
Вибіркові дисципліни 

Назва дисципліни Кількість 

навчальних 

годин/кредитів 

Форма контролю 

Цикл  гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Християнська етика в українській 

культурі 

30/1 Залік  

Суспільно-політичні студії 60/2 Залік  

Цикл природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін 

Електротехніка з основами 

електроніки 

60/2 Залік  

Цикл загально-професійних дисциплін 

Комп'ютерно-видавничі комплекси 

та мережі 

135/4,5 Залік  

Обладнання для виготовлення 

друкарських форм 

135/4,5 Залік  

Дизайн  друкованої продукції 120/4 Екзамен 

Технічне редагування 90/3 Залік 

Комп’ютерне проектування та 

моделювання 

135/4,5 Залік  

Всього  765/25,5 - 

 
Анотація змісту  

циклу дисциплін гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

 

Християнська етика в українській культурі 

 

Мета дисципліни: сприяти духовно-моральному розвитку студентів і 

прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, до України, через ознайомлення з 

національним культурним надбанням, кращими зразками вітчизняної культури; 

сприяння вихованню моральних цінностей. 

 

Завдання дисципліни:  

 ознайомити студентів із основами християнської моралі як фундаменту 

загальнолюдських цінностей; 

 ознайомити студентів із християнськими моральними цінностями: істини, 

благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, совісті, честі; 

 формувати свідомість та відповідальність особистості студента на основі 

християнських духовних, моральних та культурних цінностей; 

 створити належні морально-етичні умови для самопізнання, самореалізації. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність навчальної дисципліни. Витоки християнства. 

2. Категорії християнської етики в історії етичної думки античного світу та 

середньовіччя. 

3. Категорії християнської етики в історії етичної Думки епохи Відродження. 



4. Розвиток християнської етики у філософсько-етичній думці Нового часу 

та сучасної доби. 

5. Християнство у контексті історії і культури українського народу. 

6. Нові релігійні течії та організації України. 

7. Основні течії християнської релігії. 

8. Моральна аксіологія дохристиянських етичних поглядів праукраїнців. 

Християнсько-моральні основи Київської Русі. 

9. Християнська етика періоду українського Відродження та сучасності. 

10. Релігійні конфесії в сучасній Україні. 

11. Християнські свята. 

12. Таїнство хрещення. Таїнство вінчання.  

13. Ідея безсмертя в християнстві.  

14. Благодать Божа і її значення у справі відродження людини. 

 

Суспільно - політичні студії 

Мета дисципліни: вивчення  теоретико-методологічних підвалин соціально-

політичного дискурсу; категорій, понять й закономірностей політичної науки; 

теоретико-концептуальної структури сучасної політологічної доктрини в розмаїтті 

зарубіжних і вітчизняної наукових шкіл; сутністі найважливіших політичних 

феноменів: політики, політичної влади, лідерства, політичної системи і режиму, 

держави, ідеології, політичної культури та поведінки, політичних технологій тощо; 

системи соціальних та політичних інститутів сучасності, що складають структурно-

функціональний формат політичного буття; структури і реального впливу сучасних 

політичних суб’єктів: політичних партій, рухів та їх лідерів, політичної еліти та 

істеблішменту, політико-правових інституцій держави; природу, форми й динаміку 

різноманітних соціально-політичних процесів, їх типологію, масштаби й наслідки; 

міжнародну політику і глобальні проблеми сучасності.  

 

Завдання дисципліни:  

 застосовувати базові політичні цінності та норми політичної поведінки для 

формування активної громадянської позиції: використовувати методи аналізу, 

діагностики і прогнозування політичних явищ, процесів і подій в контексті 

досягнень сучасної соціально-політичної науки; аналізувати, раціонально та 

критично оцінювати історико-політичні події та явища для формування власного 

свідомого відношення до соціально-політичного буття; аналізувати феномен влади 

як субстанції політики й засобу управління суспільно-політичними процесами. 

 усвідомлювати систему соціальних та політичних інститутів сучасності, які 

складають структурно-функціональний формат політичного буття: усвідомлювати 

реальний вплив сучасних політичних суб’єктів на функціонування й 

трансформацію соціально-політичного буття; визначати основні характеристики 

функціонування політичної системи сучасної України та обґрунтування 

необхідності її стабільності для ефективного суспільно-політичного розвитку; 

усвідомлювати закони функціонування держави, специфіку організації державних 

органів у структурі політичних інститутів.  

