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проектних досліджень з подальшою реалізацією у поліграфічному виробництві та 

навчальному процесі. 

В                                                               Характеристика програми 

Предметна            

область, 

напрям    

 Видавництво та поліграфія: друковані та електронні видання, 

мультимедійні інформаційні продукти та інші види виробів видавництва 

й поліграфії; процеси оброблення, реєстрації, формування, відтворення, 

зберігання текстової, графічної інформації; дослідження, удосконалення, 

створення, виготовлення, поширення виробів видавництва й поліграфії. 

Фокус   

програми:   

загальна/спе

ціальна 

Загальна: Дослідження в галузі (сфері) видавництво та поліграфія. 

Спеціальна: Здобуття знань в сфері поліграфічного виробництва 

(поглиблений курс),  який  передбачає   визначену зайнятість та 

можливість подальшої освіти в галузі та кар’єрного зростання: здобуття 

наукового  ступеня доктора філософії (Ph.d).  

Опис 

предметної 

області 

Магістр видавництва та поліграфії набуває професійні компетентності, 

необхідні для практичної, викладацької і дослідницької діяльності у сфері 

видавництва та поліграфії згідно з Національним класифікатором України 

«Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010. 
Область професійної діяльності магістрів з напряму підготовки 

«Видавництво та поліграфія»: 

• у сфері практичної діяльності: інформаційні, друковані та інші 

технології, в тому числі крос-медійні, і організацію праці, що 

використовуються у виробництві книг, газет, журналів та інших товарів 

промислового і народного споживання, що вимагають застосування 

поліграфічних технологій; 

• у сфері науково-педагогічної діяльності: організацію та проведення 

науково-дослідних робіт з метою розробки нових матеріалів, технологій, 

програмних засобів, інформаційно-керуючих систем для виробництва 

поліграфічної продукції; організацію і здійснення навчально-педагогічної 

діяльності. 



Мета навчання — здобуття поглиблених теоретичних та практичних 

знань, умінь, досвіду з розроблення та удосконалення виробів видавництва 

й поліграфії та технологічних процесів їх виробництва, загальних засад 

наукової і професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру в проектно-

конструкторській, управлінській професійній сферах видавництва та 

поліграфії. 

Магістр видавництва та поліграфії володіє: 
- теорією і методологією проведення наукових та проектних 

досліджень в сфері видавництва та поліграфії; 
- основними інноваційними стратегіями проектування 

технологічних об’єктів; 
- різними методами аналізу та оцінки рівня розвитку поліграфічної 

продукції з метою її модернізації або створення іноваційних рішень; 
- методиками викладання фахових дисциплін.  

Орієнтація 

програми 

Програма   професійна   прикладна;   орієнтується   на сучасні   

наукові й практичні дослідження в галузі  видавництва та поліграфії; 

враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств у   

сучасних   умовах   господарювання,   орієнтує   на актуальні    

спеціалізації, в рамках    яких    студент визначає професійну та наукову 

кар’єру; базується на загальновідомих  наукових та творчих результатах,        

із врахуванням необхідності оцінювати ризики, загрози та виклики, що 

зумовлені впливом факторів зовнішнього   середовища, розуміти сутність 

і тенденції розвитку галузі; орієнтує на актуальні  спеціалізації,  в рамках 

яких можлива подальша професійна та наукова кар'єра. 

Особливості 

програми 

Програма реалізується науковими групами, передбачає застосування 

широкого кола загальнонаукових i спеціальних аналітичних методів, 

принципів і прийомів наукових досліджень, з врахуванням сучасного 

світового досвіду в галузі видавничо-поліграфічної справи.  

Передбачено проведення проблемно-орієнтованих лекційних курсів, 

практичних занять та самостійної науково-дослідної роботи. 

С                                                          Працевлаштування та продовження освіти 

Працевлаш-

тування 

Магістр видавництва та поліграфії  може займати первинні посади 

згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010. 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої 

форми. 

Продовжен-

ня освіти 

Можливість навчання за програмою третього циклу. 

D                                                   Стиль та методика навчання 

Підходи    до    

викладання    

та навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 

самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-

пізнавальний характер. Практичні проводяться в малих групах, 

поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовкою 

презентацій з використання сучасних професійних програмних засобів. 

Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи 

здійснюється через академічне Модульне середовище освітнього процесу. 

Акцент робиться на особистістому саморозвитку, груповій роботі, умінні 

презентувати результати роботи, що сприяє формуванню розуміння 

потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя. 

Система Поточне опитування, модульний тестовий контроль, контрольні 



оцінювання роботи, перегляди, звіти з практики. Обговорення результатів дослідження 

(в т.ч. апробація результатів: наукові статті та доповіді на конференціях). 

Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація – публічний 

захист кваліфікаційної роботи. 

Е                                                           Програмні компетентності 

Системні 1. Здатність проводити критичний аналіз, оцінку і нових ідей; 

2. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання 

та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, 

культурні, етичні та інші завдання; 

3. Здатність розроблення та реалізація завдань, включаючи власні 

дослідження; 

4. Здатність брати участь  у  реалізації дослідницьких завдань; 

5. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких 

колективів  з рішення наукових і науково-освітніх завдань. 

Соціально-

особистісні 

1. Здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень; 

2. Здатність до самостійного навчання новим методам дослідження, 

до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної 

діяльності; 

3. Здатність працювати в команді, формувати позитивні відношення з 

колегами по роботі. 

