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186 «Видавництво та поліграфія»
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного підрозділу

1 – Загальна інформація
Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет».
Факультет харчових та хімічних технологій.
Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів.
Магістр.
Магістр, видавництво та поліграфія

Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва осві- Видавництво та поліграфія
тньої програми
Тип диплому та обсяг Диплом магістра, одиничний
90 кредитів ЄКТС. Університет має право визнати та перезараосвітньої програми
хувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою
програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути
перезарахований, не може перевищувати 25 % від загального
обсягу освітньої програми.
Наявність акредита- Акредитаційна комісія МОН України; Сертифікат про акредитацію УД №04003168 (наказ МОН України від 27.12.2018
ції
№33).Строк дії сертифіката про акредитацію до 01 липня 2024р.
НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL –
Цикл/рівень
7 рівень
Наявність ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного
Передумови
рівня спеціаліста.
Мова(и) викладання Українська мова
На період дії сертифікату з акредитації
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса пос- https://udhtu.edu.ua/osvitni-programy
тійного розміщення
опису освітньої програми
2 – Цілі освітньої програми
Підготовка магістрів за спеціальністю 186 – Видавництво та
Цілі освітньої прополіграфія, здатних самостійно розв’язувати задачі дослідниграми
цького та/або інноваційного характеру у сфері видавництва та
поліграфії, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область
Галузь знань 18 – Виробництво та технології
(галузь знань, спеціспеціальність 186 – Видавництво та поліграфія
альність)
Орієнтація програми Освітньо-професійна програма має професійно-практичну та
наукову орієнтацію на підготовку фахівців з видавництва та
поліграфії. Програма передбачає вивчення загально-
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професійних дисциплін в обсязі необхідним для поглибленого
вивчення технологій виготовлення поліграфічної продукції,
створення дизайну матеріалів і опанування методологією керування технологічними властивостями кінцевих виробів.
Спеціальна освіта у сфері виробництва поліграфічної продукОсновний фокус
ції, упакування і промислових виробів, що виготовляються з
освітньої програми
використанням поліграфічних технологій; професійна діяльта спеціалізації
ність у сфері наукових досліджень, контролю і удосконаленню
технологічних процесів; планування, організації виробництва
поліграфічної продукції, технічного контролю якості; проектування і виготовлення виробів поліграфічної промисловості.
Ключові слова: матеріали видавничо-поліграфічних виробництв, технологічні процеси, новітні технології, виробничі
процеси, продукція, видання, полімери спеціального призначення, комп’ютерне моделювання технічних систем, дослідження.
Особливості програ- Програма базується на компетентнісній моделі підготовки фахівців в галузі «Видавництва та поліграфії».
ми
Програма заснована на синтезі фундаментальної науки і практики і передбачає поглиблену теоретичну та практичну підготовку у сфері видавництва та поліграфії і виконується в активному дослідницькому середовищі, враховуючі сучасні вимоги
до вирішення практичних питань шляхом використання набутих знань.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Робочі місця у видавничо-поліграфічних виробництвах, комплексах,
Придатність до працентрах і рекламних агенціях, підприємствах сектору хімічного вицевлаштування
робництва та суміжних галузях; викладачі навчальних закладів різних рівнів освіти, науковці в науково-дослідних організаціях, наукових центрах, лабораторіях.
2149.2- інженер матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва
2149.2 – технолог (видавничо-поліграфічне виробництво)
2149.1 технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)
2471- професіонали з контролю за якістю
2320- викладач професійно-технічного навчального закладу
2452.2 – дизайнер графічних робіт
2452.2- дизайнер пакування

Подальше навчання

Викладання та навчання

Продовжити навчання за програмою третьому освітньонауковому рівні вищої освіти ( НРК України – 8 рівень, QFEHEA – третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень) та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання здійснюється з використанням різних технологій
активного навчання - розвиваюча, проблемна, дослідницька,
пошукова, що припускає використання активних і інтерактивних методів, які залежать від форми навчання (очне, заочне,
дистанційне навчання): лекції; семінари (навчання в невеликих
групах); консультації; наукові семінари; практикуми або тре5

Оцінювання

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності (ФК)

Спеціальні (фахові,
предметні) компетентності (ФК)

