




                                                   1. Вступ 
Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу 

освіту» освітньо-наукова програма – система освітніх компонентів на відповідному 

рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Освітньо-наукова програма використовується під час: 

– ліцензуванні та акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої 

діяльності за спеціальністю; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні і практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти. 

 

                                   2. Нормативні посилання 
– Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»; 

– Постанова КМУ від від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»; 

– Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 

009:2005 ; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України); 

– Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 

2010-11-01. – (Національний класифікатор України); 

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7; 

– Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-

уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. 

Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім 

«Плеяди», 2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-0. 

 

3. Визначення 
У цьому документі використано терміни та відповідні визначення, що подані у Законі 

України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарію: вища освіта. 

 

4. Позначення і скорочення 
У цьому документі використані наступні позначення і скорочення: 

– ЄКТС (European Credit Transfer and Accumulation System) – Європейська 

кредитна трансферно-накопичувальна система. 

5. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  

за програмою 

 
Згідно вимог ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» особа має право здобувати 

ступінь доктора філософії за умови наявності в неї ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст»).  



6. Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 

та їх розподіл 
Нормативний строк підготовки магістра становить 2 роки.  

Обсяг освітньої складової програми – 120 кредитів ЄКТС.  

Розподіл кредитів ЄКТС за складовими програми: 

Складові  програми Кредитів ЄКТС 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 8 

ІІ. ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 67 

III. ЦИКЛ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 15 

IV. НАУКОВА РОБОТА 30 

Всього/у тому числі за вибором магістрантів 120/15 

 

7. Очікувані результати навчання 
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» магістрант після засвоєння цієї програми має 

продемонструвати такі результати навчання: 

а) формування інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні 

завдання в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики; 

б) формування загальних компетентностей: 

– системних; 

– інструментальних; 

– соціально-особистісних; 

в) формування професійних компетентностей за видами діяльності: 

– науково-дослідна; 

– організаційно-управлінська; 

– педагогічна. 

 

7.1. Системні компетентності та нормативний зміст підготовки 
Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СК-1  Здатність проводити критичний аналіз, 

оцінку і нових ідей 

ЗНАННЯ: 

- методик проведення аналітичних, 

соціологічних, маркетингових досліджень, 

наукового й науково-виробничого пошуку та 

експериментальних досліджень за профілем 

своєї діяльності; 

- спеціалізовані концептуальні знання, набуті 

у процесі навчання та/або професійної 

діяльності на рівні новітніх досягнень для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності, зокрема в контексті професійної 

діяльності на рівні новітніх досягнень, які є 

основою для оригінального мислення та 

інноваційної діяльності. 

 

 

 

 

СК-2 Здатність переосмислювати наявне та 

створювати нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати 

значущі соціальні, наукові, культурні, 

етичні та інші завдання 

СК-3 

 

Здатність розроблення та реалізація 

завдань, включаючи власні дослідження 



СК-4 Здатність брати участь  у  реалізації 

дослідницьких завдань 

УМІННЯ: 

- навчатися впродовж усього життя, 

застосовувати знання на практиці, 

організовувати та планувати власну 

діяльність, приймати рішення в 

нестандартних ситуаціях, генерувати нові ідеї, 

керувати проектами, організовувати командну 

роботу, проявляти ініціативу з удосконалення 

діяльності. 

СК-5 Здатність планувати й організовувати 

роботу дослідницьких колективів  з 

рішення наукових і науково-освітніх 

завдань 

 

7.2. Інструментальні компетентності та нормативний зміст підготовки 
 

Код 

Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ІК-1 Здатність використовувати у професійній 

діяльності базові загальні знання з різних 

наук 

ЗНАННЯ: 

- основ інформаційних технологій, 

системного аналізу, теорії прийняття рішень, 

професійної наукової етики; 

- основ наукової комунікації та актуальних 

технічних, суспільно-політичних, 

економічних, культурних процесів 

сучасності. 

УМІННЯ: 

- формувати апаратно-програмний комплекс 

для вирішення дослідницьких і виробничих 

завдань; 

- виконувати вимірювання, оцінювання, 

контроль за допомогою програмних і 

інструментально-технічних засобів; 

- застосовувати новітні комунікативні засоби 

українською та іноземною мовами для 

забезпечення стабілізації процесів методами 

вимірювання, контролю, оцінювання й 

аналізу виробництва. 

ІК-2 Здатність застосовувати сучасні 

інформаційні технології у різних видах 

професійної діяльності 

ІК-3 Здатність знаходити, обробляти  й 

аналізувати необхідну інформацію для 

рішення проблем й прийняття рішень 

ІК-4 Здатність використовувати сучасні методи 

і технології наукової комунікації 

українською та іноземною мовами 

ІК-5 Здатність здійснювати пошук нової 

інформації, управління даними, 

пропонувати концепції, моделі, винаходити 

й апробувати способи й інструменти 

професійної діяльності 

 

7.3. Соціально-особистісні компетентності та нормативний зміст підготовки 
Код Соціально-особистісні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СОК-1 Здатність забезпечувати безперервний 

саморозвиток і самовдосконалення, 

відповідальність за розвиток інших 

ЗНАННЯ: етики, актуальних суспільно-

політичних, правових взаємовідносин на 

виробництві. 

УМІННЯ:- працювати в колективі, 

налагоджувати особисті професійні 

контакти, домовлятися; розв’язувати 

світоглядні, соціально й особистісно 

значущі проблеми; використовувати у 

професійній діяльності, особистому житті 

правові та морально-етичні норми, що 

регулюють роботу фахівця видавничо-

поліграфічної галузі; організовувати 

діяльність у напрямі забезпечення якості 

виконуваної роботи. 

СОК-2 Здатність слідувати етичним і правовим 

нормам у професійній діяльності 

СОК-3 Здатність працювати в команді, формувати 

позитивні відношення з колегами 

 

 

 

 

 

 



 

7.4. Професійні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Науково-дослідна діяльність 
Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-1 Здатність самостійно виконувати науково-

дослідну діяльність у галузі знань 12 

«Інформаційні технології» з використанням 

сучасних теорій, методів та інформаційно-

комунікаційних технологій 

ЗНАННЯ: 

- сучасних вітчизняних та зарубіжних 

наукових теоретичних і методологічних 

основ дослідження, розроблення, 

виробництва, оцінювання та керування 

якістю видавничо-поліграфічної та 

пакувальної продукції; 

- удосконалення систем, засобів, методів і 

критеріїв оцінки й контролю технологічних 

параметрів і режимів виробництва у 

додрукарських, друкарських і 

післядрукарських, в т.ч.брошурувально-

палітурних та оздоблювально-

оброблювальнихпроцесах; 

- основ інструментально-технічних засобів, 

окремих вузлів і механізмів, устаткування, 

потокових ліній видавничо-поліграфічного і 

пакувального виробництва; 

- методів розрахунку, прогнозування і 

моделювання технологічних, енергетичних, 

міцнісних параметрів обладнання, 

технічних систем, матеріалів і 

технологічних об'єктів виробництва 

друкованих і електроннихвидань та 

паковань; 

- медіатехнологій; професійних стандартів; 

фахової документації; принципів роботи з 

контентом, налаштування і обслуговування 

баз даних. 

УМІННЯ: 

- збирати й аналізувати інформацію, 

потрібну для проектування технологічних 

процесів; 

- визначати інформаційну нішу, проблемно-

тематичний напрям, цільову програму 

дослідження; 

- розробляти методи, засоби і заходи для 

вирішення науково-прикладних задач 

видавничого та мультимедійного характеру; 

- здійснювати теоретичні, аналітичні і 

емпіричні дослідження; 

- складати професійні документи, звіти, 

технологічні регламенти з дотриманням 

термінологічних норм на основі виробничих 

завдань, використовуючи методики 

складання фахової документації; 

- поширювати результати дослідження 

професійною українською та іноземною 

мовами в наукових виданнях, збірниках, 

конференціях. 

ПК-2 Здатність адаптувати і узагальнювати 

результати сучасних досліджень в галузі 

знань 12 «Інформаційні технології» для 

вирішення наукових і практичних завдань 

ПК-3 Здатність проводити теоретичні й 

експериментальні дослідження, 

математичне й комп’ютерне моделювання в 

галузі знань 12 «Інформаційні технології» 

ПК-4 Здатність застосовувати методи контролю 

наукових гіпотез та якості емпіричних 

дослідів 

ПК-5 Здатність до проектування та експертного 

оцінювання конкретних наукових розробок 

 

 

 

 

 

 

 



 

Організаційно-управлінська діяльність 
ПК-6 Здатність планувати, організовувати 

роботу у галузі знань 12 «Інформаційні 

технології» 

ЗНАННЯ 

- сучасних тенденцій управління 

медіаконтентом та інформаційних 

технологій; 

- систем управління сучасними 

виробництвами, колективами. 

УМІННЯ 

- здійснювати аналіз і синтез 

високоефективних, оптимальних і 

адаптивних систем управління 

технологічними процесами, виробництвами; 

працювати в групі керування командами, 

здійснювати вирішенння конфліктів та 

аналізом проектів. 

ПК-7 Здатність організовувати роботу з 

удосконалення методів, засобів і технічних 

систем контролю параметрів об'єктів для 

забезпечення стабілізації виробничих 

режимів і технологічних параметрів 

ПК-8 Здатність працювати у колективі з 

управління об'єктами і технологічними 

процесами та їх ідентифікацією 

 

 

Педагогічна діяльність 
Код Професійні компетенції Нормативний зміст підготовки 

ПК-9 Здатність розробляти та проводити 

практичні заняття у вищому навчальному 

закладі 

ЗНАННЯ: 

- психолого-дидактичних основ нав-

чального процесу; 

- таксономії цілей навчального процесу; 

- методів активізації пізнавальної 

діяльності студентів; 

- особливостей методики проведення 

практичних і семінарських занять; 

- дидактики лабораторних занять і 

комп’ютерного практикуму; 

- принципів контролю навчальних 

досягнень студентів та аналізу його 

результатів; 

- сутності нових та інформаційних 

технологій навчання у вищий школі. 

УМІННЯ: 

- формулювати навчальні цілі та обирати 

навчальний матеріал і його структуру. 

- планувати навчальні заняття згідно з 

робочою програмою кредитного модуля; 

- організувати та керувати пізнавальною 

діяльністю студентів, формувати у 

студентів критичне мислення та уміння 

здійснювати діяльність за всіма її 

складовими; 

- використовувати методи та засоби 

навчання і контролю; 

- здійснювати контроль і оцінку його 

результатів та проводити корекцію процесу 

навчання; 

- організовувати свою педагогічну 

діяльність; 

- аналізувати навчальну та навчально-

методичну літературу і використовувати її 

в педагогічній практиці 

ПК-10 Здатність застосовувати новітні 

педагогічні, у тому числі інформаційні, 

технології у навчальному процесі. 

ПК-11 Здатність викладати у доступній формі 

складний матеріал і залучати студентів до 

наукової роботи 

 
 

 

 



8. Перелік навчальних дисциплін 

 

№ Найменування навчальних дисциплін Кредити ЄКТС 

І. Освітня складова 90 

1. Дисципліни загальної підготовки  8 

1.1. Іноземна мова ділового спрямування 5 

1.2. Педагогіка вищої школи  3 

2. Дисципліни професійної підготовки 67 

2.1. Методи і засоби візуалізації даних 4 

2.2. Математичні методи дослідження операцій 4 

2.3. Моделі і методи прийняття рішень 4 

2.4. Аналіз даних 4 

2.5. Мультимедійне видавництво 5 

2.6. Електронні ЗМІ 4 

2.7. Створення інтерактивних медіа 4 

2.8. Проектування відео у мультимедійних системах 6 

2.9. Проектування аудіо у мультимедійних системах 6 

2.10. Методи наукових досліджень 5 

2.11. Системи комп’ютерного навчання 6 

2.12. Моделювання інформаційних систем і процесів 5 

2.13. Організація баз даних і баз знань 5 

2.14. Системи розпізнавання образів 5 

3. Дисципліни вільного вибору 15 

3.1. 
Дизайн контенту 

6 
Опрацювання природної мови  

3.2. 
Архітектура розподілених систем 

5 
Системи формування наукових публікацій 

3.3. 
Інтелектуальна власність   

4 
Менеджмент інформаційної сфери 

4. Наукова рообота 30 

4.1. Науково-педагогічна практика 6 

4.2. Магістерська робота 24 

 Всього 120 
 

Атестація 

Атестація проводиться на основі:  

- аналізу успішності виконання магістрантом відповідної освітньо-наукової 

програми; 

- оцінювання якості вирішення завдань, передбачених відповідним Стандартом 

вищої освіти та рівня сформованості компетентностей у формі складання 

екзаменів; 

-  захисту магістерської роботи перед державною екзаменаційною комісією. 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Графік навчального процесу 
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Позначення: Т- теоретичне навчання; СК – семестровий контроль; П – практика; К – канікули; М – магістерська робота. 

Другий (освітньо-науковий) рівень 

вищої освіти 

Термін навчання –2 роки 

на основі ступеня вищої освіти 

„бакалавр” 

“Затверджую” 

Ректор 

 

_____________Б.В. ДУРНЯК 

 

“___”____________ 2016 р.  
 

Міністерство освіти і науки України 

Українська академія друкарства 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

(ОСВІТНЯ СКЛАДОВА) 

 
підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня магістр 

галузь знань – 12  Інформаційні технології 

спеціальність – 122 Комп’ютерні науки 

та інформаційні технології 



2. План навчального процесу 
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я
тт

я
 Семестр 

1 2 3 4  

Кількість тижнів у семестрі 
18 18 18 18 Закріплення 

дисциплін 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Освітня складова 

 Дисципліни циклу загальної підготовки (ЗП) 
ЗП.1 Іноземна мова ділового 

спрямування 
 1 150/5 54   54 96 3    Чорна О.С. 

ЗП.2 Педагогіка вищої школи  1  90/ 3 36 18  18 54 2    Гунько С.М. 
Всього за циклом загальної підготовки   240/8 90 18  72 150 5     

 Дисципліни циклу професійної підготовки (ПП) 
ПП.1. Методи і засоби 

візуалізації даних 
1  120/4 54 36 18  66 3    

Литовченко 

О.В. 
ПП.2 Математичні методи 

дослідження операцій 
2  120/4 54 36  18 66  3   

Огірко І.В. 

ПП.3 Моделі і методи прийняття 

рішень 
3  120/4 54 36  18 66   3  Гілета І.В. 

ПП.4 Аналіз даних 1  120/4 54 36 18  66 3    Піх І.В. 



ПП.5 Мультимедійне 

видавництво 

 
1  150/5 72 36 36  78 4    Миклушка І.З. 

ПП.6 Електронні ЗМІ 2  120/4 54 36 18  66  3   Миклушка І.З. 
ПП.7 Створення інтерактивних 

медіа 
 1 120/4 54 36 18  66 3    Петяк Ю.Ф. 

ПП.8 Проектування відео у 

мультимедійних системах 
2  180/ 6 72 36 36  108  4   Сабат В.І. 

ПП.9 Проектування аудіо у 

мультимедійних системах 
1  180/ 6 72 36 36  108 4    Сабат В.І. 

ПП.10 Методи наукових 

досліджень 
 3 150/ 5 72 36 36  78   4  Хамула О.Г.  

ПП.11 Системи комп’ютерного 

навчання 
 3 180/ 6 72 36 36  108   4  Ратушняк Ю.В. 

ПП.12 Моделювання 

інформаційних систем і 

процесів 
2  150/5 54 36  18 96  3   

Сеньківський 

В.М. 

ПП.13 Організація баз даних і баз 

знань 
2  150/5 72 36 36  78  4   Піх І.В. 

ПП.14 Системи розпізнавання 

образів 
3  150/5 72 36 36  78   4  Ратушняк Ю.В. 

Всього за циклом професійної підготовки 
  2010/ 67 882 504 324 54 1128 17 17 15   

 Цикл дисциплін вільного вибору магістранта (ВВ) (обирається одна дисципліна з кожного блоку) 
ВВ.1  Дизайн контенту  

1 180/ 6 72 36 36  108    4 

Васюта С.П. 
Опрацювання природної 

мови  Литовченко 

О.В. 



ВВ.2.  Архітектура розподілених 

систем 
 2 150/5 54 36 18  96   3  

Петяк Ю.Ф. 
Системи формування 

наукових публікацій Огірко І.В. 
ВВ.3. Інтелектуальна власність  

3 120/ 4 36 18  18 84    2 

Васюта С.П. 

Менеджмент 

інформаційної сфери 
Хамула О.Г. 

Всього за циклом дисциплін вільного вибору   450/ 15 162 90 54 18 288   3 6     

 Наукова робота 

 Науково-педагогічна 
практика 

4  180/6 90    90         

 Магістерська робота 4  720/24              
Всього    900/30 90    90         

Загальний навчальний час підготовки 

(освітня складова) 

3600/12

0 
1224 612 378 144 1656 22 17 18 6     

К-сть іспитів 12 5 5 2 0     

К-сть заліків 7 3 1 3 0     

 

 
 

Голова проектної групи  _____________________     О.В. Тимченко ___ 
                                                                                       (підпис)                                                (ініціали, прізвище) 
 

Декан факультету            _____________________     І. З. Миклушка___ 
                     М.П                                                           (підпис)                                  (ініціали, прізвище) 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

Рівень вищої освіти другий, освітньо-науковий рівень  

Спеціалізація __-___________________________________________________ 

Освітня програма для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти 

«магістра»  

Форма навчання _____денна_________________________ 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання __120______________________ 

Навчальний план, затверджений Вченою радою __31.03.2016  Протокол №5/666 
                           (дата та номер протоколу) 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) ___-_____ 

_________________________________________________________________ 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) __-_____ 

_________________________________________________________________ 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за умови наявності 

в них ступеня бакалавра  

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

I. Цикл загальної підготовки 

Здобуття глибинних знань зі спеціальності, 

оволодіння загальнонауковими 

компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору. 

Здобуття мовних компетентностей, 

достатніх повного розуміння іншомовних 

наукових текстів з відповідної спеціальності 

та для представлення, обговорення 

результатів своєї роботи іноземною мовою 

(англійською або іншою відповідно до 

специфіки спеціальності) в усній та 

письмовій формі 

Системні компетенції: 

Здатність проводити критичний аналіз, 

оцінку і синтез нових та складних ідей 

Здатність переосмислювати наявне та 

створювати нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати значущі 

соціальні, наукові, культурні, етичні та інші 

проблеми 

ЗНАННЯ: 

- методик проведення аналітичних, 

соціологічних, маркетингових 

досліджень, наукового й науково-

виробничого пошуку та 

експериментальних досліджень за 

профілем своєї діяльності; 

- спеціалізовані концептуальні 

знання, набуті у процесі навчання 

та/або професійної діяльності на 

рівні новітніх досягнень, які є 

основою для оригінального 

мислення та інноваційної діяльності, 

зокрема в контексті дослідницької 

роботи та/або професійної 

діяльності на рівні новітніх 

досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та 

інноваційної діяльності, зокрема в 

контексті дослідницької роботи. 

 

 

Менеджмент 

інформаційної 

сфери. 

 

Іноземна мова 

ділового 

спрямування. 

 

 



Здатність розроблення та реалізація 

завдань, включаючи власні дослідження 

Здатність автономно працювати під час 

реалізації навчально-наукових завдань 

 

УМІННЯ: 

- навчатися застосовувати знання на 

практиці, організовувати та 

планувати власну діяльність, 

приймати рішення в нестандартних 

ситуаціях, генерувати нові ідеї, 

керувати проектами, організовувати 

командну роботу, проявляти 

ініціативу з удосконалення 

діяльності. 