 свідомо формувати та удосконалювати власну політичну культуру, 

залучатися до демократичних цінностей та застосовувати їх у особистісному та 

професійному розвитку: опанувати різноманітні форми участі у політичному житті 



сучасної України для формування активної громадянської позиції; робити 

усвідомлений політичний вибір в умовах сучасного політичного плюралізму; 

орієнтуватися в міжнародних політичних процесах, оцінювати світові геополітичні 

проблеми, місце і роль України на міжнародній арені.  

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Соціально-політичні студії як навчальна дисципліна. Основні етапи 

розвитку політичної думки. 

2. Соціальні і політичні інститути суспільства. 

3. Влада як суспільно-політичний феномен. 

4. Держава як політичний інститут. 

5. Соціальні групи як суб’єкти політики. 

6. Особистість і політика. Політичне лідерство. 

7. Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи. Вибори та 

виборчі системи. 

8. Політична свідомість та політична культура. 

9. Соціальні відхилення та конфлікти. 

10. Світова політика. 

 

Анотація змісту  

циклу природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін 

Електротехніка з основами електроніки 

 

Мета дисципліни: вивчення  вимог, правил та прийомів розрахунку 

електричних кіл постійного та змінного струму, магнітних кіл 

 

Завдання дисципліни:  

- набуття знань, навичок, умінь необхідних студентам для творчого 

професійного мислення, розвитку навичок самостійної роботи з розрахунку 

електричних кіл постійного та змінного струму, магнітних кіл. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Вступ. 

2. Компоненти та характеристики електричних кіл 

3. Основні закони електричних кіл 

4. Метод контурних струмів. Метод еквівалентного генератора 

5. Метод перетворення. Метод двох вузлів 

6. Генерування синусоїдної ЕРС. Середнє і діюче значення змінного струму 

7. Елементи електричного кола синусоїдного струму 

8. Послідовне і паралельне з’єднання елементів у колі синусоїдного струму 

9. Резонансні явища в електричних колах 

10.Аналіз електричних кіл синусоїдного струму 

11.Параметри та характеристики магнітного поля 

12.Закон повного струму. Закон Кірхгофа для магнітних кіл 

13.Основні поняття метрології 

14.Будова і принципи дії вимірювальних приладів 

15.Аналіз нелінійних кіл постійного струму 



16.Трифазна система ЕРС 

17.З'єднання фаз джерела та споживача зіркою 

18.З'єднання фаз споживача трикутником 

19.Потужності трифазного кола 

20.Будова і принцип роботи трансформаторів 

21.Автотрансформатори 

22. Призначення і будова машин постійного струму 

23.Режим генератора машини постійного струму 

24.Асинхронні машини 

25.Елементи захисту та керування 

26.Системи керування електроприводам 

27.Напівпровідникові діоди, транзистори 

28.Тиристори.  Оптоелектронні елементи 

29.Структура мікропроцесорів 

30.Формування команд мікропроцесора 

 

Анотація змісту  

циклу загально-професійних дисциплін 

 

Комп'ютерно-видавничі комплекси та мережі 

 

Мета дисципліни: оволодіння студентами основними поняттями пристроїв, 

що використовуються для вводу, виводу, обробки, збереження і передачі 

інформації, обладнання, що використовується для організації з’єднання 

комп’ютерів у мережі, основних відомостей про поняття, види та можливості 

комп’ютерних мереж, зокрема, глобальної комп’ютерної мережі інтернет, а також 

основні засоби створення Web-сторінок. 

 

Завдання дисципліни:  

- сформувати у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок у 

використанні програмних та апаратних засобів для введення та виведення 

різнотипної інформації, передачі даних по мережі, розміщення інформації на 

сайтах. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Пристрої вводу -  виводу інформації 

2. Основи комп’ютерних мереж 

3. Мови опису сторінок 

 

Обладнання для виготовлення друкарських форм 

 

Мета дисципліни: вивчення студентами репродукційного  та новітнього 

комп’ютерного обладнання, монтажно-копіювального та обладнання  для обробки 

формних пластин, пробне друкування та кольоропробні  системи 

 

Завдання дисципліни:  

- набуття знань і навичок, необхідних для грамотної експлуатації обладнання 

та інших технічних засобів що використовуються в додрукарських процесах.   



Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Обладнання для обробки фотоформ. Репродукційні фотоапарати типу РГД-

70 і РВД-40 

2. Основні групи репродукційних фотоапаратів. 