нінги; практичні заняття в групі; заняття з розв’язання проблем; лабораторні заняття; стажування / практика; практики
(асистентська, науково-дослідна, виробнича), виконання магістерської роботи.
Для оцінювання знань здобувачів вищої освіти передбачено:
поточний контроль знань; підсумковий контроль знань державна атестація із відповідними методами оцінювання:
- письмові контрольні, практичні, розрахунково-графічні роботи, захист лабораторних робіт, рефератів, есе та доповідей, тестові завдання, усне опитування, колоквіуми;
- письмові екзаменів, захист курсових проектів/робіт та звітів з
практик;
- прилюдний захист кваліфікаційної роботи магістра.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі, наукові і
практичні проблеми професійної діяльності у сфері видавництва та поліграфії при здійсненні професійної діяльності або у
процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів
технічних, природничих, гуманітарних, соціальних наук для
проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог.
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 5. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-9.Здатність до самостійного освоєння нових методів
дослідження, зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї
діяльності.
ЗК-10.Здатність управляти своїм часом, вишиковувати і реалізовувати траєкторію саморозвитку на основі принципів освіти протягом
всього життя.
ФК 1. Здатність комплексно оцінювати вплив середовища функціонування технологічних і виробничих процесів для удосконалення
параметрів продукції.
ФК 2. Здатність критично осмислювати проблеми видавництва і
поліграфії та на межі галузей знань, а також перспективних напрямів розвитку галузі.
ФК 3. Здатність визначати головні функції і напрямки вдосконалення забезпечення виробництва розробляти заходи оперативного
та перспективного управління, прогнозування і планування виробництва.
ФК 4. Здатність організовувати експлуатацію технічних та програмних засобів видавничого опрацювання інформації, матеріалів, аналізувати та оцінювати можливості адаптації технологічних компле6

ксів для ефективного використання під час підготовки усіх видів
продукції видавництва та поліграфії у конкретній виробничій системі
ФК 5. Здатність розробляти та впроваджувати нові технологічні
процеси, зокрема ресурсо- та енергозберігаючі технології, та види
продукції у сфері видавництва та поліграфії, здійснювати оптимізацію виробничих процесів відповідно до поставлених вимог.
ФК 6. Здатність організовувати діяльність та ефективно керувати
установами/підрозділами у сфері видавництва та поліграфії
ФК 7. Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти для
досліджень у сфері видавництва та поліграфії, а також забезпечення
якості продукції
ФК 8. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні
проекти у сфері видавництва і поліграфії та з дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням технічних, економічних,
соціальних, правових та екологічних аспектів
ФК9. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності для вирішення науково-технічних і прикладних проблем.
ФК10. Здатність використовувати методи математичного аналізу
для моделювання технологічних процесів і базових проектів видавничо-поліграфічного виробництва.
ФК11. Здатність проектувати структуру, конструкцію та дизайн
друкованих і електронних видань, пакувань та інших видів виробів
видавництва та поліграфії, використовуючи сучасне програмне та
апаратне забезпечення, з урахуванням вимог до результату, наявних
ресурсів та обмежень.
ФК12. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Нести відповідальність за розвиток професійного знання і
практик, оцінювання стратегічного розвитку команди, формування
ефективної кадрової політики
ПРН 2. Оцінювати перспективи, створювати науково-технічно обґрунтовані прогнози досліджувати й здійснювати концептуальнозмістове моделювання тенденцій розвитку галузі.
ПРН 3. Приймати ефективні рішення з питань видавництва та поліграфії, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати їх розвиток та кон’юнктуру ринку; визначати фактори, що
впливають на досягнення поставлених цілей, зокрема, вимоги споживачів; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики
та імовірні наслідки рішень.
ПРН 4. Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та
однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері видавництва і поліграфії та дотичних
проблем.
ПРН 5. Розробляти та виконувати проекти видавничополіграфічного виробництв та систем їх інженерно-технічного забезпечення з врахуванням інженерних, правових, економічних, еко7