Інструментальні компетентності: 

Здатність використовувати у 

професійній діяльності базові загальні 

знання з різних наук 

Здатність застосовувати сучасні 

інформаційні технології у різних видах 

професійної діяльності 

Здатність знаходити, обробляти  й 

аналізувати необхідну інформацію для 

рішення проблем й прийняття рішень 

Здатність використовувати сучасні 

методи і технології наукової комунікаці 

українською та іноземною мовами 

Здатність здійснювати пошук нової 

інформації, управління даними, 

пропонувати концепції, моделі, винаходити 

й апробувати способи й інструменти 

професійної діяльності 

ЗНАННЯ: 

- основ інформаційних технологій, 

системного аналізу, теорії прийняття 

рішень, професійної наукової етики; 

- основ наукової комунікації та 

актуальних технічних, суспільно-

політичних, економічних, 

культурних процесів сучасності. 

УМІННЯ: 

- формувати апаратно-програмний 

комплекс для вирішення 

дослідницьких і виробничих 

завдань; 

- виконувати вимірювання, 

оцінювання, контроль за допомогою 

програмних і інструментально-

технічних засобів; 

- застосовувати новітні 

комунікативні засоби українською 

та іноземною мовами для 

забезпечення стабілізації процесів 

методами вимірювання, контролю, 

оцінювання й аналізу виробництва. 

 

Соціально-особистісні компетенції: 

Здатність забезпечувати безперервний 

саморозвиток і самовдосконалення, 

відповідальність за розвиток інших 

Здатність слідувати етичним і 

правовим нормам у професійній діяльності 

Здатність використовувати адекватні 

методи ефективної взаємодії з 

представниками різних груп (соціальних, 

культурних і професійних) 

Здатність працювати в команді, 

формувати позитивні відношення з 

колегами 

Здатність до вибору стратегій 

міжособистісної взаємодії, керуючись 

засадами соціальної відповідальності 

ЗНАННЯ: етики, актуальних 

суспільно-політичних, правових 

взаємовідносин на виробництві. 

УМІННЯ:- працювати в колективі, 

налагоджувати особисті професійні 

контакти, домовлятися; розв’язувати 

світоглядні, соціально й особистісно 

значущі проблеми; використовувати 

у професійній діяльності, 

особистому житті правові та 

морально-етичні норми, що 

регулюють роботу фахівця 

видавничо-поліграфічної галузі; 

організовувати діяльність у напрямі 

забезпечення якості виконуваної 

роботи; обстоювати доказово та з 

наукової точки зору інтереси власні 

або виробничі, що не суперечить 

державності українського народу, 

правам людини та чинному 

законодавству. 

 

II. Цикл професійної підготовки 

Формування професійних компетентностей 

за: 

науково-дослідною діяльністю: 

 здатність розробляти концептуальні і 

теоретичні моделі розв'язуваних наукових і 

практичних задач; 

спроможність поглибленого аналізу 

проблем, постановки та обґрунтування задач 

ЗНАННЯ: 

- знання і розуміння сучасних 

методів теорії нечітких множин та 

основні типи нечіткого 

моделювання об’єктів; 

- знання і вміння користуватися 

засобами опрацювання даних у 

мультимедійних інформаційних 

Методи наукових 

досліджень. 

 

Моделювання 

інформаційних 

систем і процесів. 

 

Системи 



наукової і проектно-технологічної 

діяльності; 

здатність до розробки та оптимізації 

бізнес-планів науково-прикладних проектів; 

 здатність розвивати інструментаріїв 

комп’ютерної графіки для підвищення 

ефективності приготування замовлень до 

друкування; 

 здатність застосовувати, аналізувати і 

синтезувати системи нечіткого керування; 

 здатність використовувати можливості 

складових мультимедійних систем, а саме: 

текст, графіка, звук, відео; 

 здатність проектувати мультимедійні 

системи; 

 здатність прогностичного оцінювання 

якості процесу відтворення інформації 

засобами мультимедійних систем. 

здатність  запроектувати електронне 

видання, використовуючи відповідні методи 

та засоби інформаційних технологій; 

здатність створювати візуальні моделі 

предметної області електронного видання, 

призначені для навігації у ресурсі та 

навчальних цілей;  

здатність аналізувати веб-сайти та 

електронні видання на предмет їхньої 

відповідності вимогам юзабіліті; 

здатність застосовувати основи 

художньої композиції та графічного дизайну 

при розробці мультимедійних видань; 

здатність до раціонального, грамотного 

шрифтового оформлення інтерактивних 

мультимедійних видань з урахуванням 

психології візуального сприйняття 

інформації та читабельності видання. 

 

 

 

системах; 

- сучасних вітчизняних та 

зарубіжних наукових теоретичних і 

методологічних основ дослідження, 

розроблення, виробництва, 

оцінювання та керування якістю 

видавничо-поліграфічної продукції; 

- удосконалення систем, засобів, 

методів і критеріїв оцінки й 

контролю технологічних параметрів 

і режимів виробництва у 

додрукарських, друкарських і 

післядрукарських; 

- методів розрахунку, прогнозування 

і моделювання технологічних,  

параметрів обладнання, технічних 

систем,; 

- медіатехнологій; професійних 

стандартів; технологічних 

інструкцій (умов), фахової 

документації; принципів роботи з 

контентом, налаштування і 

обслуговування баз даних. 

УМІННЯ: 

- збирати й аналізувати інформацію, 

потрібну для розробки науково-

дослідного проекту; 

- визначати інформаційну нішу, 

проблемно-тематичний напрям, 

цільову програму дослідження; 

- розробляти методи, засоби і заходи 

для вирішення науково-прикладних 

задач видавничо-поліграфічного 

виробництва; 

- здійснювати теоретичні, аналітичні 

і емпіричні дослідження; 

- складати професійні документи, 

звіти, технологічні регламенти з 

дотриманням термінологічних норм 

на основі виробничих завдань, 

використовуючи методики 

складання фахової документації; 

- поширювати результати 

дослідження професійною 

українською та іноземною мовами в 

наукових виданнях, збірниках, 

конференціях. 

формування 

наукових 

публікацій. 

 

 

Методи і засоби 

візуалізації даних. 

 

Математичні 

методи 

дослідження 

операцій. 

 

 

Аналіз даних. 

 

Мультимедійне 

видавництво. 

 

Електронні ЗМІ. 

 

Створення 

інтерактивних 

медіа. 

 

Проектування 

відео у 

мультимедійних 

системах. 

 

Проектування 

аудіо у 

мультимедійних 

системах. 

 

Системи 

комп’ютерного 

навчання. 

 

Організація баз 

даних і баз знань. 

 

Системи 

розпізнавання 

образів. 

 

Дизайн контенту. 

 

Опрацювання 

природної мови.  

 

Архітектура 

розподілених 

систем. 

 

Формування професійних компетентностей 

за: 

організаційно-управлінською та 

педагогічною діяльністю: 

 

здатність аргументувати вибір методу 

розв’язування спеціалізованої задачі, 

критично оцінювати отримані результати та 

ЗНАННЯ 

- сучасних тенденцій управління 

медіаконтентом і поліграфічним 

виробництвом; 

- систем управління сучасними 

виробництвами, колективами, 

науковими розробками; 

- методів інноваційної діяльності. 

Інтелектуальна 

власність.   

 

Моделі і методи 

прийняття рішень. 

 

Педагогіка вищої 

школи  



захищати прийняті рішення. 

здатність створювати для практичного 

використання науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо організації і технології 

побудови процедур підготовки та прийняття 

рішень у складних ситуаціях із 

застосуванням сучасних методів і засобів 

інформаційних технологій. 

здатність планувати, організовувати 

роботу та керувати проектами у галузі знань  

«інформаційні технології»; 

здатність організовувати роботу з 

удосконалення методів, засобів і технічних 

систем контролю параметрів об'єктів для 

забезпечення стабілізації виробничих 

режимів і технологічних параметрів 

здатність працювати у колективі з 

управління об'єктами і технологічними 

процесами та їх ідентифікацією 

 

 

 

 

 

УМІННЯ 

- здійснювати аналіз і синтез 

високоефективних, оптимальних і 

адаптивних систем управління 

технологічними процесами, 

виробництвами та видавничо-

поліграфічним комплексом в 

цілому;  

- здійснювати керівництво 

командами, управління 

конфліктами та аналізомпроектів 

 

ЗНАННЯ: 

- психолого-дидактичних основ нав-

чального процесу; 

- таксономії цілей навчального 

процесу; 

- особливостей методики 

проведення практичних і 

семінарських занять; 

- принципів контролю навчальних 

досягнень студентів та аналізу його 

результатів; 

- сутності нових та інформаційних 

технологій навчання у вищий школі. 

УМІННЯ: 

- формулювати навчальні цілі та 

обирати відповідний навчальний 

матеріал і його структуру. 

- планувати навчальні заняття згідно 

з робочою програмою кредитного 

модуля; 

- забезпечувати послідовність 

викладення матеріалу та 

міждисциплінарні зв’язки; 

- обирати методи та засоби навчання 

і контролю; 

- здійснювати контроль і оцінку 

його результатів та проводити 

корекцію процесу навчання; 

- аналізувати навчальну та 

навчально-методичну літературу і 

використовувати її в педагогічній 

практиці 

 

 

 

Інше (у разі потреби) ______________________________________________ 

Гарант освітньої програми/керівник кафедри із спеціальної (фахової) підготовки 

____________________________________       О.В.Тимченко 

 



1. Загальна характеристика Української академії друкарства 

 

1.1. Історична довідка 

 

Історія Української академії друкарства тісно пов’язана з історією 

розвитку та становлення видавничо-поліграфічної галузі України. З 

академією пов’язані імена академіків НАН України, народних художників 

України Василя Касіяна, Якима Запаска, народного художника України, 

члена-кореспондента Академії архітектури України Олени Кульчицької, 

заслужених діячів науки і техніки та вищої школи України Костянтина 

Тіра, Романа Машталіра, Володимира Кравчука, Остапа Стецьківа, 

Едуарда Лазаренка, Миколи Старовойта та інших. 

З академією пов’язаний розвиток в Україні мистецтва оформлення 

книги, створення вітчизняних поліграфічних матеріалів, технологій та 

поліграфічних машин. Тисячі випускників академії займають керівні 

посади в найпотужніших видавництвах, редакціях періодичних видань, 

рекламних організаціях, конструкторських бюро, на радіо й телебаченні, 

поліграфічних підприємствах і заводах поліграфічного машинобудування 

України та інших країн світу.  

Серед випускників академії – 7 лауреатів Шевченківської премії, 8 

народних художників України, 62 заслужених художники, діячів мистецтв, 

науки і техніки України. 

Підготовка фахівців для друкарської справи в Україні була розпочата 

в Школі друкарського мистецтва, яка була заснована в Києві, в 1903 році. 

1917 року у Києві була створена Українська академія мистецтв - 

перший в історії України вищий художній навчальний заклад, до складу 

якого входила графічна майстерня.  

1922 року академію реорганізували у Київський інститут пластичних 

мистецтв, а 1923 року був створений Київський художній інститут (нині 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) на базі 



Київського інституту пластичних мистецтв та Київського архітектурного 

інституту. Цього ж року в Київському художньому інституті був 

створений поліграфічний факультет об’єднанням графічного відділу 

інституту зі Школою друкарського мистецтва, на якому навчалися 

студенти за трьома спеціалізаціями: книжковий і газетний друк, 

кольоровий друк і друк естампів та ілюстрованих журналів. Водночас були 

створені поліграфічні факультети в художніх інститутах Харкова і Одеси.  

Українська академія друкарства – спадкоємниця Українського 

поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (УПІ), створеного шляхом 

об’єднання Київського, Харківського та Одеського поліграфічних 

факультетів, історія якого розпочинається з 1930 року.  

Інститут було урочисто відкрито 2 грудня 1930 року у місті Харкові. З 

першого ж дня перед інститутом як вищою навчально-науковою 

установою постало завдання всіляко допомагати поліграфічним 

підприємствам у впровадженні нової техніки, надавати консультації 

винахідникам, сприяти ефективній організації виробничих процесів. 

Одночасно зі створенням інституту була відкрита аспірантура для 

підготовки наукових кадрів поліграфії.  

У 1932 році для інституту збудовано новий корпус, тоді ж на базі 

поліграфічного інституту відкрито Український навчальний поліграфічний 

комбінат, що складався з інженерно-технологічного, інженерно-

економічного та художньо-конструкторського факультетів. Окрім того, у 

систему комбінату на правах факультетів входили технікум, денний та 

вечірній робітничі факультети у Харкові, вечірній робітфак у Києві.  

Перший випуск інженерів-поліграфістів у складі 106 осіб відбувся у 

1935 році.  

Наукова і методична робота в інституті пожвавлюється з організацією 

у 1932 році в Харкові на базі науково-дослідної кафедри поліграфічного 

інституту Українського науково-дослідного інституту (УкрНДІ) поліграфії, 

який разом з УПІ почав розв’язувати проблеми технічної реконструкції 



поліграфії. Значна частина співробітників УкрНДІ поліграфії працювала 

одночасно і в науково-дослідному, і в навчальному інститутах. Роботи, 

написані науковцями НДІ і викладачами інституту, успішно 

впроваджувались у виробництво і навчальний процес.  

1945 року заклад було переведено до Львова.  

У Львові, по суті, був створений новий поліграфічний інститут, 

продовжувач славних традицій УПІ харківського періоду.  

У 1945/1946 навчальному році інститут діяв у складі трьох 

факультетів: інженерно-технологічного, інженерно-економічного та 

редакційно-видавничого, мав дванадцять кафедр, дві лабораторії (хімії і 

високого друку) та чотири навчальних кабінети.  

У 1948/1949 навчальному році розпочато підготовку зі спеціальності 

«Редагування політичної і художньої літератури».  

У серпні 1948 року в інституті створено механічний факультет і 

розпочато підготовку інженерів-механіків для поліграфічних підприємств.  

Упродовж 1952–1973 років розпочато видання республіканського 

міжвідомчого науково-технічного збірника «Поліграфія та видавнича 

справа». В інституті були організовані галузеві науково-дослідні 

лабораторії: фотополімерних друкарських форм Комітету по пресі при Раді 

Міністрів СРСР, динаміки поліграфічних машин Міністерства 

машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових 

приладів СРСР, алмазного інструменту та алмазної технології 

Міністерства верстато-інструментальної промисловості СРСР. 

У 1953 році було здійснено часткову реорганізацію підготовки 

спеціалістів в інституті: відділення редагування передано Львівському 

державному університету ім. Івана Франка, а відділення оформлення 

друкованої продукції – технологічному факультету інституту. Передача 

відділення редагування поклала початок діяльності факультету 

журналістики у Львівському університеті імені І. Франка. 



З метою покращення заочної освіти при інституті 1957 року було 

створено заочне відділення, яке наступного року було реорганізовано на 

факультет. Того ж року для розширення підготовки спеціалістів вищої 

кваліфікації без відриву від виробництва, навчально-консультаційний 

пункт Московського заочного поліграфічного інституту у Києві був 

переданий до складу Українського поліграфічного інституту. 1959 року на 

базі навчально-консультаційного пункту заочного факультету було 

створено Київський вечірній факультет Українського поліграфічного 

інституту ім. Івана Федорова (нині інститут НТУУ «КПІ»). 

1 вересня 1960 року при інституті у Львові був створений 

загальнотехнічний факультет.  

З 1960 року в інституті на громадських засадах діяло відділення 

підвищення кваліфікації, яке 1962 року реорганізовано у постійне 

відділення. 

У 1962 році створено загальнотехнічний факультет УПІ ім. Івана 

Федорова у Хмельницькому, де розпочались заняття на трьох курсах 

вечірнього та заочного відділень. З метою організаційно-методичного 

зміцнення факультету в січні 1966 року він був реорганізований у філіал 

поліграфічного інституту. Тут створюється новий факультет – механічний. 

У жовтні 1967 року на базі цього філіалу створено Хмельницький 

технологічний інститут побутового обслуговування населення (тепер – 

Хмельницький національний університет). 

В період з 1962 по 1965 рр. інститут розпочав підготовку фахівців 

нових спеціальностей: «Автоматизація і комплексна механізація процесів 

поліграфічного виробництва»; «Редагування науково-технічної і рекламної 

літератури». 

1965 року відновив роботу інженерно-економічний факультет. 

1970 року в інституті було створено підготовче відділення. 

З 1976 року в інституті навчалися студенти не тільки з нашої країни, 

але й з інших країн. Першими іноземними студентами були громадяни 



Болгарії, Республіки Куба, Гани і Кенії. Інститут готував спеціалістів для 

більше ніж 30 країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки, 

розвиваючи міжнародні зв’язки. Викладачі інституту працювали в 

Афганістані, НДР, де виконували педагогічну і наукову роботу. 

У 70–80-ті роки науковці інституту досягли найбільш вагомих 

результатів у створенні повноформатних гнучких фотополімерних форм; 

розробці сучасних методів розрахунку і проектування циклових механізмів 

машин-автоматів; створенні нових прогресивних алмазних інструментів, 

зокрема, шліфувальних шкурок з програмним розташуванням зерен, а 

також ряду приладів для випробовування міцності алмазних зерен; 

створенні технології й устаткування накочування дрібномодульних 

зубчастих коліс для приладобудування; розробці проблем потокової 

організації виробництва, організації і управління поліграфічною 

промисловістю та інші.  

З 1983 року розпочинає свою роботу спеціалізована вчена рада по 

захисту кандидатських дисертацій, у 1993 році відкрито докторантуру, а в 

1994 році – спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій 

зі спеціальності «Машини і процеси поліграфічного виробництва». На 

даний час в академії працює спеціалізована вчена рада по захисту 

докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.05.01 

«Машини і процеси поліграфічної промисловості» та за спеціальністю 

05.13.06 «Інформаційні технології». 

Зміни напрямів підготовки спеціалістів зумовили реформування 

структурних підрозділів. На базі факультету поліграфічної технології 

створено факультет видавничо-поліграфічної інформаційної технології, 

механічний факультет реформується у факультет комп’ютерної 

поліграфічної інженерії, економічний факультет стає факультетом 

економіки і організації книжкової справи. На комерційній основі в 

інституті працює факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації, 

створений на базі факультету підвищення кваліфікації керівних 



працівників та спеціалістів видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі. 

Створено нові кафедри: охорони праці та екології, прикладної математики, 

суспільно-гуманітарних наук.  

У 1994 році Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова 

перейменовано на Українську академію друкарства (УАД). Тоді ж 

Державна акредитаційна комісія присвоїла академії найвищий — ІV рівень 

акредитації. 

1997 року Львівський поліграфічний технікум став структурним 

підрозділом Української академії друкарства. 2000 року на пропозицію 

Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим у Сімферополі 

відкривається навчально-консультаційний центр академії. 

