро, флайери, пакування, вітрина тощо. 

6 - 

8 VIII. Фірмовий стиль і його носії. 

1. Розробити корпоративну символіку певної організації. 

Обґрунтувати вибір шрифтів, символів та кольорів. 

2. Для цього ж бренду розробити 2-3 реклами продукції чи послуг. 

3. Знати логотипи з рівновагою, симетрією різних типів і зробити 

власні приклади врівноважених композицій, послідовного руху 

погляду. 

6 - 

 Усього 34 - 

6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин для 

денної 

форми 

Кількість 

годин для 

заочної 

форми 

1 I. Психологія кольору у друкованій рекламі 

1. Знайти у рекламі приклади сполучення кольорів. 

2. Провести дослідження – основний колір реклами на задану 

тематику. 

3. Варіюванням кольором, розміром, тоном встановити акценти на 

різних словах 

4. Розробити власну рекламу і розставити потрібним образом 

акценти кольором. 

 

2 - 

2 II. Основи дизайн–композиції рекламної продукції. 

1. Проаналізувати рекламу на дотримання законів композиції. 

2. З однакових елементів (заголовок, текст, підзаголовки, логотип, 

слоган, зображення) створити власні композиції 

3. З однакових елементів (заголовок, текст, підзаголовки, логотип, 

слоган, зображення) зробити акцентування на різних елементах.  

4. Підібрати акценти кольором, розміром, тоном встановити 

8 - 



акценти на різних словах 

5. Позначити композиційний центр тоном на прикладі існуючої 

реклами  

6. В рекламі, логотипах знайти види дзеркальної, осьової, 

гвинтової симетрії, перенесення, дисиметрії, антисиметрії, 

формальної, неформальної, усталеної та динамічної рівноваги  

7. Підібрати приклади замкнених і відкритих композиції. 

8. Знати і зробити власні приклади врівноважених композицій, 

послідовного руху погляду. 

9. Зсунути композиційний центр в рекламі з усіма її елементами. 

10. Оцінити враження від кожної композиції сторінки з двома 

умовними елементами. Додати третій елемент (зображення) і 

спробувати поставити акцент. 

3 III. Структури композиції реклами. 

1. Тренування почуття ритму: уявіть метричну послідовність 6 

однакових елементів, у найпростішому випадку - витягнутих по 

вертикалі прямокутників із пропорціями 1:7. Скомпонуйте цей 

ряд на вертикально орієнтованому аркуші стандартного формату.  

2. Перетворіть метричний ряд у ритмічний за допомогою 

нюансної зміни одного довільно обраного елемента. 

3. Створити варіанти композицій статичного і динамічного 

характеру, створення акценту відповідно до умов. 

8 - 

4 V. Дизайн реклами як вид художнього проектування. 

1. На прикладах пояснити види реклами (Інформативна, 

Переконуюча, Порівняльна, Нагадувальна, пересторога, 

підкріплення).  

2. Зробити добірку різних видів реклами (до кінця семестру) – на 

різних носіях, різного призначення, для різної аудиторії, різної 

тематики........) 

3. Підібрати рекламні оголошення із застосуванням усіх метод 

впливу. Які графічні засоби використовуються у тих чи інших 

методах? 

 4. На прикладах пояснити особливості реклами різних років  

5. Вибрати певну тематику і для неї підібрати 4-5 брендів – 

пояснити зв’язок – тематика, логотип, слоган, ідея. кольори, 

реклама у різних засобах для різних груп. 

6 - 

5 V. Типографіка та модульність реклами. 

1. Скласти власну рекламу. 

2. Проаналізувати українські реклами. Знайти всі види. 

6 - 



3. Вивести власні недоліки рекламних текстів з прикладами) 

4. Обрати журнал чи газету та підрахувати модульність реклами і 

варіанти розміщення реклами. 

5. Знайти приклади текстової реклами (без зображення).  

6. Знайти приклади лише зображальної реклами (+ логотип, 

товарний знак). Зробити висновки – в якому випадку вживається. 

