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І. Загальна характеристика 

Рівень вищої освіти Другій (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 18  Виробництво та технології 

Спеціальність 186  Видавництво та поліграфія 

Освітня кваліфікація  Технології електронних  мультимедійних видань 

Technologies of electronic multimedia publications 

Форми здобуття освіти, 

обсяг освітньої 

програми в кредитах 

ЄКТС та терміни 

навчання 

Очна (денна) форма – 90 кредитів, 1 роки 4 місяців 

Наявність акредитації  

Мова(и) навчання / 

оцінювання 
українська 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за ОП  

кафедра комп’ютерних систем і технологій 

Вимоги до зарахування 

(згідно правил прийому) 

Набір на спеціальність 186 «Видавництво та 

поліграфія» за освітньо-професійною програмою 

«Технології електронних мультимедійних видань» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

здійснюється на загальних умовах вступу за 

результатами фахового випробування з предмету 

«Спеціальність», зовнішнього незалежного 

тестування з іноземної мови та з урахуванням 

середнього балу документа про вищу освіту 

першого рівня. Для успішного засвоєння освітньої 

програми магістра абітурієнти повинні мати вищу 

освіту першого (бакалаврського) рівня та здібності 

до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в 

галузі фахових наук. 

Обмеження щодо форм 

навчання 
Немає 

Кваліфікація  (-ї) 

професійна (-і) 

Магістр з видавництва та поліграфії, за освітньо-

професійною програмою «Технології електронних 

мультимедійних видань» 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Магістр  

Спеціальність – 186 Видавництво та поліграфія 

Спеціалізація – Технології електронних 

мультимедійних видань 

Мета освітньої 

програми 

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру у 

сфері видавництва та поліграфії, що 

характеризуються комплексністю і невизначеністю 

умов з урахуванням суспільно-економічних 

аспектів 
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Фокус та особливості 

(унікальність 

програми) 

Загальна вища освіта за спеціальністю 

«Видавництво та поліграфія» з поглибленою 

спеціальною підготовкою в сфері технологій 

електронних мультимедійних видань. 

Особливостями програми є: 1) наявність 

комплексних курсових проектів і комплексних 

фахових тренінгів, які поєднують декілька 

навчальних дисциплін; 2) можливість вибору 

здобувачами освіти альтернативних маг-майнорів з 

розробки електронних мультимедійних видань та 

проектування технології створення електронних 

видань. 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення та діяльності: друковані та 

електронні видання, паковання, мультимедійні 

інформаційні продукти та інші види виробів 

видавництва й поліграфії; процеси оброблення, 

реєстрації, формування, відтворення, зберігання 

текстової, графічної, звукової, відео- та іншої 

мультимедійної інформації; дослідження, 

удосконалення, створення, виготовлення, 

поширення виробів видавництва й поліграфії. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері видавництва та 

поліграфії, що характеризуються комплексністю і 

невизначеністю умов. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, 

концепції, принципи: видавничого опрацювання 

різних видів інформації; розроблення та реалізації 

технологічних процесів; проектування та 

організації виробництва; створення та 

удосконалення усіх видів виробів видавництва та 

поліграфії.  

Методи, засоби та технології: методи 

конструювання, виготовлення, випробування, 

контролю всіх видів виробів видавництва й 

поліграфії; методи розрахунку, проектування і 

реалізації технологічних процесів. 

Інструменти та обладнання: матеріали, апаратно-

програмні комплекси, устаткування контролю, 

проектування та моделювання технологічних 

процесів і всіх видів виробів видавництва та 

поліграфії; засоби технологічного, 

інформаційного, інструментального, 

метрологічного, діагностичного та організаційного 

забезпечення виробництва. 

Академічна На основі двосторонніх договорів про 
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мобільність співробітництво в галузі освіти та науки, програм 

академічної мобільності між Харківським 

національним економічним університетом імені 

Семена Кузнеця та вищими навчальними 

закладами інших країн. 

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на третьому 

освітньо-науковому рівні вищої освіти та 

здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти 

дорослих 

Професійні права Можливість працевлаштування за фахом на 

поліграфічних підприємствах, у рекламних 

агенціях і web-студіях, займати викладацькі посади 

в навчальних закладах II-IV рівнів акредитації 

Працевлаштування 

випускників  

2131.2 Аналітик програмного забезпечення та 

мультимедіа. 

2139.2.18 Інженер системний видавничо-

поліграфічного виробництва. 

2149.2.18 Технолог електронних мультимедійних 

видань. 

2149.2.18 Технолог (видавничо-поліграфічне 

виробництво). 

2451.2 Редактор мультимедійних видань засобів 

масової інформації. 

2452.2 Дизайнер графічних робіт. Дизайнер 

мультимедійних об'єктів. 

 

ІІ. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері видавництва та поліграфії. 

Загальні 

компетентності 

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. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК 1. Здатність комплексно оцінювати вплив середовища 

функціонування технологічних і виробничих процесів для 

удосконалення параметрів продукції. 

СК 2. Здатність критично осмислювати проблеми видавництва і 

поліграфії та на межі галузей знань, а також перспективних 

напрямів розвитку галузі. 

СК 3. Здатність визначати головні функції і напрямки 

вдосконалення забезпечення виробництва розробляти заходи 

оперативного та перспективного управління, прогнозування і 
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планування виробництва.  

СК 4. Здатність організовувати експлуатацію технічних та 

програмних засобів видавничого опрацювання інформації, 

матеріалів, аналізувати та оцінювати можливості адаптації 

технологічних комплексів для ефективного використання під час 

підготовки усіх видів продукції видавництва та поліграфії у 

конкретній виробничій системі  

СК 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.  

СК 6. Здатність організовувати діяльність та ефективно керувати 

установами/підрозділами у сфері видавництва та поліграфії  

СК 7. Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти для 

досліджень у сфері видавництва та поліграфії, а також забезпечення 

якості продукції 

СК 8. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні 

проєкти у сфері видавництва і поліграфії та з дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямів з урахуванням технічних, 

економічних, соціальних, правових та екологічних аспектів 

СК 9. Здатність викладати інженерні дисципліни з урахуванням 

специфіки курсів та аудиторії 

СК 10. Здатність до самонавчання та навчання на робочому місці 

СК 11. Здатність використовувати сучасні та інноваційні методи 

навчання та технічні засоби у педагогічній діяльності  

СК 12. Здатність здійснювати підготовку фахівців до інноваційної 

професійної та викладацької діяльності 

СК 13. Здійснювати створення електронних ЗМІ у відповідності з 

запитами сучасного інформаційного суспільства 

СК 14. Проводити аналіз сучасних цифрових медіапродуктів як 

культурних форм напрямів підвищення ефективності діяльності 

підприємства 

СК 15. Проектувати технології створення 3D турів на основі 

можливості зв'язку реальної і віртуальної реальності  

СК 16. Створювати моушн-графіку 

СК 17. Застосовувати принципи та тенденції мультимедійного  

дизайну 

СК 18. Створювати інфографіку 

СК 19. Здатність обґрунтувати вибір технології  і засоби створення 

WEB-ресурсів  

СК 20. Здійснювати обґрунтований вибір методів розробки додатків 

СК 21. Прогнозувати вимоги до додатків  з урахуванням впливу 

апаратного та програмного середовища   

СК 22. Здатність готувати проекти електронних видань 

СК 23. Здатність до здійснення планування мультимедійних видань 

СК 24. Здатність до здійснення організації виробництва 

електронного мультимедійного видання 

СК 25. Проводити аналіз структури та контенту проектів 

інтерактивних медіа 

СК 26. Здійснювати проектування електронного мультимедійного 

видання 

СК 27. Створювати електронні мультимедійні видання 

СК 28. Вміти створювати за допомогою 3D редакторів створювати 
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3D-об'єкти 

СК 29. Застосування 3D-об'єктів для дизайну поліграфічних і 

мультимедійних видань 

 

З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей з 

класифікацією компетентностей НРК використовується матриця відповідності 

визначених компетентностей та дескрипторів НРК, яка є інформаційним 

додатком (Таблиця 1 Пояснювальної записки) 

 

ІІІ. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання за спеціальністю 
 

Загальні результати навчання 

РН 1. Нести відповідальність за розвиток професійного знання і практик, 

оцінювання стратегічного розвитку команди, формування ефективної кадрової 

політики 

РН 2. Оцінювати перспективи, створювати науково-технічно обґрунтовані 

прогнози досліджувати й здійснювати концептуально-змістове моделювання 

тенденцій розвитку галузі. 