У 2003 році на базі навчально-консультативного центру у 

м. Сімферополі в структурі УАД створено (наказ МОН України від 

30.04.03 р.) Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій 

Української академії друкарства (КІІПТ УАД). У цьому ж році в академії 

створено відділ платного навчання. З метою оперативного випуску 

наукової, навчальної, навчально-методичної, науково-популярної, 

довідкової, художньої та іншої літератури, періодичних та електронних 

видань, рекламно-видавничої діяльності у 2003 році в академії створено 

Видавництво «Українська академія друкарства». У 2004 році у зв’язку з 

розширенням всебічних міжнародних зв’язків з іншими іноземними 

навчальними закладами освіти, з представниками іноземних фірм, а також 

для ознайомлення з фондами міжнародних науково-просвітницьких 

програм в структурі академії створено «Відділ міжнародних зв’язків». У 

зв’язку з тим, що навчально-демонстраційному центру фірми 

«Гейдельберґ» в 2004 році поставлені нові сучасні види поліграфічної 

техніки, академією виділені та підготовлені для експлуатації нові 

приміщення як для виробничого, так і навчального процесу. 

З метою розповсюдження інформації для забезпечення участі академії 

та її гідного представлення у різноманітних науково-представницьких 



заходах, книжкових ярмарках, виставках, для забезпечення структурних 

підрозділів академії необхідними інформаційними та довідково-

рекламними матеріалами, для здійснення постійного обміну інформацією з 

іншими вищими навчальними та науковими закладами, для підготовки 

матеріалів для Web- сторінки академії у 2005 році створено відділ 

інформаційного забезпечення Української академії друкарства. У 2007 році 

для удосконалення організаційної структури системи підготовки фахівців в 

академії з урахуванням її наступності, ступеневості та у зв’язку з 

модернізацією вищої освіти в Україні і процесами інтеграції національної 

освіти в європейський освітній простір, Поліграфічний технікум УАД 

реструктуризовано в Поліграфічний коледж Української академії 

друкарства. Проведена значна робота по становленню та розвитку цих 

структурних підрозділів, зміцненню їх матеріально-технічної бази, 

розвитку структури та якісного поліпшення кадрового потенціалу. 

В 2010 році академія відзначила 80-ти річний ювілей.  

В рамках святкування 80-річного ювілею, в академії були організовані 

міжнародна конференція асоціації вищих поліграфічних навчальних 

закладів світу «Сучасні напрямки розвитку поліграфії та видавничої 

справи та підготовка кадрів для неї», «Спадщина Івана Федоровича у 

світовому культурно-освітянському просторі», «Книжкова графіка та 

дизайн друкованої продукції: тенденції, проблеми, перспективи», «Іван 

Тиктор. Талан і талант», «Книгознавство та книжкова справа у 

соціокультурному просторі Європи: досягнення та перспективи».  

В конференціях прийняли участь представники 21 ВНЗ з 10 країн 

світу. 

Основні напрямки діяльності академії з 2011 по 2015 рр., насамперед, 

визначались тими кардинальними змінами, які в останні роки відбувалися 

у видавничо-поліграфічній галузі України та світу. Цифрове опрацювання, 

передача та відтворення інформації, комп’ютерно-інтегровані технології 

сьогодні використовуються на всіх стадіях виготовлення та 



розповсюдження видавничо-поліграфічної продукції. З появою 

електронних версій видавничої продукції видавництва стали автономними 

підприємствами, які виготовляють завершений видавничий продукт, а 

глобальна мережа Internet забезпечує високу оперативність цього 

розповсюдження. Ці процеси обумовлювали оперативне внесення змін в 

організацію навчально-наукового процесу, використання нових підходів до 

підготовки кадрів вищої кваліфікації, необхідне переоснащення 

матеріально-технічної бази академії. 

За цей період внаслідок реорганізації були створені кафедри 

«Поліграфічних і пакувальних машин та технології пакування», 

«Українознавства, документознавства та інформаційної діяльності». 

Факультет підвищення кваліфікації реструктуризований в центр 

післядипломної освіти. Створені нові філіали кафедр на таких 

поліграфічних підприємствах Львова та Львівської області, як «Ельграф», 

«Репроцентр діалог», «Поліпак», «Європринт індустрія», «Укрпол», 

«Спецарм». 

 

 



1.2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УКРАЇНСЬКУ АКАДЕМІЮ ДРУКАРСТВА 
 

Українська академія друкарства єдиний в Україні автономний вищий 

навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує фахівців для 

видавничо-поліграфічної галузі, організацій книгорозповсюдження, інших 

галузей економіки України та інших держав. Випускники академії 

працюють у видавництвах, редакціях періодичних видань, на радіо і 

телебаченні, в рекламних організаціях, на поліграфічних підприємствах, 

які виготовляють видавничу продукцію (газети, журнали, книги тощо) і 

невидавничу продукцію (пакування, етикетки, цінні папери і документи 

суворої звітності, географічні карти, марки, конверти тощо), на 

підприємствах з виготовлення поліграфічних матеріалів, в організаціях 

мережі книгорозповсюдження (книготорги, книгарні, бібліотечні 

колектори, книжкові бази тощо), в конструкторських бюро та на заводах 

поліграфічного машинобудування, підприємствах інших галузей. Вони 

безпосередньо формують соціально-культурний та інформаційний простір 

України. 

Академії надані ліцензії на підготовку фахівців всіх спеціальностей 

видавничо-поліграфічної галузі та мережі розповсюдження друкованих і 

електронних засобів інформації. 

УАД здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; 

перепідготовку і підвищення кваліфікації по 28 спеціальностях за 7 

галузями знань, які представлені в таблиці 1.1. 

Відповідно до наказу МОН України від 11.01.2002 року №11 до 

Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями, затвердженого Постановою КМ України від 

24.06.1997 року №507, введено новий напрям підготовки “Видавничо-

поліграфічна справа”. За цим напрямом академія готує фахівців за п’ятьма 



спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, 

магістр. УАД, згідно наказу МОН України від 27.02.2003 року №222, 

визначена як базова щодо розроблення галузевих стандартів вищої освіти 

цього напряму. 

Таблиця 1.1 

Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців  
в УАД  

№ з/п 
Назва галузі знань, спеціальності  

(за переліком 2006 року) 

Рівень 

акредитації 

Ліцензований 

обсяг 

денна заочна 

1 2 3 4 5 

0303 Журналістика та інформація    

1. Видавнича справа та редагування І 70 25 

0305 Економіка та підприємництво    

2. Бухгалтерський облік І 35 - 

3. Товарознавство та комерційна діяльність І 50 - 

0505 Машинобудування та матеріалообробка    

4. 
Обслуговування машин і технологічних ліній 

пакування 
І 40 - 

5. 
Обслуговування та ремонт поліграфічного 

обладнання 
І 40 20 

0515 Видавничо-поліграфічна справа    

6. Друкарське виробництво І 60 25 

7. 
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та 

образної інформації 
І 100 30 

8. Дизайн друкованої продукції І 40 - 

Всього  435 100 

0201 Культура    

9. 
Документознавство та інформаційна діяльність 

6.020105 

 

ІІ 

 

50 

 

50 

0202 Мистецтво    

10. 

Образотворче мистецтво 

6.020205 

7.02020501 

8.02020501 

IV 

 

80 

55 

25 

 

80 

55 

25 

11. 
Дизайн 

6.020207 
ІІ 50 50 

0303 Журналістика та інформація   

12. 

Видавнича справа та редагування 

6.030303 

7.03030301 

8.03030301 

IV 

 

60 

60 

15 

 

60 

60 

15 



13. 

Реклама та зв’язки з громадськістю (за видом 

діяльності) 

6.030302 

Реклама 

8.03030201 

Зв’язки з громадськістю 

8.03030202 

 

 

IV 

 

 

50 

 

15 

 

15 

 

 

50 

 

- 

 

- 

0305 Економіка та підприємництво   

14. 

Економіка підприємства 

6.030504 

7.03050401 

8.03050401 

IV 

 

60 

42 

18 

 

60 

42 

18 

15. 

Маркетинг 

6.030507 

7.03050701 

8.03050701 

IV 

 

25 

20 

10 

 

25 

20 

10 

16. 

Облік і аудит 

6.030509 

7.03050901 

8.03050901 

IV 

 

50 

50 

15 

 

50 

50 

15 

17. 

Товарознавство та комерційна діяльність 

6.030510 

7.03051001 

III 

 

50 

40 

 

50 

40 

0505 Машинобудування та матеріалообробка 

6.050502 Інженерна механіка 

 

160 

 

120 

18. 

Технологія машинобудування 

7.05050201 

8.05050201 

IV 

 

40 

5 

 

40 

5 

19. 
Машини і технологія пакування 

7.05050206 

8.05050206 

IV 
 

40 

5 

 

45 

5 

20. 

Поліграфічні машини і автоматизовані 

комплекси 

7.05050317 

8.05050317 

IV 

 

 

30 

10 

 

 

30 

10 

0502 Автоматика та управління 

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно- 

інтегровані технології 

 

 

115 

 

 

60 

21. 

Автоматизоване управління технологічними 

процесами 

7.05020201 

8.05020201 

IV 

 

 

15 

15 

 

 

15  

15 

22. 

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва 

7.05020202 

8.05020202 

IV 

 

 

60 

15 

 

 

50 

-  

0515 Видавничо-поліграфічна справа 

6.051501 Видавничо-поліграфічна справа 

 

310 

 

160 



23. 

Комп’ютеризовані технології та системи  

видавничо-поліграфічних виробництв 

7.05150103 

8.05150103 

IV 

 

 

90 

30 

 

 

90 

30 

24. 

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 

7.05150104 

8.05150104 

IV 

 

50 

5 

 

 

- 

- 

25. 

Технологія друкованих видань 

7.05150101 

8.05150101 

IV 

 

50 

15 

 

- 

– 

26. 

Технологія електронних мультимедійних видань 

7.05150102 

8.05150102 

IV 

 

50 

15 

 

- 

– 

27. 

Технологія розробки, виготовлення та 

оформлення паковань 

7.05150105 

8.05150105 

IV 

 

 

50 

15 

 

 

- 

– 

28. 
Управління фінансово-економічною безпекою 

8.18010014 
IV 

 

25 

 

- 

Всього:  2070 1500 

Всього по УАД  2505 1600 

Згідно з виданою ліцензією загальний ліцензований обсяг складає 

3785 осіб, в тому числі 2430 осіб денної форми навчання та 1355 осіб 

заочної форми навчання. Ліцензований обсяг перепідготовки спеціалістів 

170 осіб денної форми навчання і 170 осіб заочної форми навчання, 

підвищення кваліфікації складає 120 осіб та підготовки до вступу складає 

100 осіб, підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими 

напрямами 60 осіб, підвищення кваліфікації державних службовців 350 

осіб. 

Свою діяльність УАД здійснює на підставі чинного законодавства 

України, нормативних документів Міністерства освіти та науки, а також 

Статуту Української академії друкарства. Освітня діяльність УАД 

здійснюється на підставі сертифікату про акредитацію за статусом вищого 

закладу освіти IV (четвертого) рівня від 08.07.2014 р., серія РД IV № 

1426581, термін дії до 01.07.2019 р.; ліцензій щодо надання освітніх послуг 

навчальним закладам, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра (в т.ч. іноземних 



громадян) від 10.03.2015 р., серія АЕ № 636093; довідки про включення до 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (дата реєстрації 

17.05.2005 № 3191) та довідки про внесення навчального закладу до 

Державного реєстру вищих начальних закладів України (дата реєстрації 

26.05.2008 № 14Д-309). 

У відповідності до Постанови КМ України від 1 липня 2002 року 

№868, до Постанови КМ України від 26 липня 2001 року №866 “Про 

військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою 

офіцерів запасу” УАД виділено місця для підготовки офіцерів запасу. 

До структури академії входять: 4 факультети з 20 кафедрами; 

Львівський поліграфічний коледж УАД; центр післядипломної освіти; 

підготовче відділення; обчислювальний центр; бібліотека; Видавництво 

«Українська академія друкарства»; навчальний відділ; науково-дослідна 

частина з відповідними науковими лабораторіями та відділом аспірантури і 

докторантури; адміністративно-господарська частина; спеціалізована 

вчена рада з захисту кандидатських і докторських дисертацій; відділ 

міжнародних зв’язків; навчально-виробнича експериментальна друкарня; 

відділ інформаційного забезпечення. 

УАД має 5 навчально-лабораторних корпусів, 2 студентські 

гуртожитки, дві навчально-виробничі майстерні та друкарню, бібліотеку з 

4 читальними залами, необхідну спортивну базу та необхідні об’єкти 

соціально-культурного призначення. Навчальні лабораторії УАД обладнані 

сучасною поліграфічною та офісною технікою. За звітній період кількість 

комп’ютерних класів зросла з 22 до 25. В академії функціонує навчально-

демонстраційний центр фірми «Heidelberg», оснащений сучасним 

додрукарським, друкарським та післядрукарським обладнанням. 

 

 

 



Навчання в академії здійснюється за денною та заочною формою як 

за державним замовленням, так і за рахунок коштів юридичних та 

фізичних осіб. Навчання на екстернатній формі навчання проводиться 

лише за угодами фізичних та юридичних осіб відповідно до чинного 

законодавства (Наказ Міністерства освіти України від 01.04.97 №96 та 

додаток до нього № 2).  

Контингент студентів Української академії друкарства, на 

сьогоднішній день, становить 3521 осіб, з них на денній формі навчаються 

2488 (70,7%) осіб; на заочній формі навчання – 1033 (29,3%) особи. 

Контингент студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр становить 

1875 осіб, з них 1060 (56,5%) особа – на денній формі навчання. 

До навчально-виховного процесу в академії залучено 289 особи 

професорсько-викладацького складу, з них докторів наук, професорів — 33 

(11,4%), кандидатів наук, доцентів — 179 (61,9%). Навчально-допоміжний 

персонал — 137 особа, адміністративно-обслуговуючий персонал — 213 

осіб. 

Результати соціокультурної та науково-технічної діяльності 

працівників академії відзначені державою: 6 працівників академії мають 

звання заслуженого діяча науки і техніки України, заслуженого діяча 

мистецтв України та заслуженого працівника народної освіти України, 24 

викладача отримали відзнаку «Відмінник освіти України». П’ять науковців 

УАД є дійсними членами та членами-кореспондентами галузевих 

Академій наук України, четверо викладачів нагороджені Почесними 

грамотами Кабінету Міністрів України, один Почесною грамотою 

Верховної ради України. 

Основні напрямки діяльності академії в першу чергу, визначались 

тими кардинальними змінами, які в останні роки, відбувалися у видавничо-

поліграфічній галузі та інших засобах масової інформації України. 

Цифрове опрацювання, передача та відтворення інформації, комп'ютерно-

інтегровані технології сьогодні використовуються на всіх стадіях 

виготовлення та розповсюдження видавничо-поліграфічної продукції. З 

появою електронних версій видавничої продукції видавництва стали 



автономними підприємствами, які виготовляють завершений видавничий 

продукт, а глобальна мережа internet забезпечує високу оперативність 

цього розповсюдження. Всі ці процеси обумовлювали оперативне внесення 

змін в організацію навчально-наукового процесу, використання нових 

підходів до підготовки кадрів вищої кваліфікації необхідне переоснащення 

матеріально-технічної бази академії. 

На підставі обґрунтованих пропозицій були введені нові напрями 

підготовки фахівців з переліком нових спеціальностей, які відображали 

потреби видавничо-поліграфічної, пакувальної та рекламної галузей у 

сучасних фахівцях. Розроблена, затверджена та видана нормативно-

правова база нових напрямів та спеціальностей (державна та галузева 

складова стандартів підготовки фахівців, оновлені навчальні плани з 

введенням в них нових необхідних дисциплін та їх науково-методичне 

забезпечення). Впроваджено комплекс заходів по підвищенню якості 

підготовки фахівців, які базувалися на засадах положень Болонської 

декларації, кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Зміни здійснювались в тісній координації з вищими начальними закладами 

України та зарубіжних країн. Це дозволило органічно поєднати 

національні традиції підготовки фахівців з потребами європейського ринку 

праці у фахівцях нашого профілю. 

Значна увага приділялась удосконаленню практичних навичок 

наших випускників. Збільшувалась база виробничих практик на передових 

підприємствах галузі України з 60 до 90. В останні роки мала місце 

виробнича практика студентів УАД на найпередовіших зарубіжних фірмах 

та підприємствах. 

Організація та проведення культурно-виховної роботи зі студентами, 

за звітній період, в академії була побудована на основі держаної 

національної програми «Освіта ХХІ століття», першочерговим завданням 

якої є створення життєздатності системи безперервного навчання і 

виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення 

можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, 

формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої 



цінності нації. Головною кінцевою метою виховного процесу в академії 

було набуття студентами соціального досвіду, успадкування духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування у них особистих рис громадян 

Української держави незалежно від національної приналежності. Для її 

досягнення в УАД розроблена та впроваджена «Програма національно-

громадського виховання студентської молоді».  

Оскільки висококваліфікованого фахівця можна готувати тільки на 

базі із використанням сучасних наукових досягнень, значна увага 

приділялась формуванню нових наукових напрямків та наукових шкіл,  

підготовці кадрів вищої кваліфікації, студентській науковій роботі. 

Постійно збільшувалися обсяги держбюджетних та госпдоговірних 

науково-дослідних робіт. Науковці академії активно працювали в 

напрямках отримання міжнародних наукових грантів, проведенню на базі 

академії а також участь в зарубіжних наукових конференціях, збільшенню 

кількості публікацій в міжнародно визнаних наукових виданнях. Більшість 

наукових розробок виконані на рівні винаходів, що дозволило активно 

працювати над їх запровадженням у реальне виробництво. Постійно 

збільшувалась кількість студентів які долучались до госпдоговірної та 

держбюджетної наукової роботи. Це дозволило їм доповідати про 

результати своїх досліджень на Всеукраїнських наукових конференціях та 

конференціях які організовували вищі навчальні заклади та фірми 

зарубіжних країн. Використання наукових досліджень суттєво підвищило 

якість курсового та дипломного проектування. 

Загальний річний обсяг науково-дослідних робіт зріс з 387,9 тис.грн. 

в 2011 році до 483,9 тис.грн. в 2015 році. Більшість робіт виконувалося на 

рівні винаходів: отримано 133 патентів на винаходи та 9 свідоцтв на 

авторське право. 

На базі академії за звітний період було проведено 39 міжнародних і 

всеукраїнських конференцій, симпозіумів і семінарів. 

Видавнича діяльність академії направлена на забезпечення 

навчального процесу методичними розробками, навчальними посібниками 



та підручниками, монографіями, фаховими науковими виданнями, 

періодикою. 

За цей час працівниками академії було захищено 10 докторських та 

74 кандидатські дисертації. 

Академія видає збірники наукових праць «Поліграфія і видавнича 

справа», «Квалілогія книги», «Наукові записки УАД», «Комп’ютерні 

технології друкарства», які є фаховими виданнями ВАК України. Два 

збірники наукових праць «Поліграфія і видавнича справа» та «Наукові 

записки УАД» є внесені в міжнародну наукометричну базу даних Index 

Copernicus (IC) (Польща).  

Міжнародна діяльність академії розвивається в напрямках, які 

дозволяють удосконалювати навчальний процес, поглиблювати науково-

технічну співпрацю з передовими в галузі поліграфії зарубіжними 

фірмами, а також збільшувати кількість іноземних студентів, магістрів, 

стажистів та аспірантів, що навчаються в академії.  

Академія успішно розвивала міжнародну співпрацю з багатьма 

вищими навчальними закладами, видавництвами та поліграфічними 

підприємствами Німеччини, Польщі, Росії, Китаю, Словаччини, 

Туркменістану, Узбекистану, Чехії, Великобританії, Нідерландів, Бельгії та 

інших країни. Щорічно академія заключала нові угоди про співпрацю із 

зарубіжними ВНЗ та фірмами. На сьогодні академія уклала 36 угоди про 

міжнародну співпрацю і активно працює над втіленням результатів цієї 

співпраці в навчальний та науковий процес. Академія є активним 

учасником таких міжнародних організацій, як Міжнародна асоціація 

вищих поліграфічних закладів світу (ICGER), міжнародна асоціація 

науково-дослідних установ (IARIGAI) та міжнародна асоціація ВНЗ 

видавничо-поліграфічного профілю центрально- та східноєвропейських 

країн (ІnРЕQ). 

