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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

Мета: вивчення основних чинників, складових закономірностей процесів 
візуальної комунікації в рекламі, їхньої системи, сформувати у здобувачів 

вищої освіти  навички побудови естетичного гармонійного візуального 
матеріалу, сформувати розуміння основних принципів законів, правил дизайну 

та композиції розвинути творче й концептуальне мислення, навчити 
проєктувати візуальні концепти. 

Завдання: підготовка майбутнього медіафахівця, працівника ЗМІ або 
рекламного агентства в умовах інноваційних викликів і потреб сучасного 

медіаринку, нових трендових підходів до візуальної комунікації в рекламі.  
Предмет: візуальні комунікації в системі медіакомунікацій та реклами. 

 
У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 

повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні:  
ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
 
спеціальні (фахові, предметні): 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 
професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК03. Здатність створювати медіапродукт. 

СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.  
СК08. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні 

технології, сучасні канали комунікації в професійній діяльності. 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 

навчання) 

ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  

ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  

ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.  
ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.  
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ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 
процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих 

знань. 
ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 
наук. 
ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 
ПРН16. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.  
ПРН18. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на 

доступних інтернет-платформах. 
ПРН21. Використовувати сучасні знання й технології в інформаційно-

комунікаційній діяльності. 
 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи зв'язків з 

громадськістю та реклами». 

 

 

2. Структура освітньої компоненти 
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Розділ 1. Теоретичні та прикладні аспекти візуалізації реклами  

1.1. Роль і значення візуалізації та 

інструментів наочності у рекламі 
12 2 2 

   
8 

1.2. Шрифт та його характеристики. 
Технічні властивості шрифтів, 

анатомія шрифту, гарнітури 

12 2 2 
   

8 

1.3. Теорія кольору. Колірні моделі та їх 
особливості й сфери використання. 
Форма як елемент візуалізації 

реклами 

12 2 2 

   

8 

1.4. Основні поняття та категорії 
айдентики в рекламі.  Дизайн як 

процес  візуального проектування. 
Основні завдання і категорії 
дизайну 

10 2 2 

   

6 

 Разом за 1 розділ 46 8 8    30 

Розділ 2. Методики візуальної комунікації 



6 
 

2.1. Канали сприйняття інформації та 

відповідні методи візуалізації. 
Методи маніпуляції. 

12 2 2 

   

8 

2.2. Програмування користувацьких 

дій. Візуальні прийоми управління 
увагою.  

12 2 2 

   

8 

2.3. Впливи на емоційні аспекти 
сприйняття споживача візуальної 

реклами 

10 2 2 
   

6 

2.4. Методи презентації проектів та 
інструменти візуалізації 

10 2  
   

8 

 Разом за 2 розділ 44 8 6    30 

 Разом за 3 семестр 90 16 14    60 

 Всього 90 16 14    60 

 

3. Програма освітньої компоненти 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ  

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕКЛАМИ 
 

ТЕМА 1.1. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 
НАОЧНОСТІ У РЕКЛАМІ 

Основні терміни і поняття візуалізації. Форми, формати і способи 
візуалізації. Основні наукові дослідження візуалізації даних у рекламі. Роль і 

значення візуалізації та інструментів наочності у рекламі. 
Технології та техніки візуалізації реклами. Ознаки впливу візуальних 

повідомлень. Статичні і динамічні способи візуалізації. Типологія рекламних 
носіїв та сфери їх використання. Особливості функціонування реклами у 

різних сферах та інформаційних просторах. 
 

ТЕМА 1.2. ШРИФТ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ. ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ШРИФТІВ, АНАТОМІЯ ШРИФТУ, ГАРНІТУРИ 

Складники візуальних концептів реклами. Шрифт та його особливості. 

Технічні властивості шрифтів, анатомія шрифту, гарнітури. Роль і значення 
шрифтів у рекламі. Методика підбору шрифтів. Шрифтові і не шрифтові 

виділення у рекламі як засіб привернення уваги. 
 

