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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Рекламна графіка» є формування 

у студентів базових знань з історії та теорії реклами, уявлення про специфіку  

формування графічного зображення за рахунок композиційних, графічних та соціо-

культурних прийомів. 

Осягнення ролі зображення у рекламній графіці та види рекламної графіки. 

Вивчення основ  формування рекламного зображення. Практичні завдання з 

побудування рекламного плакату за різними функціональними напрямами. 

Ознайомлення з поняттям фірмового стилю та знаку. Ознайомлення з графічними 

прийомами в формуванні логотипу. Прийоми розміщення рекламних носіїв у 

локаціях міста за необхідним призначенням. 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на наступні навчальні 

дисципліни: Історія світової художньої культури, Теоретичні та методичні основи 

образотворчого мистецтва, Основи художньої композиції, Мова візуальних 

мистецтв, Декоративно-прикладне мистецтво, Орнамент в декоративно-

прикладному мистецтві, Живопис, Кольорознавство, Рисунок та пластична 

анатомія, Комп’ютерна графіка та моделювання. 

 

1. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ВПРН 41  

Використовувати 

програми 

AdobeIllustrator, 

MS Visio, 

PowerPoint у 

роботі над 

проектами. 

Словесні 

(розповідь-

пояснення, 

дискусія); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді) 

 

 

Усне опитування; 

письмовий та 

графічний 

контроль; 

індивідуальне та 

фронтальне 

опитування. 

Підсумковий 

контроль – 

диференційований 

залік 

ВПРН 41.1  

Виявляти знання та уміння 

художника / дизайнера 

рекламної індустрії. 

ВПРН 41.2 Уміти 

витягувати данні з сайтів 

статистики; 

використовувати онлайн-

сервіси для пошуку 

ресурсів; використовувати 

Інтернет сервіси для 

створення схем та діаграм; 

використовувати програми 

AdobeIllustrator для 

створення та оформлення 

цифрових діаграм; 

використовувати MS Visio 

для автоматизованої 

роботи з картами; 

імпортувати об'єкти з 

інших ресурсів до 

PowerPoint;  

ВПРН 41.3  

Вміти придумати 

рекламний ролик … 
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4. Програма навчальної дисципліни  

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1.1 Ілюстрація в рекламі. Рекламний плакат 

Формування базових знань з історії, теорії реклами та рекламних носіїв. 

Ознайомлення з композиційними правилами побудування рекламного плакату. Роль 

кольору та форми. Роль знаку та семантичних образів в рекламній графіці. Види 

плакату за функціональним призначенням та впливом на глядача. Ілюстрація та 

фотографія в рекламі. 

 

Змістовий модуль 1.2 Елементи фірмового стилю та поліграфічна продукція. 

Упаковка та етикетка 

Функції фірмового стилю компанії .Складові фірмового стилю компанії. Етапи 

розробки фірмового стилю та носії. Правила використання поліграфії із фірмовим 

стилем. 

Загальні відомості про упакування. Призначення упакувань. Способи 

формування упакувань. Класифікація та характеристика упакувань. Пакувальні 

матеріали і основні вимоги що висуваються до них. Технічні вимоги та 

конструкторські рішення різних типів упакувань. Складові елементи упаковки та 

класифікаційні ознаки. 

Підготовка тексту до друку. Підготовка ілюстрацій до друку. Розробка макету 

поліграфічної продукції. Підготовка обкладинок. Складання і коректування тексту 

та ілюстрацій виготовлення пробних відбитків. Принципові технологічні схеми до 

друкарських процесів підготовки видання. Колір у поліграфії. Технології 

кольороподілу. Фотоформи та їх класифікація. 

Етикетка як невід’ємна частина товару. Етикетка як об’єднуючий елемент 

мистецтва і технології. Етикетка як засіб візуальної ідентифікації продукції. 

Визначення, типологічний ряд, цільове призначення. Феномен етикеток як 

зображальних видань. Синтез мистецтв як домінуючий принцип створення 

етикеток. Естетичний потенціал етикеток. Положення про штрихове кодування, 

визначення й види штрих-кодів, цифрових кодів. Визначення види інформації 

зашифрованої в запропонованих штрих-кодах, розрахунок контрольного цифру й 

визначати країни-виготовлювача даної продукції. 

 

Змістовий модуль 1.3 Рекламна графіка в електронних ЗМІ 

Загальні відомості про застосування комп'ютерних та інформаційних графічних 

технологій в рекламній діяльності. Поняття, види і функції інфографіки в рекламі. 

Зовнішня і внутрішня графічна інформація. Первинна і вторинна графічна 

інформація. Способи класифікації рекламної інфографіки. Види графічної 

інформації, що містяться в рекламі. Інформаційна база рекламних досліджень. 

