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ВІДГУК

на проект освітньо-наукової програми «Видавництво та поліграфія»

зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія

Української академії друкарства

Проект освітньо-наукової програми «Видавництво та поліграфія», представлений на сайті

Української академії друкарства (https://www.uad.lviv.ua/) розкриває системні, інструментальні,

професійні компетентності та нормативний зміст підготовки докторів філософії за спеціальністю

186 Видавництво та поліграфія, розглядається науково-дослідна та педагопчна діяльність,

придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання, програмні

компетентності, зокрема загальні та спеціальні (фахові, предметні). Описується ресурсне

забезпечення реалізації програми, в т.ч. кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та

навчально-методичне забезпечення, зазначається нашональна та міжнародна мобільність

аспірантів, можливість навчання іноземних здобувачів вищої освіти англійською та польською

мовою.

Проект ОНП програми передбачає 60 креДИТІВ,з них 25% складають ПИСЦИПЛ1ниВІЛьного

вибору здобувачами освіти. Зокрема доцільними і сучасними є дисципліни - «Теорія фізико-

хімічних явищ у видавничо-поліграфічних процесах», «Методи дослідження і комп'ютерний

аналіз властивостей видавничо-поліграфічних і пакувальних матеріалів», які містяться у блоці

вільного вибору. Вважаю, що дисципліна «Прикладні аспекти системного аналізу видавничо-

поліграфічного та пакувального виробництва» допоможе молодим дослідникам поглибити свої

знання зі спеціальності. Наукова складова програми передбачає відкритий і публічний захист

дисертаційної роботи.

Предметна область проекту ОНП включає об'єкти вивчення та діЯЛЬНОСТІ,ЯКІ включають

«друковані та електронні видання, пакування, мупьтимедійні інформаційні продукти та інші види

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

зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; виготовлення

та розповсюдження виробів видавництва й поліграфії; послідження та інновації у видавництві та

поліграфії». На мій погляд «Об'єкти вивчення» повинні стосуватись в першу чергу технологій

виготовлення продукції видавничо-поліграфічних та пакувальних виробництв, їх ДОСЛІДження,

удосконалення, створення, експлуатації.

Українська академія друкарства є відомим на теренах України закладом вищої освіти, має

великий досвід підготовки фахівців різного профілю для видавничо-поліграфічної та пакувальної



галузі. Випускники асшрантури УАД працюють в різних установах освітнього, наукового і

виробничого профілю. Багато з них працюють за корлоном. Розробки асгпранпв проходять

апробацію та впроваджуються на виробництвах. Вважаю, що проект ОНП відповідає сучасним

вимогам європейського рівня. Рекомендую затвердити освітньо-наукову програму «Видавництво

та поліграфія» на здобуття ступеня доктор філософії за спеціальністю 186 Видавництво та
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