Академія брала участь в міжнародних проектах, які фінансувалися 

програмами «Tempus Tacis», «Відродження», «Гармонія». Стажування 

викладачів та навчання студентів за кордоном здійснювалося за рахунок 

програми DAAD, стипендії Фулбрайта, проекту «Гармонія», що 

http://www.indexcopernicus.com/
http://www.indexcopernicus.com/


фінансується Держдепартаментом освіти та культури США, 

культурологічного фонду «Janineum» (Австрія), Фундації ім. 

В. Міяковського (Польща). 

Загальні показники діяльності академії наведені у таблиці 1.2, а 

склад кафедр та характеристика професорсько-викладацького складу УАД 

– в таблиці 1.3. 

 

 

Таблиця 1.2.  

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 

_______УАД________ 
(назва навчального закладу) 

(за станом на 01.10 кожного року) 

 

№ 

п/п 

Показник 

 

Роки 

2011  2012  2013  2014  2015  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Кількість ліцензованих 

спеціальностей 

25 25 27 28 28 

2. Кількість спеціальностей, 

акредитованих 

за: 

• І рівнем 

• ІІ рівнем 

• ІІІ рівнем 

• ІV рівнем 

 

 

8 

- 

3 

14 

 

 

8 

- 

2 

14 

 

 

8 

- 

2 

14 

 

 

8 

1 

1 

14 

 

 

8 

1 

1 

14 

3. Кількість спеціальностей, за 

якими здійснюється 

перепідготовка фахівців 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

4, Кількість спеціальностей, за 

якими 

здійснюється підвищення 

кваліфікації 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

5. Контингент студентів (всього) 

• в т.ч, на денній формі навчання; 

• заочна форма навчання  

5687 

3130 

2557 

5522 

3404 

2118 

5249 

3302 

1947 

3890 

2631 

1259 

3521 

2488 

1033 

6. Кількість інститутів 1 1 1 - - 

7. Кількість факультетів (відділень) 4 4 4 4 4 

8. Кількість підрозділів 

післядипломної освіти 

1 1 1 1 1 

9. Кількість філій та інших 

відокремлених 

підрозділів навчального закладу 

(КІІПТ м. Сімферополь) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

10. Кількість вищих навчальних 

закладів І-ІІ 

рівнів акредитації, що 

знаходяться у структурі ВНЗ 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 



11, Кількість кафедр  21 21 20 20 20 

12. Кількість науково-дослідних 

інститутів 

- - - - - 

13. Кількість науково-дослідних 

лабораторій 

7 7 7 7 7 

14. Кількість науково-педагогічних 

працівників (всього) 

• в т.ч. педагогічних 

• наукових 

 

358 

56 

12 

 

384 

70 

12 

 

371 

82 

13 

 

370 

81 

13 

 

284 

78 

13 

15. Кількість навчально-виробничих 

та 

виробничих підрозділів 

3 3 3 3 3 

16 Загальна площа територій, га 6,16 6,46 6,46 6,46 6,46 

17. Загальна площа будівель, м2 

навчальна площа будівель, м2 

43711 

32690 

48459 

33066 

48459 

33066 

48459 

33066 

48459 

33066 

18. Балансова вартість 

встановленого 

обладнання (млн.грн.) 

1,88 5,44 6,6 7,1 7,74 

19 Загальний обсяг державного 

фінансування (грн.) 
30748400 34174800 36316300 36577950 38243300 

20. Кількість місць в гуртожитках 1070 1070 1070 1070 1070 

21. Кількість посадкових місць у 

читальних залах 
140 140 140 140 140 

22. Кількість робочих місць з ПЕОМ 

для студентів – у тому числі з 

виходом в Інтернет 

412 

412 

591 

591 

621 

621 

621 

621 

643 

643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.3. 

 

СКЛАД КАФЕДР ТА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ  

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА 

 

№ 

 

Назва 

кафедри 

Профе 

сор- 

сько- 

викла 

даць- 

кий 

склад, 

осіб 

/% 

 

З них працюють 

На постійній основі Сумісники 

 
Разом, 

осіб 

/% 

 

У тому числі  
Разом, 

осіб 

/% 

 

У тому числі 
Док- 

тори 

наук, 

профе- 

сори, 

осіб 

/% 
 

Канд. 

наук, 

доцен-

ти, 
осіб 

/% 

 

Без  

науко-

вих 

ступе-

нів і 

вчених 

звань, 

осіб 

/% 

Док- 

тори 

наук, 

про-

фесори, 

осіб 

/% 

 

Канд. 

наук, 

доце-

нти, 

осіб 

/% 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Факультет видавничо-поліграфічної, інформаційної технології 

1. 

Кафедра 

технології 

додрукарських 

процесів 

26 

100,0 

24 

92,4 

1 

3,9 

19 

73,1 

4 

15,4 

2 

7,6 

1 

3,8 

1 

3,8 

2. 

Кафедра 

інформаційних 

мультимедійних 

технологій 

11 

100,0 

11 

100 

2 

18,2 

8 

72,7 

1 

9,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. 

Кафедра 

технології 

друкованих 

видань і 

паковань 

21 

100,0 

20 

95,2 

1 

4,76 

19 

90,4 

- 

- 

1 

4,8 

- 

- 

1 

4,8 

4. 

Кафедра 

поліграфічного 

матеріалознав-

ства і хімії 

12 

100,0 

12 

100,0 

1 

8,3 

11 

91,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5. 

Кафедра 

книжкової 

графіки та 

дизайну 

друкованої 

продукції 

26 

100,0 

24 

92,3 

1 

3,8 

8 

30,8 

15 

57,7 

2 

7,7 

- 

- 

2 

7,7 

6. 

Кафедра 

прикладної 

математики і 

комп’ютерних 

9 

100,0 

9 

100,0 

- 

- 

6 

66,7 

3 

33,3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

інформаційних 

систем 

7. Кафедра охорони 

праці та екології 
7 

100,0 

7 

100,0 

1 

14,2 

3 

42,9 

3 

42,9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Разом 112 

100,0 

107 

95,5 

7 

6,2 

74 

66,1 

26 

23,2 

5 

4,5 

1 

0,9 

4 

3,6 

Факультет економіки і організації книжкової справи 

8. 

Кафедра 

економіки 

підприємства та 

маркетингу у 

ВПК 

18 

100,0 

17 

94,4 

1 

5,6 

13 

72,2 

3 

16,6 

1 

5,6 

1 

5,6 

- 

- 

9. 

Кафедра 

фінансово-

економічної 

безпеки, обліку і 

аудиту 

13 

100,0 

12 

92,3 

1 

7,7 

10 

76,9 

1 

7,7 

1 

7,7 

1 

7,7 

- 

- 

10. 

Кафедра 

видавничої 

справи і 

редагування 

16 

100,0 

13 

81,3 

2 

12,5 

8 

50,0 

3 

18,8 

3 

18,7 

2 

12,5 

- 

- 

11. Кафедра 

іноземних мов 

12 

100,0 

12 

100,0 

- 

- 

3 

25,0 

9 

75,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12. 

Кафедра 

суспільно-

гуманітарних 

наук 

12 

100,0 

9 

75,0 

1 

8,3 

5 

41,7 

3 

25,0 

3 

25,0 

2 

16,7 

1 

8,3 

13. 

Кафедра 

українознавства, 

документозна-

вства та 

інформаційної 

діяльності 

10 

100,0 

9 

90,0 

1 

10,0 

5 

50,0 

3 

30,0 

1 

10,0 

- 

- 

1 

10,0 

14. 

Кафедра 

книгознавства та 

комерційної 

діяльності 

14 

100,0 

13 

92,8 

- 

- 

8 

57,1 

5 

35,7 

1 

7,2 

- 

- 

1 

7,2 

Разом 
95 

100,0 

85 

89,5 

6 

6,3 

52 

71,8 

27 

28,4 

10 

10,5 

6 

6,3 

3 

2,3 

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії 

15. 

Кафедра 

автоматизації та 

комп’ютерних 

21 

100,0 

14 

66,7 

5 

23,8 

6 

28,6 

3 

14,3 

7 

33,3 

1 

4,7 

3 

14,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

технологій 

16. 

Кафедра 

поліграфічних, 

пакувальних 

машин та 

технології 

пакування 

17 

100,0 

16 

94,1 

4 

23,5 

10 

58,8 

2 

11,8 

1 

5,9 

- 

- 

1 

5,9 

17. 

Кафедра 

технології 

матеріалів і 

поліграфічного 

машинобуду-

вання 

12 

100,0 

10 

83,3 

2 

16,7 

6 

49,9 

2 

16,7 

2 

16,7 

- 

- 

2 

16,7 

18. 
Кафедра 

інженерної 

механіки 

8 

100,0 

7 

87,5 

1 

12,5 

5 

62,5 

1 

12,5 

1 

12,5 

- 

- 

1 

12,5 

19. 
Кафедра 

математики і 

фізики 

12 

100,0 

12 

100,0 

- 

- 

9 

75,0 

3 

25,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20. 
Кафедра 

фізичного 

виховання 

12 

100,0 

11 

91,7 

- 

- 

3 

25,0 

8 

66,7 

1 

8,3 

- 

- 

- 

- 

Разом 82 

100,0 

70 

85,4 

12 

14,6 

39 

47,6 

19 

23,2 

12 

14,6 

1 

1,2 

7 

8,5 

Всього по 

академії 
289 

100,0 

262 

90,6 

25 

8,6 

165 

57,1 

72 

24,9 

27 

9,4 

8 

2,8 

14 

4,9 

 

 

 



2. ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

2.1. Якісний склад проектної групи із спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» другого 

(магістр) рівня 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найме-

нування 

посади 

(для суміс- 

ників — 

місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж науково-

педагогічної 

та/або наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1 Тимченко 

Олександр 

Володимиров

ич 

 

Професор Львівський 

політехнічний 

інститут, 1975 р. 

«Радіотехніка», 

радіоінженер 

д.т.н., 2000 р., 05.13.06 – 

автоматизовані системи 

управління та 

прогресивні 

інформаційні технології, 

професор 

кафедри телекомунікацій 

«Різницеві методи та 

структури цифрової 

фільтрації» 

39 років 1. Дурняк Б.В., Пашкевич В.З., Сабат 

В.І., Тимченко О.В. Інформаційна 

технологія формування графічних 

засобів захисту документів. 

Монографія. – Львів: Вид-во Укр. 

акад. друкарства, 2011. – 152с. 

2. Гавриш Б.М., Дурняк Б.В., 

Тимченко О.В. Інформаційна 

технологія формування графічних 

засобів захисту документів. Навч. 

посібник. – Львів: УАД, 2016. – 180 с. 

3. Тимченко О.В., Гавриш Б.М., Лях 

І.М. Якість поліграфічної продукції, 

відтвореної цифровим способом // 

Моделювання та інформаційні 

технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН 

ПП “Цифрові 

технології” 

Наказ № 67 від 

26.02.2015 р. 

З 02.03.2015 р. до 

02.04.2015 р. 

 



України. – Вип.74. – К.: 2015. – С. 95-

107. 

4. Гавриш Б.М., Тимченко О.В., Білак 

Ю.Ю.  Комплексний показник якості 

поліграфічної продукції, відтвореної 

цифровим способом //  Моделювання 

та інформаційні технології. Зб. наук. 

пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.75. – 

К.: 2015. – С. 89-97. 

5. Tymchenko O., Kulczycka I., Szturo 

K. Mathematical problem of 

straightening text lines // Technical 

Sciences 18 (4), UWM, 2015. – P. 313-

321. 

Участь у спеціалізованих Радах по 

захисту дисертацій: 

1. Д 35.101.01 – УАД 

2. Д 35.052.14 – НУ “ЛП” 

Робота з аспірантами:  

– підготовлена і захищена 

кандидатська дисертація: 

Захищені аспіранти (з 2011р.) 

1. Мохаммад Абделхаді (Алхаж 

Мох’д) Алхіхі «Дослідження метрик 

маршрутизаторів глобальних мереж 

передачі даних» – 2011 р. НУ «ЛП» 

2. Нашат Галеб Саммур Альбдур. 

Дослідження способів забезпечення 

часової прозорості асинхронних ТК-

мереж.  – 2011 р. НУ «ЛП» 

3. Верхола Б.М. Інформаційні 

технології розповсюдження 

мультимедійних даних за принципами 

диференціального обслуговування. – 

2012 р. УАД 

2 Сеньківський  

Всеволод 

Миколайович 

Завідувач 

кафедри 

Львівський 

державний 

університет ім. Ів. 

Франка, 1969, 

«Математика, 

Докт. техн. наук,  

05.05.01 – Машини, 

агрегати і процеси 

поліграфічного 

виробництва, 

46 років 1. Vyacheslav Repeta / Definition of 

Quality Criteria of the Technological 

Process of Narrow Web UV-Printing // 

Vyacheslav Repeta, Vsevolod 

Senkivskyy, Natalia Gurgal,  Volodymyr 

ДП «Головний навчально-
методичний центр 

Держгірпромнагляду 

України» Посвідчення. 
№ 198-14-12, від 16.05.2014 

р., протокол № 198-14. 



обчислювальна 

математика», 

математик-

обчислювач 

«Методологія 

проектування систем 

комп’ютерного 

підготування видань», 

професор за кафедрою 

прикладної математики 

та комп’ютерних 

інформаційних систем 

Shybanov // JOURNAL OF GRAPHIC 

ENGINEERING AND DESIGN. 2013. 

Vol. 4. №2. Р. 7-12. (indexed in DOAJ).  

2. Сеньківський В.М. Математична 

модель алгоритму привідного 

верстання газетної публікації / В.М. 

Сеньківський, І.В. Гілета // Технологія 

і техніка друкарства. Зб. наук. праць. 

№ 1 (35). К. : ВПІ НТУУ «Київський 

політехнічний інститут», 2012. С. 46-

54. 

3. Дурняк Б.В. Інформаційні 

технології прогнозування та 

забезпечення якості видавничо-

поліграфічних процесів /  Б.В. Дурняк,  

В.М. Сеньківський, І.В. Піх // 

Технологічні комплекси. Наук. 

журнал. Вип. № 1 (9). Луцьк : РВВ 

Луцького НТУ, 2014. С. 21-24. 

4. Сеньківський В.М. Побудова 

функцій належності факторів якості 

формування монтажних спусків / В.М. 

Сеньківський, І.В. Піх, Т.С. Голубник, 

Ю.І. Петрів // Технологія і техніка 

друкарства. Зб. наук. праць. № 3 (45). 

К. : ВПІ НТУУ «Київський 

політехнічний інститут», 2014. С. 20-

29. 

5. Сеньківський В.М. Структурно-

функціональна модель інформаційної 

технології прогнозування якості 

проектування та реалізації монтажних 

спусків / В.М. Сеньківський, І.В. Піх, 

Т.С. Голубник, І.В. Калиній // Наукові 

записки. Наук. техн. зб. Вип. № 2 (51). 

Львів : УАД, 2015. С. 7-13. 

Робота з аспірантами: підготовлені і 

захищені кандидатські дисертації: 

1. Гілета І.В. Інформаційна технологія 

проектування полос газетних видань. 



05.13.06 – інформаційні технології. – 

Львів: УАД, 2012. – 24 с. 

2. Кохан В.Ф. Моделі інформаційної 

технології прогнозування якості 

флексографічного друку. 05.13.06 – 

інформаційні технології. – Львів: 

УАД, 2013. – 24 с. 

3. Гургаль Н.С. Інформаційна 

технологія забезпечення якості УФ-

флексографічного друку етикеток на 

вуузькорулонних машинах. 05.13.06 – 

інформаційні технології. – Львів: 

УАД, 2014. – 24 с. 

4. Ратуушняк Ю.В. Інформаційна 

технологія проектування електронних 

видань для планшетних комп’ютерів. 

05.13.06 – інформаційні технології. – 

Львів: УАД, 2014. – 24 с. 

5. Голубник Т.С. Інформаційна 

технологія прогнозування якості 

проектування та реалізації монтажних 

спусків книжкових видань. 05.13.06 – 

інформаційні технології. – Львів: 

УАД, 2015. – 24 с. 

6. Якимчук Б.Л. Інформаційна 

технологія побудови когнітивних 

моделей образів ситуацій і їх 

сприйняття в полі зору оператора. 

05.13.06 – інформаційні технології. – 

Львів: УАД, 2015. – 24 с. 

7. Петрів Ю.І. Інформаційна 

технологія прогнозування якості 

процесу виготовлення малооб’ємних 

видань на вкладально-швейно-

різальних агрегатах.  05.13.06 – 

інформаційні технології. – Львів: 

УАД, 2015. – 24 с. 

3 Піх Ірина 

Всеволодівна 

Доцент 

кафедри 

інформаційн

УПІ ім. Івана 

Федорова, 1991 

р., 

Кандидат технічних 

наук, 01.05.04 – 

системний аналіз і теорія 

18 років 1. Піх І.В.. Інформаційні технології 

прогнозування та забезпечення якості 

видавничо-поліграфічних процесів /  

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

кафедра АСУ, наказ №508 



их 

мультимедій

них 

технологій 

«Автоматизація і 

комплексна 

механізація 

процесів 

поліграфічного 

виробництва», 

інженер по 

автоматизації. 

оптимальних рішень, 

доцент кафедри 

прикладної математики 

та комп’ютерних 

інформаційних систем, 

«Системний аналіз та 

оптимізація параметрів 

видань у видавничо-

поліграфічних 

процесах», доцент за 

кафедрою прикладної 

математики та 

комп’ютерних 

інформаційних систем 

Б.В. Дурняк,  В.М. Сеньківський, І.В. 

Піх // Технологічні комплекси. Наук. 

журнал. Вип. № 1 (9). Луцьк : РВВ 

Луцького НТУ, 2014. С. 21-24 

2. Піх І.В. Нечітка база знань та нечіткі 

логічні рівняння у процесі реалізації 

монтажних спусків / В.М. Сеньківський., 

Т.С.Голубник  /Наукові записки. Наук. 

техн. зб. Вип. № 3 (48). Львів: УАД, 

2014. С.111 -119 

3. Піх І.В. Проектування та розрахунок 

альтернативних варіантів реалізації 

технологічних процесів ./І.В. Піх, В.М. 

Сеньківський, Р.Р.Андріїв /Технологія і 

техніка друкарства. Зб. наук. праць. № 2 

(48). К.: ВПІ НТУУ «Київський 

політехнічний інститут», 2015. С 55-62 

4. Піх І.В. Структурно-функціональна 

модель інформаційної технології 

прогнозування якості проектування та 

реалізації монтажних спусків / В.М. 

Сеньківський, І.В. Піх, Т.С. Голубник, 

І.В. Калиній // Наукові записки. Наук. 

техн. зб. Вип. № 2 (51). Львів : УАД, 

2015. С. 7-13. 

5.Піх І.В.Вибір альтернативної системи 

для формування навчальних 

електронних ресурсів./ І.В. Піх,Р.Р. 

Андріїв/ Поліграфія і видавнича справа. 

