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зі спеціальності «Видавництво та поліграфія»
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ф
Головною метою вищої освіти в України є підготовка кваліфікованого фахівця, який
вільно володіє своєю професією і добре знайом із суміжними областями діяльності і в
умовах зростання конкурентоспроможності

на ринку праці готовий до постійного

професійного росту, соціальної й професійної мобільності.
Зазначена мета досягається якістю викладання, яка визначається технологією
навчання, важливим компонентом якої є освітня програма «Видавництво та поліграфія».
Структура і зміст робочої програми «Видавництво та поліграфія» відповідає
поточним і перспективним потребам фахівців у даній галузі, а передбачене

програмою

вивчення таких дисциплін як новітні технології у видавничо-поліграфічних виробництвах,
технологія виробництва та використання фотокомпозиційних матеріалів, технологія
виготовлення печаток і штампів, полімери спеціального призначення дозволяє отримати
всі необхідні компетентності, знання і вміння в даній предметній області і підготувати
студента для розв'язання задач пов'язаних з їх професіональною діяльністю.
Ми вважаємо що, зміст програми відповідає даному напряму і профілю підготовки,
а наявність і повнота представленості в програмі компонентів і предметних структурнологічних зв'язків дозволяє одержати якісну професіональну

підготовку фахівців у

видавничо-поліграфічний галузі.
Вважаємо,

що

розроблена

освітньо-професійна

програма

«Видавництво

та

поліграфія» рекомендується для реалізації в навчальному процесі для підготовки фахівців
зі спеціальності «Видавництво та поліграфія».
З повагою,
Директор
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Бурхливий розвиток поліграфічної індустрії, що включає нові матеріали, технології і
устаткування - один з важливих показників розвитку промисловості держави взагалі.
Враховуючи цей факт галузь потребує постійного поповнення професійних кадрів, які
володіють сучасними знаннями в області поліграфії і мають компетенції, які дозволяють
вирішувати завдання виробництва.
Освітньо-професійна програма підготовки студентів складається з обов'язкової і
вибіркової частин. Програмою передбачені практики, у тому числі науково-дослідна,
асистентська і переддипломна. Структура програми передбачає як теоретичні так і
практичні види занять. У програмі відображена логічна послідовність освоєння дисциплін,
що забезпечують формування відповідних компетенцій. Вказується
загальна
трудомісткість дисциплін, практик у залікових одиницях. Загальний обсяг програми
магістратури - 120 кредитів. Для формування у випускників вищої школи загальних та
фахових компетентностей у програму включено такі дисципліні як «Технологія
виготовлення печаток і штампів», «Технологія виробництва та використання
фотокомпозиційних матеріалів». «Наукові основи забезпечення якості матеріалів
видавничо-поліграфічних виробництв», «Дизайн спеціальних видів поліграфічної
продукції» та інші.
За узгодженням із представниками промисловості в програму введено додатково
спеціальні компетенції, такі як ФК-6- здатність проектувати та робити оптимальний вибір
технологій, матеріалів, обладнання, апаратно-програмного забезпечення, методів і засобів
контролю для проектування технологічного процесу виготовлення друкованих і
електронних видань, пакувань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів
виробів видавництва та поліграфії;. ФК8- здатність проектувати структуру, конструкцію
та дизайн друкованих і електронних видань, пакувань, мультимедійних інформаційних
продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії; ФК9 - здатність проводити
теоретичні і експериментальні дослідження, математичне і комп'ютерне моделювання,
адаптувати і узагальнювати результати для вирішення науково-технічних і прикладних
проблем забезпечення стабільності технологічних процесів, режимів, матеріалів і
технічного та технологічного забезпечення опрацювання, підготовки до виробництва та
виробництва видавничо-поліграфічної продукції.
Вважаємо, що розроблена освітньо-професійна програма «Видавництво та
поліграфія» є актуальною і сучасною, що підтверджується різноманіттям представлених у
програмі компонент і рекомендується для ре^да^й-вціавчальному процесі для підготовки
фахівців зі спеціальності «Видавництво т§
З повагою,
Директор TOB «Виробничо-комерційної
фірми «АРТ-ПРЕС»
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Освітньо-професійна програма ІІ(Ь рецензується
за спеціальністю «Видавництво та
поліграфія» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр,
відображує комплекс основних
характеристик освіти і складається з таких розділів, як профіль освітньої програми зі
спеціальності, перелік компонент освітньо-професійної програми,
структурно-логічної
послідовності викладання компонент на протязі всього навчання.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, які відповідають сучасним потребам
підприємств видавничо-поліграфічної галузі і володіють знаннями в галузі розробки
конструкції та дизайну видань,
проектування технологічного процесу виготовлення
друкованих і електронних видань, пакувань, мультимедійних інформаційних продуктів та
інших видів виробів видавництва та поліграфії. Особливу увагу заслуговує такі компоненти
програми як технологія виготовлення печаток і штампів, полімери спеціального призначення,
теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних та композиційних матеріалів,
моделювання технічних систем, вивчення яких дозволяють приймати якісні рішення щодо
вибору матеріалів в залежності від призначення поліграфічної продукції і технології її
виготовлення, робити прогноз стосовно застосування нових матеріалів, екологічно безпечних і
естетично привабливих для споживача, проектувати нові і здійснювати модернізацію діючих
поліграфічних виробництв або виробництв, що мають у своїх структурах окремі відділення
поліграфії (нанесення логотипу, друк на полімерних матеріалів та інші).
Особливості профілю дозволяють на досить високому рівні підготуватися до роботи на
підприємствах, пов'язаних з виготовленням поліграфічної продукції, виконуючи роль фахівців
комп'ютерної верстки, дизайнерів, матеріалознавців, інженерів з якості поліграфічної продукції.
Аналіз загальних і фахових компетентності, який отримує магістр під час навчання у
магістратурі і результатів навчання за програмою, дозволяють зробити висновок, що вони
повністю відповідають вимогам роботодавців до фахівців в галузі поліграфії.
Вважаємо, що пр<
іована для впровадження у навчальний
процес.
З повагою, диреї