Професійні компетентності  

Науково-

дослідна 

діяльність 

1. Здатність організовувати наукове дослідження, формувати цільові 

наукові та інноваційні групи, забезпечувати ефективне використання їх 

потенціалу та проводити науково-дослідницьку діяльність, критично 

аналізувати комплексні проблеми, синтезувати нові ідеї в межах 

дослідницького проекту та здійснювати його експертизу. 

2. Здатність формувати методологію, принципи наукового 

дослідження та формулювати гіпотезу, мету, завдання дослідження в 

рамках наукового процесу. 

3. Виявлення науково-технічних проблем, постановка завдань 

дослідження; 

4. Розробка програм наукових досліджень в області видавничо-

поліграфічного виробництва і сфери графічних послуг; 

5. Аналіз, систематизація та використання науково-технічної 

інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду у напрямку професійної 

діяльності; 

6. Підготовка науково-технічних звітів і публікацій за результатами 

виконаних досліджень і розробок; 

7. Проведення патентних досліджень; 

8. Здійснення патентного аналізу для підготовки матеріалів для 

державної реєстрації та захисту об'єктів інтелектуальної власності; 

9. Науково-консультативна та експертна діяльність; 

10. Впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво. 

Організацій-

но-управлі-

нська діяль-

ність 

1. Здатність комплексно оцінювати вплив середовища 

функціонування технологічних і виробничих процесів для удосконалення 

параметрів усіх видів продукції видавництва та поліграфії. 

2. Розуміння та критичне осмислення основних критеріїв визначення 

перспективних напрямів розвитку галузі видавництва та поліграфії. 

3. Здатність визначати головні функції і напрямки вдосконалення, 

вести оперативно-виробниче планування та диспетчеризацію й розробляти 



заходи оперативного управління, прогнозування і планування 

виробництва.  

4. Здатність застосовувати методи управління проектною діяльністю, 

здійснювати пошук та оцінювання нових можливостей виробництва, 

практично застосовувати методи прийняття рішень для завдань 

виробництва. 

5. Здатність аналізу можливих загроз цілісності, конфіденційності, 

гарантованості систем захисту, збереження інформації в сучасних 

комп’ютеризованих видавничих системах та захищених видах продукції 

видавництва та поліграфії.  

6. Здатність організовувати раціональну експлуатацію та 

модернізацію видавничо-поліграфічного обладнання,  технічних та 

програмних засобів, аналізувати та оцінювати можливості адаптації 

програмного забезпечення для ефективного його використання під час 

підготовки усіх видів інформації в системах її цифрового оброблення. 

7. Здатність здійснювати оптимізацію виробничих процесів 

відповідно до поставлених вимог, застосовувати методи програмування 

для стабілізації технологічних режимів та здійснювати заходи щодо 

вдосконалення виробництва. 

8. Здатність організовувати та ефективно керувати виробничими 

підрозділами на основі сучасних методів управління та організовувати 

вивчення виробничих ризиків в умовах невизначеності для прийняття 

рішень.  

Педагогічна 

діяльність 

1. Виконання педагогічної роботи по курсам і дисциплінам в області 

техніки і технології видавничо-поліграфічних виробництв в освітніх 

установах різного рівня; 

2. Розробка лабораторних і дослідницьких комплексів; 

3. Методична підтримка навчального процесу; 

4. Проведення виховної роботи з учнями, студентами.  

 

 

 



Розподіл кредитних обсягів в освітньо-професійній програмі  

вищої освіти із спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»  

(ОПП «Поліграфічні медійні технології») 

№  Кредит Стру--ра, % 

1. Дисципліни циклу загальної підготовки (ЗП) 

1.1. Іноземна мова  ділового спілкування 3,0 3,33 

1.2. Методи наукових досліджень 3,0 3,33 

1.3. Математична статистика і опрацювання даних 4,0 4,44 

1.4. Менеджмент видавничо-інформаційної сфери 3,0 3,33 

1.5. Системи керування видавничо-поліграфічним виробництвом 4,0 4,44 

1.6. Моделювання технологічних систем 4,0 4,44 

1.7. Системний аналіз видавничо-поліграфічних виробництв 4,0 4,44 

1.8. Новітні технології поліграфічних матеріалів 3,0 3,33 

1.9. Педагогіка вищої школи 3,0 3,33 

 Всього  31,0 34,44 

2. Дисципліни циклу професійної підготовки (ПП) 

2.1. Проектування поліграфічного та пакувального виробництва 5,0 5,56 

2.2. Логістика в поліграфічному та пакувальному виробництві 4,0 4,44 

2.3. Інформаційне та технічне забезпечення АРМ 3,0 3,33 

2.4. Рециклінг та екологія у видавничо-поліграфічному та 

пакувальному виробництві 
4,0 4,44 

2.5. Системи автоматизованого керування друкарсько-обробними 

процесами 
4,0 4,44 

2.6 Інженерія якості 4,0 4,44 

2.7. Конструювання та технології виготовлення оригінальних видань 4,0 4,44 

2.8. Поліграфічні технології захисту продукції  4,0 4,44 

2.9. Промисловий друк 3,0 3,33 

 Всього  35,0 38,89 

3. Наукова робота 

4.1. Магістерська практика 4,0 4,44 

4.2. Магістерська робота 20,0 22,22 

 Всього  24,0 26,67 

Загалом 90,0 100,00 

  



 



 


