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Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання базова загальна середня освіта 

 
Компетентності,якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

І. Цикл загальної підготовки 

здатність до формування 

світогляду, розуміння 

принципів розвитку 

суспільства   

здатність до абстрактного 

мислення,аналізу та синтезу  

на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

здатність розглядати 

суспільні явища в розвитку 

і конкретних історичних 

умовах. 

здатність вести дискусію, 

використовувати відповідну 

термінологію та способи 

вираження думки в усній та 

письмовій формах рідною 

мовою. 

здатність використовувати 

знання в галузі соціально-

економічної підготовки, 

щоб  з урахуванням 

визначеного місця окремих 

соціокультурних елементів 

у культурному контексті 

інтегрувати власну 

діяльність у культурне 

оточення; 

здатність до письмової й 

усної комунікації на 

англійській мові, готовність 

до роботи в іншомовному 

середовищі 

здатність використання 

інформаційних та 

вміння з урахуванням визначеної 

належності себе та оточуючих 

до певного етносу підтримувати 

сприятливий психологічний 

клімат при здійсненні спільної 

діяльності; застосовувати 

компоненти соціолінгвістичної 

компетенції для досягнення 

взаємного порозуміння;  

застосовувати прагматичну 

компетенцію з метою 

ефективного виконання 

професійних завдань в умовах 

усних ділових контактів з 

використанням відповідних 

комунікативних методів та 

прийомів усного спілкування  

вміння приймати практичні 

рішення з урахуванням реальної 

екологічної ситуації 

вміння приймати професійні 

рішення, адекватні державній 

економічній політиці; 

орієнтуватися в питаннях 

соціальної спрямованості; 

вміння визначати стратегію і 

тактику діяльності, яка б 

забезпечувала стабільний 

розвиток довкілля. 

вміння визначати адекватність 

застосованих технологій, 

обраних методів, форм, засобів 

тощо досягнення мети; 

вміння визначити зовнішні та 

внутрішні чинники, що 

сприяють або не сприяють 

Історія України 

Основи філософських знань 

(філософія та 

релігієзнавство) 

Основи правознавства 

Суспільно - політичні студії 

(соціологія) 

Культурологія 

Іноземна мова(за 

професійним спрямуванням) 

Українська  мова 

(за професійним 

спрямуванням ) 

Економічна теорія 

Фізичне виховання 

Християнська етика в 

українській культурі 

Електротехніка з основами 

електроніки 

Основи технічної механіки 

Комп’ютерна графіка  

Основи інженерної графіки 

Охорона праці в галузі 

Вища математика 

Фізика 

Хімія 

Комп’ютерна графіка 

Обчислювальна техніка і 

програмування 

Основи екології 

Безпека життєдіяльності 

 



комунікаційних технологій. 

здатністьдопошуку,  
оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

здатність до професійного 

спілкування, забезпечувати 

гармонійні та 

конструктивні 

взаємовідносини при 

виконанні професійних 

завдань.  

здатність до ефективної 

комунікаційної взаємодії та 

представляти комплексну 

інформацію у стислій 

формі. 

здатність працювати в 

полікультурному 

середовищі для 

забезпечення успішної 

крос- культурної 

комунікаційної взаємодії. 

здатність визначити 

наявність проблеми, 

аналізувати та вирішувати 

її, обґрунтовувати 

управлінські рішення та 

забезпечувати їх 

правомочність. 

здатність до реалізації 

видавничого продукту з 

використанням 

інформаційних і 

комунікативних технологій  

здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

здатність до використання 

на практиці нормативно-

правових актів при 

забезпеченні правової 

охорони науково-технічних 

досягнень і творчої 

продукції, провести 

патентно-інформаційні 

дослідження в певній 

галузі. 
здатність використання 

необхідних теоретичних знань 

і практичних навичок при 

проведенні фізичних 

досліджень, обґрунтованого 

пояснення їх результатів, 

формулювання відповідних 

висновків 
здатність виконувати 

професійну діяльність у 

досягненню мети заходів; 

вміння діагностувати стан 

маркетингового середовища 

підприємств і організацій та 

тенденції розвитку  ринку; 

досліджувати конкурентів та 

попит потенційних споживачів 

послуг та існуючих пропозиції і 

послуг. 