ТЕМА 1.3. ТЕОРІЯ КОЛЬОРУ. КОЛІРНІ МОДЕЛІ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ Й 
СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ. ФОРМА ЯК ЕЛЕМЕНТ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕКЛАМИ 

Теорія кольору. Колірні моделі та їх особливості й сфери використання. 
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Класифікація кольорів. Технічні характеристики кольорів і відтінків. Первинні 
кольори та їх похідні. Принципи підбору кольорів та колірних сполучень. 

Етимологія кольору те ментальні особливості у різних сферах людської 
діяльності (культурної, релігійної, етнонаціональної, образної, психологічної, 

метафоричної тощо) 
Форма як елемент візуалізації реклами. Різновиди та класифікацій форм. 

Образність та користувацький досвід, як складник проектування візуальних 

моделей.  

ТЕМА 1.4. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ АЙДЕНТИКИ В РЕКЛАМІ. 

ДИЗАЙН ЯК ПРОЦЕС ВІЗУАЛНОГО ПРОЕКТУВАННЯ. ОСНОВНІ 
ЗАВДАННЯ І КАТЕГОРІЇ ДИЗАЙНУ 

Айдентика. Основні поняття та категорії айдентики в рекламі.  Складники 
айдентики. Принципи розробки елементів айдентики в рекламі. Брендбук, 

гайдлайн та логобук як основні джерела айдентики; принципова відмінність. 
Принципи втілення айдентики у візуалізації реклами. Патерни і їх роль як 

елемента айдентики в процесі візуалізації реклами. Мокапи та їх роль у 
візуалізації. 

Дизайн як процес проектування. Основні завдання і категорії дизайну. 
Дизайн як процес рішення. Дизайн реклами. Правила дизайну в рекламі. 
Композиційні провила дизайну. Модульні сітки в рекламі. Історія дизайну 

реклами, як чинник формування трендів. Стиль та тренд в рекламі. 
Основні принципи стратегії візуалізації реклами. Бриф та технічне 

завдання, основне завдання цих документів та їх відмінності. Принципи 
оформлення брифів та ТЗ. Розробка стратегій. Сторіборди, як інструмент 

проектування. Різновиди сторібордів. Сфери використання сторібордів. Рівні 
візуалізації в сторібордах. Робота та реалізація проектів по сторібордах.  

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКИ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

ТЕМА 2.1. КАНАЛИ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВІДПОВІДНІ МЕТОДИ 

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ. МЕТОДИ МАНІПУЛЯЦІЇ 

Аспекти розуміння рекламної продукції. Методики впливу інструментами 

візуалізації рекламних посилів. Ефективність реклами як ознака 
результативності діяльності. Канали сприйняття інформації. Особливості 

підготовки рекламних макетів під аудиторії із різними активними каналами 
сприйняття. Аудіали, візуали, дигітали та інші категорії аудиторії. Принципи 
визначення та адоптації візуалізації реклами під характеристики аудиторій.  

Методи маніпуляції. Пряма та опосередкована дія. Візуальні тригери та їх 
характеристики. Роль і значення тригерів у рекламі. Категорії тригерів. 

Принцип дії тригерів на людину. Психологія сприйняття інформації. 
Послідовність та інформаційна ієрархія інформації у рекламних макетів. 

Візуальна ієрархія образів і смислів. 
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ТЕМА 2.2. ПРОГРАМУВАННЯ КОРИСТУВАЦЬКИХ ДІЙ. ВІЗУАЛЬНІ 
ПРИЙОМИ УПРАВЛІННЯ УВАГОЮ 

Програмування користувацьких дій. Візуальні прийоми управління 
увагою. Домінанти у сприйнятті. Візуальна навігація. Правила наближення, 

динаміки, симетрії, повтору та контрасту у візуалізації реклами. 

