




                                                    Вступ 
Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу 

освіту» освітньо-наукова програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні 

вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 

програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Освітньо-наукова програма використовується під час: 

– ліцензуванні та акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності 

за спеціальністю; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні і практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти. 

 

                                   Нормативні посилання 
– Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 

національної рамки кваліфікацій»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»; 

– Постанова КМУ від від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»; 

– Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 009:2005 

; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України); 

– Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 2010-

11-01. – (Національний класифікатор України); 

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7; 

– Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : 

В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, 

Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 

с. ISBN 978-966-2432-22-0. 

 

Визначення 
У цьому документі використано терміни та відповідні визначення, що подані у Законі 

України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарію: вища освіта. 

 

Позначення і скорочення 
У цьому документі використані наступні позначення і скорочення: 

– ЄКТС (European Credit Transfer and Accumulation System) – Європейська кредитна 

трансферно-накопичувальна система. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою 
Згідно вимог ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» особа має право здобувати ступінь 

доктора філософії за умови наявності в неї ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст»).  



Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 

та їх розподіл 
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.  

Обсяг освітньої складової програми – 60 кредитів ЄКТС.  

Розподіл кредитів ЄКТС за складовими програми: 

Складові  програми Кредитів ЄКТС 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 39 

І.1. Фахова підготовка 29 

І.2. Загальнонаукова (філософська) підготовка 7 

І.3. Мовно-практична підготовка 3 

ІІ. ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 21 

ІІ.1. Науково-дослідна підготовка 18   

ІІ.2. Мовно-професійна підготовка 3 

Всього/у тому числі за вибором аспірантів 60/не менше 15 

 

Очікувані результати навчання 
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності 186 «Видавництво та 

поліграфія» аспірант після засвоєння цієї програми має продемонструвати такі результати 

навчання: 

а) формування інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні проблеми 

в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики; 

б) формування загальних компетентностей: 

– системних; 

– інструментальних; 

– соціально-особистісних; 

в) формування професійних компетентностей за видами діяльності: 

– науково-дослідна; 

– організаційно-управлінська; 

– педагогічна. 

 

1. Системні компетентності та нормативний зміст підготовки 
Код Системні компетентності Нормативний зміст 

підготовки 

СК-1  Здатність проводити 

критичний аналіз, оцінку і 

синтез нових та складних 

ідей 

ЗНАННЯ: 

- методик проведення 

аналітичних, соціологічних, 

маркетингових досліджень, 

наукового й науково-

виробничого пошуку та 

експериментальних досліджень 

за профілем своєї діяльності; 

- спеціалізовані концептуальні 

знання, набуті у процесі 

навчання та/або професійної 

діяльності на рівні новітніх 

досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та 

інноваційної діяльності, 

зокрема в контексті 

СК-2 Здатність переосмислювати 

наявне та створювати нове 

цілісне знання та/або 

професійну практику і 

розв’язувати значущі 

соціальні, наукові, 

культурні, етичні та інші 

проблеми 



СК-3 

 

Здатність розроблення та 

реалізація проектів, 

включаючи власні 

дослідження 

 

дослідницької роботита/або 

професійної діяльності на рівні 

новітніх досягнень, які є 

основою для оригінального 

мислення та інноваційної 

діяльності, зокрема в контексті 

дослідницької роботи. 

 

УМІННЯ: 

- навчатися впродовж усього 

життя, застосовувати знання на 

практиці, організовувати та 

планувати власну діяльність, 

приймати рішення в 

нестандартних ситуаціях, 

генерувати нові ідеї, керувати 

проектами, організовувати 

командну роботу, проявляти 

ініціативу з удосконалення 

діяльності. 

 

СК-4 

 

 

Здатність ініціювання  

дослідницько-інноваційних 

проектів та автономно 

працювати під час їх 

реалізації 

 

 

СК-5 Здатність планувати й 

організовувати роботу 

дослідницьких колективів  з 

рішення наукових і науково-

освітніх завдань 

 

 

2. Інструментальні компетентності та нормативний зміст підготовки 
 

Код 

Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ІК-1 Здатність використовувати у професійній 

діяльності базові загальні знання з різних наук 

ЗНАННЯ: 

- основ інформаційних технологій, системного 

аналізу, теорії прийняття рішень, професійної 

наукової етики; 

- основ наукової комунікації та актуальних 

технічних, суспільно-політичних, економічних, 

культурних процесів сучасності. 

УМІННЯ: 

- формувати апаратно-програмний комплекс для 

вирішення дослідницьких і виробничих завдань; 

- виконувати вимірювання, оцінювання, 

контроль за допомогою програмних і 

інструментально-технічних засобів; 

- застосовувати новітні комунікативні засоби 

українською та іноземною мовами для 

забезпечення стабілізації процесів методами 

вимірювання, контролю, оцінювання й аналізу 

виробництва. 