РН 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. 

РН 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. 

РН 5. Розробляти та виконувати проекти видавничо-поліграфічного виробництв 

та систем їх інженерно-технічного забезпечення з врахуванням інженерних, 

правових, економічних, екологічних та соціальних аспектів, здійснювати їх 

інформаційне та методичне забезпечення. 

РН 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 техніко-економічну ефективність 

виробництва. 

РН 7. Здійснювати комп'ютерне проектування окремих складових 

технологічного процесу. 

РН 8 Розробляти і впроваджувати ефективні технології, розробляти інструкції 

та технологічні регламенти на випуск продукції видавництва та поліграфії.  

РН 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   

РН 10.  Будувати та досліджувати моделі технологічних процесів видавництва 

та поліграфії, оцінювати їх адекватність, визначати межі застосовності. 

РН 11. Застосовувати сучасні експериментальні та математичні методи, 

інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для 
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досліджень і розробок у сфері видавництва та поліграфії. 

РН 12. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та 

інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані. 

РН 13. Використовувати у практичній діяльності знання вітчизняного та 

міжнародного законодавства щодо захисту та збереження авторських прав при 

виготовленні друкованих та електронних видань, паковань, мультимедійних 

інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва й поліграфії. 

 

Фахові результати навчання 

РН 14. Уміти працювати у команді, співпрацювати у колективі. 

РН 15. Переконливо презентувати результати професійної діяльності. 

РН 16. Організовувати технічне навчання персоналу при впровадженні нових 

технологічних процесів та встановленні нового устаткування і необхідної 

номенклатури основних та допоміжних витратних матеріалів. 

РН 17.Структурувати матеріал та обирати організаційні форми навчання, 

розробляти плани лекційних та практичних занять. (РН18, ОК1) 

РН 18. Оцінювати перспективи, створювати науково-технічно обґрунтовані 

прогнози й здійснювати концептуально-змістове моделювання тенденцій 

розвитку галузі. (РН19, ОК1) 

РН 19. Самостійне освоєння нових методів роботи, зміні науково-виробничого 

профілю своєї діяльності, удосконалення і розвиток свого інтелектуального і 

культурного рівня, побудова траєкторії професійного розвитку й кар’єри (РН20, 

ОК1) 

РН 20. Здійснювати обґрунтований підбір контенту для навчального процесу 

відповідно до його призначення та структури (РН21, ОК1) 

РН 21. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській 

та педагогічній практиці, реалізовувати навички самостійного вирішення 

педагогічних проблем на конкретних прикладах. (РН22, ОК1) 

РН 22. Використовувати ефективні комп’ютерні системи навчання та 

електронні навчально-методичні комплекси, враховуючи психологічні та 

методичні аспекти віртуального навчання. (РН23, ОК1 

РН 23. Приймати рішення щодо вибору педагогічних технологій та методів у 

навчанні. (РН24, ОК1) 

РН 24. Демонструвати інноваційне, творче мислення (ОК1) 

РН 25. Здійснювати постійно самоосвіту і самонавчання та навчання інших на 

робочому місці (ОК1) 

РН 26. Виконання педагогічних завдань і функцій навчання персоналу 

інноваційній діяльності в умовах мультимедійного видавництва (РН27, ОК1) 

РН 27. Застосовувати ефективні форми професійних та міжособистісних 

комунікацій (ОК1) 

РН 28.Використовувати методи активізації творчої діяльності персоналу 

мультимедійного видавництва та методи генерування ідей. (РН29, ОК1) 

РН 29. Аналізувати, дискутувати та визначати найбільш доцільне рішення щодо 

проектування та прикладної реалізації процесу розробки друкованої та 

мультимедійної продукції. 

РН 30. Здійснювати обґрунтований підбір контенту мультимедійного видання 

відповідно до його призначення та структури. 
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РН 31. Здатність демонструвати знання генезису графічного дизайну. 

РН 32. Здатність аналізувати рівні цифрової культури. 

РН 33. Здатність демонструвати знання генезису 3D турів. 

РН 34. Здатність орієнтуватися в ключових поняттях, принципах, 

перспективних напрямках культура комунікацій в Інтернет. 

РН 35. Вміння створювати моушн-графіку засобами Adobe After Effects. 

РН 36. Вміння створювати синемаграфи засобами Adobe After Effects. 

РН 37. Вміння застосовувати положення когнітивної теорії мультимедійного 

дизайну в процесі створення мультимедійних продуктів. 

РН 38. Вміння враховувати сучасні тенденції мультимедійного дизайну в 

процесі створення мультимедійних продуктів. 

РН 39. Вміння обирати підходящий тип інфографіки, який дозволить ефективно 

візуалізувати задану інформацію. 

РН 40. Вміння створювати інфографіку засобами Adobe After Effects. 

РН 41. Виявляти та аналізувати тенденції розвитку ринку у сфері видавництва 

та поліграфії. 

РН 42. Вміння враховувати сучасні тенденції мультимедійного дизайну в 

процесі створення мультимедійних продуктів. 

РН 43. Уміти працювати у команді, співпрацювати у колективі. 

РН 44. Аналізувати, дискутувати та визначати найбільш доцільне рішення щодо 

проектування та прикладної реалізації процесу розробки друкованої та 

мультимедійної продукції. 

РН 45. Використання сучасних технологій тестування додатків. 

РН 46. Використати базові принципи та підходи до випробувань засобів 

автоматизації при  розробці додатків. 

РН 47. Керувати проектом в сфері професійної діяльності. 

РН 48. Здійснювати застосування різних методологій проектування 

(водоспадної методології, MSF методології проектування, Agile-методології) до 

мультимедійних видань. 

РН 49. Здійснювати обґрунтований підбір контенту мультимедійного видання 

відповідно до його призначення та структури. 

РН 50. Проектувати спеціальні мультимедійні видання та наповнювати їх 

відповідними медіа. 

РН 51. Здійснювати проектування он-лайн мультимедійних видань. 

РН 52. Формувати результат планування у вигляді документів, що відповідають 

вибраній методології проектування і супутнього йому мультимедійного 

ресурсу. 

РН 53. Вибір інструментальних засобів створення мультимедійного видання. 

РН 54. Розв’язувати практичні задачі у сфері професійної діяльності. 

РН 55. Вдосконалювати професійний та особистісний розвиток протягом усього 

життя. 

РН 56. Керувати проектом в сфері професійної діяльності. 

РН 57. Застосувати методи організації маркетингового просування 

мультимедійних видань. 

РН 58. Розробляти документацію до проекту створення мультимедійного 

видання та самого продукту. 

РН 59. Здійснення підтримки мультимедійного видання після релізу та 
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здатність до комунікацій із споживачами на стадії експлуатації мультиме-

дійного видання. 

РН 60. Уміння проводити дефрагментацію інтерактивних медіа-видань та 

визначати основне сенсове навантаження окремих елементів та інформаційні 

потоки, якими обмінюються окремі елементи. 

РН 61. Визначення набору найбільш важливих інтерактивних медіа-

компонентів. 

РН 62. Керувати проектом в сфері професійної діяльності. 