№ 1 (69),  Львів: 2015. С. 69-76 8 с 

 

від 30.11.11 термін 

стажування 5.12.2011р.-

5.01.2012р., тема «Сучасні 

технології електронного 

видавництва» 

4 Гілета  

Іван 

Васильович 

доцент 

кафедри 

інформаційн

их 

мультимедій

них 

технологій 

ДУ «Львівська 

політехніка», 

1994, 

спеціальність 

«Прикладна 

математика»,  

інженер-

математик 

к.т.н., 05.13.06 –

інформаційні технології, 

«Інформаційна 

технологія проектування 

газетних видань»,  

доцент кафедри 

«Інформаційних 

мультимедійних 

технологій» 

16 років 1. Гілета І.В. Функції належності 

параметрів паперу для плоского 

офсетного друку / В. М. Сеньківський, 

І. В. Піх, І. В. Гілета, Ю. І. Петрів // 

Технологічні комплекси (Луцький 

НТУ). – 2014. – № 1(9). – С. 32–37.  

2. Гілета І.В.  Архітектурні аспекти 

аналізу якості електронних  видань / 

І. В. Гілета // Наукові записки (Укр. 

ТзОВ «Домен-Друк» 

5.12.2011р.-5.01 2012р. 

(№508, 30.11.2011р.) 



 акад. друкарства). – 2015. – № 2(51). – 

С. 29–34.  

3. Гілета І.В.  Моделі планування 

навчального процесу спеціальності 

вищого навчального закладу / 

І. В. Гілета // Поліграфія і видавнича 

справа (Укр. акад. друкарства). – 2015. 

– №1 (69). – С. 11–17. ( 

4. Гілета І.В.  Моделі прийняття 

рішень при проектуванні електронного 

видання / І. В. Гілета,  Б. В. Дурняк, 

В. М. Сеньківський, О. В. Литовченко // 

Поліграфія і видавнича справа (Укр. 

акад. друкарства). – 2015. – №1 (69). – 

С. 77–84.  

5. Гілета І.В.  Загальна схема 

інформаційної технології проектування 

газетної полоси / І. В. Гілета // 

Квалілогія книги (Укр. акад. 

друкарства). – 2015.  №1 (27). – С. 71-75.  

 

        

Особи, які працюють за сумісництвом 

        

        

        

        

 

 

Ректор __________________________    ___Б.В. Дурняк___  
  (підпис)              (ініціали, прізвище) 



2.2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес  

із спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» другого (магістр) рівня 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

(для 

сумісників — 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, 

який закінчив 

викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Відомості 

про 

підвищенн

я 

кваліфікаці

ї викладача 

(найменува

ння 

закладу, 

вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

Примітки* 

I. Цикл загальної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1 Іноземна мова 

ділового 

спрямування 

 

Синявська Алла 

Михайлівна 

доцент кафедри 

іноземних мов 

Горлівський державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 1998р.; 

спеціальність «Англійська 

мова та українська мова і 

література»; 

кваліфікація – вчитель 

англійської мови та 

української мови і 

літератури 

кандидат педагогічних 

наук; 

13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки; 

«Становлення та 

розвиток комерційної 

освіти в Західній 

Україні (ХІХ ст.)»; 

доцент кафедри 

іноземних мов 

Львівська 

комерційна 

академія; 

звіт:  

«Застосуванн

я 

інноваційних 

технологій на 

заняттях з 

іноземної 

мови»; 

28.04.2014 р. 

2 п. Фахові видання: 

1. Синявська А.М. Значення 

іноземних мов при підготовці 

фахівців торговельної сфери / А. М. 

Синявська // Педагогіка і психологія 

професійної освіти. - 2011.- № 1.- 

С.40-45.  

2. Синявська А.М., Березюк О.А. 

Вивчення термінологічної лексики в 

курсі викладання англійської мови 

професійного спрямування / А. М. 

Синявська, О.А. Березюк // 

Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : зб. наук. 

пр. / [редкол. :   Т.І. Сущенко (голов. 

ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – 

Вип. 28 (81). – С. 314-318. Синявська 

А.М. Використання Інтернету при 

викладанні англійської мови / А.М. 



Синявська // Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : зб. наук. 

пр. / [редкол.:    Т.І. Сущенко (голов. 

ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – 

Вип. 30 (83). – С. 331-334. Синявська 

А.М. Використання Інтернет ресурсу 

– блогів – при навчанні письма 

англійською мовою/ А.М. Синявська 

// Педагогіка і психологія 

професійної освіти. – № 2. – 2013.–  

С. 108–113.  

3 п. 

1. Синявська А. М. Посібник з 

ділової англійської мови / А.М. 

Синявська, І.А. Казакова, О.В. 

Яремчук, М.М. Фігель. – Львів : 

Українська академія друкарства, 

2016. – 110 с.  

2. Синявська А.М. Методичні 

рекомендації та навчальні завдання з 

англійської мови для самостійної 

роботи студентів денної та заочної 

форм навчання. Галузь знань 0305 

«Економіка та підприємництво» 1401 

«Сфера обслуговування» /  А. М. 

Синявська. – Львів : Вид-во 

Львівської комерційної академії,   

2011. – 46 с. 

3. Синявська А.М. Завдання для 

контрольних робіт з англійської мови 

для студентів напряму підготовки  

6.140101 «Готельно-ресторанна 

справа» / А.М. Синявська, О.А. 

Березюк, Г.М. Сорока. - Львів : Вид-

во Львівської комерційної академії,   

2011. – 50 с. 

 

10 п. 

Робота на посаді заступника 

завідувача кафедри іноземних мов 

2 Педагогіка 

вищої школи 

Гунько Степан 

Миколайович 

Зав.кафедри 

технології 

додрукарських 

УПІ ім.Ів.Федорова, 

(1964р. інженер-технолог) 

к.т.н., 05.05.01 

«Машини, агрегати і 

процеси 

ТЗоВ 

«Леопрінт» 

наказ № 329 

3 п. 

Гунько С.М. Основи поліграфії: 

додрукарські процеси : 

навч.посібник / Гунько С.М. - Львів: 



процесів, 

 

поліграфічного 

виробництва», 

«Исследование 

фоторепродукционного 

процесса с 

применением цветной 

маскирующей пленки», 

професор за кафедрою 

ТДВП 

від 

29.09.2009р 

УАД, 2013. – 240 с. 

4 п. 

Керівництво здобувачами: 

Дубневич М.М., «Удосконалення 

процессу кольоровідтворення 

фотографічних зображень у 

видавничих системах», Українська 

академія друкарства, спеціальність 

05.05.01 «Машини і процеси 

поліграфічного виробництва», 

Захист відбувся 4.06.2015 р. 

10 п. 

Робота на посаді завідувача 

кафедри технології до друкарських 

процесів 

Особи, які працюють за сумісництвом 

    

 

 

 

 

 

    

II. Дисципліни професійної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1 Математичні 

методи 

дослідження 

операцій 

Огірко Ігор 

Васильович  

Професор 

кафедри 

інформаційних 

мультимедійни

х технологій 

Львівський університет 

ім.Ів.Франка; 1974 р.; 

«Прикладна математика», 

прикладна математика 

Доктор фізико-

математичних наук; 

01.02.04 «Механіка 

деформівного твердого 

тіла»; «Расчет и 

оптимизация 

термоупругого 

состояния тел с учетом 

геометрической и 

физической 

нелинейности»; 

професор кафедри 

прикладної математики  

Львівському 

національном

у університет  

кафедра 

економічної   

кібернетика. 

З 1 по 30 

червня 2015р 

(звіт про 

стажування) 

2 п. Фахові видання: 

Огірко І. Інформаційна  технологія  і 

 математична модель створення 

графічних засобів захисту цінних 

паперів і документів з 

використанням 3D-голограми / І. 

Огірко, М. Ясінський, Л. Ясінська-

Дамрі // Комп'ютерні технології 

друкарства (Укр. акад. друкарства). -  

2015. - с .90-101. 

Серант А. Й. Інформаційні технології 

та корпоративне управління /  А. Й. 

Серант, І. В. Огірко //. Ефективність 

державного управління (Львів. 

регіон. ін.-т держ. управл. Нац. акад.. 

державного управління при 

Президентові України) – 2014. - 

Випуск 40. - С. 135-140. 

Огірко І. В. Методи інвестометрії у 

Системи 

формування 

наукових 

публікацій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC.%D0%86%D0%B2.%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC.%D0%86%D0%B2.%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMq8X876PMAhWJE5oKHetCDEUQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B0&usg=AFQjCNG_CftJYo2js90kO3D71XaVnksz1g&sig2=R5MtsHMuOxcXNXY30D0YDw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMq8X876PMAhWJE5oKHetCDEUQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B0&usg=AFQjCNG_CftJYo2js90kO3D71XaVnksz1g&sig2=R5MtsHMuOxcXNXY30D0YDw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMq8X876PMAhWJE5oKHetCDEUQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B0&usg=AFQjCNG_CftJYo2js90kO3D71XaVnksz1g&sig2=R5MtsHMuOxcXNXY30D0YDw
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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прийнятті ефективних інвестиційних 

рішень / І. В. Огірко, І. М. 

Паславська // Формування ринкової 

економіки (ЛНУ ім. Ів. Франка). -  

2011. -  № 22 - С. 232-236. 

Огірко І. В. Інформаційна 

система оцінки якості електронних 

видань / І. В. Огірко, М. Ф. 

Ясінський, О. Ю.  

Огірко І. Інформаційна  технологія  і 

 математична модель створення 

графічних засобів захисту цінних 

паперів і документів з 

використанням 3D-голограми / І. 

Огірко, М. Ясінський, Л. Ясінська-

Дамрі // Комп'ютерні технології 

друкарства (Укр. акад. друкарства). -  

2015. - с .90-101.  

Серант А. Й. Інформаційні технології 

та корпоративне управління /  А. Й. 

Серант, І. В. Огірко //. Ефективність 

державного управління (Львів. 

регіон. ін.-т держ. управл. Нац. акад.. 

державного управління при 

Президентові України) – 2014. - 

Випуск 40. - С. 135-140.  

Огірко І. В. Методи інвестометрії у 

прийнятті ефективних інвестиційних 

рішень / І. В. Огірко, І. М. 

Паславська // Формування ринкової 

економіки (ЛНУ ім. Ів. Франка). -  

2011. -  № 22 - С. 232-236.  

Огірко І. В. Інформаційна 

система оцінки якості електронних 

видань / І. В. Огірко, М. Ф. 

Ясінський, О. Ю. Пілат // 

Компʼютерні технології друкарства: 

наук.-техн. зб. – Львів : Українська 

академія друкарства. - 2014 - №31. – 

С. 96-104.  

Гаранько Т. Перспективи 

впровадження автоматизовних 

систем управління / Т. Гаранько, І.. 

Огірко // Комп'ютерні технології 

друкарства. – 2012. -  № 27. - С. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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329—334.  

4 п. 

Керівництво здобувачами: 

Пілат Олеся Юріївна «Інформаційна 

технологія оцінювання якості веб-

сайтів», Українська академія 

друкарства, спеціальність 05.13.06. 

«Інформаційні технології» Захист 

відбувся 16.04.   2015 р. 

11 п. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 

35.101.01 по захисту кандидатських 

дисертацій в Українській академії 

друкарства за спеціальностями 

05.05.01 «Машини і процеси 

поліграфічного виробництва» та 

05.13.06 «Інформаційні технології» 

2 Методи і засоби 

візуалізації 

даних 

Литовченко Олег 

Віталійович 

Старший 

викладач 

інформаційних 

мультимедійни

х технологій 

Українська академія 

друкарства, 2006р., 

«Комп’ютерно-

інтегровані технологічні 

процеси і виробництва» 

Кандидат технічних 

наук, 05.13.06 – 

інформаційні 

технології, 

«Інформаційна 

технологія 

автоматизованого 

підготування 

зображень просторових 

моделей молекул» 

Видавнича 

група «Життя» 

1.11.2015–

30.11.2015р. 

(№58, 

30.10.2015р.) 

1п. – 

2 статті по Copernicus; 

1. Б.В.Дурняк, В. М. 

Сеньківський, І. В. Гілета, О. В. 

Литовченко Моделі планування 

навчального процесу 

спеціальності вищого 

навчального закладу / Поліграфія 

і видавнича справа (Укр. акад. 

друкарства). – 2015. – № 1 (69). – 

С. 11–17. 

2. В. М. Сеньківський, І. В. Піх, 

О. В. Литовченко та ін..Алгоритм 

імітаційної моделі оціню-вання 

якості реалізації монтажних 

спусків  // Нау-кові записки (Укр. 

акад. друкарства). Серія : 

Технічні науки. – 2015. – № 1 

(50). – С. 7–15. 
2п. – 

5 наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України: 

1. Литовченко О. В. Імітаційна 

модель розрахунку ієрархічного 

Опрацювання 

природної мови 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/285289/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:321404/Source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:321404/Source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:321404/Source:default


графа критеріїв верстання 

елементів публікації / 

Литовченко О. В. // Комп’ютерні 

технології друкарства. – Львів: 

УАД, 2011. – Вип. 19. – С.93–

104. 

2.Литовченко О. В. Інформаційна 

технологія міжпрограмної 

взаємодії середовища 

моделювання просторових 

молекул для КВС / Литовченко 

О. В., Нерода Т. В. // Поліграфія і 

видавнича справа. – Львів: УАД, 

2011. – №1 (49). – С.107–112. 

3. Литовченко О. В. Розроблення 

мови просторового моделювання 

молекул / Литовченко О. В. // 

Поліграфія і видавнича справа. – 

Львів: УАД – 2012. – С.75–82. 

4. Б.В.Дурняк, В. М. 

Сеньківський, І. В. Гілета, О. В. 

Литовченко Моделі планування 

навчального процесу 

спеціальності вищого 

навчального закладу / Поліграфія 

і видавнича справа (Укр. акад. 

друкарства). – 2015. – № 1 (69). – 

С. 11–17. 

5. В. М. Сеньківський, І. В. Піх, 

О. В. Литовченко та ін..Алгоритм 

імітаційної моделі оціню-вання 

якості реалізації монтажних 

спусків  // Нау-кові записки (Укр. 

акад. друкарства). Серія : 

Технічні науки. – 2015. – № 1 

(50). – С. 7–15. 
15п. – 

ступінь доктора філософії; 

 



3 Мультимедійне 

видавництво 

Миклушка Ігор 

Зеновійович 

Доцент кафедри 

інформаційних 

мультимедійни

х технологій 

Український поліграфічний 

інститут ім. Ів. Федорова, 

1983р., 

технологія поліграфічного 

виробництва, інженер-

технолог 

к.т.н ,05.05.01. –«машини 

і процеси поліграфічного 

виробництва», 

«Створення і дослідження 

властивостей 

фотополімеризованого 

лаку на основі 

олігоуретанакрилата для 

облагороджування 

поліграфічної продукції», 

доцент за кафедрою 

технології виготовлення 

друкарських форм  ” 

Львівська 

політехніка 

05.12-

5.012012р. 

(№508, 

30.11.2011р.) 

1п. – 

2 статті по Copernicus; 

1. Миклушка І.З. Подання семантики 

тексту через його статистичні 

показники /О.С. Ляшко, І.З. 

Миклушка // Наукові записки. Наук. 

техн. зб. Вип. № 4 (41). Львів : УАД, 

2012. С. 121-128. 

2. Миклушка І.З. Динамічний 

діапазон і hdr у цифровій фотографії 

// Наукові записки. Наук. техн. зб. 

Вип. № 4 (49). Львів : УАД, 2014. С. 

57-62. 

7п. – Робоча група з розроблення 

стандартів вищої освіти; 

10п. – організаційна робота – декан 

факультету видавничо поліграфічної, 

інформаційної технології 

 

Електронні 

засоби масової 

інформації 

4 Моделі і методи 

прийняття 

рішень 

Гілета  

Іван 

Васильович 

Доцент кафедри 

інформаційних 

мультимедійни

х технологій 

ДУ «Львівська 

політехніка», 1994, 

спеціальність 

«Прикладна 

математика»,  

інженер-математик, 

к.т.н., 05.13.06 –

інформаційні 

технології, 

«Інформаційна 

технологія 

проектування газетних 

видань»,  

доцент кафедри 

«Інформаційних 

мультимедійних 

технологій» 

 

ТзОВ «Домен-

Друк» 

5.12.2011р.-5.01 

2012р. (№508, 

30.11.2011р.) 

1п. – 

3 статті по Copernicus; 

1. Функції належності параметрів 

паперу для плоского офсетного 

друку / В. М. Сеньківський, І. В. 

Піх, І. В. Гілета, Ю. І. Петрів // 

Технологічні комплекси (Луцький 

НТУ). – 2014. – № 1(9). – С. 32–37.  

2. Архітектурні аспекти аналізу 

якості електронних  видань / І. В. 

Гілета // Наукові записки (Укр. 

акад. друкарства). – 2015. – № 

2(51). – С. 29–34.  

3. Моделі планування 

навчального процесу 

спеціальності вищого навчального 

закладу / І. В. Гілета // Поліграфія 

і видавнича справа (Укр. акад. 

друкарства). – 2015. – №1 (69). – 

С. 11–17.  
2п. – 

11 наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України; 



1 свідоцтва на авторське право; 

1. Функції належності параметрів 

паперу для плоского офсетного 

друку / В. М. Сеньківський, І. В. 

Піх, І. В. Гілета, Ю. І. Петрів // 

Технологічні комплекси (Луцький 

НТУ). – 2014. – № 1(9). – С. 32–37.  

2. Архітектурні аспекти аналізу 

якості електронних  видань / І. В. 

Гілета // Наукові записки (Укр. 

акад. друкарства). – 2015. – № 

2(51). – С. 29–34.  

3. Моделі планування 

навчального процесу 

спеціальності вищого навчального 

закладу / І. В. Гілета // Поліграфія 

і видавнича справа (Укр. акад. 

друкарства). – 2015. – №1 (69). – 

С. 11–17.  

4. Моделі прийняття рішень при 

проектуванні електронного 

видання / І. В. Гілета,  Б. В. 

Дурняк, В. М. Сеньківський, О. В. 

Литовченко // Поліграфія і 

видавнича справа (Укр. акад. 

друкарства). – 2015. – №1 (69). – 

С. 77–84. 

5. Загальна схема інформаційної 

технології проектування газетної 

полоси / І. В. Гілета // Квалілогія 

книги (Укр. акад. друкарства). – 

2015. – №1 (27). – С. 71 – 75. 
10 п. – 

заступник завідувача кафедри 

інформаційних мультимедійних 

технологій 

15 п. – 

к.т.н. спеціальність інформаційні 

технології захист 28.03.2013р, звання 

доцент 15.03.2016р. 

5 Моделювання  Сеньківський Завідувач Львівський державний д.т.н., «Методологія ТзОВ 1п. – 



інформаційних 

систем і процесів 

Всеволод 

Миколайович 

кафедри 

інформаційних 

мультимедійни

х технологій, 

професор 

університет ім. Ів. 

Франка, 1969, 

«Математика, 

обчислювальна 

математика», математик-

обчислюач 

проектування систем 

комп’ютерного 

підготування видань», 

професор за кафедрою 

прикладної математики 

та комп’ютерних 

інформаційних систем 

«Домен-

Друк» 

5.12.2011р.-

5.01 2012р. 

(№508, 

30.11.2011р.) 

стаття індекс DOAJ: 

Vyacheslav Repeta / Definition of 

Quality Criteria of the Technological 

Process of Narrow Web UV-Printing // 

Vyacheslav Repeta, Vsevolod 

Senkivskyy, Natalia Gurgal,  

Volodymyr Shybanov // JOURNAL OF 

GRAPHIC ENGINEERING AND 

DESIGN. 2013. Vol. 4. №2. Р. 7-12. 