ІК-2 Здатність застосовувати сучасні інформаційні 

технології у різних видах професійної 

діяльності 

ІК-3 Здатність знаходити, обробляти  й аналізувати 

необхідну інформацію для рішення проблем й 

прийняття рішень 

ІК-4 Здатність використовувати сучасні методи і 

технології наукової комунікації українсько 

таіноземною мовами 

ІК-5 Керування  даними, пропонувати концепції, 

моделі, винаходити й апробувати способи і 

нструменти професійної діяльності 

 

3. Соціально-особистісні компетентності та нормативний зміст підготовки 
Код Соціально-особистісні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СОК-1 Здатність забезпечувати безперервний 

саморозвиток і самовдосконалення, 

відповідальність за розвиток інших 

ЗНАННЯ: етики, актуальних суспільно-

політичних, правових взаємовідносин на 

виробництві. 

УМІННЯ:- працювати в колективі, 

налагоджувати особисті професійні 

контакти, домовлятися; розв’язувати 

світоглядні, соціально й особистісно 

значущі проблеми; використовувати у 

професійній діяльності, особистому житті 

правові та морально-етичні норми, що 

СОК-2 Здатність слідувати етичним і правовим 

нормам у професійній діяльності 

СОК-3 Здатність використовувати адекватні 

методи ефективної взаємодії з 

представниками різних груп (соціальних, 

культурних і професійних) 



СОК-4 Здатність працювати в команді, формувати 

позитивні відношення з колегами 

регулюють роботу фахівця видавничо-

поліграфічної галузі; організовувати 

діяльність у напрямі забезпечення якості 

виконуваної роботи;- обстоювати доказово 

та з наукової точки зору інтереси власні або 

виробничі, що не суперечить державності 

українського народу, правам людини та 

чинному законодавству. 

СОК-5 Здатність до вибору стратегій 

міжособистісної взаємодії, керуючись 

засадами соціальної відповідальності 

 

4. Професійні компетентності та нормативний зміст підготовки 

                                         Науково-дослідна діяльність 
Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-1 Здатність самостійно виконувати науково-

дослідну діяльність у галузі знань 18 

«Виробництво та технології» з 

використанням сучасних теорій, методів та 

інформаційно-комунікаційних технологій 

ЗНАННЯ: 

- сучасних вітчизняних та зарубіжних 

наукових теоретичних і методологічних основ 

дослідження, розроблення, виробництва, 

оцінювання та керування якістю видавничо-

поліграфічної та пакувальної продукції; 

- удосконалення систем, засобів, методів і 

критеріїв оцінки й контролю технологічних 

параметрів і режимів виробництва у 

додрукарських, друкарських і 

післядрукарських, в т.ч.брошурувально-

палітурних та оздоблювально-

оброблювальних процесах; 

- основ інструментально-технічних засобів, 

окремих вузлів і механізмів, устаткування, 

потокових ліній видавничо-поліграфічного і 

пакувального виробництва; 

- методів розрахунку, прогнозування і 

моделювання технологічних, енергетичних, 

міцнісних параметрів обладнання, технічних 

систем, матеріалів і технологічних об'єктів 

виробництва друкованих і електроннихвидань 

та паковань; 

- медіатехнологій; професійних стандартів; 

технологічних інструкцій (умов), фахової 

документації; принципів роботи з контентом, 

налаштування і обслуговування баз даних. 

УМІННЯ: 

- збирати й аналізувати інформацію, потрібну 

для розробки науково-дослідного проекту; 

- визначати інформаційну нішу, проблемно-

тематичний напрям, цільову програму 

дослідження; 

- розробляти методи, засоби і заходи для 

вирішення науково-прикладних задач 

видавничо-поліграфічного та пакувального 

виробництва; 

- здійснювати теоретичні, аналітичні і 

емпіричні дослідження; 

- складати професійні документи, звіти, 

технологічні регламенти з дотриманням 

термінологічних норм на основі виробничих 

завдань, використовуючи методики складання 

фахової документації; 

- поширювати результати дослідження 

професійною українською та іноземною 

мовами в наукових виданнях, збірниках, 

конференціях. 

ПК-2 Здатність адаптувати і узагальнювати 

результати сучасних досліджень в галузі 

знань 18 «Виробництво та технології» для 

вирішення наукових і практичних проблем 

ПК-3 Здатність проводити теоретичні й 

експериментальні дослідження, 

математичне й комп’ютерне моделювання в 

галузі знань 18 «Виробництво та 

технології» 

ПК-4 Здатність застосовувати методи контролю 

наукових гіпотез та якості емпіричних 

дослідів 

ПК-5 Здатність до проектування та експертного 

оцінювання конкретних наукових проектів, 

розробок 

Організаційно-управлінська діяльність 



ПК-6 Здатність планувати, організовувати роботу 

та керувати проектами у галузі знань 18 

«Виробництво та технології» 

ЗНАННЯ 

- сучасних тенденцій управління 

медіаконтентом і поліграфічним 

виробництвом; 

- систем управління сучасними 

виробництвами, колективами, науковими 

розробками;- методів інноваційної діяльності. 