логічних та соціальних аспектів, здійснювати їх інформаційне та
методичне забезпечення.
ПРН 6. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері видавництва та поліграфії, організовувати та вдосконалювати діяльність
видавничо-поліграфічних виробництв, розробляти плани і заходи з
їх реалізації, забезпечувати якість, та розраховувати технікоекономічну ефективність виробництва.
ПРН 7. Здійснювати комп'ютерне проектування окремих складових
технологічного процесу.
ПРН 8 Розробляти і впроваджувати ефективні технології, розробляти інструкції та технологічні регламенти на випуск продукції видавництва та поліграфії.
ПРН 9. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій та продуктів в сфері видавництва і поліграфії та в ширших
мультидисциплінарних контекстах
ПРН 10. Будувати та досліджувати моделі технологічних процесів
видавництва та поліграфії, оцінювати їх адекватність, визначати
межі застосовності.
ПРН 11. Застосовувати сучасні експериментальні та математичні
методи, інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для досліджень і розробок у сфері видавництва та поліграфії.
ПРН 12. Здійснювати пошук необхідних даних в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані.
ПРН 13. Використовувати у практичній діяльності знання вітчизняного та міжнародного законодавства щодо захисту та збереження
авторських прав при виготовленні друкованих та електронних видань, пакувань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших
видів виробів видавництва й поліграфії.
ПРН4.Знати методи прогнозування, теоретичних та прикладних основ організації управління і упровадження проектів в умовах сучасного видавничо-поліграфічного виробництва
ПРН15.Уміти вибирати нові методи випробувань і оцінки матеріалів, процесів і устаткування, напівфабрикатів, продукції і виробів
суміжних галузей, що використовують поліграфічні технології;
ПРН16.Уміти аналізувати сучасний стан розвитку галузі та оперативно організовувати зміну технічних параметрів роботи системи та
показників якості продукції у відповідності до вимог споживача.
ПРН17. Уміти використовувати в практичній і дослідницькій діяльності знання фундаментальних основ, сучасних досягнень, проблем
і тенденцій розвитку відповідної галузі.
ПРН18. Уміти здійснювати контроль значень керованих параметрів
технологічних процесів, вчасно виявляти відхилення параметрів і
здійснювати їхнє корегування.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадженКадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Ліцензійних умов
ня
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
Науково-педагогічні працівники обов’язково підвищують
свою кваліфікацію за дисциплінами, що викладають, відповід8

но до нормативних вимог та впроваджують результати стажування і наукової діяльності у освітній процес.
Кафедра ТПП та ПМ має тісні зв’язки з ГС «Асоціація українських виробників лакофарбової продукції», ГО «Кластер поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій «Поліграфія: логістика, сервіс, якість». В рамках такого співробітництва вирішуються питання науково-технічного та практичного значення.
Також до освітнього процесу залучаються представники роботодавців шляхом відкритих лекцій за окремими темами, тематичних семінарів із залученням широкого кола представників
підприємств та студентів, керівництва практичною підготовкою, участі у екзаменаційних комісіях з захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти.
Відповідає технологічним вимогам щодо забезпечення проваМатеріальнодження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Ліцензійних
технічне забезпеченумов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
ня
Навчання за ОП здійснюється в предметних аудиторіях,
спеціалізованих лабораторіях, комп’ютерних
класах та
навчальних кабінетах, обладнаних відповідно до змісту
навчальних дисциплін. Освітній процес забезпечений
комп’ютерною технікою, сучасними програмними засобами,
мультимедійним та спеціальним обладнанням; студенти
мають безкоштовний доступ до мережі Інтернет та бібліотеки
уніерситету з читальними залами. До послуг студентів –
гуртожитки, спортивні зали та майданчики, пункти
харчування, літній оздоровчий табір, актова зала.
На випусковій кафедрі маються наступні лабораторії:
– дослідження поліграфічних матеріалів;
– хімії та фізики полімерів;
– технології виготовлення фотоматеріалів;
– вивчення реології розчинів полімерів
– вивчення реології розчинів полімерів
Додатково до навчальних лабораторій створені дві навчальнонаукові лабораторії:
- лабораторія з випробування лаків та фарб;
- лабораторії з розробки дизайнерських проектів.
Лабораторії укомплектовані сучасним лабораторним та
дослідним обладнанням (візкозиметр «Полімер К-1», деривотограф М-01-1500 -1, консистометр Гепплера, візкозиметр
Rheotest RV2 -1, монохроматор УМ-2 універсальний -1, фотоколориметр КФК-3, спектрофотометр СФ-16, спектрофотометр
СФ-10, машина розривна 2001 Р-05; установка ИИРТ-АМ5 –3,
диспергатор ультразвуковий УЗДН-4 -1 та ін.) для дослідження
об’єктів що відносяться до предметної галузі – поліграфія.
Відповідає технологічним вимогам щодо забезпечення проваІнформаційне та
навчально-методичне дження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Ліцензійних
забезпечення
9

Національна кредитна мобільність
Міжнародна кредитна мобільність

Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність: затвердженої ОП, навчальних планів, робочих програм з усіх навчальних дисциплін, програм з усіх видів практичної підготовки; методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти; навчальних планів з обов’язковим
вивченням української мови як окремої навчальної дисципліни
“Українська мова як іноземна”, навчально-методичні комплекси дисциплін із відповідним навчально-методичним контентом.
Офіційний веб-сайт https://udhtu.edu.ua (українською та
англійською мовою) містить інформацію про освітні програми,
навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні
підрозділи, правила прийому, контакти.
Ресурси науково-технічної бібліотеки доступні через сайт
бібліотеки університету: https://biblioteka.udhtu.edu.ua.
Комп’ютерна мережа університету підключена до ресурсів
Scopus та Web of Science.
Для покращення навчального процесу застосовуються
технології електронного навачаня, у тому числі із
використанням сайту дистанційного навчання ДВНЗ УДХТУ
на платформі http://do.udhtu.edu.ua, де розміщені матеріали
навчально-методичного забезпечення ОП.
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ УДХТУ та університетами України.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших
закладах освіти України.
На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ УДХТУ та університетами Європи реалізуються різні варіанти навчання та
наукове стажування викладачів і студентів першого та другого
рівнів освіти
- довготривале навчання та наукове стажування протягом до 1
року із можливістю отримання двох дипломів;
–стажування у міжнародній лабораторії International PolishUkrainian Research Laboratory, Zabrze, Poland.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на
загальних умовах з додатковою мовною підготовкою
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та
їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП

