
Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) «Реклама і дизайн в поліграфії» на 

кафедрі переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів 

№ з/п 

за 

навч. 

пл. 

Назва 

дисциліни або 

практики, або 

форми 

державної 

атестації 

Назва методичної розробки, автори 

Місце і рік 

видання, 

кількість 

стор. 

К-сть 

примірн./наявність 

електронної версії 

(ЕВ) 

Підготовка бакалавра 

2.1.3.5 

Реклама і 

дизайн в 

поліграфії 

Робоча програма з дисципліни 

«Реклама і дизайн в 

поліграфії» спеціальність 6.051501 

«Видавничо-поліграфічна справа». 

Розр.: Свердліковська О.С. 

м. Дніпро: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

20__. – __ с 

2, ЕВ 

Конспект лекцій з дисципліни 

“Реклама і дизайн у поліграфії” 

Реклама і рекламні технології для 

студентів І-ІІІ курсів напряму 

підготовки 6.051501 “Видавничо-

поліграфічна справа” спеціальності 

“Матеріали видавничо-

поліграфічних виробництв” 

м. Дніпро: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2014 

10, ЕВ 

Конспект лекцій з дисципліни 

“Реклама і дизайн у поліграфії” 

Дизайн для студентів І-ІІІ курсів 

напряму підготовки 6.051501 

“Видавничо-поліграфічна справа” 

спеціальності “Матеріали 

видавничо-поліграфічних 

виробництв” 

м. Дніпро: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2014 

10 ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

завдання “Розробка рекламної 

концепції товару (послуги)” з 

дисципліни “Реклама і дизайн у 

поліграфії” для студентів І-ІІІ курсів 

напряму підготовки 6.051501 

“Видавничо-поліграфічна справа” 

спеціальності “Матеріали 

видавничо-поліграфічних 

виробництв” 

м. Дніпро: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2014 

10, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

контрольних робіт з дисципліни 

“Реклама і дизайн у поліграфії” для 

студентів І-ІІІ курсів напряму 

підготовки 0515 “Видавничо-

поліграфічна справа” спеціальності 

6.051501 “Матеріали видавничо-

поліграфічних виробництв” 

м. Дніпро: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2015 

10, ЕВ 



  

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з дисципліни "Реклама та 

дизайн в поліграфії" для студентів 

II-III курсів спеціальності 

7.05150104 "Матеріали видавничо-

поліграфічних виробництв" 

 

м. Дніпро: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2012 

10, ЕВ 

  

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт Обробка 

векторної графіки CorelDraw для 

студентів спеціальності 6.092700 

“Матеріали видавничо-

поліграфічних виробництв” 

м. Дніпро: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016 

10, ЕВ 

  

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт Обробка 

растрової графіки Adobe 

PhotoShop для студентів 

спеціальності 6.092700 “Матеріали 

видавничо-поліграфічних 

виробництв” 

м. Дніпро: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016 

10, ЕВ 

 

 

зав. Каф. ПП та ФНПМ       проф. Бурмістр М.В. 