УМІННЯ 

- здійснювати аналіз і синтез 

високоефективних, оптимальних і адаптивних 

систем управління технологічними процесами, 

виробництвами та видавничо-поліграфічним 

комплексом в цілому; здійснювати 

керівництво командами, управління 

конфліктами та аналізомпроектів. 

ПК-7 Здатність організовувати роботу з 

удосконалення методів, засобів і технічних 

систем контролю параметрів об'єктів для 

забезпечення стабілізації виробничих 

режимів і технологічних параметрів 

ПК-8 Здатність здійснювати керування роботою 

колективу з управління об'єктами і 

технологічними процесами та їх 

ідентифікацією 

Педагогічна діяльність 
Код Професійні компетенції Нормативний зміст підготовки 

ПК-9 Здатність розробляти та проводити всі 

види занять у вищому навчальному 

закладі 

ЗНАННЯ: 

- психолого-дидактичних основ нав-чального 

процесу; 

- таксономії цілей навчального процесу; 

- методів активізації пізнавальної діяльності 

студентів; 

- особливостей методики проведення практичних 

і семінарських занять; 

- дидактики лабораторних занять і комп’ютерного 

практикуму; 

- принципів контролю навчальних досягнень 

студентів та аналізу його результатів; 

- сутності нових та інформаційних технологій 

навчання у вищий школі. 

УМІННЯ: 

- формулювати навчальні цілі та обирати 

відповідний навчальний матеріал і його 

структуру. 

- планувати навчальні заняття згідно з робочою 

програмою кредитного модуля; 

- розробляти зміст, проводити структурування 

навчального матеріалу та проводити заняття 

різних видів; 

- забезпечувати послідовність викладення 

матеріалу та міждисциплінарні зв’язки; 

- організувати та керувати пізнавальною 

діяльністю студентів, формувати у студентів 

критичне мислення та уміння здійснювати 

діяльність за всіма її складовими; 

- обирати методи та засоби навчання і контролю; 

- здійснювати контроль і оцінку його результатів 

та проводити корекцію процесу навчання; 

- організовувати та аналізувати свою педагогічну 

діяльність; 

- аналізувати навчальну та навчально-методичну 

літературу і використовувати її в педагогічній 

практиці 

ПК-10 Здатність застосовувати новітні 

педагогічні, у тому числі інформаційні, 

технології у навчальному процесі. 

ПК-11 Здатність викласти у доступній формі 

складний теоретико-емпіричний матеріал 

і залучати студентів до наукової роботи 

 



Перелік навчальних дисциплін 

№п/п Навчальні дисципліни Кредити ЄКТС 

І Цикл загальної підготовки 60 

1. Загальнонаукова (філософська) та мовно-практична 

підготовка 
15 

1.1 Філософія науки і методологія економічних досліджень 4 

1.2. Іноземна мова за  професійним спрямуванням 

 

6 

1.3. 

 

ІТ у наукових дослідженнях 

 

 

 

5 

1.4 Психологія і педагогіка вищої школи 3 

2. Цикл професійної підготовки 

 

 

(Навчальні дисципліни для здобуття глибинних   знань зі 

спеціальності 

27 

2.1. Теоретичні аспекти масмедіа 3 

2.2. Системний аналіз та технологічне прогнозування 6 

2.3. Методологія забезпечення якості видавничо-поліграфічних 

технологій та виробництв 
5 

2.4. Математичне моделювання як метод наукових досліджень 
5 

2.5 Методологічні принципи написання дисертаційної роботи 

 5 

3. Дисципліни вільного вибору аспіранта 15 

3.1. Системи захисту printmedia 

5 

3.2. Фізико-хімічні явища у видавничо-поліграфічних процесах 

3.3. Інструментальні методи досліджень процесів 

поліграфічного та пакувального виробництв 

 3.4. Апаратні та програмні засоби для опрацювання 

експериментальних даних  

5 
3.5. Застосування сучасних методів прикладної математики у 

наукових дослідженнях 

 3.6. Формати даних інформаційних потоків у видавничо-

поліграфічних виробництвах 

3.7. Сучасні системи реєстрації інформації 

5 3.8. Менеджмент наукових досліджень 

3.9. Контент-маркетинг 

4. Педагогічна практика 3 

II Дослідницька складова 180 

1. Підготовка публікацій у наукових фахових виданнях 50 

2 Участь в наукових конференціях 30 

3. Підготовка дисертаційної роботи 100 

 Всього 240 

 

Атестація 

Атестація проводиться на основі аналізу успішності виконання аспірантом відповідної 

освітньо-наукової програми, оцінювання якості вирішення здобувачем ступеня «доктор 

філософії» задач діяльності, що передбачені відповідним Стандартом вищої освіти та 

рівня сформованості компетентностей у формі складання екзаменів та публічного захисту 

дисертації у спеціалізованій вченій раді.  

 

 

 