ТЕМА 2.3. ВПЛИВИ НА ЕМОЦІЙНІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧА 
ВІЗУАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

Емоція як складник прийняття рішень споживачем. Впливи на емоційні 
аспекти сприйняття. Класифікація емоцій. Прийоми візуалізації емоційних 

складників у рекламних продуктах. 
Користувацький досвід як стратегія візуалізації. Принципи дослідження 

користувацького досвіду та реалізація досліджень у візуальні дизайн-концепти 
реклами. Тестування візуальних концептів, методика та практика. Організація 

фокус-груп. Вірусність візуальної реклами як стратегічний орієнтир 
популяризації. 

Психологія прийняття рішень. Інформаційна атака. Інформаційне 
середовище. Проектування користувацьких потреб ціленаправлено та 

опосередковано. Методи презентації проектів та інструменти візуалізації.  

ТЕМА 2.4. МЕТОДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТІВ ТА ІНСТРУМЕНТИ 
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

Інструменти, платформи та сервіси презентації. Методики презентацій: 
"елевейтор-спіч" та ін. Принцип та правила побудови презентації. Мета, 

ключові слова та основний посил у презентації. 

4. Теми і плани лекцій 

 
Тема 1.1. Роль і значення візуалізації та інструментів наочності у рекламі 

План 
1. Основні терміни і поняття візуалізації. 

2. Форми, формати і способи візуалізації. 
3. Технології та техніки візуалізації реклами. 

4. Статичні і динамічні способи візуалізації. 
5. Типологія рекламних носіїв та сфери їх використання. 

6. Особливості функціонування реклами у різних сферах та інформаційних 
просторах. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3-7, 9, 11, 15, 20-29. 
 

Тема 1.2. Шрифт та його характеристики. Технічні властивості шрифтів, 
анатомія шрифту, гарнітури 

План 
1. Складники візуальних концептів реклами. 
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2. Шрифт та його особливості. 
3. Технічні властивості шрифтів, анатомія шрифту, гарнітури. 

4. Роль і значення шрифтів у рекламі. 
5. Методика підбору шрифтів. 

6. Шрифтові і не шрифтові виділення у рекламі як засіб привернення уваги. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 8, 10, 23, 26, 29. 

Тема 1.3. Теорія кольору. Колірні моделі та їх особливості й сфери 

використання. Форма як елемент візуалізації реклами 
План 

1. Теорія кольору. Класифікація кольорів. 
2. Колірні моделі та їх особливості й сфери використання. 

3. Технічні характеристики кольорів і відтінків. 
4. Принципи підбору кольорів та колірних сполучень. 

5. Етимологія кольору та ментальні особливості у різних сферах людської 
діяльності 

6. Форма як елемент візуалізації реклами. 
7. Різновиди та класифікацій форм. 

8. Образність та користувацький досвід, як складник проектування візуальних 
моделей. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 14, 16-20, 23, 25, 28. 
 

Тема 1.4. Основні поняття та категорії айдентики в рекламі. Дизайн як процес 
візуального проектування. Основні завдання і категорії дизайну 

План 
1. Айдентика, основні поняття та визначення. 

2. Основні поняття та категорії айдентики в рекламі. Складники айдентики.  
3. Принципи розробки елементів айдентики в рекламі. 

4. Дизайн як процес проектування. 
5. Основні завдання і категорії дизайну. 

6. Дизайн як процес рішення. Правила дизайну в рекламі. Модульні сітки в 
рекламі. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23, 26, 22-29. 
 

Тема 2.1. Канали сприйняття інформації та відповідні методи візуалізації. 
Методи маніпуляції 

План 
1. Аспекти розуміння рекламної продукції. 

2. Методики впливу інструментами візуалізації рекламних посилів. 
3. Ефективність реклами як ознака результативності діяльності. 

4. Канали сприйняття інформації. 
5. Методи маніпуляції. Пряма та опосередкована дія. 