(indexed in DOAJ).  

 2п. – Фахові видання 

58 публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових 

фахових видань України; 

1 свідоцтво на авторське право 

(2011-2015 рр.); 

1. Сеньківський В.М. Математична 

модель алгоритму привідного 

верстання газетної публікації / В.М. 

Сеньківський, І.В. Гілета // Технологія 

і техніка друкарства. Зб. наук. праць. 

№ 1 (35). К. : ВПІ НТУУ «Київський 

політехнічний інститут», 2012. С. 46-

54. 

2. Дурняк Б.В. Інформаційні 

технології прогнозування та 

забезпечення якості видавничо-

поліграфічних процесів /  Б.В. Дурняк,  

В.М. Сеньківський, І.В. Піх // 

Технологічні комплекси. Наук. 

журнал. Вип. № 1 (9). Луцьк : РВВ 

Луцького НТУ, 2014. С. 21-24. 

3. Сеньківський В.М. Побудова 

функцій належності факторів якості 

формування монтажних спусків / В.М. 

Сеньківський, І.В. Піх, Т.С. Голубник, 

Ю.І. Петрів // Технологія і техніка 

друкарства. Зб. наук. праць. № 3 (45). 

К. : ВПІ НТУУ «Київський 

політехнічний інститут», 2014. С. 20-

29. 

4. Сеньківський В.М. Структурно-

функціональна модель інформаційної 

технології прогнозування якості 

проектування та реалізації монтажних 



спусків / В.М. Сеньківський, І.В. Піх, 

Т.С. Голубник, І.В. Калиній // Наукові 

записки. Наук. техн. зб. Вип. № 2 (51). 

Львів : УАД, 2015. С. 7-13. 

5. Сеньківський В. М. Математичне 

моделювання процесу ранжування 

факторів / В. М. Сеньківський, І. В. 

Піх // Моделювання та інформаційні 

технології. Зб. наук. праць. Вип. № 69. 

– К. : ІПМЕ НАНУ, 2013. – С. 142-146. 

3 п. – 

1 навчальний посібник з грифом 

МОН України;  

Піх І.В, Сеньківський В.М. 

Інформаційні технології 

моделювання видавничих процесів.   

Навч. посібник. –УАД, 2013 р.–220 с. 

4 п. – 

7 захищених здобувачів на 

отримання наукового ступеня 

кандидата технічних наук 

(2011-2015 рр.); 

1. Гілета І.В. Інформаційна технологія 

проектування полос газетних видань. 

05.13.06 – інформаційні технології. – 

Львів: УАД, 2012. – 24 с. 

2. Кохан В.Ф. Моделі інформаційної 

технології прогнозування якості 

флексографічного друку. 05.13.06 – 

інформаційні технології. – Львів: 

УАД, 2013. – 24 с. 

3. Гургаль Н.С. Інформаційна 

технологія забезпечення якості УФ-

флексографічного друку етикеток на 

вуузькорулонних машинах. 05.13.06 – 

інформаційні технології. – Львів: 

УАД, 2014. – 24 с. 

4. Ратуушняк Ю.В. Інформаційна 

технологія проектування електронних 

видань для планшетних комп’ютерів. 

05.13.06 – інформаційні технології. – 

Львів: УАД, 2014. – 24 с. 

5. Голубник Т.С. Інформаційна 

технологія прогнозування якості 

проектування та реалізації 



монтажних– спусків книжкових 

видань. 05.13.06 інформаційні 

технології. –Львів: УАД, 2015.–24 с. 

6. Якимчук Б.Л. Інформаційна 

технологія побудови когнітивних 

моделей образів ситуацій і їх 

сприйняття в полі зору оператора. 

05.13.06 – інформаційні технології. – 

Львів: УАД, 2015. – 24 с. 

7. Петрів Ю.І. Інформаційна 

технологія прогнозування якості 

процесу виготовлення малооб’ємних 

видань на вкладально-швейно-

різальних агрегатах.  05.13.06 – 

інформаційні технології. – Львів: 

УАД, 2015. – 24 с. 

8 п. – 

член редакційних колегій наукових 

видань «Наукові записки», 

«Поліграфія і видавнича справа», 

«Квалілогія книги»; 

10 п. – 

завідувач кафедри 

інформаційних мультимедійних 

технологій; 

11 п. – 

член спеціалізованої вченої ради  

Д 35.101.01 в УАД; 

12 п. – 

докт. техн. наук, професор; 

6 Аналіз даних Піх Ірина 

Всеволодівна 

Доцент кафедри 

інформаційних 

мультимедійни

х технологій 

УПІ ім. Івана Федорова, 

1991 р., «Автоматизація і 

комплексна механізація 

процесів поліграфічного 

виробництва», інженер 

по автоматизації. 

Кандидат технічних 

наук, 01.05.04 – 

системний аналіз і 

теорія оптимальних 

рішень, доцент кафедри 

прикладної математики 

та комп’ютерних 

інформаційних систем, 

«Системний аналіз та 

оптимізація параметрів 

видань у видавничо-

поліграфічних 

процесах», доцент за 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 

кафедра АСУ, 

наказ №508 від 

30.11.11 термін 

стажування 

5.12.2011р.-

5.01.2012р., тема 

«Сучасні 

технології 

електронного 

видавництва» 

1п – 

 7 статей по Copernicus у тому числі: 

1. Піх І.В.. Інформаційні технології 

прогнозування та забезпечення якості 

видавничо-поліграфічних процесів /  

Б.В. Дурняк,  В.М. Сеньківський, І.В. 

Піх // Технологічні комплекси. Наук. 

журнал. Вип. № 1 (9). Луцьк : РВВ 

Луцького НТУ, 2014. С. 21-24 

2. Піх І.В. Нечітка база знань та нечіткі 

логічні рівняння у процесі реалізації 

монтажних спусків / В.М. 

Сеньківський., Т.С.Голубник  /Наукові 

записки. Наук. техн. зб. Вип. № 3 (48). 

Львів: УАД, 2014. С.111 -119 

Організація баз 

даних і баз знань 



кафедрою прикладної 

математики та 

комп’ютерних 

інформаційних систем 

3. Піх І.В. Проектування та розрахунок 

альтернативних варіантів реалізації 

технологічних процесів ./І.В. Піх, В.М. 

Сеньківський, Р.Р.Андріїв /Технологія і 

техніка друкарства. Зб. наук. праць. № 2 

(48). К.: ВПІ НТУУ «Київський 

політехнічний інститут», 2015. С 55-62 

4. Піх І.В. Структурно-функціональна 

модель інформаційної технології 

прогнозування якості проектування та 

реалізації монтажних спусків / В.М. 

Сеньківський, І.В. Піх, Т.С. Голубник, 

І.В. Калиній // Наукові записки. Наук. 

техн. зб. Вип. № 2 (51). Львів : УАД, 

2015. С. 7-13. 

2п. – 

20 наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України; 

1. Піх І.В.. Інформаційні технології 

прогнозування та забезпечення якості 

видавничо-поліграфічних процесів /  

Б.В. Дурняк,  В.М. Сеньківський, І.В. 

Піх // Технологічні комплекси. Наук. 

журнал. Вип. № 1 (9). Луцьк : РВВ 

Луцького НТУ, 2014. С. 21-24 

2. Піх І.В. Нечітка база знань та 

нечіткі логічні рівняння у процесі 

реалізації монтажних спусків / В.М. 

Сеньківський., Т.С.Голубник  

/Наукові записки. Наук. техн. зб. 

Вип. № 3 (48). Львів: УАД, 2014. 

С.111 -119 

3. Піх І.В. Проектування та розрахунок 

альтернативних варіантів реалізації 

технологічних процесів ./І.В. Піх, В.М. 

Сеньківський, Р.Р.Андріїв /Технологія і 

техніка друкарства. Зб. наук. праць. № 2 

(48). К.: ВПІ НТУУ «Київський 

політехнічний інститут», 2015. С 55-62 

4. Піх І.В. Структурно-функціональна 

модель інформаційної технології 

прогнозування якості проектування та 

реалізації монтажних спусків / В.М. 

Сеньківський, І.В. Піх, Т.С. Голубник, 



І.В. Калиній // Наукові записки. Наук. 

техн. зб. Вип. № 2 (51). Львів : УАД, 

2015. С. 7-13. 

5.Піх І.В.Вибір альтернативної системи 

для формування навчальних 

електронних ресурсів./ І.В. Піх,Р.Р. 

Андріїв/ Поліграфія і видавнича справа. 

№ 1 (69),  Львів: 2015. С. 69-76 8 с 

3 п. – 

навчальний посібник з грифом МОН 

України: 

Піх І.В, Сеньківський В.М. 

Інформаційні технології моделювання 

видавничих процесів.   

Навч. посібник. УАД, 2013 р.–220 с 

7 Методи 

наукових 

досліджень 

Хамула 

Орест  

Григорович 

 

Доцент кафедри 

інформаційних 

мультимедійни

х технологій 

Український 

поліграфічний інститут 

ім. Ів. Федорова, 1985 

рік, автоматизація і 

комплексна механізація 

процесів поліграфічного 

виробництва, інженер по 

автоматизації 

Кандидат технічних 

наук, 05.05.01 – 

машини і процеси 

поліграфічного 

виробництва, доцент 

кафедри електронних 

видань, «Розробка 

технології та засобів 

лазерного контролю 

вологості паперу і 

картону в процесі 

друкування 

Поліграфічна 

фірма 

«Літературна 

агенція 

Піраміда», 

наказ №421 

від 14.10.10. 

1п. – 

5 статей по Copernicus, 3 статті по 

РІНЦ у тому числі: 

Васюта С. П., Хамула О. Г. Влияние 

скорости чтения шрифта на удобство 

восприятия текста в электронных 

изданиях. Интернет – журнал: 

Науковедение. (ИГУПИТ) - №3 (16), 

2013. Режим доступу: 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.p

df 

3. Хамула О. Г., Васюта С. П., Яців 

М. Р. Построение математической 

модели иерархии критериев влияния 

на качество восприятия информации 

в электронных изданиях для детей с 

нарушениями зрения. Интернет – 

журнал: Науковедение. (ИГУПИТ) - 

№6 (25), 2014. Режим доступу: 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.p

df 

2п. – 

50 наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України; 

1.Хамула О.Г. Побудова 

математичної моделі ієрархії 

критеріїв впливу на якість 

сприйняття інформації в 

електронних виданнях / О.Г. Хамула 

Менеджмент 

інформаційної 

сфери 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.pdf


// Збірник наукових праць Інституту 

проблем моделювання в енергетиці 

ім. Г.Є. Пухова. Випуск 71. – Київ: 

ІПМвЕ ім. Г.Є. Пухова НАН У. 2014. 

– С. 110-118. 

2. Хамула О.Г. Оптимізація 

багаторівневої моделі факторів впливу 

на проектування композиційного 

оформлення електронного видання для 

дітей з вадами зору / О.Г. Хамула, С.П. 

Васюта, М.Р. Яців // Моделювання та 

інформаційні технології. Збірник 

наукових праць Інституту проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г.Є. 

Пухова. Випуск 73. – Київ: ІПМвЕ ім. 

Г.Є. Пухова НАН У. 2014. – С. 204-209. 

3. Хамула О.Г. Побудова 

математичної моделі ієрархії факторів 

впливу на якість проектування 

електронних видань для дітей з вадами 

зору / О.Г. Хамула, С.П. Васюта, М.Р. 

Яців // Наукові записки УАД, Науково-

технічний збірник. № 2 (51) – Львів: 

УАД, 2015, - С.21-28. 

4. Хамула О.Г. Порівняння відео-

форматів у мультимедійних виданнях / 

О.Г. Хамула, А.М. Терновий // 

Квалілогія книги. Науково-технічний 

збірник. № 2 (28) – Львів: УАД, 2015, - 

С.36-43. 

5. Хамула О.Г. Формування 

інноваційного UX концепту мобільного 

додатку для Android OS / О.Г. Хамула, 

Н.В. Сорока // Збірник наукових праць 

«Технологія і техніка друкарства»  

(Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут» (Київ, Україна). Випуск № 4 

(50), 2015. – Київ: 2015. – С.47-53. 

1 патент, 

2 свідоцтва на авторське право; 

3 п. – 

2 навчальних посібника з грифом 

МОН України; 

4 п. – 



2 захищених здобувача кандидата 

технічних наук 

8 п. – 

член редакційної колегії наукового 

видання «Мир науки» включеного в 

РІНЦ; 

10 п. – начальник навчального 

відділу академії 

8 Дизайн контенту Васюта Світлана 

Петрівна 

старший 

викладач 

Українська академія 

друкарства, 2006р., 

«Комп’ютеризовані 

технології та системи 

видавничо-

поліграфічних 

виробництв»,  

Кандидат технічних 

наук, 05.13.06 – 

Інформаційні 

технології; тема 

«Інформаційна 

технологія 

проектування шрифтів 

для електронних 

видань» 

Видавнича 

група «Життя» 

1.11.2015–

30.11.2015р. 

(№58, 

30.10.2015р.) 

1п. – 

1 стаття по Copernicus, 2 статті по 

РІНЦ у тому числі: 

Васюта С. П., Хамула О. Г. Влияние 

скорости чтения шрифта на удобство 

восприятия текста в электронных 

изданиях. Интернет – журнал: 

Науковедение. (ИГУПИТ) - №3 (16), 

2013. Режим доступу: 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.p

df 

3. Хамула О. Г., Васюта С. П., Яців 

М. Р. Построение математической 

модели иерархии критериев влияния 

на качество восприятия информации 

в электронных изданиях для детей с 

нарушениями зрения. Интернет – 

журнал: Науковедение. (ИГУПИТ) - 

№6 (25), 2014. Режим доступу: 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.p

df 

2п. – 

11 наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України: 

1. Васюта С. П. Альтернативні 

варіанти вибору графеми шрифту 

для електронних видань. / 

С. П. Васюта // Наукові записки 

УАД: наук.-техн. зб. – Львів : УАД, 

2013.– № 1 (42).– С. 79-82. 

2. Васюта С. П., Хамула О. Г. 

Влияние скорости чтения шрифта на 

удобство восприятия текста в 

электронных изданиях. Интернет – 

журнал: Науковедение. (ИГУПИТ) - 

№3 (16), 2013. Режим доступу: 

Інтелектуальна 

власність 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf


http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.p

df 

3. Хамула О. Г., Васюта С. П., Яців 

М. Р. Построение математической 

модели иерархии критериев влияния 

на качество восприятия информации 

в электронных изданиях для детей с 

нарушениями зрения. Интернет – 

журнал: Науковедение. (ИГУПИТ) - 

№6 (25), 2014. Режим доступу: 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.p

df 

4. Хамула О. Г., Васюта С. П., Яців 

М. Р. Оптимізація математичної 

моделі ієрархії критеріїв якості 

сприйняття інформації в 

електронних виданнях дітьми з 

вадами зору. Збірник наукових праць 

«Технологія і техніка друкарства»  

(Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут» (Київ, 

Україна). Випуск № 4 (46), 2014. – 

Київ: 2014. – С.14-20. 

5. Хамула О. Г., Васюта С. П., 

Яців М. Р. Побудова математичної 

моделі ієрархії факторів впливу на 

якість проектування електронних 

видань для дітей з вадами зору. 

Наукові записки УАД, Науково-

технічний збірник. № 2 (51) – Львів: 

УАД, 2015, - С.21-28. 

13п. – 

1 патент, 

1 свідоцтво на авторське право; 

15п. – 

наявність ступеня доктор філософії 

 

9 

 

 

 

Створення 

інтерактивних 

медіа 

 

Петяк  

Юрій  

Федорович  

старший 

викладач 

Українська академія 

друкарства,  1997р., 

спеціальність: 

Автоматизація 

технологічних процесів і 

виробництв, кваліфікація 

 ТзОВ 

«Домен-

Друк» 02.02-

02.03 2009р. 

(№18, 

30.01.2009р.) 

1п. – 

2 статті по Copernicus,  

1. Петяк Ю. Ф. Методика опитування 

експертів для виявлення факторів 

інформаційної безпеки мобільних 

пристроїв / Ю. Ф. Петяк // Наукові 

записки [Українська академія 

Архітектура 

розподілених 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.pdf


 

 

 

систем спеціаліста: інженер з 

автоматизації  

друкарства]. — 2015. — № 1 (50). — 

С. 29–34. 

2. Сеньківський В. М., Петяк Ю. Ф.. 

Синтез моделей пріоритетного 

впливу факторів на якість процесу 

створення програмного забезпечення 

мобільних пристроїв / В. М. 

Сеньківський, Ю. Ф. Петяк // 

Поліграфія і видавнича справа. — 

2016. — № 1 (71). — С. 83–97. 

2п. – 

5 наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України: 

1. Петяк Ю. Ф. Визначення терміну 

«електронні видання» / Ю. Ф. Петяк 

// Поліграфія і видавнича справа. — 

2011. — № 2 (54). — С. 184–187. 

2. Петяк Ю. Ф. Фактори 

інформаційної безпеки мобільних 

пристроїв / Ю. Ф. Петяк // Наукові 

записки [Українська академія 

друкарства]. — 2014. — № 4 (49). — 

С. 52–56. 

3. Петяк Ю. Ф. Методика опитування 

експертів для виявлення факторів 

інформаційної безпеки мобільних 

пристроїв / Ю. Ф. Петяк // Наукові 

записки [Українська академія 

друкарства]. — 2015. — № 1 (50). — 

С. 29–34. 

4. Петяк Ю. Ф. Модель факторів 

загроз інформаційній безпеці 

мобільних пристроїв / Ю. Ф. Петяк // 

Квалілогія книги. — 2015. — № 1 

(27). — С. 76–83. 

5. Сеньківський В. М., Петяк Ю. Ф.. 

Синтез моделей пріоритетного 

впливу факторів на якість процесу 

створення програмного забезпечення 

мобільних пристроїв / В. М. 

Сеньківський, Ю. Ф. Петяк // 

Поліграфія і видавнича справа. — 

2016. — № 1 (71). — С. 83–97. 

 



10 Системи 

комп’ютерного  

навчання 

Ратушняк Юрій 

Володимирович 

асистент Українська академія 

друкарства, 2009 р., за 

спеціальністю 

«Технологія електронних 

мультимедійних видань» 

Кандидат технічних 

наук, 05.13.06 – 

інформаційні 

технології; тема 

«Інформаційна 

технологія 

проектування 

електронних видань 

для планшетних 

комп’ютерів» 

 1п. – 

2 статті по Copernicus, 3 статті по 

РІНЦ у тому числі:  

1. Ратушняк Ю. В. Структура 

інформаційної технології проектування 

електронних видань для планшетних 

комп’ютерів [Текст] / Ю. В. Ратушняк // 

Технол. і техн. друкарства. — 2014. — 

№ 1 (43). — С. 49–61. — Бібліогр.: с. 

59–60 (9 назв). — ISSN 2077–7264. 

2. Ратушняк Ю. В. Метод розроблення 

концептуальних прототипів 

електронних видань для планшетних 

комп’ютерів [Текст] / Ю. В. Ратушняк // 

Технол. і техн. друкарства. — 2014. — 

№ 2 (44). — С. 59–72. — Бібліогр.: с. 

69–71 (19 назв). — ISSN 2077–7264. 