РН 63. Уміння розробляти технічне завдання, сценарій, структурні, 

технологічні та ін. схеми, дизайнерські рішення. 

РН 64. Аналізувати, дискутувати та визначати найбільш доцільне рішення щодо 

проектування та прикладної реалізації процесу розробки друкованої та 

мультимедійної продукції. 

РН 65. Створювати on/off-line електронні мультимедійні видання 

розважального та навчального спрямування різного ступеня складності. 

РН 66. Застосовування спеціалізованого програмного забезпечення для 

створення мультимедійного видання та опрацювання його окремих складових 

(відео-, аудіо-, анімації тощо). 

РН 67. Уміння розробляти інтерактивні складові електронних видань 

(симуляції, інтерактивні тести, тощо). 

РН 68. Проводити експертизу мультимедійного видання. 

РН 69. Уміння розробляти 3D- об'єкти за допомогою аналітичних виразів. 

РН 70. Уміння розробляти 3D- об'єкти за допомогою полігонів. 

РН 71. Уміння розробляти 3D- об'єкти за допомогою сплайнів. 

РН 72. Вміння враховувати сучасні тенденції мультимедійного дизайну та 

дизайну поліграфічних видань в процесі створення мультимедійних продуктів. 

 

ІV. Структура освітньої програми підготовки бакалаврів 

 

4.1 Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої 

освіти магістра 

Обсяг освітньої програми підготовки магістра галузі знань 18 

«Виробництво та технології» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»:  

на базі повної освіти рівня бакалавр за спеціальністю 186 «Видавництво та 

поліграфія» (з обсягом навчання – 240 кредитів ЄКТС) – 90 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання: 

денна форма – один рік 4 місяці. 
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4.2. Структура освітньо-професійної / освітньо-наукової програми 

підготовки бакалаврів / магістрів / докторів філософії 

 

Галузь знань 18 «Виробництво та технології», 

спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія» 

освітня програма «Технології електронних мультимедійних видань» 

 

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики 

кваліфікаційна робота) 

Загальна кількість 

Структура, % 

 

кредитів 

ЄКTC 
годин 

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 58 1740 64%  

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 32 960 36%  

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ : 90 2700 100%  

в тому числі: вибіркова  складова 32 960 36%  

 

Код ОК 

Освітні компоненти 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики 

кваліфікаційна робота) 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ОК1 Інженерна педагогіка та навчання на робочому місці 

ОК2 Культура цифрових медіа 

ОК3 Мультимедійний дизайн та візуалізація даних 

ОК4 Проектування додатків для мобільних пристроїв 

ОК5 Мультимедійне видавництво 

ОК6 Створення інтерактивних медіа 

ОК7 3D-графіка 

ОК8 Консультаційний проект 

ОК9 Переддипломна практика 

ОК10 Дипломна робота 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

МАГ-МАЙНОР 

ММ1 МАГ-МАЙНОР 

ММ2 МАГ-МАЙНОР 
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ММ3 МАГ-МАЙНОР 

ММ4 МАГ-МАЙНОР 

Т Комплексній тренінг 

 

Вибір навчальних дисциплін здійснюється із загально університетського 

пулу (маг-майнор) та пулу кафедри (тренінг). 

Загальний обсяг МАГ-МАЙНОР складає 23 кредита ЄКТС (по 5 кредитів 

на дисципліну та 3 кредіту на тренінг). 

4.3 Структурно-логічна схема освітньої програми 

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

«Технології електронних мультимедійних видань» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

 
 

  

Мультимедійний дизайн 

та візуалізація даних 

Мультимедійне 

видавництво 

Створення 

інтерактивних медіа 

3D-Графіка 

Маг-майнер 

(вибіркова компонента) 

Маг-майнер 

(вибіркова компонента) 

1 семестр 

Інженерна педагогіка та 

навчання на робочому 

місці 

Культура цифрових 

медіа 

Проектування додатків 

для мобільних пристроїв 

Консультаційний проект 

Маг-майнер 

(вибіркова компонента) 

Маг-майнер 

(вибіркова компонента) 

2 семестр 

Комплексний тренінг 

(вибіркова компонента) 

Переддипломна 

практика 

Дипломна робота 

3 семестр 
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V. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація за спеціальністю здійснюється у формі: 

публічного захисту магістерської дипломної роботи за 

спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» освітньо-

професійна програма «Технології електронних 

мультимедійних видань» (денна форма) або єдиного 

кваліфікаційного іспиту за спеціальністю у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України (заочна 

форма). 

Вимоги до 

заключного 

кваліфікаційного 

проекту  

(за наявності) 

Харківський національний економічний університет імені 

Семена Кузнеця розробляє та затверджує: 

1) положення про Екзаменаційну комісію (ЕК); 

2) порядок перевірки кваліфікаційних магістерських 

дипломних робіт на плагіат; 

3) нормативи унікальності текстів кваліфікаційних 

магістерських дипломних робіт. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, 

здійснюється ЕК, до складу якої можуть включатися 

представники роботодавців та їх об’єднань. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Дипломна робота магістра допускається до захисту перед 

ЕК за умови, якщо рівень її унікальності (оригінальності) 

відповідає нормативу, який офіційно затверджений 

Харківським національним економічним університетом 

імені Семена Кузнеця. 

Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи: 

Кваліфікаційна магістерська дипломна робота – це 

навчально-наукова робота студента, яка виконується на 

завершальному етапі здобуття кваліфікації магістра з 

«Видавництва та поліграфії» для встановлення 

відповідності отриманих здобувачами вищої освіти 

результатів навчання (компетентностей) вимогам 

стандартів вищої освіти. Вона є кваліфікаційним 

документом, на підставі якого ЕК визначає рівень 

теоретичної підготовки випускника, його готовність до 

самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо 

присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома. 

Кваліфікаційна магістерська дипломна робота є 

інструментом закріплення та демонстрації сформованих 

упродовж навчання загальних та спеціальних 

компетентностей відповідно профілю обраної 

спеціальності. 

Для оприлюднення та публічного ознайомлення зі змістом 

кваліфікаційних робіт, для запобігання академічного 

плагіату, дипломні роботи мають бути розміщені на 

офіційному сайті Харківського національного 
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економічного університету імені Семена Кузнеця. 

Вимоги до  

публічного 

захисту  

(демонстрації)   

(за наявності)  

У процесі публічного захисту кандидат на присвоєння 

магістерського ступеня повинен показати уміння чітко і 

упевнено викладати зміст проведених досліджень, 

аргументовано відповідати на запитання та вести 

дискусію. 

Доповідь студента повинна супроводжуватися 

презентаційними матеріалами та пояснювальною 

запискою, призначеними для загального перегляду. 

Ухвалення екзаменаційною комісією рішення про 

присудження ступеня магістра з видавництва та поліграфії 

та видачу диплома магістра за результатами підсумкової 

атестації студентів оголошуються після оформлення в 

установленому порядку протоколів засідань 

екзаменаційної комісії. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

екзамену 

Кваліфікаційний екзамен має передбачати оцінювання 

обов’язкових результатів навчання, визначених 

стандартом до спеціальності «Видавництво та поліграфія» 

та освітньою програмою (для заочної форми навчання). 

 

 

VІ. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій 

щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG) та статті 16 Закону України «Про 

вищу освіту». 

Політика щодо 

забезпечення якості 

Принципи забезпечення якості освіти: 

● відповідальність за якість вищої освіти, що 

надається; 

● забезпечення якості відповідає різноманітності 

систем вищої 

освіти, закладів вищої освіти, програм і студентів; 

● забезпечення якості сприяє розвитку культури 

якості; 

● забезпечення якості враховує потреби та 

очікування студентів, усіх інших стейкхолдерів та 

суспільства. 