1. Візуальні тригери та їх характеристики. Принцип дії тригерів на людину.  
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Рекомендовані інформаційні джерела:  3-7, 9, 20, 24-27. 

 

Тема 2.2. Програмування користувацьких дій. Візуальні прийоми управління 

увагою 
План 

1. Програмування користувацьких дій. 

2. Візуальні прийоми управління увагою. 
3. Домінанти у сприйнятті. Візуальна навігація. 

4. Правила наближення, динаміки, симетрії, повтору та контрасту у візуалізації 
реклами. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23, 26, 29. 

  
Тема 2.3. Впливи на емоційні аспекти сприйняття споживача візуальної 

реклами 
План 

1. Емоція як складник прийняття рішень споживачем. 
2. Впливи на емоційні аспекти сприйняття. Класифікація емоцій. 
3. Прийоми візуалізації емоційних складників у рекламних продуктах. 

4. Користувацький досвід як стратегія візуалізації. 
5. Принципи дослідження користувацького досвіду та реалізація досліджень у 

візуальні дизайн-концепти реклами. 
6. Психологія прийняття рішень. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 14, 16-20, 23, 25, 28. 

 
 Тема 2.4. Методи презентації проектів та інструменти візуалізації 

План 
1. Інструменти, платформи та сервіси презентації. 

2. Принцип та правила побудови презентації. 
3. Мета, ключові слова та основний посил у презентації. 

Рекомендовані інформаційні джерела:  20, 24-27. 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.1. Роль і значення візуалізації та інструментів наочності у рекламі 
Мета: навчитися розрізняти і використовувати типи і стилі візуалізації 

реклами.  
Заняття 

Форми, формати і способи візуалізації 
Завдання 

1. Назвати основні терміни і поняття візуалізації.  
2. Перерахуйте форми, формати і способи візуалізації.  

3. Типологія рекламних носіїв та сфери їх використання.  
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4. Навести приклади функціонування реклами у різних сферах та 
інформаційних просторах. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3-7, 9, 11, 15, 20-29. 
 

Тема 1.2. Шрифт та його характеристики. Технічні властивості шрифтів, 
анатомія шрифту, гарнітури 

Мета: навчитися аналізувати шрифти та ефективно обирати шрифтові 
гарнітури для візуалізації реклами. 

Заняття 
Технічні властивості шрифтів, анатомія шрифту, гарнітури  

Завдання 
1. Назвати та продемонструвати оригінальні шрифтові рішення у візуалізації 

реклами.  
2. Назвати технічні властивості шрифтів, анатомія шрифту, гарнітури.  

3. Шрифтові і не шрифтові виділення у рекламі як засіб привернення уваги.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23, 26, 29. 
 

Тема 1.3. Теорія кольору. Колірні моделі та їх особливості й сфери 

використання. Форма як елемент візуалізації реклами 
Мета: навчитися ефективно підбирати кольори та колірні палітри для 

візуалізації реклами, навчитися розуміти поняттєве та символічне значення 
кольору. 

Заняття 
Принципи підбору кольорів та колірних сполучень 

Завдання 
1. Назвати та охарактеризувати колірні моделі та їх особливості й сфери 

використання.  
2. Перерахувати технічні характеристики кольорів і відтінків.  

3. Назвати основні принципи підбору кольорів та колірних сполучень.  
4. Етимологія кольору та ментальні особливості у різних сферах людської 

діяльності 
5. Назвати бренди до колір та колірні поєднання грають важливу роль у їх 

візуалізації.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 14, 16-20, 23, 25, 28. 

 
Тема 1.4. Основні поняття та категорії айдентики в рекламі.  Дизайн як 

процес візуального проектування. Основні завдання і категорії дизайну 
Мета: навчитися принципам розробки елементів айдентики в рекламі та їх 

застосування. Навчитися створювати дизайн-концепти візуальних рекламних 
площ.  