Особливості застосування комп’ютерних технологій у рекламній графіці. 

Інноваційні графічні технології в індустрії реклами. Нові підходи до підготовки 

змісту і форми графічної подачі рекламної діяльності. 

. 
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 7) 180 45 30 - 105 

Змістовий модуль 1 45 20 10 - 15 

Змістовий модуль 2  60 15 10 - 35 

Змістовий модуль 3  60 10 10  40 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Модуль  

Змістовий модуль 1 Ілюстрація в рекламі. Рекламний плакат 

1.1 Поняття реклами. 

Ілюстрація в рекламі.  

Плакат як витвір графічного мистецтва. Історія 

рекламно-плакатної графіки: «малі форми» 

плаката (фірмові бланки і листівки).  

10 

1.2 Рекламний плакат: 

загальна історія та 

методика графічної 

роботи. 

Функціональне призначення плакатів. Їх 

типологічні особливості. Плакат як засіб 

інформаційної та іміджевої реклами. Композиція 

й архітектоніка плакатів різних типів. Особливі 

мистецтва сучасного плаката. 

10 

Змістовий модуль 2 Елементи фірмового стилю та поліграфічна продукція. 

Упаковка та етикетка 

2.1. Функції фірмового 

стилю компанії 

Фірмовий стиль та його складові. Торгова марка. 

Логотип. Фірмові кольори. Слоган. Інші 

корпоративні константи. Виготовлення візитівок. 

Основні правила і принципи роботи із 

графічними редакторами: а) Paint, Paint. NET, б) 

Adobe Photoshop, в) Adobe Illustrator. Програма 

макетування і роботи з графічними об’єктами 

Corel Draw. 

4 

2.2 Функції і 

властивості упакувань 

Загальні відомості про упакування. Призначення 

упакувань. Способи формування упакувань. 

Технічні вимоги та конструкторські рішення 

різних типів упакувань. Складові елементи 

упаковки та класифікаційні ознаки. 

4 

2.3 Актуальність 

етикетки в сучасному 

світі 

Етикетка як невід’ємна частина товару. Етикетка 

як об’єднуючий елемент мистецтва і технології. 

Етикетка як засіб візуальної ідентифікації 

продукції 

3 
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2.4. Графічна 

підготовка елементів 

етикетки. Дизайн 

етикетки. 

Етикетка як твір прикладної графіки. 

Особливості підготовки етикеток до товарів 

різних типів. Естетичний потенціал етикетки. 

Етикетка як засіб масової комунікації. 

4 

Змістовий модуль 3 Рекламна графіка в електронних ЗМІ 

3.1 Інформаційне 

забезпечення 

графічної реклами. 

Інфографіка. 

Загальні відомості про застосування 

комп'ютерних графічних технологій в рекламній 

діяльності. Поняття, види і функції інфографіки в 

рекламі.  

5 

3.2 Застосування 

комп’ютерних 

технологій у 

рекламній графіці 

Особливості застосування комп’ютерних 

технологій у рекламній графіці. Інноваційні 

технології в індустрії реклами. Нові підходи до 

підготовки змісту і форми подачі рекламної 

діяльності. 

5 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Модуль  

Змістовий модуль 1 Ілюстрація в рекламі. Рекламний плакат 

1.1  Фотографія та 

ілюстрація в 

рекламному плакаті. 

Використання слоганів та графічних матеріалів в 

рекламі. Моделювання графічної мови від 

функціональних потреб 

5 

1.2 Практичні прийоми 

формування 

рекламного плакату 

Композиційна комбінаторика форми, кольору, 

тексту в рамках рекламного плакату. 

5 

Змістовий модуль 2 Елементи фірмового стилю та поліграфічна продукція. 

Упаковка та етикетка 

2.1 Корпоративна 

айдентика 

Практичні принципи та прийоми пошуку 

ідентичності корпоративного стилю. Семантична 

асоціативність кольору фірмового знаку.. 

5 

2.2  Упакування та 

етикетка. 

 Схематичні основи втілення пакувальної 

продукції. Технічні складові упакування та 

візуального оздоблення. Естетичний потенціал 

етикетки. 

5 

Змістовий модуль 3 Рекламна графіка в електронних ЗМІ 

3.1  Створення 

інфографічної 

продукції. 

Особливості семантичного навантаження 

інфографічної продукції. Практичні прийоми її  

втілення в комп’ютерних графічних редакторах 

Adobe Photoshop та Adobe Illustrator. 

5 

3.2 Растрові та 

векторні види 

рекламної графіки. 

Поняття растрової та векторної графіки. 

Принципові відмінності та галузь застосування. 