● повага до всіх учасників освітнього процесу 

незалежно від їхнього світогляду, соціального стану, 

релігійної та національної приналежності; 

Процедурами забезпечення якості освіти є: 

● розробка стратегії і політики в сфері якості вищої 

освіти; 

● розробка механізму формування, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; 

● розробка системи оцінювання знань здобувачів 
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вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників та регулярного оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-

сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб, згідно з 

розробленими та затвердженими правилами. 

● організація підвищення кваліфікації педагогічних, 

наукових і науково-педагогічних працівників; 

● формування необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи 

студентів, за кожною освітньою програмою; 

● створення та функціонування інформаційних 

систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

● оприлюднення об’єктивної неупередженої 

інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

● розробка політики щодо ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових працях здобувачів вищої освіти; 

● інших процедур і заходів. 

Забезпечення якості 

розроблення, 

затвердження та 

оновлення освітніх 

програм 

Здійснюється моніторинг і періодичний перегляд 

програм з метою забезпечення їх відповідності 

потребам студентів і суспільства. 

Моніторинг спрямований на безперервне 

вдосконалення програм. Про будь-які дії, 

заплановані або вжиті як результат перегляду, слід 

інформувати всі зацікавлені сторони. 

Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення 

освітніх програм мають на меті гарантувати 

відповідний рівень надання освітніх послуг, а також 

створює сприятливе й ефективне навчальне 

середовище для здобувачів вищої освіти. Це 

передбачає оцінювання: 

● змісту програми в контексті останніх досліджень у 

сфері видавництва та поліграфії, гарантуючи 

відповідність програми сучасним вимогам; 

● потреб суспільства, що змінюються; 

● новітніх досягнень у галузі науки і техніки; 

● навчального навантаження здобувачів вищої 

освіти, їх досягнень і результатів завершення 

освітньої програми; 

● ефективності процедур оцінювання студентів; 

● очікувань, потреб і задоволеності здобувачів 

вищої освіти змістом та процесом навчання; 

● навчального середовища відповідності меті і 

змісту програми; 
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● якості сервісних послуг для здобувачів вищої 

освіти. 

Програми регулярно переглядають і оновлюють, 

залучаючи до цього процесу здобувачів вищої 

освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів. 

Забезпечення 

зарахування, 

досягнення, визнання 

та атестація 

здобувачів 

Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на 

принципах студентоцентрованого навчання та 

передбачає наступне: 

● оцінювачі (експерти) ознайомлені з існуючими 

методами проведення тестування та екзаменування і 

отримують підтримку для розвитку власних навичок 

у цій сфері; 

● критерії та методи оцінювання, а також критерії 

виставлення оцінок оприлюднюються заздалегідь; 

● оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє 

продемонструвати ступінь досягнення ними 

запланованих результатів навчання; 

● оцінювання проводиться предметною комісією у 

складі не менше ніж три особи; 

● процедури оцінювання здобувачів вищої освіти 

повинні враховувати пом’якшувальні обставини; 

● оцінювання здобувачів вищої освіти є 

послідовним, прозорим та проводиться відповідно 

до встановлених процедур; 

● наявність офіційної процедури розгляду апеляцій 

здобувачів вищої освіти 

Забезпечення якості 

студентоцентрованого 

освітнього процесу 

Студентоцентроване навчання передбачає 

забезпечення публічності інформації про освітні 

програми, широке залучення стейкхолдерів до 

розробки освітніх програм, їх моніторингу та 

періодичного перегляду, враховує потреби 

здобувачів вищої освіти шляхом створення 

можливостей для гнучких траєкторій навчання, 

стимулює самостійну роботу здобувачів вищої 

освіти, підтримку впровадження інноваційних 

педагогічних технологій та створення атмосфери 

взаємоповаги і порозуміння між здобувачами освіти 

і викладачами. 

Реалізація студентоцентрованого освітнього 

процесу забезпечується через: 

 оприлюднення освітніх програм; 

 експертизу роботодавцями актуальності змісту 

освітніх програм; 

 експертне оцінювання підготовленості 

випускників до професійної діяльності 

представниками ринку праці; 

 оцінювання стану організації освітнього процесу 
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здобувачами вищої освіти; 

 створення можливостей для реалізації гнучких 

траєкторій навчання; 

 організацію самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти; 

 формування корпоративної культури закладу 

вищої освіти 

Забезпечення якості 

науково-педагогічних 

працівників 

Система підвищення кваліфікації науково-

педагогічних, педагогічних та наукових 

працівників розробляється у відповідності до 

діючої нормативної бази та будується на наступних 

принципах:  

 обов’язковості та періодичності проходження 

стажування і підвищення кваліфікації;  

 прозорості процедур організації стажування та 

підвищення кваліфікації;  

 моніторингу відповідності змісту програм 

підвищення кваліфікації задачам професійного 

діяльності;  

 обов’язковості впровадження результатів 

підвищення кваліфікації в наукову та педагогічну 

діяльність;  

 оприлюднення отриманих результатів стажування 

та підвищення кваліфікації. 

Ресурсне 

забезпечення 

освітнього процесу 

(навчальні ресурси та 

підтримка здобувачів 

вищої освіти) 

Заклади вищої освіти забезпечують навчальний 

процес необхідними та доступними для здобувачів 

вищої освіти ресурсами (кадровими, методичними, 

матеріальними, інформаційними та ін.) та 

здійснюють відповідну підтримку студентів. 

При плануванні, розподілі та наданні навчальних 

ресурсів і забезпеченні підтримки здобувачів вищої 

освіти враховуються потреби різноманітного 

студентського контингенту (такого як студенти: з 

досвідом, заочної форми навчання, що працюють, 

іноземні студенти, студентів з особливими 

потребами). Внутрішнє забезпечення якості освіти 

гарантує, що всі необхідні ресурси відповідають 

цілям навчання, є загальнодоступними, а студенти 

поінформовані про їх наявність та можуть їх 

використовувати у навчанні. 

Інформаційне 

забезпечення 

(інформаційний 

менеджмент) 

З метою управління освітніми процесами 

розроблено ефективну політику та відповідну 

інтегровану інформаційну система управління 

освітнім процесом. Дана система передбачає 

автоматизацію основних функцій управління 

освітнім процесом, зокрема: автоматизоване 

забезпечення проведення вступної компанії, 
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використання сучасник інформаційних технологій 

для планування та організації навчального процесу; 

доступ до навчальних ресурсів на сайті 

університету; облік та аналіз успішності здобувачів 

вищої освіти; адміністрування основних та 

допоміжних процесів забезпечення освітньої 

діяльності; моніторинг дотримання стандартів 

якості; управління кадровим забезпеченням тощо. 

Публічність 

інформації про освітні 

програми, освітню, 

наукову діяльність 

Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та 

легкодоступна інформація про діяльність за 

спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» 

освітньо-професійна програма «Технології 

електронних мультимедійних видань» публікується 

на сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця, включаючи програми 

для потенційних здобувачів вищої освіти, студентів, 

випускників, інших стейкхолдерів і громадськості. 

Надається інформація про освітню діяльність за 

спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» 

освітньо-професійна програма «Технології 

електронних мультимедійних видань», включаючи 

програми, критерії відбору на навчання; заплановані 

результати навчання за цими програмами; 

кваліфікації; процедури навчання, викладання та 

оцінювання, що використовуються; прохідні бали та 

навчальні можливості, доступні для студентів тощо. 

Забезпечення 

академічної 

доброчесності 

Система забезпечення академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу в ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, базується на таких принципах:  

 дотримання загальноприйнятих принципів моралі 

та наукової етики;  

 повага до Конституції і законів України і 

дотримання їхніх норм;  

 повага до всіх учасників освітнього процесу 

незалежно від їхнього світогляду, соціального 

стану, релігійної та національної приналежності;  

 дотримання норм чинного законодавства про 

авторське право;  

 посилання на джерела інформації у разі 

запозичень ідей, тверджень, відомостей. 