Код
к-ти
1

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

2
3
1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
1.1.

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5

ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ОК10
ОК11
ОК12
ОК13

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю
4

Цикл загальної підготовки

Маркетинг
2
Інтелектуальна власність
2
Промислова та цивільна безпека
3
Іноземна мова за професійним спрямуванням
2
Методологія та організація наукових
4
досліджень
13
РАЗОМ за циклом 1.1
1.2. Цикл професійної підготовки
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі
Технологія виробництва та використання
фотокомпозиційних матеріалів
Полімери спеціального призначення
Моделювання технічних систем
Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних та поліграфічних матеріалів
Новітні технології у видавничополіграфічних виробництвах
Наукова дослідна практика
Підготовка кваліфікаційної магістерської
роботи та Державна атестація

екзамен
залік
залік
диф. залік.
диф. залік.

4

диф.залік, КР

6

екзамен, КП

7
4,5

екзамен
екзамен

4

диф. залік

3

екзамен

6

диф. залік.

19,5

54
РАЗОМ за циклом 1.2
67
ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ
2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
2.1. Цикл загальної підготовки
ВК1

Дисципліни гуманітарної підготовки
РАЗОМ за циклом 2.1
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2
2

диф. залік.

ВК2

ВК3
ВК4

ВК3
ВК4

ВК3
ВК4
ВК5

2.2. Цикл професійної підготовки
Додаткові розділи до ОК13 на вибір
Іноваційно-проектна частина
7,5
Технологічно-проектна частина
Науково-дослідна частина
Один з модулів
Модуль 1
Загальнопрофесійна підготовка
Технологія виготовлення печаток і штампів
3
Основи технології виробництва і переробки
6
полімерів
Модуль 2 Управління якістю
Полімерне матеріалознавство у видавничополіграфічній справі
Наукові основи забезпечення якості матеріалів видавничо-поліграфічних виробництв
Модуль 3. Інформаційні технології
Дизайн спеціальних видів поліграфічної продукції
Прикладна колориметрія і автотипія
Один з видів практичної підготовки
Асистенська практика
Переддипломна практика

екзамен, КР

6

екзамен

3

екзамен

6

екзамен

3

екзамен

4,5

диф.залік

РАЗОМ за циклом 2.2
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ

21
23

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

12

екзамен

6-й тетраместр
(15 кр.ECTS)

5-й тетраместр
(15 кр.ECTS)

( 30 кред.ECTS)

IІ курс ІІІ семестр
4-й тетраместр
(15 кр.ECTS)

1-й тетраместр
(15 кр.ECTS)

ОК7
3,0
ОК10
2,0

2-й тетраместр
(15 кр.ECTS)

( 30 кред.ECTS)

І курс І семестр

0К3
3,0

ОК6
4,0
ОК7
3,0
ОК10
2,0

3-й тетраместр
(15 кр.ECTS)

( 30 кред.ECTS)

І курс ІІ семестр

2.2 Структурно-логічна схема

ВК1
2,0

ОК4
2,0
ОК2
2,0
ОК5
1,0

ВК5
4,5

ОК13
15,0
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ОК8
4,0

ОК5
3,0

ОК11
3,0

ОК12
6,0

ОК8
3,0

ВК4
4,0

ВК6
ВК4
2,0

ОК1
2,0

ОК9
2,0

ОК9
2,5

ВК3
3,0

ВК2
1,0

ВК2
1,0

ВК2
3,5

ВК2
2,0

ОК13
4.5

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до кваліфікаційної роботи
(за наявності)

Атестація за освітньою програмою Видавництво та поліграфія
186 здійснюється відкрито у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання
комплексної проблеми у сфері видавництва та поліграфії, що
потребує проведення досліджень та/або здійснення інновацій.
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічний
плагіат, фабрикацію, фальсифікацію.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному
сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.

Документи, які отримує випускник

Випускник отримує документ встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації:
Магістр, видавництво та поліграфія
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей навчальним компонентам освітньої програми
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої
програми
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