2п. – 

12 наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України: 

1. Ратушняк Ю. В. Синтез моделі 

критеріїв вибору мобільної 

апаратно‑програмної платформи в 

процесі проектування електронного 

видання для планшетного комп’ютера 

[Текст] / Ю. В. Ратушняк // Полігр. і 

вид. справа. — 2012. — № 3 (59). — С. 

42–52. — Бібліогр.: с. 144 (12 назв). — 

ISSN 0554–4866. 

2. Ратушняк Ю. В. Класифікація 

електронних видань для планшетних 

комп’ютерів [Текст] / Ю. В. Ратушняк // 

Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 

2012. — № 4 (41). — С. 165–176. — 

Бібліогр.: с. 175–176 (15 назв). — ISSN 

1998–6912. 

3. Ратушняк Ю. В. Функціональна 

модель процесу проектування 

електронних видань для планшетних 

комп’ютерів [Текст] / Ю. В. Ратушняк // 

Полігр. і вид. справа. — 2013. — № 1–2 

(61–62). — С. 41–51. — Бібліогр.: с. 49–

50 (25 назв). — ISSN 0554–4866. 

4. Ратушняк Ю. В. Структура 

Системи 

розпізнавання 

образів 



інформаційної технології проектування 

електронних видань для планшетних 

комп’ютерів [Текст] / Ю. В. Ратушняк // 

Технол. і техн. друкарства. — 2014. — 

№ 1 (43). — С. 49–61. — Бібліогр.: с. 

59–60 (9 назв). — ISSN 2077–7264. 

5. Ратушняк Ю. В. Метод розроблення 

концептуальних прототипів 

електронних видань для планшетних 

комп’ютерів [Текст] / Ю. В. Ратушняк // 

Технол. і техн. друкарства. — 2014. — 

№ 2 (44). — С. 59–72. — Бібліогр.: с. 

69–71 (19 назв). — ISSN 2077–7264. 

15п. – науковий ступінь доктора 

філософії 

Особи, які працюють за сумісництвом 

8 Проектування 

відео у 

мультимедійних 

системах 

Сабат  

Володимир 

Іванович  

Доцент кафедри 

інформаційних 

мультимедійних 

технологій 

ім. І. Франка, 1985, 

радіофізика і 

електроніка, 

радіофізик 

к.т.н., 05.13.06 — 

автоматизовані системи 

управління та 

прогресивні 

інформаційні 

технології, тема 

«Інформаційні 

технології 

семантичного захисту 

інформації в системах 

документообігу», 

доцент кафедри 

інформаційних 

мультимедійних 

технологій 

ТзОВ 

«Домен-

Друк» 4.05-

5.06 2012р. 

(№197, 

4.05.2012р.) 

2п. – 

15 наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України; 

1. Сабат В. І. Архітектура побудови 

семантичного WEB / В. І. Сабат, М. С. 

Анісімова // Моделювання та 

інформаційні технології. Збірник 

наукових праць, випуск 69, ІПМЕ 

ім. Г. Є. Пухова НАН України, К.: 

2013. – С. 219–223. 

2. Сабат В. І. Особливості захисту 

інформації в автоматизованих системах 

документообігу / В. І.  Сабат // Збірник 

наукових праць, випуск 70, ІПМЕ 

ім. Г. Є. Пухова НАН України. – К., 

2014. — С. 119–123. 

3. Сабат В. І. Аналіз ризиків в 

автоматизованих системах 

документообігу / В. І.  Сабат // 

Моделювання та інформаційні 

технології. Збірник наукових праць, 

випуск 73, ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН 

України, К.: 2014. – С. 198–204. 

4. Сабат В. І. Використання 

семантичних мереж для 

автоматизованих систем 

документообігу / В. І.  Сабат // 

Проектування 

аудіо у 

мультимедійних 

системах 



Моделювання та інформаційні 

технології. Збірник наукових праць, 

випуск 74, ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН 

України, К.: 2015. – С. 160–163. 

Сабат В. І. Способи захисту 

авторських прав документів в 

автоматизованих системах 

документообігу/ В. І.  Сабат // 

Моделювання та інформаційні 

технології. Збірник наукових праць, 

випуск 75, ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова 

НАН України, К.: 2015. — С. 151–

154. 

1 свідоцтва на авторське право; 

3п. –навчальний посібник – Дурняк 

Б.В., Тимченко О.В., Колодій Р.С., 

Сабат В.І. Інтернет-технології 

передавання мовних сигналів / Львів 

: УАД, 2010., – 256с.   

Монографія – Дурняк Б.В., Тимченко 

О.В., Пашкевич В.З.., Сабат В.І. 

Інформаційна технологія 

формування графічних засобів 

захисту документів / Львів : УАД, 

2011., – 152с. 

10 п. – 

заступник  секретаря приймальної 

комісії УАД. 

 

 

 

Керівник проектної групи __________________________    О.В. Тимченко  
      (підпис)    (ініціали, прізвище) 

 

 

 

Ректор __________________________________________    Б.В. Дурняк  
      (підпис)    (ініціали, прізвище) 

 



_________ 

Примітки: 1. Відповідність спеціальності викладача навчальній дисципліні визначається відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу 

освіту або про науковий ступінь, або про вчене звання або науковою спеціальністю, або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не 

менше п’яти років, або проходженням відповідного науково-педагогічного стажування тривалістю не менше шести місяців та наявністю 

трьох одноосібних публікацій з цієї навчальної дисципліни у рецензованих закордонних або фахових наукових виданнях України, або 

виданого підручника чи навчального посібника з цієї навчальної дисципліни згідно з вимогами МОН. 

2. Під час розрахунку показників, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 4 для початкового, першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівня для спеціальностей галузей знань 01 “Освіта”, 02 “Культура і мистецтво”, 19 “Архітектура та будівництво”, звання 

“народний артист”, “народний художник”, “народний архітектор”, “заслужений тренер” прирівнюються до вченого звання професора, звання 

“заслужений артист”, “заслужений художник”, “заслужений архітектор”, “заслужений майстер спорту”, “заслужений майстер народної 

творчості України” — вченого звання доцента. 

3. У підпункті 2 пункту 4 до докторів наук прирівнюються науково-педагогічні працівники з науковим ступенем доктора філософії 

(кандидата наук) за умови наявності у них п’яти статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН. 

4. У пункті 5: 

визнаним професіоналом з досвідом дослідницької роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не 

менше десяти років стажу наукової роботи на посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній навчальній дисципліні; 

визнаним професіоналом з досвідом управлінської роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не 

менше десяти років стажу роботи на посадах керівників (заступників керівників) підприємств (організацій та установ), їх підрозділів, які 

передбачають безпосереднє керівництво працівниками, які виконують роботу за професіями, що відповідають або є спорідненими за змістом 

відповідній навчальній дисципліні; 

визнаним професіоналом з досвідом інноваційної роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не 

менше десяти років стажу роботи, спрямованої на створення об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, сортів рослин, порід тварин, 

наукових відкриттів, комп’ютерних програм, компіляції даних (баз даних), їх використання і комерціалізацію; 

визнаним професіоналом з досвідом творчої роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не менше 

десяти років стажу роботи, спрямованої на створення об’єктів права інтелектуальної власності (літературний твір, переклад літературного 

твору, твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, скульптурний, графічний, фотографічний твір, твір дизайну, 

музичний твір, аудіо- та відеотвори, передачі (програми) організацій мовлення, медіатвір, сценічна постановка, кінотвір, анімаційний твір, 

аранжування твору, рекламний твір), їх використання і комерціалізацію; 

визнаним професіоналом з досвідом практичної роботи за фахом вважається науково-педагогічний (педагогічний) працівник, який має не 

менше десяти років стажу трудової діяльності за основним місцем роботи за професіями, що відповідають або є спорідненими за змістом 

відповідній навчальній дисципліні. До цього стажу включається також робота на посадах керівників (заступників керівників) підприємств 



(організацій та установ), їх підрозділів, яка передбачає безпосереднє керівництво працівниками, які виконують роботу за професіями, що 

відповідають або є спорідненими за змістом відповідній навчальній дисципліні. 

5. У пункті 6 для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника використовуються такі 

показники: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН; 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень; 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або 

вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском); 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 

5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 

6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний 

рік; 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних 

комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України; 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання; 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 

студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, 

Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; 

виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 



установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради; 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора; 

13) наявність авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення; 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу вищу 

освіту; 

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою, або 

виконання обов’язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди  України з видів спорту; 

6. Ліцензіат забезпечує виконання вимог, передбачених у: 

пунктах 4 і 5, — вперше за результатами виконання освітньої програми, далі — постійно під час виконання освітньої програми; 

пунктах 6—8, — постійно під час виконання освітньої програми. 

7. Заклад освіти забезпечує проведення для іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну з метою навчання, тестових 

випробувань на знання ними української мови або іншої мови, яка використовується в освітньому процесі. 

Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, які забезпечують провадження освітньої діяльності іншою, крім української та російської, 

мовою, повинні мати сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на  рівні не нижче В2) або кваліфікаційні 

документи, пов’язані з використанням іноземної мови. 

 

 



2.3. Якісний склад випускової кафедри інформаційних мультимедійних технологій  

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» другого (магістр) рівня 

 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних 

годин) 

Посада 

(для 

сумісник

ів місце 

основної 

роботи, 

посада) 

Назва 

закладу,  

який 

закінчив,  

рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Науковий ступінь, 

шифр і назва 

наукової 

спеціальності, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(відділом тощо) 

присвоєно, тема 

дисертації 

Підвищення 

кваліфікації (назва 

організації, де 

відбувалося 

підвищення 

кваліфікації, 

кафедра, дата, вид, 

тема, документ) 

Наукова діяльність за останні         

5 років (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

студентською науковою роботою, 

їх рівень та ефективність) 

1 2 3 3 5 6 7 

Сеньківський 

Всеволод 

Миколайович 

 

Комп’ютерні 

видавничі 

технології – 18; 

Математичне 

моделювання 

систем і 

процесів – 18; 

Математичне 

моделювання і 

програмне 

забезпечення – 

34; 

Моделювання 

технічних 

систем – 17; 

Моделювання 

інформаційних 

систем – 18; 

Комп’ютерна 

підготовка 

видавничих 

оригіналів – 28 

Професор 

Завідувач 

 кафедри 

інформацій

них 

мультимеді

йних 

технологій 

Львівський 

державний 

університет ім. 

Ів. Франка, 1969, 

«Математика, 

обчислювальна 

математика», 

математик-

обчислюач 

Докт. техн. наук,  

05.05.01 – Машини, 

агрегати і процеси 

поліграфічного 

виробництва, 

«Методологія 

проектування систем 

комп’ютерного 

підготування 

видань», професор за 

кафедрою прикладної 

математики та 

комп’ютерних 

інформаційних 

систем 

ТзОВ «Домен-Друк»  

Програма стажування, 

тема «Технологія 

виробництва 

поліграфічної продукції». 

5.12.2011 р.-5.01 2012 р. 

(№ 508, 30.11.2011 р.) 

1. Vyacheslav Repeta / Definition of Quality 

Criteria of the Technological Process of 

Narrow Web UV-Printing // Vyacheslav 

Repeta, Vsevolod Senkivskyy, Natalia 

Gurgal,  Volodymyr Shybanov // 

JOURNAL OF GRAPHIC ENGINEERING 

AND DESIGN. 2013. Vol. 4. №2. Р. 7-12. 

(indexed in DOAJ).  

2. Сеньківський В.М. Математична 

модель алгоритму привідного верстання 

газетної публікації / В.М. Сеньківський, 

І.В. Гілета // Технологія і техніка 

друкарства. Зб. наук. праць. № 1 (35). К. : 

ВПІ НТУУ «Київський політехнічний 

інститут», 2012. С. 46-54. 

3. Дурняк Б.В. Інформаційні технології 

прогнозування та забезпечення якості 

видавничо-поліграфічних процесів /  Б.В. 

Дурняк,  В.М. Сеньківський, І.В. Піх // 

Технологічні комплекси. Наук. журнал. 

Вип. № 1 (9). Луцьк : РВВ Луцького 

НТУ, 2014. С. 21-24. 

4. Сеньківський В.М. Побудова функцій 



належності факторів якості формування 

монтажних спусків / В.М. Сеньківський, 

І.В. Піх, Т.С. Голубник, Ю.І. Петрів // 

Технологія і техніка друкарства. Зб. наук. 

праць. № 3 (45). К. : ВПІ НТУУ 

«Київський політехнічний інститут», 

2014. С. 20-29. 

5. Сеньківський В.М. Структурно-

функціональна модель інформаційної 

технології прогнозування якості 

проектування та реалізації монтажних 

спусків / В.М. Сеньківський, І.В. Піх, 

Т.С. Голубник, І.В. Калиній // Наукові 

записки. Наук. техн. зб. Вип. № 2 (51). 

Львів : УАД, 2015. С. 7-13. 

 

Робота з аспірантами: підготовлені і 

захищені кандидатські дисертації: 

1. Гілета І.В. Інформаційна технологія 

проектування полос газетних видань. 

05.13.06 – інформаційні технології. – 

Львів: УАД, 2012. – 24 с. 

2. Кохан В.Ф. Моделі інформаційної 

технології прогнозування якості 

флексографічного друку. 05.13.06 – 

інформаційні технології. – Львів: УАД, 

2013. – 24 с. 

3. Гургаль Н.С. Інформаційна технологія 

забезпечення якості УФ-

флексографічного друку етикеток на 

вуузькорулонних машинах. 05.13.06 – 

інформаційні технології. – Львів: УАД, 

2014. – 24 с. 

4. Ратуушняк Ю.В. Інформаційна 

технологія проектування електронних 

видань для планшетних комп’ютерів. 

05.13.06 – інформаційні технології. – 

Львів: УАД, 2014. – 24 с. 

5. Голубник Т.С. Інформаційна 

технологія прогнозування якості 



проектування та реалізації монтажних 

спусків книжкових видань. 05.13.06 – 

інформаційні технології. – Львів: УАД, 

2015. – 24 с. 

6. Якимчук Б.Л. Інформаційна технологія 

побудови когнітивних моделей образів 

ситуацій і їх сприйняття в полі зору 

оператора. 05.13.06 – інформаційні 

технології. – Львів: УАД, 2015. – 24 с. 

7. Петрів Ю.І. Інформаційна технологія 

прогнозування якості процесу 

виготовлення малооб’ємних видань на 

вкладально-швейно-різальних агрегатах.  

05.13.06 – інформаційні технології. – 

Львів: УАД, 2015. – 24 с. 

Огірко Ігор 

Васильович 

 

«Прикладна 

математика» 

«Інформатика 

для аспірантів» 

Мережеві  

технології 

Управління 

проектами 

Методи і 

техніка 

штучного 

інтелекту 

Теорія 

нечітких 

множин 

ІТ  в практиці 

наукових 

досліджень - 

спеціальність 

“Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою”  

Комп'ютерне 

моделювання в 

Професор 

кафедри 

інформацій

них 

мультимеді

йних 

технологій 

Львівський 

університет імені 

Івана Франка, 

(1974) , 

спеціальність 

математика, 

кваліфікація за 

дипломом 

«Прикладна 

математика» 

Доктор фізико-

математичних наук 

механіка 

деформованого 

твердого тіла 

01.02.04 

Професор 

по кафедрі 

прикладної 

математики 

тема докторської 

дисертації Огирко И. 

В. Расчет и 

оптимизация 

термоупругого 

состояния тел с 

учетом 

геометрической и 

физической 

нелинейности : дис. 

на соиск. учен. степ. 

д-ра физ.-мат. наук : 

(01.02.04) / Казан. гос. 

ун-т им. — Казань, 

1989.. 

У період з 25.02.2013р. до 

25.03.2013р. був на 

стажуванні без відриву 

від виробництва на 

підприємстві «Домен-

Друк». Тема- 

Інформаційні технології 

друку. Звіт про 

виконання програми 

стажування є у 

навчальній частиніУАД. 

зазначати тільки один 

захід професійного 

підвищення кваліфікації 

за останні 5  років 

1. Огірко І., Ясінський М.,. Інформаційна 

технологія і математична модель 

створення графічних засобів захисту 

цінних паперів і документів з 

використанням 3D-голограми.- 

Комп'ютерні технології друкарства, 2015 

с .90-101 

2. Огірко І.В., Ясінський М. 

Ф.,.Діагностування тріщин конструкцій 

за допомогою нечітких баз знань. 

Дніпропетровський Національний 

Університет. Збірник -Вібрація в техніці 

та технологіях.Тези 

доповідей.Дніпропетровськ .2015.с 29-31. 

3. Кунченко-Харченко В. І., Огірко І. В. 

Оптимізація пошукової моделі відбору 

даних з використанням Кu 

простору.Збірник “Обробка сигналів і 

негаусівських процесів”.Праці V 

міжнародної науково-практичної 

конференції.Черкаський державний 

технологічний університет.2015.с 49-56. 

4.Kucherov D.P., Ohirko I.V., Neural 

Network technologies for recognition 

characters. Electronics and control systems. 



менеджмент 

спеціальність 

“Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою”  

 

"National Aviation University"– № 4 (46). – 

2015. – P. 65-71. 

5.  Огірко І. В. Жорсткі і м'які 

математичні моделі та їх застосування // 

Наукові записки Української академії 

друкарства. Серія: Технічні науки. — 

2015. — № 1. — С. 102—117. 

Керівник-  Пілат О. Ю. Інформаційна 

технологія оцінювання якості веб-сайтів.: 

Автореферат дисертації.: 2015 Львів УАД 

-Інформаційні технології   05.13.06  

Науково-дослідна робота 

Керівництво студентською науковою 

роботою -Гурток Прикладна математика і 

управління проектами 

Хамула 

Орест 

Григорович 

 

Основи 

видавничої 

справи – 18; 

Менеджмент 

інформаційних 

ресурсів – 18; 

Комп’ютерно-

інформаційні 

технології - 146 

доцент Український 

поліграфічний 

інститут ім. ів. 

Федорова, 

1985р., 

за спеціальністю 

«Автоматизація і 

комплексна 

механізація 

процесів 

поліграфічного 

виробництва», 

інженер по 

автоматизації 

Кандидат технічних 

наук, 05.05.01. – 

машини і процеси 

поліграфічного 

виробництва; тема 

«Розробка технології 

та засобів лазерного 

контролю вологості 

паперу і картону в 

процесі друкування», 

доцент кафедри 

«Електронних 

видань» 

Львівський національний 

університет ім.. Івана 

Франка, кафедра 

бібліотекарства та 

бібліографії, наказ № В-

438 від 19.05.2015р. 

термін стажування 

18.05.2015р.-19.06.2015р., 

тема «ознайомлення з 

сучасними методами 

викладання 

інформаційних дисциплін 

в провідних ВНЗ 

України», ДОВІДКА  про 

проходження стажування 

№2954-В від 22.06.2015р. 

1. Хамула О.Г. Побудова математичної 

моделі ієрархії критеріїв впливу на якість 

сприйняття інформації в електронних 

виданнях / О.Г. Хамула // Збірник 

наукових праць Інституту проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г.Є. 

Пухова. Випуск 71. – Київ: ІПМвЕ ім. 

Г.Є. Пухова НАН У. 2014. – С. 110-118. 

2. Хамула О.Г. Оптимізація 

багаторівневої моделі факторів впливу на 

проектування композиційного 

оформлення електронного видання для 

дітей з вадами зору / О.Г. Хамула, С.П. 
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УАД, Науково-технічний збірник. № 2 



(51) – Львів: УАД, 2015, - С.21-28. 