У випадку порушення принципів наукової та 

освітянської доброчесності та моральних принципів 

відповідні особи притягуються до відповідальності 

відповідно до чинного законодавства України та 

діючих у ХНЕУ ім. С. Кузнеця положень та норм. 
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Спеціальні вимоги до зарахування (згідно правил прийому): 

Набір на спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія» за освітньо-

професійною програмою «Технології електронних мультимедійних видань» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється на загальних умовах 

вступу за результатами фахового випробування з предмету «Спеціальність», 

зовнішнього незалежного тестування з іноземної мови та з урахуванням 

середнього балу документа про вищу освіту першого рівня. Для успішного 

засвоєння освітньої програми магістра абітурієнти повинні мати вищу освіту 

першого (бакалаврського) рівня та здібності до оволодіння знаннями, уміннями 

й навичками в галузі фахових наук. 

 

Професійні профілі випускників: здатний виконувати професійні роботи (за 

Державним класифікатором професій ДК 003: 2010): 

 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК003:2010: 

 

Код КП Професійна назва роботи 

2139.2 Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва 

2149.1 Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво) 

2149.2 Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво) 

2149.2 Технолог електронних мультимедійних видань 

2149.2 Технолог-видавець 

3119 Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва 

2149.2 Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного 

виробництва 

2132.2 Інженер-програміст 

2131.2 Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа 

2452.2 Дизайнер графічних робіт 

2452.2 Дизайнер мультимедійних об'єктів 

2452.2 Художник-мультиплікатор 

3471 Дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів 

3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) 

1492 Менеджер (управитель) у видавничій діяльності 

1210.1 Директор видавництва 

1210.1 Директор обчислювального (інформаційно-обчислювального) 

центру 

 

 

 



ПРОЄКТ 

Пояснювальна записка 

Матриця відповідності визначених Стандартом (за наявності) 

компетентностей дескрипторам НРК та матриця відповідності визначених 

Стандартом результатів навчання та компетентностей представлені  в Таблицях 

1 і 2. 

 

Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Стандартом 

компетентностей / результатів навчання дескрипторам НРК 

 
Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

Загальні компетентності 

ЗК 1 Знання 

основних 

методів 

пізнання 

дійсності,  

основних 

теорій, 

принципів, 

методів і 

понять та 

напрямки їх 

застосування 

у навчанні та 

професійній 

діяльності 

Використання методів та 

інструментів 

спостереження, опису, 

ідентифікації, аналізу та 

синтезу. На їх основі 

формувати власні 

висновки та 

узагальнення,  виявляти 

взаємозв’язки між 

явищами та процесами 

Здійснювати 

комунікації з 

різними 

типами 

суб'єктів в 

процесі 

дослідження 

та 

використання 

загально 

наукових 

знань 

Здатність до 

подальшого 

самостійного 

навчання та 

відповідальність за 

власні доводи та 

рішення 

ЗК 2 Знання 

категоріально

го апарату 

загально 

наукових, 

фундаменталь

них та 

предметних 

галузей знань 

та сфери його 

застосування. 

Мати цілісне 

уявлення про 

шляхи 

застосування 

отриманих 

знань. 

Розуміння 

причинно-

наслідкових 

зв’язків дій та 

подальших 

результатів 

Уміти застосовувати 

концептуальні знання, 

набуті в процесі 

навчання, професійної 

діяльності.  

Володіти методами та 

інструментами реалізації 

в практичній діяльності 

набутих загально 

наукових, 

фундаментальних та 

предметних знань 

 

Встановлення 

комунікативн

ого контакту з 

різними 

типами 

суб'єктів в 

процесі 

здійснення 

діяльності,  

донесення 

власної думки 

та інформації 

щодо 

загальноприй

нятих 

категорій до 

інших 

суб'єктів 

Здатність до 

подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності, 

відповідальність за 

прийняття рішень 

щодо застосування 

набутих 

загальнонаукових 

знань  

ЗК 3 Знання 

лексичних, 

граматичних, 

Спілкуватися як усно, 

так і письмово в різних 

комунікативних 

Формувати 

комунікативн

у стратегію 

Самостійно 

розвивати мовну 

комунікативність, 



ПРОЄКТ 
Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

стилістичних 

особливостей 

мови  

ситуаціях у професійній 

діяльності 

щодо  власної 

думки й 

висловлювати

ся щодо 

чиїхось усних 

чи письмових 

аргументів у 

зручний 

спосіб, 

досягаючи 

комунікативн

ої мети з 

обміну 

інформації, 

відповідно до 

міжкультурно

го контексту  

нести 

відповідальність за 

використання 

мовного матеріалу, 

особливостей мови в 

професійній сфері, 

визначати її 

значення у власному 

та суспільному 

збагаченні 

ЗК 4 Знання  

основних 

понять 

інформаційни

х і 

комунікаційн

их технологій 

та принципів 

обробки 

інформації в 

професійній 

діяльності 

економіста 
 

Вміти застосовувати 

алгоритмічні конструкції 

та інформаційно-

комунікаційні технології 

для розв’язання 

практичних задач. 

Використовувати пакети 

прикладних програм для 

розв’язання економічних 

і управлінських завдань 

Ефективно 

формувати 

комунікаційні 

стратегії у 

сфері 

управління 

економічними 

процесами з 

використання

м 

інформаційни

х технологій. 

Презентувати 

результати 

розв’язування

. економічних 

задач 

Здатність до 

подальшого 

самостійного 

навчання та 

відповідальність за  

адекватність 

застосування методів 

та достовірність 

розрахунків 

ЗК 5 Знання 

основних 

прийомів та 

методів 

мотивації та 

стимулюванн

я колективної 

роботи, 

знання 

методів 

самоорганізац

ії 

Вміння організовувати 

роботу колективу 

працівників та 

самостійну роботу 

Толерантність 

до іншої 

думки та 

здатність 

формувати 

комунікативн

у стратегію 

при вирішенні 

практичних та 

професійних 

завдань 

Самостійно 

планувати особистий 

час та ефективно 

співпрацювати в 

колективі задля 

вирішення 

виробничих та 

професійних завдань 

ЗК 6 Знання 

наукових 

методів 

проведення 

досліджень. 

Знання 

сучасних 

Здатність до проведення  

досліджень та реалізації 

ідей  у процесі наукової 

та професійної 

діяльності.  

Здатність до контролю та  

самоконтролю 

Донесення 

власних 

висновків та 

обґрунтовани

х пропозицій 

щодо 

проведення та 

Відповідальність за 

якість наданих 

результатів 

дослідження. 

Здатність до 

подальшого 

навчання 



ПРОЄКТ 
Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

пріоритетних 

та 

стратегічних 

напрямів 

розвитку 

вітчизняної та 

світової науки 

та техніки 

результатів досліджень. 

Вміння використовувати 

отримані результати як в 

науковій, так і 

практичній сфері 

результатів 

дослідження.  

Встановлення 

комунікативн

ого контакту з 

іншими 

суб’єктами 

дослідження 

ЗК 7 Основні 

підходи за 

якими 

формуються  

положення 

безпечної 

життєдіяльно

сті людини. 

Основні 

принципи 

захисту 

довкілля та 

раціонального 

природокорис

тування 

Визначати рівні 

індивідуальної та 

колективної безпеки. 

Уміння оцінювати і 

використовувати 

екологічні данні та 

норми безпеки для 

підвищення 

конкурентоспроможност

і товарів, послуг, 

проектів, підприємств, 

тощо 

Формувати 

комунікативн

у стратегію 

щодо 

забезпечення 

вимог 

охорони праці 

та екологічної 

безпеки. 

Доносити 

знання зі 

створення 

умов 

життєдіяльно

сті людини. 

