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«Видавничо
поліграфічна
справа» як галузь знань і напрям
підготовки нині надзвичайно ак

туальні, оскільки фахівці потрібні
на всіх етапах і дільницях вироб

ничого циклу випуску видань,
паковань, рекламної продукції
найрізноманітніших конструкцій,
обсягів, накладів. А сучасний
стан видавничо
поліграфічної
галузі України характеризується
високою розвиненістю та дина

мізмом. Якісні характеристики
поліграфічної продукції та її техні

ко
економічні показники визна

чаються високим рівнем дизай

ну та художнього оформлення,
естетичного вигляду, для виго

товлення різноманітної друкова

ної продукції використовуються
досить великий асортимент
поліграфічних матеріалів — фо

тотехнічні плівки, аналогові та
цифрові формні матеріали, па

пери, фарби, картони, зволожу

вальні розчини, палітурні ма

теріали тощо.

Актуальним стає все більш
широке розповсюдження елект

ронних видань, сайтів, каталогів
і сервісів, про що свідчить на


явність великої мережі елект

ронних бібліотек; присутність у
якості додатка до кожної ваго

мої книжки диска
супутника з
тією ж інформацією, однак
представленою як електронне
мультимедійне видання із більш
розширеними можливостями;
широке розповсюдження аудіо

книг; наявність електронної вер

сії кожного важливого періодич

ного видання. Це свідчить про
те, що обсяг інформації, пред

ставленої і належним чином
оформленої у електронному ви

гляді продовжує невпинно зрос

тати і відповідно зростає необ

хідність у висококваліфікованих
фахівцях у даній сфері техноло

гій електронних мультимедійних
видань.

При інтегруванні України в
Європейську спільноту, обсяг
поліграфічної продукції, а також
її електронних версій та, власне,
електронних мультимедійних
видань, неупинно зростатиме.
Інтернет нині є потужним інфор

маційним інструментом взаємо

дії всіх гілок економіки, права,
освіти тощо.
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Тож потреба у висококваліфі

кованих фахівцях в галузі полі

графічного матеріалознавства
та технології електронних й
мультимедійних видань постій

но зростає. Зокрема, стабільний
і високий конкурс набору абіту

рієнтів на 1 курс навчання у Ви

давничо
поліграфічний інститут
Національного технічного уні

верситету України «Київський
політехнічний інститут» (ВПІ
НТУУ «КПІ») на спеціальності
«Матеріали видавничо
полігра

фічних виробництв» та «Техно

логія електронних мультимедій

них видань» за 2006
2009 роки
(при середньому конкурсі 3
6
осіб на бюджетні місця) підтвер

джує актуальність підготовки
фахівців для видавництв і видав

ничих організацій, поліграфіч

них підприємств, багато з яких
не укомплектовано висококвалі

фікованими кадрами з вищою
освітою в галузі поліграфічного
матеріалознавства та виготов

лення сучасних електронних
мультимедійних видань.

Отже, здійснення підготовки
магістрів за спеціальностями
«Матеріали видавничо
полігра

фічних виробництв» та «Техно

логія електронних мультимедій

них видань» відповідає виклику
часу. Саме кафедра репрографії
ВПІ НТУУ «КПІ» здатна забезпе

чити високий рівень підготовки.
Власне й було розпочато проце

дуру ліцензування для отриман

ня ліцензії на підготовку магіст

рів за цими двома спеціальнос

тями.

ВПІ НТУУ «КПІ», який було ор

ганізовано у складі НТУУ «КПІ» у
2004 році на базі видавничо
по

ліграфічного факультету, який, у
свою чергу, вже 20 років перебу

ває у складі університету.

ВПІ НТУУ «КПІ» визнаний у
світі навчальний заклад з підго

товки фахівців всіх освітньо
ква

ліфікаційних рівнів — бакалаврів,
спеціалістів, магістрів. Зокрема,
йому надані ліцензії на підготов

ку фахівців всіх спеціальностей
видавничої справи, поліграфії та
книгорозповсюдження, за такими
спеціальностями: видавничо

поліграфічна справа та редагу

вання (3
й рівень); образотвор

че та декоративно
прикладне
мистецтво (4
й рівень); менедж

мент організацій (4
й рівень);
поліграфічні машини та автома

тизовані комплекси (4
й рівень);
технологія друкованих видань
(4
й рівень); технологія розроб

ки, виготовлення та оформлен

ня паковань (3
й рівень); комп’ю

теризовані технології та систе

ми видавничо
поліграфічних ви

давництв (4
й рівень), матеріали
видавничо
поліграфічного ви

робництва (3
й рівень); техноло

гія електронних мультимедійних
видань (3
й рівень).

У ВПІ діють шість кафедр: ре

прографії, технології поліграфіч

ного виробництва (ТПВ); машин
і агрегатів поліграфічного ви

робництва (МАПВ); організації
видавничої справи поліграфії та
книгорозповсюдження (ОВПК);
видавничої справи і редагуван

ня (ВСІР); графіки. На цих кафе

драх готують фахівців для ви

давничо
поліграфічної галузі Ук

раїни, в т.ч. і для інших держав.
Навчання здійснюється за ден

ною та заочною формами.

