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1. Структура навчальної дисципліни
Всього годин
Денна форма Заочна форма
навчання
навчання
5/150
5/150

Найменування показників
Кількість кредитів/год.
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:
− лекційні заняття, год.

36

− семінарські заняття, год.
− практичні заняття, год.
36
− лабораторні заняття, год.
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
78
− контрольні роботи, к-сть/год.
− розрахункові (розрахунково-графічні) роботи, к-сть/год.
− індивідуальне науково-дослідне завдання, к-сть/год.
− підготовка до навчальних занять та контрольних заходів, год.
Екзамен
Залік
залік
Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі:
денної форми навчання – 48 %;
заочної форми навчання – 48 %.

36

36
78

залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1. Метою вивчення студентами навчальної дисципліни є:
✓ детальний аналіз чинних нормативних документів на виготовлення друкованої
продукції у сучасних технологіях друку;
✓ спеціальні методи дослідження і аналізу процесів поліграфічного виробництва;
✓ оптимізація процесів виготовлення друкованих видань і паковань.

✓
✓

✓
✓

2.2. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
здійснення детального аналізу чинних нормативних документів на
виготовлення поліграфічної продукції у сучасних технологіях друку;
на основі здійсненого детального аналізу чинних нормативних документів
пропонувати рішення щодо вирішення спірних виробничих ситуацій між
замовником та друкарнею;
налаштування сучасних засобів оцінювання якості поліграфічної продукції для
коректної роботи;
використання режимів і програмного керування засобами вимірювальної
техніки та системами контролю поліграфічного виробництва;
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✓ розроблення та впровадження новітніх методик оцінювання якості друкованих
видань і паковань згідно діючих стандартів з використанням "функції бажаності
Харрінгтона" для формалізації комплексного показника оптимізації
поліграфічного та пакувального виробництва;
✓ застосування спеціальних методів дослідження та аналізу процесів
виготовлення друкованої поліграфічної та пакувальної продукції;
✓ аналіз та оптимізація процесів поліграфічного виробництва в реальних
виробничих умовах.
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у
студентів компетентностей:
загальних:
✓ Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК 2).
✓ Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових та складних ідей
(ЗК 3).
✓ Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми видавничополіграфічного та пакувального виробництва (ЗК 5).
фахових:
✓ Здатність розробляти нові та удосконалювати наявні технологічні процеси та
види продукції у видавничо-поліграфічній сфері та пакувальній галузі,
видавничі системи та апаратно-програмне забезпечення; застосовувати моделі
та методи оцінювання і забезпечення якості процесів та виробів видавничополіграфічного та пакувального виробництва, підвищення надійності
технологічних процесів, функціональної безпеки виробничих систем. (СК 1).
✓ Здатність до розроблення наукових і методологічних основ проектування,
створення, дослідження і впровадження у виробництво нових технологій,
устаткування, потокових ліній, друкованих, електронних мультимедійних та
інтерактивних видань, паковань, матеріалів та технологічного забезпечення
якості видавництва та поліграфії (СК 2).
✓ Здатність ініціювати, розробляти та реалізовувати дослідницькі та інноваційні
проєкти, планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів.
Володіння методами планування та проведення експериментів (у т.ч. активних,
пасивних, імітаційних), статистичної обробки їх результатів. (СК 5).
✓ Здатність використовувати у професійній діяльності знання з різних наук,
переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну
практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші
проблеми видавничо-поліграфічної галузі (СК 6).
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Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні
результати навчання:
✓ Володіти сучасною, орієнтованою на галузеву проблематику методологією
теоретичного та експериментального дослідження процесів та виробів
видавничо-поліграфічного та пакувального виробництва, методами аналізу й
інтерпретації його результатів, здійснювати наукові дослідження, узагальнення
їх результатів, формулювання та обґрунтування висновків та пропозицій щодо
впровадження досліджень, проводити інноваційну діяльність задля отримання
нових знань та створення нових технологій та продуктів в сфері видавництва і
поліграфії та в ширших мультидисциплінарних контекстах (РН 2).
✓ Формулювати й увиразнювати результати власних досліджень представляти
результати дослідження у формі наукових звітів, статей, доповідей тощо для їх
широкої апробації у вітчизняних та міжнародних фахових інформаційних
ресурсах державною, англійською та/або іншою іноземною мовою з
дотриманням принципів академічної доброчесності (РН 3).
✓ Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проєкти, які
дають змогу переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або
професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми
видавництва та поліграфії з дотриманням норм академічної етики і врахуванням
соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів (РН 7).
✓ Використовувати інноваційну діяльність
у цифровому інформаційному
середовищі видавничої та поліграфічної галузі; управляти процесами
використання інформаційних систем
для контролю виробництва та
забезпечення якості процесів та виробів видавництва та поліграфії (РН 9).