3. Оптичні системи репродукційних фотоапаратів 

4. Світлофільтри 

5. Растри, їх характеристика, застосування. 

6. Особливість растру для глибокого способу друку 

7. Визначення лініатури растра для різних типів видань 

8. Репродукційні фотозбільшувачі-кольороподільники 

9. Репродукційний фотозбільшувач-кольороподільник   2РУЦ-50 

10. КВС. Конструктивні особливості пристроїв введення інформації 

11. Механізм сканування оригіналів 

12. Планшетні сканери 

13. Циліндричні сканери 

14. Цифрові камери 

15. Параметри цифрових камер 

16. Пристрої виведення інформації 

17. Друкувальні пристрої 

18. Лазерні принтери 

19. Струминні друкувальні пристрої 

20. Відеотермінальні пристрої 

21. Фотоскладальні автомати 

22. Основні технічні характеристики ФСА. 

23. Основні вузли проявних машин для обробки фотоплівки 

24. Особливості технологічного процесу обробки фотоматеріалів 

25. Монтажні верстати 

26. Вивчення будови та особливості роботи на монтажному верстаті 

27. Матеріали для проведення ручного монтажу 

28. Копіювальні верстати, їх будова 

29. Особлиості експонування. 

30. Вивчення  конструктивної схеми побудови та роботи копіювального 

верстата 

31. Технічна характеристика сучасних копіювальних рам 

32. Джерела випромінювання в копіювальному процесі 

33. Конструктивна схема побудови процесора для виготовлення 

монометалевої офсетної форми 

34. Технічна характеристика сучасних потокових ліній для обробки офсетних 

монометалевих пластин 

35. Обладнання для виготовлення офсетних форм та особливості роботи на 

ньому 

36. Технічна характеристика сучасних процесорів для обробки монометалевих 

офсетних пластин 

37. Особливості будови та роботи процесора для СТР технології 

38. Вдосконалення потокових ліній та автоматів для виготовлення офсетних 

форм 

39. Потокова лінія ФПП-120 для обробки поліметалевих офсетних пластин 



40. Особливості технологічного процесу виготовлення поліметалевих 

офсетних форм 

41. Потокова лінія ФПТ-120 та ФПН-120 

42. Обладнання для виготовлення друкарських форм 

43. Будова вимивної машини для виготовлення друкарських форм. 

44. Обладнання для виготовлення кліше травленням 

45. Обладнання для гравіювання кліше 

46. Формне обладнання для флексографічних додрукарських процесів 

47. Обладнання для виготовлення флексографічних форм за технологією СТР 

48. Обладнання для виготовлення трафаретних форм 

49. Обладнання для виготовлення форм  тамподруку 

50. Прободрукарські офсетні верстати 

51. Схема  будови прободрукарського верстата побудованого за 

плоскодрукарським принципом 

52. Новітні кольоропробні системи 

53. Цифрова  друкована кольоропроба 

54. Контрольно-вимірювальні прилади 

 

Дизайн  друкованої продукції 

 

Мета дисципліни: ознайомити студентів із сучасними напрямками в дизайні 

друкованої продукції, навчити знаходити  візуальні образи втілення концепцій 

рекламної продукції й аргументовано відстоювати їх перед замовником 

 

Завдання дисципліни:  

 - сформувати у студентів систему теоретичних знань та практичних навичок 

по розробці фірмового стилю та дизайну друкованої продукції, а саме: фірмових 

бланків, конвертів, візитних карток, настінних та настільних календарів, рекламних 

та сувенірних листівок, проспектів, каталогів, інформаційних плакатів 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1.Етапи розробки дизайну продукції 