Заняття  
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Принципи розробки елементів айдентики в рекламі. Історія дизайну реклами, як 
чинник формування трендів. Стиль та тренд в рекламі 

Завдання  
1. Назвати основні поняття, складники та категорії айдентики в рекламі. 

2. Описати принципи розробки елементів айдентики в рекламі.  
3. Навести приклади та описати складники, роль і значення айдентики в 

візуалізації реклами. 

4. Назвати основні завдання і категорії дизайну. Що таке стиль та тренд.  
5. Навести приклади порушення правил дизайну в рекламі. Запропонувати 

свій покращений варіант. 
6. Створити бриф та технічне завдання на виготовлення серійної реклами для 

вигаданого бренду.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 14, 16-20, 23, 25, 28. 
 

Тема 2.1. Канали сприйняття інформації та відповідні методи візуалізації. 
Методи маніпуляції 

Мета: навчитися створювати візуальні концепти рекламних повідомлень 
із ціленаправленим впливом на канали сприйняття інформації людиною. 
навчитися створювати візуальні тригери в рекламі. 

Заняття  
Методики впливу інструментами візуалізації рекламних посилів. Візуальні 

тригери та їх характеристики 
Завдання 

1. Назвати основні аспекти розуміння рекламної продукції.  
2. Назвати приклади методики впливу інструментами візуалізації рекламних 

посилів. Охарактеризувати їх. 
3. У чому на вашу думку полягає ефективність реклами? Пояснити.  

4. Навести основні канали сприйняття інформації людиною.  
5. Навести приклади візуальних тригерів у рекламі та їх охарактеризувати.  

6. Створити макет реклами із використанням тригерів та чіткою ієрархією 
інформації. Пояснити. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  20, 24-27, 30. 
 

Тема 2.2. Програмування користувацьких дій. Візуальні прийоми управління 
увагою 

Мета: навчитися на практиці застосовувати прийоми маніпуляції та 
впливу на сприйняття інформації людиною. 

Заняття  
Домінанти у сприйнятті. Візуальна навігація 

Завдання 
1. Назвати способи та прийоми програмування користувацьких дій.  

2. Назвати візуальні прийоми управління увагою.  
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3. Добрати приклади та визначити домінанти у сприйнятті, та інструменти й 
прийоми візуальної навігації.  

4. Створити макети реклами із дотриманням правил наближення, динаміки, 
симетрії, повтору та контрасту у візуалізації реклами. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 14, 16-20, 23, 25, 28. 
 

Тема 2.3. Впливи на емоційні аспекти сприйняття споживача візуальної 
реклами 

Мета: навчитися створювати емоційні візуальні концепти рекламних 
повідомлень. 

Заняття  
Прийоми візуалізації емоційних складників у рекламних продуктах  

Завдання 
1. Навести приклади візуалізації емоцій у рекламі.  

2. Навести прийоми візуалізації емоційних складників у рекламних продуктах. 
3. Пояснити принципи дослідження користувацького досвіду та їх реалізацію 

у візуальні дизайн-концепти реклами.  
4. Охарактеризувати психологію прийняття рішень споживачем реклами.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 7, 14, 17, 22. 
 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1. Роль і значення візуалізації та інструментів наочності у рекламі 
Практичне завдання 

1. Створити презентацію із зразками оригінальних та креативних способів 
візуалізації реклами на різних носіях та сферах. 

2. Підготувати виступ із поясненням презентації на 5 хвилин на практичне 
заняття. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 13, 23, 25. 

 

Тема 1.2. Шрифт та його характеристики. Технічні властивості шрифтів, 
анатомія шрифту, гарнітури 

Практичне завдання 
1. Продивитися уважно документальний фільм "Helvetica".  

2. Виписати із фільму всі ключові фрази героїв щодо характеристики шрифтів і 
їх використання. 