2.3. Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін
№
з/п
1.
2

3.

Попередні
Супутні і наступні
навчальні дисципліни
навчальні дисципліни
Методологія
науково-дослідницької Системний аналіз технологій видавничодіяльності
поліграфічного та пакувального виробництва
Методологія забезпечення якості процесів та
виробів у видавничо-поліграфічному і
пакувальному виробництві
Методи дослідження і комп’ютерний аналіз
властивостей видавничо-поліграфічних та
пакувальних матеріалів
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3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Не дивлячись на суттєві досягнення в техніці і технології процесів
виготовлення друкованих видань і паковань, спеціальні методи дослідження і
аналізу процесів поліграфічного виробництва, направлені на підвищення його
продуктивності та забезпечення високої якості виготовлення друкованих
багатофарбових видань і паковань, які відповідають світовим стандартам — завжди
залишатиметься актуальним.
Дисципліна „СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗУ
ПРОЦЕСІВ
ПОЛІГРАФІЧНОГО
ВИРОБНИЦТВА”
повинна
сприяти
усвідомленню студентами ролі спеціальних методів дослідження і аналізу процесів
поліграфічного виробництва з використанням «функції бажаності Харрінгтона» і
підказати можливі шляхи покращення якості продукції.
Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для
успішного засвоєння матеріалу про системи стандартизації; метрології та
сертифікації у поліграфічному виробництві, методологію та засоби оцінювання
якості поліграфічної продукції; методологію оптимізації процесів виготовлення
друкованих видань і паковань. В навчальному матеріалі поєднано теоретичні
дослідження детального аналізу чинних нормативних документів на виготовлення
продукції у сучасних технологіях друку та досвід у розробленні новітніх методик
оцінювання якості друкованих відбитків згідно діючих стандартів з використанням
«функції бажаності Харрінгтона» для формалізації комплексного показника
оптимізації.
Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що
формують профіль фахівця в області кваліметрії в поліграфічному та пакувальному
виробництві, а саме дозволить:
— вирішувати спірні виробничі ситуації між замовником та друкарнею
відповідно до чинних нормативних документів на виготовлення поліграфічної
продукції у сучасних технологіях друку;
— налаштовувати сучасні засоби оцінювання якості поліграфічної продукції
для коректної роботи;
—керувати засобами вимірювальної техніки та системами контролю
поліграфічного виробництва;
— оцінювати якість друкованих видань і паковань згідно діючих стандартів
з використанням "функції бажаності Харрінгтона";
— оптимізувати процес виготовлення друкованої поліграфічної та
пакувальної продукції в реальних виробничих умовах.
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4. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1. Лекційні заняття
№
з/п
Тема 1

Назва теми
Вступ. Мета та завдання навчальної дисципліни.
Рекомендована література для самостійної роботи.

Змістовий модуль 1.
ПОНЯТТЯ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ І
СЕРТИФІКАЦІЇ
Тема 2
Метрологічне забезпечення. Засоби вимірювальної техніки.
Тема 3
Стандартизація та сертифікація. Законодавство України в
галузі стандартизації та сертифікації. Мета і завдання,
об’єкти, принципи та види стандартизації. Сертифікація
продукції і систем якості.
Разом годин за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
Тема 4
Доцільність впровадження стандартизації.
Тема 5
Діючі нормативні документи зі стандартизації в галузі
поліграфії. Міжнародна регламентуюча база. Національні
стандарти України. Національні стандарти України, через
які впроваджено міждержавні (ГОСТ) та міжнародні (ISO)
стандарти методом перевидання. Галузеві стандарти
України.
Тема 6
Система управління якістю поліграфічної продукції.
Вимоги до еталонного зразку. Огляд стандартів у поліграфії.
Тема 7
Стандарти на виготовлення продукції у технології
офсетного друку.
Тема 8
Стандарти на виготовлення продукції у технологіях
цифрового друку.
Тема 9
Стандарти на виготовлення продукції у технології
флексографічного друку.
Тема 10
Стандарти на виготовлення продукції у технології
трафаретного друку.
Тема 11
Стандарти на виготовлення продукції у технології
глибокого друку.
Разом годин за змістовим модулем 2
Змістовий модуль 3.
АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ
ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ У
ПОЛІГРАФІЧНИХ МЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
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Денна Заочна
форма
форма
кількість годин
2