Презентувати 

результати 

планування 

заходів із 

захисту 

довкілля та 

раціонального 

природокорис

тування 

Самостійність у 

навчанні та 

професійній 

діяльності щодо 

вирішення питань 

охорони праці та 

безпеки 

життєдіяльності, а 

також 

відповідальність за 

його результати. 

Відповідальність за 

прийняття 

ефективних 

управлінських 

рішень щодо заходів 

з охорони довкілля 

та раціонального 

природокористуванн

я 

ЗК 8 Знання 

складових 

процесу 

створення 

чогось 

нового; 

усвідомлення 

продукту 

цього 

процесу; його 

суб’єкту, 

обставин, в 

яких творчий 

процес 

відбувається; 

знання 

чинників, які 

його 

обумовлюють 

Уміння генерувати нові, 

оригінальні ідеї, 

цінності, виявляти нові 

факти у відповідь на 

потреби організації, чи 

наявні 

у неї можливості; 

здатність до  

формування і розвиток 

творчого потенціалу 

працівника, що 

приводить до 

ефективної діяльності 

Здатність  

реагувати на 

потребу в  

нових 

підходах і 

продуктах. 

Презентація 

результатів 

власних ідей 

та 

досліджень. 

Доводити 

власну думку 

щодо 

значущості 

власних 

розробок та 

напрацювань 

Відповідальність за 

процес створення та 

якість нового, 

творчого продукту 

та його значення для 

суспільства 

Спеціальні (фахові) компетентності 



ПРОЄКТ 
Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

СК 1 Знання 

закономірност

ей фізичного і 

духовного 

вдосконаленн

я людини, 

способів 

використання 

факторів, 

методів, 

процедур і 

послуг, які 

підтримують 

здоров’я і 

сприяють 

добробуту 

особистості 

Уміння застосовувати 

вимоги та нормативи 

щодо фізичного 

навантаження  та 

забезпечувати 

збереження власного 

здоров’я та 

працездатності 

колективу 

Формувати 

комунікативн

у стратегію 

щодо 

забезпечення 

збереження 

власного 

здоров’я та 

працездатност

і колективу в 

процесі 

колективної 

діяльності. 

Аргументуват

и власну 

позицію щодо 

здорового 

способу 

життя 

Відповідальність за 

застосовані фізичні 

навантаження та 

стан персонального 

(індивідуального) і 

громадського 

здоров’я  

СК 2 Концептуальн

і знання, 

набуті у 

процесі 

навчання та 

професійної 

діяльності 

Уміння вирішувати 

практичні задачі та 

проблеми у сфері 

професійної діяльності, 

що передбачає 

коректного 

використання засвоєних 

знань  

Донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації та 

рішень в 

галузі 

професійної 

діяльності 

Самостійне 

виконання завдань, 

відповідальність за 

результати 

виконання завдань 

СК 3 Знання щодо 

планування та 

організації 

власного 

навчання в 

університеті. 

Знання про 

дистанційне 

навчання та 

електронні 

дидактичні 

системи 

Уміння здійснювати 

грамотний пошук 

інформації за заданою 

тематикою. 

Уміння планувати та 

організовувати власне 

навчання. Уміння та 

здатність 

використовувати 

дистанційне навчання та 

електронні дидактичні 

системи 

Здатність до 

групової 

взаємодії в 

процесі 

планування та 

організації 

власного 

навчання. 

Здатність 

використання 

дистанційног

о навчання та 

електронних 

дидактичних 

систем в 

навчанні 

Відповідальність за 

прийом рішення про 

досягнення цілей 

при планування та 

організації власного 

навчання 

СК 4 Спеціалізован

і 

концептуальні 

знання з 

аналізу,  

оцінки та 

керування 

проектами, 

набуті у 

процесі 

Уміння виявляти, 

проводити комплексний 

аналіз та оцінку 

проектів, розв’язувати 

проблеми професійної 

діяльності, керувати 

проектами в сфері 

професійної діяльності 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків 

щодо 

розробки 

проектів та їх 

складових  

Прийняття рішень у 

складних і 

непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових 

підходів та 

прогнозування до 

розробки проектів 
 



ПРОЄКТ 
Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

навчання 

та/або 

професійної 

діяльності  
СК 5 Знання 

основних 

принципів 

організації та 

ведення 

бізнес-

процесів на  

поліграфічних 

підприємства

х та 

мультимедійн

их 

видавництвах 

Організовувати, 

здійснювати та 

документально 

оформлювати бізнес-

процеси на  

поліграфічних 

підприємствах та 

мультимедійних 

видавництвах 

Професійна 

підготовка 

осіб, що 

приймають 

управлінські 

рішення 

Приймати ефективні 

управлінські 

рішення та 

відповідати за 

надійність і точність 

результатів  

СК 6 Знання 

типових 

структур 

видавництв, 

порядку 

створення 

видавництва, 

порядку 

реєстрації 

видавництва, 

обов’язків 

видавництв. 

Етапи 

редакційно-

видавничого 

процесу. 

Основні 

фахівці 

видавництва і 

їх посадові 

обов'язки 

Уміння приймати 

обґрунтовані рішення 

щодо створення 

видавництва. Уміння 

організовувати та 

документально 

оформлювати процеси 

створення та 

функціонування 

видавництва 

Ефективно 

формувати 

комунікаційн

у стратегію з 

іншими 

учасниками 

процесу 

створення та 

функціонуван

ня 

видавництва 

Спроможність 

самостійно  

приймати 

обґрунтовані 

рішення під час 

створення та 

організації роботи 

видавництва 

СК 7 Знання 

основних 

принципів 

кількісного 

оцінювання 

альтернативн

их варіантів 

управлінських  

рішень 

Уміння здійснювати 

комплексний аналіз та 

оцінку альтернативних 

варіантів проекту  

Брати участь 

у колективній 

роботі під час 

обговорення 

альтернативн

их варіантів 

управлінських  

рішень 

Приймати ефективні 

управлінські 

рішення та 

відповідати за 

надійність і точність 

результатів 

СК 8 Знання 

принципів 

процесного 

підходу 

відносно 

Уміння обґрунтовувати 

домінуючий перелік 

факторів, які впливають 

на якість прийняття 

системних рішень при 

Ефективно 

формувати 

концепцію 

системного 

підходу в 

Приймати ефективні 

управлінські 

рішення та 

відповідати за 

надійність і точність 



ПРОЄКТ 
Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

отримання 

інтегральної 

оцінки якості 

прийняття 

системних 

рішень при 

управлінні 

видавничо-

поліграфічни

ми процесами 

управлінні видавничо-

поліграфічними 

процесами 

системі 

управління 

видавничо-

поліграфічни

ми процесами 

результатів  

СК 9 Знання 

особливостей 

застосування 

системного 

підходу для 

забезпечення 

реалізації  

процесу 

автоматизова

ної підтримки 

виробництва 

на 

поліграфічно

му 

підприємстві 

Уміння застосовувати 

концепції, стандарти, 

підходи з автоматизації 

поліграфічного 

підприємства для 

забезпечення узгодженої 

роботи всіх підсистем 

підприємства  

Надання 

допомоги у 

використанні 

виробничих 

інформаційни

х систем в 

процесі 

управління 

діяльністю 

поліграфічног

о 

підприємства 

Самостійно 

приймати ефективні 

управлінські 

рішення з реалізації 

бізнес-процесів 

управління 

поліграфічним 

виробництвом 

СК 10 Знання 

методів 

аналізу 

ієрархій, які 

дозволяють 

кількісно 

оцінювати 

можливі 

варіанти 

рішень. 

Застосовувати відповідні 

ієрархічні моделі 

прийняття рішень в 

видавничо-поліграфічної 

галузі. 

Презентувати 

результати 

кількісного 

оцінювання 

можливих 

варіантів 

рішень.   