3. Оформити фрази українською та підписами авторів цитат. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 7, 14, 17, 22-29. 
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Тема 1.3. Теорія кольору. Колірні моделі та їх особливості й сфери 
використання. Форма як елемент візуалізації реклами 

Практичне завдання 
1. Створити добірку із 10 прикладів оригінального колірного рішення у 

візуалізації реклами.  
2. Знайти назви продемонстрованих кольорів, охарактеризувати їх. 
3. Доберіть кольори однієї колірної тональності та знайдіть правильні назви 

цих відтінків. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 3-7, 9, 11, 15, 20-29. 
 

Тема 1.4. Основні поняття та категорії айдентики в рекламі.  Дизайн як 
процес візуального проектування. Основні завдання і категорії дизайну 

Практичне завдання 
1. Відшукати 3 зразки брендбуків, брендів із різних галузей чи сфер діяльності.  

2. Створити бриф та технічне завдання на виготовлення серійної реклами для 
вигаданого бренду.  

Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 14, 16-20, 23, 25, 28. 
 

Тема 2.1. Канали сприйняття інформації та відповідні методи візуалізації. 

Методи маніпуляції 
Практичне завдання 

1. Добрати приклади методики впливу інструментами візуалізації рекламних 
посилів. Охарактеризувати їх. 

2. Навести приклади візуальних тригерів у рекламі та їх охарактеризувати.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 16-20, 23, 25, 28. 
 

Тема 2.2. Програмування користувацьких дій. Візуальні прийоми управління 
увагою 

Практичне завдання 
1. Добрати приклади та визначте домінанти у сприйнятті, та інструменти й 

прийоми візуальної навігації.  
2. Створити макети реклами із дотриманням правил наближення, динаміки, 

симетрії, повтору та контрасту у візуалізації реклами. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  21, 23-28. 

 
Тема 2.3. Впливи на емоційні аспекти сприйняття споживача візуальної 

реклами 
Практичне завдання 

1. Навести приклади візуалізації емоцій у рекламі.  
2. Оформити приклади із поясненнями у презентацію. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 7, 9, 15, 25, 27. 
 

Тема 2.4. Методи презентації проектів та інструменти візуалізації 
Практичне завдання 

1. Створити  презентацію свого портфоліо та прикладів робіт. 
2. Підготувати  персональну презентацію, себе як бренда. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 8, 10, 27, 29. 
 

7. Питання та завдання  до заліку 
 

1. Основні терміни і поняття реклама.  
2. Основні терміни і поняття візуалізації.  

3. Форми, формати і способи візуалізації реклами.  
4. Технології та техніки візуалізації реклами.  

5. Ознаки впливу візуальних повідомлень.  
6. Статичні і динамічні способи візуалізації.  

7. Типологія рекламних носіїв та сфери їх використання.  
8. Сфери функціонування реклами. 
9. Складники візуальних концептів реклами.  

10. Шрифт та його особливості.  
11. Технічні властивості шрифтів.  

12. Кегль. Інтерліньяж.  
13. Кернінг. Трекінг. 

14. Анатомія шрифту.  
15. Шрифтові гарнітури.  

16. Роль і значення шрифтів у рекламі.  
17. Методика підбору шрифтів.  

18. Шрифтові і не шрифтові виділення у рекламі. 
19. Теорія кольору.  

20. Колірні моделі та їх особливості й сфери використання.  
21. Класифікація кольорів.  

22. Технічні характеристики кольорів і відтінків.  
23. Первинні кольори та їх похідні.  
24. Принципи підбору кольорів та колірних сполучень.  

25. Етимологія кольору та ментальні особливості у різних сферах людської 
діяльності (культурної, релігійної, етнонаціональної, образної, 

психологічної, метафоричної тощо) 
26. Форма як елемент візуалізації реклами.  

27. Різновиди та класифікацій форм.  
28. Образність та користувацький досвід, як складник проектування візуальних 

моделей.  
29. Айдентика.  

