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Дисципліна має такі розділи: сучасні спектральні та резонансні методи досліджень, комп’ютерний
аналіз та моделювання результатів наукових досліджень, сучасні нелінійно-оптичні та мікроскопічні
методи дослідження властивостей видавничо-поліграфічних і пакувальних матеріалів. Дисципліна є
дисципліною за вибором.
Мета: оволодіти знаннями про теоретичні основи та принципи використання в наукових експериментах
сучасних методів дослідження видавничо-поліграфічних і пакувальних матеріалів та методологією
проведення комп’ютерного аналізу отриманих результатів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
теоретичні основи спектроскопічних, нелінійно-оптичних, мікроскопічних та інших наукових методів
дослідження видавничо-поліграфічних і пакувальних матеріалів; методику проведення
експериментальних досліджень за допомогою цих методів дослідження; будову та принципи роботи

приладів, які використовуються у вивчених методах; основні вимоги до об’єктів досліджень; принципи
аналізу результатів, одержаних вивченими методами, основні теоретичні засади та принципи роботи
програмних продуктів для комп’ютерного аналізу та моделювання результатів експериментальних
досліджень.
вміти:
вибрати оптимальний метод для дослідження властивостей видавничо-поліграфічних і пакувальних
матеріалів; підготувати об’єкти до дослідження; організувати експеримент за допомогою
спектроскопічних, нелінійно-оптичних, мікроскопічних та інших наукових методів дослідження;
проаналізувати отримані спектри та зробити належні висновки з цього аналізу; працювати на приладах,
що використовуються у вивчених методах дослідження, проводити комп’ютерний аналіз та
використовувати комп’ютерне моделювання для передбачення та аналізу результатів наукових
досліджень.
загальні компетенції: 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 (ЗК 5);

Компетентності
(програмні), що отримає
студент після
опанування дисципліни

фахові компетенції: здатність розробляти нові та удосконалювати наявні технологічні процеси та види
продукції у сфері видавництва та поліграфії, видавничі системи та апаратно-програмне забезпечення
видавничо-поліграфічного виробництва (СК 1), здатність до розроблення наукових і методологічних
основ проектування, створення, дослідження і впровадження у виробництво нових технологій, машин,
устаткування, потокових ліній, друкованих, електронних мультимедійних та комбінованих видань,
паковань, матеріалів та технологічного забезпечення видавництва та поліграфії (СК 2), здатність
застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, інформаційні технології та прикладне
програмне забезпечення для вирішення інженерних і наукових завдань у видавничо-поліграфічній
галузі (СК 3), здатність до розроблення нових та вдосконалення існуючих моделей, методів, засобів,
процесів у видавничо-поліграфічній галузі, які забезпечують створення нових та розвиток існуючих
технологій розробки та використання друкованих і електронних видань, паковань, аудіо- та
відеоінформації, мультимедійних продуктів (СК 4), 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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Зміст програми
(основні теми)

ПР1. Знати наявні, виявляти нові, виокремлювати перспективні наукові проблеми видавничополіграфічної галузі, визначати і враховувати їх міжгалузевий та глобальний контексти, визначати
методи і засоби розв’язання вказаних проблем.
ПР2. 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.
ПР5. Застосовувати принципи системно-структурного підходу до проектування об’єктів видавництва
та поліграфії, здійснювати системні дії під час реалізації наукових досліджень та креативності.
ПР6. Застосовувати методики та технології побудови математичних моделей та верифікації результатів
моделювання, методів оптимізації, базових алгоритмів моделювання технологічних процесів та
прийняття оптимальних рішень, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або
створення інноваційних продуктів у видавництві та поліграфії та дотичних міждисциплінарних
напрямах.
ПР7. 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
Змістовий модуль 1. Сучасні спектральні та резонансні методи досліджень. Комп’ютерний аналіз
та моделювання результатів наукових досліджень.
Тема 1. Основні принципи спектральних методів аналізу. Теоретичні основи спектральних методів.
Класифікація методів спектроскопії.
Тема 2. Рентгенівська спектроскопія. Рентгенівський структурний аналіз.
Тема 3. Метод електронного парамагнітного резонансу (ЕПР).
Тема 4. Спектроскопія ядерного магнітного резонансу (ЯМР).
Тема 5. Основи комп’ютерного моделювання об’єктів та систем у програмному комплексі MatLab.
Використання пакету прикладних програм ChemCAD для моделювання процесів виготовлення
поліграфічних та пакувальних матеріалів.
Змістовний модуль 2. Сучасні нелінійно-оптичні та мікроскопічні методи дослідження
властивостей видавничо-поліграфічних і пакувальних матеріалів.
Тема 6. Нелінійна оптика. Акустооптика.
Тема 7. Растрова електронна мікроскопія (РЕМ).
Тема 8. Скануюча тунельна мікроскопія (СТМ).
Тема 9. Рефрактометрія.
Тема 10. Динамічна механічна спектроскопія (ДМС).

Система оцінювання
студента

Література предмету

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку
рівня підготовленості студента до виконання до заняття та виконання конкретної роботи. Форма
проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається викладачем, що проводить
заняття.
Модульний контроль проводиться наприкінці кожного змістового модулю за рахунок аудиторних
занять і має на меті перевірку засвоєння студентом певної сукупності знань та вмінь, що формує цей
модуль. Модульний контроль реалізується шляхом узагальнення результатів поточного контролю
знань і проведення спеціальних контрольних заходів.
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