2

4

4

4

4

16

16

16

16

14

14

Тема 12

Кваліметрія у поліграфії. Критерії оцінювання якості
друкованих відбитків.
Тема 13
Доцільність проведення оптимізації на сучасних
поліграфічних підприємствах.
Тема 14
Аналіз стандартизованих показників якості відбитків та
оптимізація процесу виготовлення продукції у технології
офсетного друку.
Тема 15
Аналіз стандартизованих показників якості відбитків та
оптимізація процесу виготовлення продукції у технологіях
цифрового друку.
Тема 16
Аналіз стандартизованих показників якості відбитків та
оптимізація процесу виготовлення продукції технології
флексографічного друку.
Тема 17
Аналіз стандартизованих показників якості відбитків та
оптимізація процесу виготовлення продукції у технології
трафаретного друку.
Тема 18
Аналіз стандартизованих показників якості відбитків та
оптимізація процесу виготовлення продукції у технології
глибокого друку.
Тема 19
Визначення величини втрат інформаційної ємності
відбитків.
Разом годин за змістовим модулем 3
Всього годин

14
36

14
36

4.2. Лабораторні заняття
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Денна Заочна
форма
форма
кількість годин

Назва теми
Аналіз якості відбитків та оптимізація процесу виготовлення
продукції у технології струменевого друку.
Аналіз якості відбитків та оптимізація процесу виготовлення
продукції у технології електрофотографічного друку.
Аналіз якості відбитків та оптимізація процесу виготовлення
продукції у технології цифрового офсетного друку.
Аналіз якості відбитків та оптимізація процесу виготовлення
продукції у технології офсетного друку.
Аналіз якості відбитків та оптимізація процесу виготовлення
продукції у технології флексографічного друку.
Аналіз якості відбитків та оптимізація процесу виготовлення
продукції у технології трафаретного друку.
Аналіз якості відбитків та оптимізація процесу виготовлення
продукції у технології глибокого друку.
Визначення величини втрат інформаційної ємності відбитків
Всього годин

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8
36

8
36

4.3. Самостійна робота
№
з/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3

Тема 4
Тема 5

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14

Тема 15

Тема 16

Назва теми
Вступ. Мета та завдання навчальної дисципліни.
Рекомендована література для самостійної роботи.
Метрологічне забезпечення. Засоби вимірювальної техніки.
Стандартизація та сертифікація. Законодавство України в
галузі стандартизації та сертифікації. Мета і завдання,
об’єкти, принципи та види стандартизації. Сертифікація
продукції і систем якості.
Доцільність впровадження стандартизації.
Діючі нормативні документи зі стандартизації в галузі
поліграфії. Міжнародна регламентуюча база. Національні
стандарти України. Національні стандарти України, через
які впроваджено міждержавні (ГОСТ) та міжнародні (ISO)
стандарти методом перевидання. Галузеві стандарти
України.
Система управління якістю поліграфічної продукції.
Вимоги до еталонного зразку. Огляд стандартів у поліграфії.
Стандарти на виготовлення продукції у технології
офсетного друку.
Стандарти на виготовлення продукції у технологіях
цифрового друку.
Стандарти на виготовлення продукції у технології
флексографічного друку.
Стандарти на виготовлення продукції у технології
трафаретного друку.
Стандарти на виготовлення продукції у технології
глибокого друку.
Кваліметрія у поліграфії. Критерії оцінювання якості
друкованих відбитків.
Доцільність проведення оптимізації на сучасних
поліграфічних підприємствах.
Аналіз стандартизованих показників якості відбитків та
оптимізація процесу виготовлення продукції у технології
офсетного друку.
Аналіз стандартизованих показників якості відбитків та
оптимізація процесу виготовлення продукції у технологіях
цифрового друку.
Аналіз стандартизованих показників якості відбитків та
оптимізація процесу виготовлення продукції технології
флексографічного друку.
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Денна Заочна
форма
форма
кількість годин

10

10

34

34

34

34

Тема 17

Аналіз стандартизованих показників якості відбитків та
оптимізація процесу виготовлення продукції у технології
трафаретного друку.
Тема 18
Аналіз стандартизованих показників якості відбитків та
оптимізація процесу виготовлення продукції у технології
глибокого друку.
Тема 19
Визначення величини втрат інформаційної ємності
відбитків.
Всього годин

78

78

5. Методи діагностики знань
✓ поточний контроль на лабораторних та практичних заняттях, поточне
тестування при проведенні аудиторних занять;
✓ контроль використання комплексних контрольних робіт (ККР);
✓ оцінювання доповідей;
✓ письмовий тест.

