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ДИСЦИПЛІНА «КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА В РЕКЛАМІ» 

 

ЩО ВИВЧАЄМО? 

• Сутність комп’ютерної графіки як інструмента з візуалізації 

рекламної ідеї 

• Закони рекламної композиції та засоби її гармонізації 

• Шрифтове оформлення рекламного звернення 

• Конструювання рекламних матеріалів за допомогою 

спеціалізованих програмних засобів  

СКІЛЬКИ ВИВЧАЄМО? 

 

 

З ЯКИМИ РЕДАКТОРАМИ ПРАЦЮЄМО? 

Adobe Photoshop (Basic), CorelDraw (Basic). 

7 лекцій, 21 лабораторна робота 



ДИСЦИПЛІНА «ДИЗАЙН В РЕКЛАМІ» 

 

ЩО ВИВЧАЄМО? 
 

 

• Рекламний дизайн як процес проектно-художньої діяльності 

• Проектні прийоми побудови рекламного звернення   
      та принципи вибору візуальних образів 
• Художні стилі та стильові течії у рекламному дизайні 
• Композиційна організація рекламного повідомлення 
• Формоутворення у рекламі 
• Образотворчі засоби в рекламній композиції 
• Шрифтові композиції у візуальній організації рекламного звернення 

• Формотворення графічних знаково-символьних елементів  
      айдентики підприємства 
• Колір як художній засіб реклами та фірмовий ідентифікатор підприємства 

СКІЛЬКИ ВИВЧАЄМО? 

15 лекцій, 30 лабораторних робіт 

З ЯКИМИ РЕДАКТОРАМИ ПРАЦЮЄМО? 

Adobe Photoshop (Advanced), Illustrator (Basic). 



МАКЕТУВАННЯ У РЕКЛАМІ 
 

ЩО ВИВЧАЄМО 
 

 

 

 

• Робота з текстом та ілюстраціями: загальні правила 

набору, робота з заголовками, таблиці, обробка 

сканованих зображень, формати графічних файлів.   

• Режисура та дизайн багатостарінкового ілюстрованого 

видання.  

• Режисура та архітектоніка поліграфічного видання.   

• Композиційні принципи видання.  

• Типологічна і графічна концепція багатосторінкового 

видання.  

• Композиція текстового документу.  

• Етапи розробки і технологія друку багатосторінкового 

видання 

З ЯКИМ РЕДАКТОРОМ ПРАЦЮЄМО? 

ADOBE INDESIGN 

• Макетування у рекламі як елемент проектно-художньої діяльності.  

• Прийоми побудови макета рекламного видання: ескізування, вибір формату, поля, модульна 

сітка.  



ІНФОГРАФІКА 

• Сутність, види, правила і прийоми створення інфографіки 

(інформаційного дизайну).  

• Візуальна комунікація: слова, цифри, образи.  

• Аналіз інформації. Організація даних. Інструменти візуалізації 

даних.  

• Композиція в інфографіці.  

• Колірна навігація в інфографіці.  

• Типографіка і інформаційній графіці.  

• Засоби впливу в інфографіці.  

• Закони сприйняття інформації. Феномен кліпової свідомості.  

• Аналіз символів та їхній уплив на аудиторію.  

• Динамічна інфографіка. 

• Програмне забезпечення для створення інфографіки.  

• Робота з векторними ілюстраціями і тривимірними 

об’єктами.  

• Створення власного портфоліо та резюме. 

ЩО ВИВЧАЄМО? 

З ЯКИМ РЕДАКТОРОМ ПРАЦЮЄМО? 

ADOBE ILLUSTRATOR 



ФОТОЖУРНАЛІСТИКА ТА 

ФОТОГРАФІКА 

• Історія фотографії від дагеротипії до 

цифрового формата.  

• Фотожурналістика в сучасних ЗМІ.  

• Більд-редагування у дизайні ЗМІ.  

• Жанри фотожурналістики: типологічні ознаки, 

особливості образотворчих і виразних засобів. 

Фотографічні жанри і їх використання у 

фотожурналістиці.  

• Виразні засоби фотографії та принципи 

фотокомпозиції.  

• Фотографування предметів з близької відстані, 

макрозйомка. Студійна зйомка. Репортажна 

зйомка.  

• Технічне оснащення для швидкісної зйомки 

репортажного фото.  

• Особливості зйомки жанрових сцен.  

• Тварини у природному середовищі. Виставкова 

фотографія. Рекламна фотозйомка. Створення 

рекламного фотоплакату. 

• Технічна база сучасної цифрової фотографії.  

 

ЩО ВИВЧАЄМО? 

З ЯКИМ РЕДАКТОРОМ ПРАЦЮЄМО? 

Adobe Photoshop (Advanced) 



Ретельно розроблені 

професійні програми 

«Реклама і зв’язки з 

громадськістю» ОС 

«бакалавр» та «Реклама» 

ОС «магістр», навчальні 

посібники, ОКЛ, тестові 

завдання дозволяють 

студентам даних 

спеціалізацій, а також 

«Маркетинг» та «Рекламний 

бізнес» і всім бажаючим 

отримати не тільки 

теоретичні знання, а й 

набути практичні навички з 

розробки різноманітних за 

складністю і 

функціональним 

призначенням рекламних 

матеріалів та спробувати 

свої сили у творчих 

змаганнях.  