30. Основні поняття та категорії айдентики в рекламі.   
31. Складники айдентики.  
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32. Принципи розробки елементів айдентики в рекламі.  
33. Брендбук, гайдлайн та логобук надати визначення і їх вміст.  

34. Брендбук, гайдлайн та логобук - принципова відмінність.  
35. Принципи втілення айдентики у візуалізації реклами.  

36. Патерни і їх роль як елемента айдентики в процесі візуалізації реклами. 
37. Мокапи та їх роль у візуалізації. 
38. Дизайн як процес проектування.  

39. Основні завдання і категорії дизайну.  
40. Дизайн як процес рішення.  

41. Правила дизайну в рекламі.  
42. Композиційні провила дизайну.  

43. Модульні сітки в рекламі.  
44. Стиль та тренд в рекламі. 

45. Бриф та технічне завдання, основне завдання цих документів та їх 
відмінності.  

46. Візуальна стратегія бренду.  
47. Сторіборди, як інструмент проектування.  

48. Різновиди сторібордів.  
49. Сфери використання сторібордів.  
50. Методики впливу інструментами візуалізації рекламних посилів.  

51. Ефективність реклами як ознака результативності діяльності.  
52. Канали сприйняття інформації. Особливості підготовки рекламних макетів 

під аудиторії із різними активними каналами сприйняття.  
53. Аудіали, візуали, дигітали та інші категорії аудиторії.  

54. Методи маніпуляції. Пряма та опосередкована дія.  
55. Візуальні тригери та їх характеристики.  

56. Роль і значення тригерів у рекламі. Категорії тригерів.  
57. Принцип дії тригерів на людину.  

58. Психологія сприйняття інформації.  
59. Послідовність та інформаційна ієрархія інформації у рекламних макетів.  

60. Візуальна ієрархія образів і смислів. 
61. Програмування користувацьких дій. Візуальні прийоми управління увагою.  

62. Домінанти у сприйнятті. Візуальна навігація.  
63. Правила наближення, динаміки, симетрії, повтору та контрасту у візуалізації 

реклами. 

64. Класифікація емоцій.  
65. Прийоми візуалізації емоційних складників у рекламних продуктах. 

66. Користувацький досвід як стратегія візуалізації.  
67. Принципи тестування візуальних концептів, методика та практика. 

Організація фокус-груп.  
68. Психологія прийняття рішень.  

69. Інформаційна атака. Інформаційне середовище.  
70. Методи, способи та інструментарій презентації  
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Практичне завдання 
Розробіть макет візуальної реклами, та контент який би викликав емоції у 

споживача реклами. Використовуйте образність на шрифтові і нешрифтові 
виділення як інструмент візуалізації. 

 
8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 

Оцінка A «відмінно»: здобувач вищої освіти цілком і ґрунтовно засвоїв всі 
теми навчальної програми, вміє вільно, аргументовано та самостійно викласти 

зміст усіх питань програми освітньої компоненти, розуміє її значення для своєї 
професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та 

самостійну роботу.  
Оцінка В «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно 

засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст 
основних питань програми освітньої компоненти, виконав завдання кожної 

теми, також враховується його активність на практичних заняттях, виконання 
передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  

Оцінка С «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно 
засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких 
питань програми освітньої компоненти. Окремі завдання кожної теми, 

самостійної роботи в цілому виконав не повністю. 
Оцінка D «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі теми 

робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст окремих питань 
освітньої компоненти, деякі завдання самостійної роботи не виконав.  

Оцінка Е «задовільно: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі питання 
навчальної програми. Не вміє самостійно викласти зміст більшості питань 

програми освітньої компоненти. Виконав лише окремі завдання кожної теми та 
самостійної роботи в цілому. 

Оцінка FX «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв більшості 
тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань 

освітньої компоненти. Не виконав переважну кількість завдань кожної теми та 
самостійної роботи.  

Оцінка F «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв навчальної 
програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої компоненти, не виконав 
завдання самостійної роботи. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 
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