6. Критерії оцінювання результатів навчання студентів
Поточний контроль
(ПК)
50

Максимальна оцінка в балах
Екзаменаційний
Контроль (МК)
50

Разом за
дисципліну
100

7. Навчально-методичне забезпечення
✓ конспект лекцій;
✓ методичні вказівки для виконання лабораторних робіт;
✓ роздаткові матеріали.

8. Рекомендована література
Основна
1. Ривак П.М. Контролінг у поліграфічному та пакувальному виробництва /
С.К. Грудо, П.М. Ривак, І.В. Шаблій, В.В. Бернацек // Матеріали Х міжн.
наук.-техн. конф. «Квалілогія книги» (12 вересня 2019 р.). – Львів : УАД,
2019. — С. 57-59.
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2. Закон України «Про стандартизацію» [Електронний ресурс]. — [чинний від
2016-02-10]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1315-18.
— [12.10.2018].
3. Стандарти в поліграфії (Стандартизація у видавничій поліграфічній та
пакувальній справі): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / Уклад.: С. Ярема,
В. Моргунюк, П. Пашуля, Б. Мамут.: —К.:-Львів: [Університет «Україна»:
ДП «УкрНДНЦ»: УАД: ХК «Бліц-Інформ»], 2006. — 312 с.
4. Пашуля П. Л. Стандартизація, метрологія, відповідність, якість у поліграфії:
підручник / Петро Лук’янович Пашуля. — Львів: УАД, 2011. — 408 с.
5. Ривак П.М. Стандартизація поліграфічного виробництва / П.М. Ривак, І.В.
Шаблій, Р.В. Рибка // Матеріали ІІІ міжн. наук.-техн. конф. «Поліграфічні,
мультимедійні та Web-технології» (17 – 19 жовтня 2018 р.). – Львів : УАД,
2018. – С. 12.
6. Ривак П.М. Особливості стандартів на виготовлення продукції у технології
офсетного друку / П.М. Ривак, Р.В. Рибка, І.В. Шаблій, В.В. Бернацек //
Квалілогія книги : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2018. — Вип. 1 (33). — С.
43–56.
7. Ривак П.М. Особливості стандартів на виготовлення продукції у технологіях
цифрового друку / П.М. Ривак, І.В. Шаблій, Р.В. Рибка, І.І. Конюхова, В.В.
Бернацек // Квалілогія книги : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2019. — Вип.
2 (36). — С. 74–82.
8. Ривак П.М. Практикум з технології друкарських процесів: навч.-метод. посіб.
/ П.М. Ривак. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2018. — 184 с.
9. Ривак П.М. Оцінювання якості друкованих відбитків з використанням
«функції бажаності» для формалізації комплексного показника
конкурентноздатності друкарні / П.М. Ривак, І.В. Шаблій, В.Б. Репета, Р.В.
Рибка // Квалілогія книги : зб. наук. праць. — Львів : УАД, 2014. — Вип. 2
(26). — С. 3–9.
10.Ривак П.М. Вплив структури паперу на величину втрат інформаційної
ємності офсетних відбитків / П.М. Ривак, І.В. Шаблій, В.В. Бернацек, Л.І.
Кам’янська-Гасюк, А.П. Глова // Наукові записки: зб. наук. праць. — Львів :
УАД, 2018. — Вип. 1 (56). — С. 71–81.
11.Періодичні видання: «Курсив», «Полиграфия», «Компьюарт», «Publish»,
«Print Week» і інші.
12.Збірники наукових праць: «Наукові записки», «Видавнича справа і
поліграфія», «Квалілогія книги», «Комп’ютерні технології друкарства»,
«Технологія і техніка друкарства».
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9. Інформаційні ресурси
✓ Мережа інтернет;
✓ Бібліотека УАД;
✓ ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України.
10. Узгодження з іншими навчальними дисциплінами
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Назва навчальної дисципліни, щодо
якої проводиться узгодження
Методологія
науково-дослідницької
діяльності
Системний аналіз технологій видавничополіграфічного та пакувального виробництва
Методологія забезпечення якості процесів та
виробів у видавничо-поліграфічному і
пакувальному виробництві
Методи дослідження і комп’ютерний аналіз
властивостей видавничо-поліграфічних та
пакувальних матеріалів
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