вміння практичної роботи з 

нормативно-правовими актами, 

патентною документацією, а 

також складання ліцензії та 

інших договорів на створення, 

використання і комерційну 

реалізацію об’єктів 

інтелектуальної власності. 

виконувати за даними умовами 

розрахунок електричних кіл 

постійного і змінного струму, 

магнітних кіл; користуватися 

при розрахунках 

обчислювальною технікою  

користуватися каталогами і 

довідковою літературою 

складати розрахункові схеми, 
визначати внутрішні силові 

фактори, діючі в елементах 

конструкцій, будувати епюри 

внутрішніх силових факторів, 

знаходити небезпечні  перерізи, 

призначати допустимі напруги, 

виконувати проектні і перевірні 

розрахунки деталей при різних 

видах деформацій; 

визначати кінематичні і силові 

співвідношення в механічних 

передачах, раціонально 

вибирати матеріали для деталей 

машин загального призначання, 

перевіряти і оцінювати 

надійність з’єднань  

користуватися засобами 

введення-виведення графічної 

інформації при роботі з 

комп’ютером 

використовувати набуті ними 

теоретичні та практичні знання 

для прийняття обґрунтованих 

рішень про вибір конкретного 

складу апаратного та програм-

ного графічного забезпечення в 

процесі розв’язування  типових 

професійних задач фахівця з 

комп’ютерної обробки текстової, 

графічної та образної інформації 



відповідності до стандартів 

якості. 

здатність застосувати 

основні методи організації 

безпеки життєдіяльності 

людей, їх захисту від 

можливих наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих, 

інших ситуацій  

здатність до аналізу та 

синтезу на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

здатність розв’язувати 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми фізики, 

що передбачає застосування 

теорій та методів фізики, 

математики та інженерії 

здатність демонструвати 

вільне володіння базовими 

знаннями і практичними 

навичками в галузі  

здатність вироблення 

ймовірнісно-статистичного 

мислення та інтуїції, 

формування навичок 

побудови ймовірнісних 

моделей дослідження та 

розв’язування відповідних 

задач. 

Здатність вміти 

забезпечувати професійну 

безпеку та безпеку 

життєдіяльності, опираючись 

на знання з ідентифікації 

шкідливих і небезпечних 

факторів діяльності людини. 

вміння графічного оформлення 

креслень, проекціювання 

геометричних тіл та виконання 

графічних комп’ютерних робіт.  

вміння  використовувати 

вивчений матеріал при 

розв’язуванні конкретних задач, 

застосовувати теоретичні знання 

на практиці у моделюванні та 

описі природного середовища  

вміння використовувати 

математичні  знання на практиці, 

застосовувати основні формули 

та робити обчислення з їх 

використанням, проводити 

математичний аналіз, 

досліджувати функції. 

підготовленість до використання 

відповідних законів фізики при 

вирішенні завдань, пов’язаних з 

проектуванням апаратних 

засобів комп’ютерних систем та 

мереж.  

вміння графічного оформлення 

креслень, проекціювання 

геометричних тіл та виконання 

графічних комп’ютерних робіт.  

вміння застосовувати різні 

методи обчислення випадкових 

подій, аналізу статистичної 

інформації, обґрунтовувати 

прийняті рішення. 

уміння використовувати методи 

теорії електричних та магнітних 

кіл при проектуванні апаратних 

складових комп’ютерних систем 

вміння порівнювати, глибоко та 

всебічно аналізувати 

альтернативні способи 

підготовки рішень поставлених 

задач з використанням 

комп’ютерної техніки. 
вміти забезпечувати професійну 

безпеку та безпеку 

життєдіяльності, опираючись на 

знання з ідентифікації шкідливих і 

небезпечних факторів діяльності 

людини. 
вміти застосовувати знання для 

вирішення практичних завдань 

професійної діяльності з випуску 

друкованої продукції і 

передбачити кінцеві результати. 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

вміння ефективно 

використовувати положення 

нормативно-правових 

Основи охорони праці 

Поліграфічні матеріали 

Обробка текстової 



здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

знання правових та 

організаційних основ 

охорони праці, державного 

управління охороною праці, 

державного нагляду та 

громадського контролю за 

охороною праці, основ 

фізіології та гігієни праці, 

профілактики травматизму 

та професійних 

захворювань, основ 

виробничої безпеки, 

пожежної профілактики на 

виробничих об’єктах.   