6 VI. Зображення в рекламі. 

1. Підібрати фотографії до заданої тематики реклами 

2. Створити реклами з відповідними геральдичними знаками 

3. Використати у рекламі орнаментальні мотиви (Курушин 61) 

4. Створити фотомонтаж для плаката 

5. Виділити символи в рекламі різних епох – до революції, 20-

роки, 50-роки, 70 роки, 90-роки, сучасність. 

6 - 

7 VII. Художнє конструювання різних видів реклами. 

1. Зробити добірку зовнішньої реклами на задану тематику. 

2. Знайти приклади нових видів реклами. 

3. Розробити власну рекламну на задану тематику: для газети, 

журналу, бігборду, метро, флайери, пакування, вітрина тощо. 

6 - 

8 VIII. Фірмовий стиль і його носії. 

1. Розробити корпоративну символіку певної організації. 

Обґрунтувати вибір шрифтів, символів та кольорів. 

2. Для цього ж бренду розробити 2-3 реклами продукції чи послуг. 

3. Знати логотипи з рівновагою, симетрією різних типів і зробити 

власні приклади врівноважених композицій, послідовного руху 

погляду. 

4 - 
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7. Методи навчання 

Навчальна дисципліна «Реклама у графічному дизайні» є практичною 

дисципліною, яка включає в себе практичну й теоретичну частини. Мета 

теоретичної частини – вивчення певних закономірностей зображення 

графічними засобами на картинній площині, які мають наукове обґрунтування. 

Методи теоретичного вивчення дисципліни – лекція, співбесіда, семінар, 



конспектування. Мета практичної частини –  аналізувати існуючі 

рекламні матеріали, встановлювати взаємозв’язок елементів у просторі 

рекламного оголошення, створювати власні рекламні оголошення, створювати 

іміджеву продукцію організації (фірми), застосовувати композиційні закони, 

кольорові закономірності у рекламі відповідно до аудиторії споживачів і 

тематики реклами. 

Методи практичноъ частини: 1) метод спостереження; 2) метод від- 

творення; 3) метод демонстрації;  

А також загальнонаукові методи: 1) індукції та дедукції; 2) аналізу та синтезу. 

  

8. Методи контролю 

Поточний контроль (усне опитування, письмовий експрес-контроль на 

практичних заняттях і лекціях, письмові завдання, тестування, підготовка 

доповідей і рефератів, укладання документів). 

Семестровий контроль (усний екзамен). 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

5 семестр 
Поточний контроль Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4    Т1 Т2 Т3 Т4  100 

10 10 15 15    10 10 15 15  

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно  

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

25-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-24 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 



 

 

10. Методичне забезпечення 

1.Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Графічна реклама в дизайні» Кременчук: КрНУ. 2018. 

2. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисціплини «Графічна реклама в дизайні» Кременчук: КрНУ. 2018. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Антонов А. В. Сприйняття та розуміння тексту. – К.: Знання, 1997. 

2. Архитектурное черчение / Ткач Д. И., Русскевич Н. Л., Ниринберг П. Р. и др. 

Под ред. Д. И. Ткача. –Киев: Будивэльнык, 1991. 

3. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике / Роберт Брингхерст / Пер. с англ. 

Галины Северской. – М.: Издатель Д. Аронов, 2006. – 432 с.  

4. Буковецкая О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. – 2-е изд., испр., – 

М.: ДМК, 2000. – 304 с. 

5. Валовая М. Д. Азы древнейшего ремесла, или 13 бесед о рекламе и мар-

кетинге. – М.: НИВА XXI ВЕК, 1994. 

6. Волкотруб И. Т. Основы комбинаторики в художественном 

конструировании: Учеб. пособие. – К.: Вища школа, 1986 

7. Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама в России. Практика и реко-

мендации. –М.: РусПартнерЛтд, 1994. 

8. Дурняк Б. В., Батюк А. Є. Розробка і дизайн рекламних видань: Навчальний 

посібник – Львів: Видавництво «Українська академія друкарства», 2006. – 315 

с. 

9. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы. – М.: СМЫСЛ, 1995. 

Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная 

работа / Г. А. Кнабе. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 736 с.  

10. Крылов И. В. Антология рекламы. Теория и практика рекламы в России. – 

М.: ЦЕНТР, 1996. 

11. Курушин В. Д. Графический дизайн и реклама : Самоучитель. – М.: ДМК 

Пресс, 2001. – 272 с.: илл 

12.Смирнов С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. – М.: Плакат, 1978. 

13. Сомов Ю.С. Композиция в технике. – М.: Машиностроение, 1997. 

14. Учетова В. В., Старых Н. В. История рекламы. Детство и отрочество. -М.: 

СМЫСЛ, 1994. 

15. Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство. – М.: Наука, 1984. 

16. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование 

промышленных изделий: Учеб. для студентов художественно-промышл. 

вузов/Быков В. Н., Крюков Г. В., Минервин Г. Б. и др.; Под ред. 3. Н. Быкова, Г. 

Б. Минервина. –М.: Высш. шк., 1986. 

17. Шевченко В. Е. Видавнича марка (логотип) як фірмовий знак видавця // 

Друкарство. – 2004. – № 3 (56). – С. 43-45. 

18. Шевченко В. Е. Рекламний текст як засіб впливу на читача періодичного 

видання // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. 

Вернадского Серия Филология. – Т. 18 (57), 2005. – № 3. – С. 128-139. 



19. Шевченко В. Е. Характеристика шрифту як способу поліграфічного 

відтворення тексту: конспект лекцій для студентів відділення «Видавнича 

справа та редагування» з курсу «Шрифтознавство». – К.: Інститут 

журналістики, 2005. – 106 с. 

20. Шорохов Е. В. Композиция: Учеб. для студентов худож.-граф. фак-тов пед. 

ин-тов. –2-е изд., перераб. и доп. –М.: Просвещение, 1986. 

21. Яцюк О.Г., Романычева Э.Т. Компьютерные технологии в дизайне. 

Эффективная реклама. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 432 с. 

22. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и 

креативные идеи / Элис Туэмлоу / Пер. с англ. К. Крутских. – М. : ООО 

«Издательство Астрель», 2006. – 256 с., илл. 

23. 1000 графических элементов для создания неповторимого дизайна / Wilson 

Harvey: Лондон. – М. : РИП-холдинг, 2005.  

24. Мокиока А., Стоун Т. Дизайн цвета : практикум  Адамс Мориока и Терри 

Стоун. – М. : РИП-холдинг, 2006. – 240 с., илл. 

25. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и 

креативные идеи / Элис Туэмлоу / Пер. с англ. К. Крутских. – М. : ООО 

«Издательство Астрель», 2006. – 256 с., илл. 

 

Допоміжна 
1. Айзенберг М. Менеджмент рекламы. –М.: ТОО «Интелтех», 1993. 

2. Асеева Е. Н., Асеев П. В. Рекламная кампания. –М.: Экспертное бюро, 

Приор,1997. 

3. Бове К. Л., Арене У. Ф. Современная реклама / Пер. с англ. –Тольятти: 

Издательский дом «Довгань», 1995. 

4. Гнедич П. П. Всемирная история искусств. –М.: Современник, 1999. 

5. Дейтус К. Сміт Посібник книговидавця. – К.: Любіть Україну, 1999. 

6. Мішель А. Картер Сучасний дизайн газет. – К.: Нац. Інст. Преси, 1998. 

7. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: Молодая гвардия, 

1994. 

8. Огилви Д. и др. Тайны рекламного двора. Советы старого рекламиста. –М.: 

Ассоциация работников рекламы, 1996. 

9. Антонов А. В. Сприйняття та розуміння тексту. – К.: Знання, 1997. 

Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная 

работа / Г. А. Кнабе. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 736 с.  

10. Маккей Д. Все о журналах / Дженни Маккей; наукч. ред. пер. М. С. 

Кострюкова, Д. П. Абрикосов; [пер. с англ. О. С. Щеголева]. – М. : 

Издательский дом «Университетская книга», 2008. – 338 с. : табл. 

 


