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Навчальний посібник є складовою навчально-
методичного комплексу дисципліни «Комп’ютерно-
технічні засоби у рекламі та зв’язках із громадськістю». 
У ньому подано короткий теоретичний огляд та практичні 
тренувальні вправи з розробки різних за складністю та 
функціональним призначенням рекламних матеріалів у 
графічних редакторах векторної графіки CorelDRAW та 
растрової графіки Adobe Photoshop. Для закріплення 

матеріалу запропоновано індивідуальні творчі завдання, графічні тести та контрольні 
питання.  

Рекомендований для студентів ОКР «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво» напряму підготовки 030507 «Маркетинг» спеціальності 03050702 
«Рекламний бізнес» та галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» напряму 
підготовки 030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» та всіх, хто бажає самостійно 
розглянути основні можливості графічних редакторів та набути навички візуалізації 
рекламних ідей. 
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