Система освітньої діяльності
ВПІ НТУУ «КПІ» направлена на
реалізацію концепції підготовки
фахівців із напряму 0927 «Ви

давничо
поліграфічна справа» у
повній відповідності до вимог
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високих освітніх стандартів єв

ропейського і світового рівнів.

Кафедра репрографії ство

рена в 1990 році у складі ВПІ
НТУУ «КПІ», з метою підготовки
фахівців з новітніх комп’ютер

них технологій для видавничо

поліграфічної галузі України та
для забезпечення читання за
цим напрямом спеціальних та
фахово
орієнтованих дисциплін
інших спеціальностей інституту;
постановки та проведення на

уково
дослідних робіт з новітніх
комп’ютерних технологій, полі

графічного та загального ма

теріалознавства, організації та
забезпечення міжнародної спів

праці у галузі підготовки ви

давців, інженерів комп’ютерних
виробництв друкованої продук

ції, розробників і експлуатацій

ників сучасних настільних авто

матизованих систем обробки
текстової та графічної інформа

ції. Кафедра є одним з найбіль

ших підрозділів інституту, вклю

чає науково
інженерний центр
(НІЦ) «ПОІНТ».

Кафедрою здійснюється під

готовка інженерів
технологів ви

давничо
поліграфічних вироб

ництв за напрямом 0927 «Ви

давничо
поліграфічна справа»
— за рівнем бакалавр, спеціа

ліст та магістр — зі спеціально

сті 092704 «Комп’ютеризовані
технології та системи видавни

чо
поліграфічних виробництв»
та бакалавр і спеціаліст — зі
спеціальностей 092702 «Техно

логія електронних мультиме

дійних видань» і 092705 «Мате

ріали видавничо
поліграфічних
виробництв» згідно ліцензійних
обсягів і акредитації МОН Украї

ни. За час роботи кафедри реп

рографії було здійснено 13 ви


пусків фахівців за денною та без

відривною формами навчання.

Головною метою і завданням
кафедри є підготовка високок

валіфікованих спеціалістів ви

давничо
поліграфічної справи
бакалаврів, інженерів
техноло

гів, магістрів, які можуть працю

вати керівниками цехів, відділень,
дільниць, лабораторій, для офор

млення та виготовлення полі

графічної продукції на стадії до

друкарської, друкарської і після

друкарської підготовки, опрацю

вання та виготовлення продукції
— для видавничо
поліграфічної
галузі, зокрема для видавництв,
технічних редакцій, видавничих
відділів, сервісних бюро і полі

графічних підприємств.

Головними принципами роз

витку спеціальностей на ка

федрі репрографії ВПІ НТУУ
«КПІ» вважається:

комплексне поєднання у нав

чальному процесі фундамен

тальних та теоретичних основ й
практики, а також гуманітарних,
соціально
економічних, фунда

ментальних, професійно
орієн

тованих дисциплін;

інтеграція навчального проце

су та науково
дослідної роботи;

активізація самостійної та нау

ково
дослідної роботи студентів;

підготовка і захист диплом

них проектів бакалавра й спе

ціаліста, магістерських та ди

сертаційних робіт.

Концепція розвитку спеціаль

ностей відповідає сучасним
тенденціям розвитку технології
видавничо
поліграфічної спра

ви та закону України про освіту.

Кафедра репрографії ВПІ
НТУУ «КПІ» має аспірантуру та
докторантуру, веде стажування
та підвищення кваліфікації фа

хівців.
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Всі спеціальності забезпе

чені освітньо
кваліфікаційними
характеристиками (ОКХ) і освіт

ньо
професійними програмами
(ОПП) всіх рівнів, затверджени

ми і підписаними у встановле

ному порядку. Вимоги до підго

товки спеціалістів сформульо

вані в ОКХ і відповідають ОПП та
розробленому кафедрою і за

твердженому навчальному пла

ну. В робочих програмах дис

циплін (наявність яких 100 %)
визначені сучасні підходи до ре

алізації навчального процесу.

Кафедра репрографії здійс

нює розробку навчально
мето

дичної літератури та її видання у
тісній співпраці з Українською
академією друкарства (УАД),
Московським державним уні

верситетом друку (МДУД), інс

титутом механіки і поліграфії
Варшавської політехніки, Лейп

цігською вищою школою техніки
господарства та мистецтв і Бергсь

ким (м. Вуперталь) університе

том (Німеччина), університетом
Оксфорд Брукс (Великобританія).

Студенти забезпечені необ

хідною навчально
методичною
літературою, посібниками, ши

роко використовують комп’ю

терні технології, чому сприяє
наявність комп’ютерних класів,
оснащених сучасними ПЕОМ.