знання  метрологічних 

характеристик засобів 

вимірювань, методів 

обробки результатів 

вимірювань, методики 

визначення похибок, 

міжгалузевих систем 

стандартизації. 

. здатність використання 

необхідних теоретичних знань 

і практичних навичок для 

комп’ютерної побудови 

креслень, моделей, деталей, 

складання конструкторської 

документації, відповідно до 

діючих стандартів. 
здатність використовувати 

правила оформлення полігра-

фічної продукції і тексту 

зокрема, здобути основні 

навики роботи в текстовому 

редакторі та видавничих 

пакетах, оволодіти 

первинними навиками 

професійної діяльності для 

виготовлення електронних 

оригінал-макетів сторінок 
здатність засвоїти 

технологічні процеси 

виготовлення друкарських 

форм і процесу друкування 

на машинах високого, 

офсетного, флексографічного 

і трафаретного друку. 
здатність знати властивості і 

характеристику полігра-

фічних матеріалів (паперу, 

картону, плівкових 

матеріалів, формних 

матеріалів, друкарських фарб 

і палітурних матеріалів) та 

документів, володіння 

основними методами 

збереження здоров’я та 

працездатності виробничого 

персоналу, впроваджувати 

безпечні технології, обирати 

оптимальні умови та режими 

праці, проектувати та 

організовувати робочі місця на 

основі сучасних технологічних 

та наукових досягнень в галузі 

охорони праці.  

вміння обирати засоби 

вимірювання залежно від 

поставленої вимірювальної 

задачі, користуватись 

нормативно-технічною 

документацією 

вміння використовувати 

отримані знання та уміння, 

аналізуючи можливості 

інформаційних систем, сучасних 

інформативних технологій, 

використовувати комп’ютерні 

програми у  процесі збагачення 

інтелектуального рівня 

особистості та з метою їх 

використання професійної 

діяльності 

 вміти збагачувати свій  

інтелектуальний та професійний 

рівень, накопичувати обсяг 

можливих комунікативних 

зв’язків з різних аспектів 

професійної діяльності 

вміння вдосконалення 

професійних вмінь та навичок 

студентів зі спеціальності, 

закріплення, розширення і 

систематизація знань, придбання 

практичного досвіду, розвиток 

професіонального мислення. 
поглиблення і закріплення 

теоретичних знань, отриманих в 

процесі навчання, придбання 

необхідних професійних навичок 

роботи на підприємствах і 

установах. 
знати теоретичні основи растрової 

та векторної графіки та вміти 

застосовувати ці знання в 

практичному використанні при 

створенні та редагуванні 

зображень в програмах обробки 

векторної графіки 
знати властивості і 

характеристику поліграфічних 

матеріалів (паперу, картону, 

інформації 

Обробка образотворчої 

інформації 

Технологія формних 

процесів 

Економіка, організація і 

планування 

Комп'ютерно-видавничі 

комплекси та мережі 

Обладнання для 

виготовлення друкарських 

форм 

Теорія кольору і 

кольоровідтворення 

Дизайн друкованої продукції 

Технічне редагування 

Основи поліграфічного 

виробництва 

Комп’ютерне проектування 

та моделювання 

Навчальна практика 

Технологічна практика 

Переддипломна практика 

 



вміти вибрати їх для 

відповідних технологічних 

процесів. 
здатність використовувати 

отримані знання у галузі су-

часних інформаційних 

технологій, комп’ютерних 

програм та систем у процесі 

професійної діяльності для 

вирішення практичних 

завдань. Використовувати 

Internet-ресурси та пошукові 

системи. Використовувати 

базові знання персонального 

комп’ютера у керуванні 

технологічними режимами та 

устаткуванням. 

плівкових матеріалів, формних 

матеріалів, друкарських фарб і 

палітурних матеріалів) та вміти 

вибрати їх для відповідних 

технологічних процесів. 
вміти обробляти зображення в 

програмах обробки растрової 

графіки та створювати монтажі з 

фотографій, виконувати 

ретушування старих фотографій 
вміти застосовувати досвід, 

набутий під час технологічної 

практики, у практичній діяльності 

з організації технологічного 

процесу друкування всіх видів 

поліграфічної продукції всіма 

способами друку. 
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