На базі КНТЕУ з 2013р. проводиться Всеукраїнський студентський 

конкурс торговельної реклами.  
Представники рекламної та PR-індустрії відзначають креативність 

учасників конкурсу та перспективи впровадження найкращих ідей у 

практику рекламної діяльності.  



 

• 25 призових місць та ГРАН-ПРІ у 

VIII Всеукраїнському 

студентському конкурсі 

торговельної реклами; 

 

• 9 дипломів  в Українському 

Студентському фестивалі 

реклами;  

 

• І місце в номінації «Check in the 

white – вимагай фіскальний чек 

на техніку» в хакатоні 

«Рекламний полігон»;  

 

• І та ІІ місце з трьох в номінації 

«Друкована реклама» 

«Реклама-фест»  в м. Одеса; 

 

• 3 дипломи у VII Харківському 

студентському фестивалі 

реклами;  

 

• 16 дипломів у III Міжнародному 

конкурсі реклами "DO.IT ADS". 

 

СТУДЕНТИ КНТЕУ У 2020–2021 н.р. 

ВИБОРОЛИ:  

55! 



Такий підхід сприятиме закріпленню необхідних 

теоретичних знань та негайного перенесення їх 

у площину безпосередньої практики у процесі 

розробки рекламних матеріалів, подальшому 

розвитку творчого потенціалу і виявленню 

індивідуальності кожного студента-рекламіста 

та студентів інших спеціальностей, які все 

активніше вибирають рекламні дисципліни.  

Адже ми колекціонуємо успіхи!  



Фірмовий стиль Спілки молодих рекламістів України 

Сидоренко Деніс, 5 к., спец. «Рекламний бізнес» 



Фірмовий стиль кафедри маркетингу 
та реклами КНТЕУ 
Яковенко Ярослав, 4к., спец. 

«Реклама та зв’язки із громадськістю»  

Календар КНТЕУ                              
Фляшко Марина, 5 к., спец. 

«Рекламний бізнес»  



Кричфалушій Антон, 4 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю» 



Середа Єлизавета, 3 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю» 

 



Кричфалушій Антон, 4 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю» 



Кравчук Валентина, Маркевич Орися,  3 курс, спец. «Реклама і зв’язки із 

громадськістю»  



Кричфалушій Антон, 4 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю» 



Сапсай Світлана, Шевчук Юлія, 5 курс, спец. «Рекламний бізнес» 



Колісниченко Валерія, 4 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю»  



Одинець Ірина, Копилова Надія, 4 курс,  

спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю»   



Ємельянова Аліна, 4курс,  
спец. «Рекламний бізнес» 



Ємельянова Аліна, 4 курс, спец. «Рекламний бізнес» 



Серія робіт «Кредитуємо мрії» 

Бугайов Євген, Коваленко Марія, 4 курс, спец. «Рекламний бізнес» 



Яковенко Ярослав, 4 курс, спец. 

«Реклама та зв’язки із громадськістю»  

Петрусяк Михаил, 4 курс, спец. 

«Рекламний бізнес» 



Петрусяк Михаил, 4 курс, спец. «Рекламний бізнес» 



Петрусяк Михаил, 4 курс, спец. «Рекламний бізнес» 



Тополюк Віталій, 3 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю» 



Середа Єлизавета, 3 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю»  



Коноводова Анна, «BIG ideas with BIC», 

спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю»  



Лях Софія, Іващенко Юлія, Сергієнко Катерина, спец. «Рекламний бізнес» 



Іванова Юлія, Ратушна Олександра , «Impossible Philips», 

спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю» 



Згортюк Леся, 3 курс, спец. «Реклама і 
зв’язки із громадськістю»  

Кравчук Валентина, 3 курс, спец. «Реклама і 
зв’язки із громадськістю»  
  



Кравчук Валентина, 3 курс, спец. «Реклама і зв’язки із громадськістю»  

  



Прокопів Ірина, «Персоналізовані сервіси для Вас. Метро»,  

4 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю» 



Кравчук Валентина, 3 курс, спец. «Реклама і зв’язки із громадськістю»  



Ткачук Ксенія, КНТЕУ, 4 курс, 10 група 



Тимченко Катерина, 3 курс, спец. «Реклама і зв’язки із громадськістю»  



Тополюк Віталій, 3 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю» 



Шпак Юлія, 4 курс, спец. «Реклама та 

зв’язки із громадськістю» 

Хохлатий Андрій, 3 курс, спец. 

«Реклама та зв’язки із громадськістю» 



Кобилінська Юлія,  

4 курс, спец. 

«Реклама та зв’язки 

з громадськістю». 



Тимко Яна, 3 курс, спец. «Реклама та зв’язки з громадськістю» 



Берестяний Олександр, 3 курс, спец. «Рекламний бізнес» 



Колісниченко Валерія, 4курс, спец. «Реклама та зв’язки з громадськістю» 



Тимченко Катерина, 3 курс, спец. «Реклама та зв’язки з громадськістю» 



Радченко Вероніка, 4 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю» 



Глушко Володимир, 3 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю» 









Діденко Олександра, 3 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю»  





ОБКЛАДИНКИ ДЛЯ ПОСІБНИКІВ 







Труш Олександр, 3 курс, спец. «Реклама і зв’язки із громадськістю»  

  



Одинець Ірина, 3 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю»   



Одинець Ірина, 3 курс, спец. «Реклама та зв’язки із громадськістю»   



ДЯ 
КУ 
єм
о  

ЗА 
УВ 
АГ 
У! 

 

Чекаємо!  