Н.Ю. Науменко
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Програмні результати навчання за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», включені до
рецензованої освітньо-професійної програми, відображають очікування потенційних роботодавців, серед
яких є рекламно-виробнича група компаній «Домінанта прінт», яка вже багато років плідно співпрацює з
ДВНЗ УДХТУ.
Структура освітньо-професійної програми послідовно охоплює дисципліни освітньої і наукової
підготовки, які формують необхідний перелік загальнокультурних і професійних компетенцій, що
передбачені освітньо-кваліфікаційною академічною підготовкою рівня магістра. Освітньо-професійна
програма передбачає важливі сучасні критерії, необхідні для придатності працевлаштування та подальшої
освіти і кар'єрного зростання випускників. Міжособистісні комунікації випускників визначають доцільність
при підготовці магістрів експертно-аналітичних обговорень у формі ділової гри, он-лайн консультацій та
дискусій, тренінгів, а також залучення при проведенні занять провідних спеціалістів, що може бути успішно
реалізовано у дисциплінах вільного вибору, які є у даній освітньо-професійній програмі.
Вважаємо, що комплекс дисциплін освітньо-професійної програми підготовки докторів філософії за
спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», які носять практичний характер, забезпечують відповідність
результатів знань очікуванням роботодавців, можуть бути використані у професійній діяльності фахівців,
здатних на практиці реалізовувати складні науково-технічні завдання.
Розроблена освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти за спеціальністю 186
«Видавництво та поліграфія» є актуальною, дозволяє забезпечити якісну підготовку магістрів. Освітньопрофесійна програма має високий рівень забезпеченості навчально-методичною документацією і
матеріалами. Освітні компоненти освітньо-професійної програми представляють логічну взаємозв'язану
систему та у сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів.
Таким чином, рецензовану освітньо-професійну програму можна рекомендувати до використання
для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістрів за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія»
у навчальному процесі.

З повагою,
Директор рекламно-виробничої групи компаній
TOB «ДОМІНАНТА ПРІНТ»
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