Самостійно 

приймати ефективні 

управлінські 

рішення.  

СК 11 Знання 

послідовністі 

реалізації 

типових 

процесів 

оптимізації 

виробництва.  

Знання 

особливостей 

процесів, які 

доцільно 

оптимізувати. 

Зв'язок 

автоматизації 

і оптимізації 

Вибрати типову схему 

оптимізації виробництва. 

Вибрати типову схему 

оптимізації друкарського 

процесу. 

Визначити елементи що 

потрібно врахувати при 

оптимізації процесу 

виробництва  

Професійна 

допомога у 

виборі 

найбільш 

доцільного 

процесу 

оптимізації 

процесу 

виробництва з 

врахуванням 

його 

функціональн

их 

можливостей. 

Надання 

допомоги у 

розробці 

класифікаторі

Прийняття рішення 

щодо  обрання 

стратегії оптимізації 

процесу 

виготовлення 

продукції. 

Самостійний вибір 

найбільш доцільної 

схеми оптимізації 



ПРОЄКТ 
Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

в оптимізації 
СК 12 Знання 

методик 

формування 

вартості 

технологічног

о ланцюжка 

процесу 

виробництва 

мультимедійн

их видань 

Уміння застосовувати 

різні методики для 

розрахунку вартості 

створення 

мультимедійних видань 

на основі оперування  

певними чинниками 

впливу  

Надання 

допомоги при 

оцінюванні 

витрат на 

розроблення 

мультимедійн

их видань 

Обирати найбільш 

доцільний вартісний 

варіант апаратного 

та програмного 

забезпечення, 

потрібного для 

розроблення 

мультимедійних 

видань 

СК 13 Знання 

економічних 

та 

технологічних 

особливостей 

процесу 

оформлення 

та ведення 

розрахунків 

для  замовлень 

Уміння здійснювати 

розрахунок вартості 

поліграфічних замовлень 

різного ступеня 

складності із 

застосуванням 

автоматизованих систем 

управління 

поліграфічним 

підприємством.   

Презентувати 

замовнику 

результати 

розрахунку 

вартості 

поліграфічних 

замовлень. 

Обирати найбільш 

доцільний варіант 

калькуляції 

поліграфічного 

замовлення. 

СК 14 Знання 

методів 

аналізу та 

синтезу  

інформації 

Уміння здійснювати 

комп’ютерну обробку 

первинної інформації  

Презентувати 

результати 

аналізу 

інформації 

Обирати найбільш 

доцільний варіант  

обробку первинної 

інформації  

СК 15 Знання 

нормативних 

теорій  

колірних 

сполучень, 

колірних 

систем,  

методів 

сполучення 

кольорів. 

Специфіку 

здійснення 

процесу 

тонової та 

колірної 

корекції 

зображень. 

Особливості 

вирішення 

проблеми 

відтворення 

відтінків.  

Специфіку 

кольороподіл

у зображення. 

Основи 

Уміння створювати 

гармонійні сполучення 

кольорів. 

Приймати обґрунтовані 

рішення відносно вибору 

схеми та методу 

сполучення кольорів.  

Здійснювати 

кольорокорекцію 

тонових одноколірних та 

кольорових зображень. 

Виконувати 

комп'ютерний 

кольороподіл. 

Контролювати колір в 

процесі тиражу. 

Працювати з системою 

керування кольором. 

Створювати політики 

керування кольору. 

Калібрувати та 

профілювати обладнання 

Надання 

допомоги в 

побудові 

колірної 

гармонії за 

допомогою 

використання 

геометричних 

фігур. 

Професійна 

допомога в 

усуненні 

проблеми 

відтворення 

відтінків та 

роботи з  

плашечними 

кольорами. 

Професійна 

допомога в 

процесах 

калібрування 

та 

профілювання 

поліграфічног

о обладнання. 

Підготовка 

декількох варіантів 

можливих колірних 

рішень в рамках 

різних стилів та 

базових комбінацій 

та вибір найбільш 

доцільного.  

Самостійний вибір 

найбільш доцільної 

технології обробки 

зображень. 

Прийняття рішення 

щодо вибору 

каталогу плашечних 

кольорів. 

Самостійне 

контролювання 

кольору в процесі 

тиражу. 

Прийняття рішення 

щодо  обрання 

найбільш доцільної 

колірної політики. 

Самостійний вибір 

найбільш доцільної 



ПРОЄКТ 
Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

вимірювання 

кольору, 

характеристи

ку 

кольоровимір

ювальних 

приладів. 

Особливості 

роботи 

системи 

керування 

кольором 

Консультації 

представників  

щодо 

настоювання  

системи 

керування 

кольором 

конфігурації 

параметрів системи 

керування кольором 

СК 16 Знання 

особливостей 

використання 

кольору в 

ілюстрації. 

Знання 

основних 

параметрів 

створення 

колірної гами 

для ілюстрації 

Уміння обирати і 

застосовувати колір в 

ілюстрації.  

Уміння створювати 

ілюстрації авторського 

стилю. 

Уміння застосовувати 

пропорції та 

диспропорції в 

ілюструванні 

Творча 

взаємодія з 

іншими 

учасниками 

щодо 

доцільності 

застосування 

авторського 

стилю в 

ілюструванні. 

Взаємодія з  

учасниками 

проекту щодо  

обрання 

колірної гами 

для 

ілюстрування 

Відповідальність за 

ухвалення рішення 

про застосування 

авторського стилю в 

ілюструванні. 

Обгрунтування 

рішень   за 

застосування 

кольорів, світла та 

тіні в ілюстраціях 

СК 17 Знання 

технологічних 

прийомів 

тонової та 

колірної 

корекції 

цифрових 

зображень 

Уміння проводити 

загальну тонову й 

колірної корекцію різних 

типів   цифрових 

зображень 

Надавати 

допомогу 

авторові у 

виявленні 

тонових і 

колірних 

спотворень 

зображення і 

обговорювати 

технологію їх 

усунення 

Приймати рішення 

про досягнення цілей 

корекції і готовності 

зображення до 

подальших етапів 

додрукарської 

підготовки 

СК 18 Знання 

особливостей 

кольору: 

гармонійні 

комбінації 

кольорів, 

типи 

колориту 

Уміння розробляти 

колірні рішення та 

формувати гармонійні 

колірні сполучення для 

мультимедійної та 

поліграфічної продукції  

Ставити та 

обговорювати 

завдання, 

сформульован

і в термінах 

колірних 

характеристи

к композиції 

Відповідальність за  

вибір колірних 

рішень для 

мультимедійної та 

поліграфічної 

продукції 

СК 19 Знання 

комп’ютерних 

систем 

автоматизова

Будувати двовимірні та 

тривимірні моделі 

виробів з використанням 

засобів комп’ютерної 

Активна 

участь у 

команді 

учасників 

Самостійний вибір 

технології створення 

креслень і 

тривимірних 



ПРОЄКТ 
Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

ного 

проектування 

креслень; 

методів 

побудови 

складних 

двовимірних і 

тривимірних 

графічних 

об'єктів; 

методів 

візуалізації 

тривимірних 

моделей 

графіки; 

проводити 

фотореалістичне 

тонування об’єктів 

підготовки  

видань з 

пропозиціями 

вибору 

технології 

створення 

зображень. 

Взаємодія з 

дизайнером з 

вибору сцен, 

освітлення і 

матеріалів 

моделі 

виробів. 

Взаємодія з 

замовниками  

видань при 

підготовці 

фотореалістич

них 

тривимірних 

моделей 

об’єктів 

моделей. 

Підготовка варіантів 

моделювання і вибір 

найбільш вдалого 

рішення. 

Пошук найбільш 

сучасних методів і 

засобів створення 

креслень та 

тривимірних 

моделей 

СК 20 Знання основ  

тривимірної 

графіки та 

анімації. 