5 
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8. Індивідуальне завдання 

не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний: 

- усне опитування; 

- письмовий та графічний контроль; 

- прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем, захист рефератів та 

презентацій; 

- індивідуальне та фронтальне опитування; 

- перегляд практичних робіт. 

 Підсумковий контроль – екзамен. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (Семестр 7) 100 26 18 - 56 

Змістовий модуль 1 20 12 6 - 2 

Змістовий модуль 2 24 8 6 - 10 

Змістовий модуль 3  26 6 6 - 14 

Підсумковий контроль 30 - - - 30 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Модуль   

Змістовий модуль 1 10 

Практичне завдання №1 Розробка серії рекламних плакатів з 

використанням ілюстрації для різних соціальних груп населення (6 

плакатів). Захист презентації та опитування. 

4 

Практичне завдання №2 Розробка серії рекламних плакатів з 

фотоматеріалу та слогану (6 плакатів). Захист презентації та 

опитування. 

4 

Завдання до самостійної роботи №1 Написання рекламних слоганів з 

ілюстративним асоціативним матеріалом (захист доповіді) 
2 

Змістовий модуль 2 16 

Практичне завдання №3 Розробка фірмового знаку та логотипу 

організації (захист презентації)  
3 

Практичне завдання №4 Формування етикетки та пакування власного 

бренду (захист презентації) 
3 

Завдання до самостійної роботи №3 Ескізування власного знаку  

( графічний контроль). 
5 

Завдання до самостійної роботи №4 Ескізування фірмової продукції 

для 5 товарів ( графічний контроль).  
5 
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Змістовий модуль 3 20 

Практичне завдання №5 Внутрішня графічна реклама у Аdobe 

Photoshop (графічний контроль  та фронтальне опитування) 
3 

Практичне завдання №6 Зовнішня графічна реклама у Аdobe 

Illustrator (графічний контроль  та фронтальне опитування) 
3 

Завдання до самостійної роботи №5 Ескізування растрової серії 

рекламних плакатів для ЗМІ(графічний контроль) 
7 

Завдання до самостійної роботи №6 Ескізування векторної серії 

рекламних плакатів для ЗМІ (захист презентації) 
7 

Підсумковий контроль – екзамен  30 

Всього за модулем  100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

Електронний ресурс drive.google з візуальними прикладами рекламної графіки за 

темами модулів: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YFNlZCfhr9j4UJDO21cp0t-

fbm_4YB6J?usp=sharing 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
1. Арлазаров М. С. Шесть изобретателей открытки // Арлазаров М. С. Вам рисьмо! 

Из истории мировой почты. – 1964. – С. 90-97; Арлазаров М. С. Воюющие 

открытки // Арлазаров М. С. Вам письмо! Из истории мировой почты. – 1964. – 

С. 143-146.  

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

посібник. – Львів: Видавництво “Українська академія друкарства”, 2006. – 315 с.  
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3. Иншакова Н. Г. Рекламный текст: редакторский взляд. – М.: МедиаМир, 2007. – 

288 с.  

4. Кудин П. А., Ломов Б. Ф., Митькин А. А. Психология восприятия и искусство 

плаката. – М.: Плакат, 1987. – 208 с. Режим доступу до електронних фрагментів 

книги: http://psyfactor.org/lib/lomov0.htm.  

5. Лавров Н. П. Виды и типы изоизданий // Лавров Н. П. Издания художественной, 

детской литературы, по искусству, филологии. – М.: Книга, 1979. – 264 с. – С. 

209-216.  

6. Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н. М. Сикорского. – М.: 

Книга, 1987. -30-  

7. Редакторская подготовка изданий: учебник. – М.: Логос, 2004. – 496 c.  

8. Редакторская подготовка рекламных материалов: методические указания для 

студентов специальности 021500 «Издательское дело и редактирование» / сост. 

А. М. Лобин. − Ульяновск: УлГТУ, 2004. − 48 с.  

9. Сажина А. В. Рецептивно-психологічна мотивація жанрової природи реклами // 

Червінська О. В., Зварич І. М., Сажина А. В. Психологічні аспекти актуальної 

рецепції тексту: теоретико-методологічний погляд на сучасну практику 

словесної культури: Науковий посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 284 с. 

– С. 173-266.  

10.Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – 

2-ге вид., стереотипне. – К.: Наша культура і наука, 2006. – 560 с.  

11.Ткаченко В. П., Чеботарьова І. Б., Киричок П. О., Григорова З. В. Енциклопедія 

видавничої справи: Навчальний посібник. – Х.: ХНУРЕ, 2008. – 320 c.  

12.Шевченко В. Художньо-технічне редагування: підручник. – К.: Паливода А.В., 

2010. – 516 с. 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

Аудиторія № 201 арх. 
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