2.Критерії оцінювання дизайну 

3.Поняття про дизайн друкованої продукції 

4.Основні та другорядні акценти дизайну 

5.Зорове сприйняття форми і простору 

6.Універсальні закони сприйняття композиції, дизайну 

7.Художні засоби дизайну 

8.Художні засоби концентрації уваги 

9.Принцип концентрації уваги 

10.Принципи використання кольорів 

11.Прийоми композиції 

12.Особливості дизайну поліграфічних виробів 

13.Кольорові рішення у дизайні 

14.Типи візиток 

15.Обов'язкові, дозволені  та заборонені елементи ділової візитки 

16.Варіанти реалізації візиток 

17.Філософія та дизайн листівки 



18.Класифікація листівок та технологій їх виготовлення 

19.Елементи рекламного оголошення: зміст і форма 

20.Шрифтове оформлення рекламних оголошень 

21.Формування рекламного оголошення 

22.Технічні і практичні завдання дизайнера реклами 

23.Символи як спосіб кодування інформації. Образна реклама 

24.Поняття маски у програмах обробки зображень 

25.Застосування орнаменту у рекламі 

26.Стандарти виготовлення обкладинок 

27.Інноваційні рекламні  рішення 

28.Новітні технології реалізації дизайнерських рішень 

29.Види календарів та вимоги до них 

30.Інструменти Corel DRAW, які найчастіше використовуються при розробці 

дизайну продукції 

31.Особливості дизайну буклетів 

32.Розробка дизайну буклетів 

 

Технічне редагування 

 

Мета дисципліни: опанування студентами необхідних теоретичних  і 

практичних основ, що дасть  змогу їм брати участь у розробленні проекту 

оформлення видань та здійснювати їх технічне редагування, виходячи  з 

можливостей видавництва  і конкретного поліграфічного підприємства. 

Передбачено послідовне вивчення основ технічного оформлення друкованих 

видань та забезпечення навичок технічного редагування на всіх етапах оформлення 

видання. 

 

Завдання дисципліни:   

- структури редакційно-видавничого процесу, змісту окремих стадій; 

- загальної теорії і практики редагування, практичні редакторські вміння і 

навички роботи з текстом; 

- використовувати знання сучасних коректурних процесів і відповідні 

практичні навички; 

- перетворювати авторський твір у друкований; 

- застосовувати вимоги державних стандартів щодо оформлення друкованих 

видань різних видів і вміти їх застосовувати; 

- робити цілісне друковане видання у взаємозв’язку між змістом твору і 

зовнішнім  оформленням всіх елементів. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Організація і зміст процесу редагування. Види редагування 

2. Організаційно-методичні основи редакційно-видавничого процесу.  

Коректура видань 

3. Основні правила коректурних знаків 

4. Авторські та видавничі текстові оригінали 

5. Формати паперу і формати видань. Шрифти друкарські, їх характеристика 

6. Обсяг видання 

7. Основні етапи оформлення та опрацювання тексту 



8. Сучасні комп’ютерні видавничі системи 

9. Робота технічного редактора над ілюстраціями 

10. Робота над оригіналами підписів до ілюстрацій 

11. Технологічні параметри складання та технологія верстання сторінок 

видання 

12. Робота над оригіналами спускних і кінцевих сторінок 

13. Робота над оригіналами титулів 

14. Редакторська підготовка складових тексту: заголовки, робота над 

виділенням 

15. Робота над додатковими текстами.  Робота над оригіналами таблиць і 

виводів          

16. Робота над оригіналами формул 

17. Оформлення текстів довідкового призначення 

18. Способи оформлення і правила розмітки віршованого тексту 

19. Драматичний текст. Робота над версткою 

20. Книга – основний вид поліграфічної продукції 

21. Визначення обсягу видання. Міжнародні стандартні номери видань 

22. Оформлення книги у відповідності з її призначенням 

23. Основи макетування та верстки поліграфічної продукції. Основні прийоми 

верстки текстів 

24. Особливості редагування текстів для газет, журналів, рекламних та 

інформаційних видань 

25. Технічне редагування журналу 

26. Технічне редагування газети 

27. Постійні елементи газети 

28. Розмірні елементи газети 

29. Засоби виділення матеріалів у газеті 

30. Оформлення заголовків у газетах 

31. Види подачі текстових матеріалів та їхнє оформлення .  

32. Ілюстраційне оформлення газети. Верстка номера газети. Макетування 

номера газети 

33. Робота технічного редактора над некнижковими видами друкованої 

продукції 

 

Комп’ютерне проектування та моделювання 

 

Мета дисципліни: познайомити студентів із сучасними принципами й 

методами моделювання дво- та тривимірних об’єктів, заснованих на використанні 

векторної графіки;  познайомити студентів із сучасними принципами й методами 

створення анімаційних фільмів, заснованих на використанні векторної графіки;  

розвивати творчі та дизайнерські здібності студентів, та навчити користуватися 

програмним середовищем     3Ds Мax 

 

Завдання дисципліни: навчити студентів: 

- створювати векторні  малюнки в середовищі 3Ds Мax; 

- моделювати тривимірні об’єкти в середовищі 3Ds Мax; 

- використовувати середовищі 3Ds Мax для створення анімаційних фільмів 

 



Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1.Інтерфейс програми 3Ds Мax 

2.Елементи інтерфейсу 

3.Підключаючі модулі програми 

4.Модифікатори геометрії 

5.Матеріали типу Standart 

6.Використання текстурних карт в 3Ds Мax 

7.Використання модуля RAM Player 

8.Створення примітивів засобами 3Ds Мax 

9.Луч лазера 

10.Використання базових джерел світла в інтер’єрі  

11.Практичне моделювання. Натюрморт 

12.Обємне світло 

13.Створення простих форм засобами 3Ds Мax 

14.Основи роботи з картами та полігонами 

15.Створення груп об’єктів з використанням модифікаторів 

16.Комбінування об’єктів 

17.Створення складних об’єктів із простих 

18.Використання карт в моделюванні 

19.Моделювання з використанням карт прозорості 

20.Моделювання за допомогою ліній (сплайнів) 

21.Створення лофтінгових об’єктів 

22.Моделювання об’єктів з використанням стандартних вбудованих засобів 

23.Інтерфейс і вікна проекції 

24.Моделювання штор 

25.Робота з файлами в 3Ds Мax 

26.Полігональне моделювання телефонної трубки 

27.Анімація в 3Ds Мax 

28.Текстура натюрмортна 

29.Складна текстура 

30.Маскування об’єктів  



Розподіл змісту освітньої програми (варіативна складова) за 

циклами підготовки, дисциплінами та перелік сформованих 

компетенцій 
 

Цикл 
Навчальні цикли та передбачувані результати їх 

засвоєння 

Перелік 

дисциплін 

Шифри 

сформованих 

компетенцій 

1.09 Володіти діловими, психологічними та етичними 

аспектами спілкування в колективі, вміти будувати 

поведінку у професійних і міжособистисних стосунках, 

толерантно ставитись до протилежних думок. 

Суспільно-

політичні студії 

(соціологія) 

КСО-10 

КІ-04 

КІ-05 

КЗП-03 

1.10 Сприяти духовно-моральному розвитку студентів і 

прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, до 

України, через ознайомлення з національним 

культурним надбанням, кращими зразками 

вітчизняної культури; сприяння вихованню 

моральних цінностей. 

Християнська 

етика в 

українській 

культурі 

КСО-01 

КЗН-01 

3.09 Формуваня у студентів системи теоретичних знань та 

практичних навичок у використанні програмних та 

апаратних засобів для введення та виведення 

різнотипної інформації, передачі даних по мережі, 

розміщення інформації на сайтах 

Комп'ютерно-

видавничі 

комплекси та 

мережі 

КСП-01, 02 

КЗП-01–17 

КІ-03 

3.10    Вивчення студентами репродукційного  та 

новітнього комп’ютерного обладнання, монтажно-

копіювального та обладнання  для обробки формних 

пластин, пробне друкування та кольоропробні  

системи 

Обладнання для 

виготовлення 

друкарських форм 

КЗП-13, 15–

17 

КСП-01-14 

КІ-03 

3.11   Опанування студентами необхідних теоретичних  і 

практичних основ, що дасть  змогу їм брати участь у 

розробленні проекту оформлення видань та 

здійснювати їх технічне редагування, виходячи  з 

можливостей видавництва  і конкретного 

поліграфічного підприємства. Передбачено 

послідовне вивчення основ технічного оформлення 

друкованих видань та забезпечення навичок 

технічного редагування на всіх етапах оформлення 

видання. 

Технічне 

редагування 

КЗП-11 

КСП-01-14 

КЗН-07 

КІ-05 

3.12   познайомити студентів із сучасними принципами й 

методами моделювання дво- та тривимірних об’єктів, 

заснованих на використанні векторної графіки;  

познайомити студентів із сучасними принципами й 

методами створення анімаційних фільмів, заснованих 

на використанні векторної графіки;  розвивати творчі 

та дизайнерські здібності студентів, та навчити 

користуватися програмним середовищем     3Ds Мax 

Комп’ютерне 

проектування та 

моделювання 

КЗП-13, 15–

17 

КСП-01-14 

КІ-03 

3.13 Ознайомити студентів із сучасними напрямками в 

дизайні друкованої продукції, навчити знаходити  

візуальні образи втілення концепцій рекламної 

продукції й аргументовано відстоювати їх перед 

замовником 

Дизайн 

друкованої 

продукції 

КЗП-13, 15–

17 

КСП-01-14 

КІ-03 

 