Знання 

теоретичних 

основ 

побудови 

фільмів у      

середовищах 

створення 

анімацій 

Уміння створювати 

тривимірні анімації, що 

відтворюють збирання, 

розбирання та роботу 

складних  пристроів у 

середовищі 3D Studio 

MAX 

Презентувати 

результати 

розроблених 

тривимірних 

анімаційних 

кліпів 

Самостійно 

виконувати завдання 

щодо  розробки  

тривимірних 

анімацій 

СК 21 Знання 

засобів 

створення та 

відлагодженн

я програм на 

мові PHP. 

Програми і 

методи 

створення 

Web-сторінок 

з 

використання

м мови PHP 

Уміння розробляти та 

відлагоджувати 

програми на мові PHP. 

Створювати динамічні 

сторінки і обробляти 

дані з форм, 

використовуючи засоби 

програмування на 

стороні сервера 

З 

урахуванням 

думки інших 

розробників 

приймати 

зважене 

рішення при 

розробці 

програми.  

Надання 

консультацій 

учасникам 

проекту щодо  

обрання 

засобів 

розробки  

Самостійний пошук і 

використання 

засобів для 

виконання 

відповідних дій, 

підготовка декількох 

варіантів можливих 

рішень та вибір 

найбільш доцільного 

 

СК 22 Знання 

сучасних мов 

Уміння перетворити 

вихідний словесний опис 

Презентувати 

функціональн

Самостійно 

приймати ефективні 



ПРОЄКТ 
Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

програмуванн

я та 

середовищ 

розробки 

мультимедійн

их та 

друкованих 

видань 

мультимедійного 

сценарію до  

формального подання у 

вигляді графічних схем 

алгоритмів або схем 

взаємодії відповідних 

об’єктів. 

Створювати бізнес-

додатки з елементами 

мультимедіа 

і можливості 

результату 

проектування 

проектні рішення та 

відповідати за 

коректність і 

адекватність 

розроблених 

алгоритмів та 

мультимедійних 

додатків 

СК 23 Знання 

основних 

загроз 

безпеки 

інформації і 

принципи 

створення 

комплексного 

захисту 

інформації. 

Знання основ 

криптографії і 

криптоаналізу

, 

можливостей 

ОС і 

спеціальних 

програм із 

забезпечення 

безпеки 

інформації, 

організації 

захисту 

мультимедійн

ої інформації 

Уміння призначати 

повноваження 

користувачам мережі, 

забезпечувати 

розмежування їх доступу 

до ресурсів мережі, 

оцінювати потенційні 

загрози в видавничо-

поліграфічних системах 

та  мультимедійних 

видавництвах і 

застосовувати засоби 

захисту інформації 

Роз’яснювати 

колегам 

важливість 

дотримування 

правил 

інформаційно

ї безпеки. 

Допомагати 

правильно 

застосовувати 

різні засоби 

захисту 

інформації від 

несанкціонова

ного доступу. 

Аргументован

о 

переконувати 

замовників у 

необхідності 

застосування 

засобів 

захисту 

інформації на 

всіх етапах її 

підготовки до 

видання 

Організовувати 

систему захисту 

інформації від 

несанкціонованого 

доступу в 

видавничо-

поліграфічних 

системах та 

мультимедійному 

видавництві. 

Самостійне вивчення 

можливостей 

перспективних 

засобів захисту 

інформації на всіх 

етапах її підготовки 

до видання  

СК 24 Знання 

принципів 

побудови   

Web-додатків 

на основі 

протоколу 

HTTP 

Уміння реалізовувати 

взаємодію між 

клієнтської та серверною 

частинами Web-додатку. 

Проектувати Web API 

серверної частини Web-

додатку 

Організувати 

колективну 

взаємодію з 

членами 

команди  в 

процесі 

розробки Web 

API та 

клієнтської 

частини Web-

додатків  

Самостійно 

приймати ефективні 

проектні рішення та 

відповідати за 

коректність 

реалізації взаємодії 

клієнтською та 

серверною частиною 

Web-додатку 

СК 25 Знання засад 

стратегії 

медіаконверге

нції. 

Види та 

Уміння розробляти 

концепцію ЗМІ на 

засадах стратегії 

медіаконвергенції. 

Обирати платформи 

Ефективно 

формувати 

комунікаційн

у стратегію з 

замовниками і 

Спроможність 

самостійно  

приймати 

обґрунтовані 

рішення під час 
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Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

платформи 

соціальних 

медіа. 

Правила 

створення та 

публікації 

контента ЗМІ 

у соціальних 

медіа. 

Засоби 

просування  в 

соціальних 

медіа 

соціальних медіа для 

ЗМІ. Створювати і 

публікувати контент в 

соціальних медіа. 

Просувати ЗМІ, створені 

в соціальних медіа 

колегами у 

процесі 

створення та 

просування 

ЗМІ в 

соціальних 

медіа 

створення і 

просування ЗМІ в 

соціальних медіа 

СК 26 Знання 

принципів 

побудови  баз 

даних 

інформаційни

х систем та їх 

використання 

на усіх етапах 

життєвого 

циклу 

виробництва 

видання 

Уміння формулювати 

завдання та виявляти 

проблеми, що 

вирішуються за 

допомогою технічних та 

програмних засобів з 

використанням баз даних 

Організовуват

и сумісне 

опрацювання 

завдань з 

використання

м систем та 

засобів баз 

даних 

Ухвалення рішення 

про вибір ключових 

принципів та 

підходів, на яких 

створюються 

інформаційні 

системи та  бази 

даних 

СК 27 Знання 

методів 

оптимізації  

швидкості 

завантаження 

електронного 

видання на 

базі CMS. 

Уміння оптимізувати 

швидкість завантаження 

електронних видань на 

базі CMS 

Надання 

допомоги в 

оптимізації 

змісту 

електронного 

видання на 

основі CMS 

під пошукові 

системи 

Підготовка 

декількох варіантів 

рішень щодо 

адаптації 

електронного 

видання на основі 

CMS під різні 

платформи та  

мобільні пристрої 
СК 28 Знання основ  

ілюстрування 

та видів 

ілюстрацій. 

Поняття 

стилю 

ілюстрування. 

Жанри та 

напрями в 

ілюстрації 

Уміння обирати і 

застосовувати ілюстрації 

на етапі додрукарської 

підготовки. 

Уміння обирати і 

застосовувати різні стилі 

в ілюструванні різних 

видів видань. 

Вибирати і 

застосовувати різні 

жанри та напрями в 

ілюструванні різних 

видів видань 

Аргументован

а взаємодія з 

авторами при 

виборі стилю, 

жанру та 

напряму 

ілюстрування 

різних видів 

видань. 

Активна 

участь в 

команді 

учасників 

додрукарської 

підготовки з 

пропозиціями 

щодо 

розміщення 

ілюстрацій за 

Відповідальність за 

результати 

ілюстрування при 

створенні різних 

видів видань 
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Класифікація 

компетент-

ностей за НРК 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

їх видами 
СК 29 Знання 

принципів та 

прийомів 

художньої 

композиції та 

графічного 

дизайну 

Уміння застосовувати 

основи художньої 

композиції та графічного 

дизайну при розробці 

мультимедійних та 

друкованих видань 

Розуміти, 

ставити та 

обговорювати 

завдання, 

сформульован

і в термінах 

художньої 

композиції та 

графічного 

дизайну 

Відповідальність за   

вибір характеристик  

мультимедійних та 

друкованих видань 

відповідно до 

принципів 

художньої 

композиції та 

графічного дизайну 
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Таблиця 2. Матриця відповідності визначених результатів навчання, компетентностей та освітніх компонентів 

за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» 

освітня програма «Технології електронних мультимедійних видань» 
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РН27                    ОК1                  

РН28                    ОК1                  
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РН30                     ОК2                 
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