Кафедрою сплановані та на

лежним чином розроблені засо

би контролю за якістю теоре

тичної і практичної підготовки
студентів. Контроль якості нав

чального процесу здійснюється
шляхом вхідного, поточного, під

сумкового та ректорського кон

тролю. Наявний висококваліфі

кований викладацький склад уні

верситету, інституту і кафедри,
що має великий багаторічний до

свід підготовки фахівців для ви

давничо
поліграфічної галузі.

Кафедра здійснює наукові
дослідження та науково
технічні
розробки за пріоритетними на

прямами, зокрема, у 2006
2008
рр. № 2943п «Розробка та
дослідження композиційного
складу УФ
лаку для оптимізації
технологічного процесу лаку

вання друкованої продукції «по

сирому», держреєстрація №
0106U002513; у 2009 р. розпо

чата робота над науково
дос

лідною держбюджетною темою
№ 2286п «Розробка і досліджен

ня гібридних фарб для нор

малізації кольоровідтворення у
технологічних процесах опоря

дження книжково
журнальної
продукції і пакувальної продукції»,
держреєстрація № 0109U002289.

До творчої та науково
дос

лідної роботи кафедри широко
залучаються студенти, магіст

ранти та аспіранти. Практично
щорічно у науково
дослідній ро

боті приймає участь 22 студенти
(бакалаври, спеціалісти і ма

гістри) спеціальностей 7.092704
«Комп’ютеризовані технології та
системи видавничо
поліграфіч

них виробництв», 7.092702 «Тех

нологія електронних мульти

медійних видань» та 7.092705
«Матеріали видавничо
полігра

фічних виробництв».

Студенти щорічно виступа

ють з доповідями на Міжнарод

ній науково
практичній конфе

ренції студентів і аспірантів
«Друкарство молоде» з публіка

цією тез у збірнику. Аспіранти й
викладачі беруть участь з публі

кацією тез та доповідями на
міжнародних виставках і науко

во
технічних конференціях «Упа

ковка
2009» та «Сучасні пробле

ми трибології». У Всеукраїнській
студентський олімпіаді (м. Чер


Ф А Х О В А  П І Д Г О Т О В К А

211

Fakhova_pidgotovka_2(28)_2010_1.qxd  01.08.2010  13:57  Page 5



каси) з інженерної та комп’ю

терної графіки взяло участь 8
студентів і отримали грамоти з
різних напрямків за активну
участь у роботі.

Кафедра репрографії веде
активну творчу й виховну робо

ту: студенти приймають активну
участь у творчих конкурсах,
спортивних змаганнях, культур

но
громадських заходах. Ор

ганізовують і приймають участь
у виступах художньої самодіяль

ності на різноманітних універси

тетських заходах.

Кафедра веде активну робо

ту в галузі, зокрема, читає
лекції, проводить семінари,
приймає участь у галузевих вис

тавках; здійснює консультації
працівників підприємств; бере
участь у міжнародних, респуб

ліканських, галузевих, інститутсь

ких конференціях; працює на
громадських засадах у журналі
«Print Плюс», а також фахових
виданнях «Поліграфія і видавни

ча справа», «Наукові записки» та
інших; веде рубрику «Матеріа

ли» та приймає участь у додру

карській підготовці збірника на

укових праць «Технологія і техні

ка друкарства».

Здійснюється співробітниц

тво з промисловими підприєм

ствами міста Києва: видавниц

тво «Преса України», друкарня
НПУ ім. М. Драгоманова, ТОВ
«АДЕФ
Україна», ТОВ «Верекон»
та іншими, галузевим періодич

ними виданням «Print Плюс».

Кафедра репрографії спів

працює з фірмами «Гейдель

берг
Україна», «Мас House»,
«Прес сервіс ++» та іншими. На


лагоджено зв’язки з Штутгартсь

кою школою масмедійних тех

нологій, Хемніцькою вищою
школою поліграфічної техніки,
Лейпцігською вищою школою
техніки, господарства і мистец

тва (всі Німеччина), Московсь

ким державним університетом
друку (Росія), Українською ака

демією друкарства, а також з
ВАТ «УкрНДІСВД» та іншими
підприємствами і науковими ус

тановами в галузі навчального
процесу, наукових досліджень і
публікації результатів робіт.

Проводиться впровадження
результатів наукових розробок
проблемно
орінтованих про

грамних засобів управління про

водкою задруковуваного ма

теріалу і суміщенням фарб (доц.
Морфлюк В. Ф.), з управління
якістю поліграфічної продукції і
технологічних процесів (доцент
Розум Т. В.), з технології оздоб

лення поліграфічної продукції
лакуванням «по
сирому» (до

цент Хохлова Р. А.), з удоскона

лення технологічних процесів із
застосуванням гібридних фарб
(проф. Величко О. М.) в курси
лекцій, практичних та лабора

торних роботах.

Тож кафедра репрографії ВПІ
НТУУ «КПІ» має багаторічний
досвід викладацької і науково

дослідної роботи, що дає під

стави сподіватися на здійснен

ня процедури ліцензування і от

римання права підготовки магіст

рів за двома спеціальностями —
«Технологія електронних муль

тимедійних видань» і «Мате

ріали видавничо
поліграфічних
виробництв».
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