4. Хамула О.Г. Порівняння відео-

форматів у мультимедійних виданнях / 

О.Г. Хамула, А.М. Терновий // Квалілогія 

книги. Науково-технічний збірник. № 2 
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Гілета, Ю. І. Петрів // Технологічні 

комплекси (Луцький НТУ). – 2014. – № 

1(9). – С. 32–37.  

2. Архітектурні аспекти аналізу якості 

електронних  видань / І. В. Гілета // 

Наукові записки (Укр. акад. 

друкарства). – 2015. – № 2(51). – С. 29–

34.  

3. Моделі планування навчального 

процесу спеціальності вищого 

навчального закладу / І. В. Гілета // 

Поліграфія і видавнича справа (Укр. 

акад. друкарства). – 2015. – №1 (69). – 

С. 11–17.  

4. Моделі прийняття рішень при 

проектуванні електронного видання / І. 

В. Гілета,  Б. В. Дурняк, В. М. 



Сеньківський, О. В. Литовченко // 

Поліграфія і видавнича справа (Укр. 

акад. друкарства). – 2015. – №1 (69). – 

С. 77–84. 

5. Загальна схема інформаційної 

технології проектування газетної 

полоси / І. В. Гілета // Квалілогія книги 

(Укр. акад. друкарства). – 2015. – №1 

(27). – С. 71 – 75. 

Ратушняк Юрій 

Володимирович 

 

Опрацювання 

мультимедійно

ї інформації – 

36 

асистент Українська 

академія 

друкарства, 2009 

р., за 

спеціальністю 

«Технологія 

електронних 

мультимедійних 

видань»  

Кандидат технічних 

наук, 05.13.06 – 

інформаційні 

технології; тема 

«Інформаційна 

технологія 

проектування 

електронних видань 

для планшетних 

комп’ютерів» 

 1. Ратушняк Ю. В. Синтез моделі 

критеріїв вибору мобільної 

апаратно‑ програмної платформи в 

процесі проектування електронного 

видання для планшетного комп’ютера 

[Текст] / Ю. В. Ратушняк // Полігр. і вид. 

справа. — 2012. — № 3 (59). — С. 

42‑ 52. — Бібліогр.: с. 144 (12 назв). — 

ISSN 0554‑ 4866. 

2. Ратушняк Ю. В. Класифікація 

електронних видань для планшетних 

комп’ютерів [Текст] / Ю. В. Ратушняк // 

Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 

2012. — № 4 (41). — С. 165‑ 176. — 

Бібліогр.: с. 175‑ 176 (15 назв). — ISSN 

1998‑ 6912. 

3. Ратушняк Ю. В. Функціональна модель 

процесу проектування електронних 

видань для планшетних комп’ютерів 

[Текст] / Ю. В. Ратушняк // Полігр. і вид. 

справа. — 2013. — № 1‑ 2 (61‑ 62). — 

С. 41‑ 51. — Бібліогр.: с. 49‑ 50 (25 

назв). — ISSN 0554‑ 4866. 

4. Ратушняк Ю. В. Структура 

інформаційної технології проектування 

електронних видань для планшетних 

комп’ютерів [Текст] / Ю. В. Ратушняк // 

Технол. і техн. друкарства. — 2014. — № 

1 (43). — С. 49‑ 61. — Бібліогр.: с. 

59‑ 60 (9 назв). — ISSN 2077‑ 7264. 



5. Ратушняк Ю. В. Метод розроблення 

концептуальних прототипів електронних 

видань для планшетних комп’ютерів 

[Текст] / Ю. В. Ратушняк // Технол. і 

техн. друкарства. — 2014. — № 2 (44). — 

С. 59‑ 72. — Бібліогр.: с. 69‑ 71 (19 

назв). — ISSN 2077‑ 7264. 

Литовченко 

Олег 

Віталійович 

 

 

Електронний  

текст – 36; 

 

Мережеві  

технології – 36; 

 

Комп’ютерна 

типографіка і 

дизайн – 36; 

 

Комп’ютерна 

підготовка 

видавничих 

оригіналів – 17 

Старший 

викладач 

Українська 

академія 

друкарства, 

2006р., 

«Комп’ютерно-

інтегровані 

технологічні 

процеси і 

виробництва» 

Кандидат технічних 

наук, 05.13.06 – 

інформаційні 

технології, 

«Інформаційна 

технологія 

автоматизованого 

підготування 

зображень 

просторових моделей 

молекул» 

Видавнича група «Життя» 

1.11.2015–30.11.2015р. 

(№58, 30.10.2015р.) 

2. Моделі планування навчального 

процесу спеціальності вищого 

навчального закладу / Б. В.Дурняк, В. 

М. Сеньківський, І. В. Гілета, О. В. 

Литовченко. // Поліграфія і видавнича 

справа (Укр. акад. друкарства). – 2015. 

– № 1 (69). – С. 11–17. 

3. Алгоритм імітаційної моделі оціню-

вання якості реалізації монтажних 

спусків / [В. М. Сеньківський, І. В. 

Піх, О. В. Литовченко та ін.]. // Нау-

кові записки (Укр. акад. друкарства). 

Серія : Технічні науки. – 2015. – № 1 

(50). – С. 7–15. 

Васюта Світлана 

Петрівна 

 

Основи 

комп’ютерно-

інформаційних 

технологій –35; 

Комп’ютерно-

інформаційні 

технології – 52; 

Видавничо-

поліграфічні 

технології – 36. 

старший 

викладач 

Українська 

академія 

друкарства, 

2006р., 

«Комп’ютеризов

ані технології та 

системи 

видавничо-

поліграфічних 

виробництв»,  

Кандидат технічних 

наук, 05.13.06 – 

Інформаційні 

технології; тема 

«Інформаційна 

технологія 

проектування 

шрифтів для 

електронних видань» 

Видавнича група «Життя» 

1.11.2015–30.11.2015р. 

(№58, 30.10.2015р.) 

1. Васюта С. П. Альтернативні 

варіанти вибору графеми шрифту для 

електронних видань. / С. П. Васюта // 

Наукові записки УАД: наук.-техн. зб. – 

Львів : УАД, 2013.– № 1 (42).– С. 79-

82. 

2. Васюта С. П., Хамула О. Г. Влияние 

скорости чтения шрифта на удобство 

восприятия текста в электронных 

изданиях. Интернет – журнал: 

Науковедение. (ИГУПИТ) - №3 (16), 

2013. Режим доступу: 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf 

3. Хамула О. Г., Васюта С. П., Яців М. 

Р. Построение математической модели 

иерархии критериев влияния на 

качество восприятия информации в 

электронных изданиях для детей с 

нарушениями зрения. Интернет – 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn313.pdf


журнал: Науковедение. (ИГУПИТ) - 

№6 (25), 2014. Режим доступу: 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.pdf 

4. Хамула О. Г., Васюта С. П., Яців М. 

Р. Оптимізація математичної моделі 

ієрархії критеріїв якості сприйняття 

інформації в електронних виданнях 

дітьми з вадами зору. Збірник 

наукових праць «Технологія і техніка 

друкарства»  (Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут» (Київ, 

Україна). Випуск № 4 (46), 2014. – 

Київ: 2014. – С.14-20. 

5. Хамула О. Г., Васюта С. П., 

Яців М. Р. Побудова математичної 

моделі ієрархії факторів впливу на 

якість проектування електронних 

видань для дітей з вадами зору. 

Наукові записки УАД, Науково-

технічний збірник. № 2 (51) – Львів: 

УАД, 2015, - С.21-28. 

Петяк Юрій 

Федорович 

 старший 

викладач 

Українська 

академія 

друкарства,  

1997р., 

спеціальність: 

Автоматизація 

технологічних 

процесів і 

виробництв, 

кваліфікація 

спеціаліста: 

інженер з 

автоматизації  

 ТзОВ «Домен-Друк» 

02.02-02.03 2009р. (№18, 

30.01.2009р.) 

1. Петяк Ю. Ф. Визначення терміну 

«електронні видання» / Ю. Ф. Петяк // 

Поліграфія і видавнича справа. — 

2011. — № 2 (54). — С. 184–187. 

2. Петяк Ю. Ф. Фактори інформаційної 

безпеки мобільних пристроїв / Ю. Ф. 

Петяк // Наукові записки [Українська 

академія друкарства]. — 2014. — № 4 

(49). — С. 52–56. 

3. Петяк Ю. Ф. Методика опитування 

експертів для виявлення факторів 

інформаційної безпеки мобільних 

пристроїв / Ю. Ф. Петяк // Наукові 

записки [Українська академія 

друкарства]. — 2015. — № 1 (50). — С. 

29–34. 

4. Петяк Ю. Ф. Модель факторів загроз 

інформаційній безпеці мобільних 

http://naukovedenie.ru/PDF/30tvn614.pdf


пристроїв / Ю. Ф. Петяк // Квалілогія 

книги. — 2015. — № 1 (27). — С. 76–

83. 

5. Сеньківський В. М., Петяк Ю. Ф.. 

Синтез моделей пріоритетного впливу 

факторів на якість процесу створення 

програмного забезпечення мобільних 

пристроїв / В. М. Сеньківський, Ю. Ф. 

Петяк // Поліграфія і видавнича 

справа. — 2016. — № 1 (71). — С. 83–

97. 
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2.4. Інформація про завідувача випускової кафедри 

зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» другого (магістр) рівня 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно, 

категорія, педагогічне звання 

Педагогічний 

(науково-

педагогічний) 

стаж (повних 

років) 

Інформація про 

попередню роботу 

(період (років), 

найменування 

організації, займана 

посада) 

Примітка (з якого часу 

працює у закладі 

освіти за основним 

місцем роботи або 

сумісництвом) 

Сеньківський 

Всеволод 

Миколайович 

Львівський державний 

університет ім. Ів. Франка, 

1969, «Математика, 

обчислювальна 

математика», математик-

обчислюач 

Докт. техн. наук,  

05.05.01 – Машини, агрегати і процеси 

поліграфічного виробництва, 

«Методологія проектування систем 

комп’ютерного підготування видань», 

професор за кафедрою прикладної 

математики та комп’ютерних 

інформаційних систем 

46 1970–1986 рр.. ст. наук. 

співробітник, зав. 

відділом УкрНДІПП 

1986р. 
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3. ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

3.1. Інформація про забезпеченість приміщеннями для проведення 

навчальних занять, контрольних заходів та іншими приміщеннями та їх 

обладнання 

 

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів кафедри  

 

інформаційних мультимедійних технологій 

(назва  кафедри) 

 

№ 

з/п 

Назва лабораторій, 

спеціалізованих 

кабінетів, площа 

Назва дисципліни за навчальним 

планом 

Наявне технічне 

забезпечення (обладнання) 

1 2 3 4 

1 
Комп’ютерний клас 419, 

64 м2 

Моделювання інформаційних систем  

Математичне моделювання систем і 

процесів  

Технологія електронних видань 

Проектування електронних видань 

Електронна книга 

Мультимедійні  видання 

Комп'ютеризація художньо-

видавничого процесу 

Інформаційна безпека ЕР  

Опрацювання аудіо та відеоінформації 

Видавничо-поліграфічні технології 

Мультимедійне видавництво 

Інфраструктура комп’ютерних 

технологій 

13  персональних 

комп’ютерів   Celeron E 

3200 2,4 ГГц,  2 Гб,  

320 Гб. 

Проектор Epson EB-S92 

Акустична система P&D HT 

475 

Інтерактивна дошка 

SmartTech  

SB 475 

2 
Лабораторія кафедри 

ІМТ 419а , 38 м2 

Магістерське і дипломне 

проектування 

Науково-дослідна робота студентів та 

аспірантів 

2 2 персональних 

комп’ютерів    AMD Athlon 

64 X2, ATI Radeon 2600 

PRO, 2,5 ГГц, 1 Гб, 250 Гб. 

3 Pentium 4 CPU 2,66 ГГц, 

1,25 Гб, Radeon X600Pro, 40  

Гб 

Друкарки:  

Canon LaserShot LBP-1120 

HP ColorLaserJet 2605 

Сканер  HP ScanJet G3010 

Багатофункційний пристрій 

LaserBase MF3110 

Цифрова фотокамера - 

Olympus C2020 

Цифрова відеокамера - 

SONY DCR-DVD101E 
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3.2. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання 

навчальних планів» 

 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її площа 

Найменування 

навчальної 

дисципліни  

Модель і марка 

персональних 

комп’ютерів, їх кількість 

Найменування 

пакетів 

прикладних 

програм (у тому 

числі 

ліцензованих) 

Доступ до 

Інтернету, 

наявність 

каналів 

доступу (так/ні) 

Лабораторія  

комп’ютерного 

аналізу (ауд. 47)   – 

49,8 м2 

 

Системний аналіз 

та технологічне 

прогнозування 

Апаратні та 

програмні засоби 

для опрацювання 

експериментальн

их даних 

Формати даних 

інформаційних 

потоків у 

видавничо-

поліграфічних 

виробництвах 

Комп`ютер Intel (R) Pentium( 

R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs), 

Radeon X1300 Series 256 MB, 

DDR2 512MB, 160GB, 

DVD±RW – 2 шт. 

Комп`ютер Intel (R) Celeron 

(R) CPU 1.80GHz, Intel (R) 

82845G/GL Chip 64 MB, 

DDR 256MB, 40GB, CD-

ROM 

Комп`ютер AMD 

Sempron(tm) Processor LE-

1640,  MMX,  3DNow, 

~2.6GHz, VIDIA GeForce 

6150SE nForce 430 256 MB, 

DDR2 512MB, 160GB, 

DVD±RW – 1 шт.  

Комп`ютер Intel (R) Core 

(TM) 2 Duo CPU E4500 @ 

2.20 GHz, 2.00 GB, 

DVD±RW – 4 шт. 

Монітор 17" SAMSUNG 753 

DF/DFX — 5 шт. 

Монітор 17" Fujitsu Siemens 

computers – 4 шт. 

Копіювальний апарат KMA 

Develop Ineo 164 

Пристрій для визначення 

експлуатаційних 

властивостей Sigloch 

Mashinenbay 

Принтер Heidelberg Linoscan 

1200 

Принтер Hp Deskjet F380  

Microsoft Office 

2010; 

 ABBYY 

FineReader 11;  

WinRAR 4.20; 

Adobe Reader 10.1; 

Ahead Nero 9; 

Total Commander 

7.0.; 

Adobe Photoshop 

CS6 Extended; 

CorelDraw Graphics 

Suite X6; 

AutoCAD 2012; 

T-FLEX CAD 12 

MathCAD 14.0; 

Statistica 8.0 

AIDA 64 Extreme 

Edition. 

Acronis True Image 

Home 2012; 

Partition Magic 8 

Pro. 

MATLAB R2011 

 

так 
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3.3. Інформація про соціальну інфраструктуру 

 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури  

(показника, нормативу) 
Кількість 

Площа 

(кв. 

метрів) 

1. Гуртожитки для студентів 2 14874 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку  11,4 

3. Їдальні та буфети 3 429,4 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах  2,9  

5. Актові зали 1 196 

6. Спортивні зали 6 2800 

7. Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди: 

стадіони 

спортивні майданчики 

корти 

тощо 

 

1 

3 

- 

- 

 

4050 

880 

 

 

  9. Студентський палац (клуб) 1 600 

10. Інші - - 
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4. ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
 

4.1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін 

 

Найменування 

навчальної дисципліни 

згідно з навчальним 

планом 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

Навчаль-

ного 

контенту 

планів 

практичних 

(семінар-

ських) 

занять 

завдань для 

лабора-

торних робіт 

завдань 

для 

самостій-

ної роботи 

студентів 

питань, задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплексної 

контрольної 

роботи 

Іноземна мова 

ділового 

спрямування 

+ +  + + + 

Педагогіка вищої 

школи  
+ +  + + + 

Методи і засоби 

візуалізації даних 
+  + + + + 

Математичні 

методи 

дослідження 

операцій 

+ +  + + + 

Моделі і методи 

прийняття рішень 
+ +  + + + 

Аналіз даних +  + + + + 

Мультимедійне 

видавництво 

 

+  + + + + 

Електронні ЗМІ +  + + + + 

Створення 

інтерактивних 

медіа 

+  + + + + 

Проектування 

відео у 

мультимедійних 

системах 

+  + + + + 

Проектування 

аудіо у 

мультимедійних 

системах 

+  + + + + 

Методи наукових 

досліджень 
+  + + + + 



 

Системи 

комп’ютерного 

навчання 

+  + + + + 

Моделювання 

інформаційних 

систем і процесів 

+ +  + + + 

Організація баз 

даних і баз знань 
+  + + + + 

Системи 

розпізнавання 

образів 

+  + + + + 

Дизайн контенту +  + + + + 

Опрацювання 

природної мови  
+  + + + + 

Архітектура 

розподілених 

систем 

+  + + + + 

Системи 

формування 

наукових 

публікацій 

+  + + + + 

Інтелектуальна 

власність 
+ +  + + + 

Менеджмент 

інформаційної 

сфери 

+ +  + + + 

 

4.2. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

 

Найменування 

практики 

Семестр, в 

якому 

передбачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(тижнів) 

Інформація 

про наявність 

програм 

практик 

(“+” або “-”) 

Наймену-

вання бази для 

проход-ження 

практики 

Інформація про 

наявність угод про 

проходження 

практик (дата, 

номер, строк дії) 

Педагогічна 5 2 + 

ЛВПУ №20 

Комп’ютерних 

технологій та 

будівництва 

Протокол №25  

від 28.12.2015р. 

Педагогічна 5 2 + 

НУ «Києво-

могилянська 

академія» 

Протокол №19  

від 13.01.2013р. 
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5. ВІДОМОСТІ  

про інформаційне забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

5.1. Інформація про наявність бібліотеки 

 

Найменування 

бібліотеки 

Площа 

(кв. 

метрів) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Площа читального 

залу (кв. метрів), 

кількість місць 

Примітка 

Бібліотека 

Української академії 

друкарства 

815 367093 270 / 120 

наявна 

електронна 

бібліотека 
 

 

5.2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою 

та іншою навчальною літературою 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Автор 

підручника 

(навчального 

посібника 

тощо) 

Найменування 

підручника 

(навчального 

посібника 

тощо) 

Найменування 

видавництва, 

рік видання 

Кількість 

примір-

ників 

Іноземна мова  

 

Кулiш Л.Ю., 

Друянова Е.О.,  

Мотова В.Л.  

Прискорений курс 

англiйської мови 

К.: Вища школа, 

1991, укр.  29 

С. В. Дорда,  

Р. В. Миленкова, 

 Л. І. Клочко  

Англійська мова для 

ділового 

спілкування = 

English for business 

communication  

Суми : ДВНЗ 

“УАБС НБУ”, 2011.  

15 

 О. І. Лещенко,  

А. О. Ходцева  

 

Практична 

граматика ділової 

англійської мови = 

Business English 

Grammar in Use 

Суми : ДВНЗ 

“УАБС НБУ”, 2011. 

– Частина IІ.  15 

Ятель Г.П., 

Князевський Б.М., 

Кузик Ф.К. 

Англiйська мова 

(підручник) 

        

2-е вид., перероб/ 

К.: Вища 

школа,1993, укр. 

16 

Педагогіка вищої школи 

 

Системи формування 

наукових публікацій 

 

 

Буйницька О.П. 

Інформаційні 

технології та 

технічні засоби  

Київ: «Центр 

учбової літератури», 

-  2012р. 

10 

Жарких Ю.С.,  

Лисоченко С.В 

Комп”ютерні 

технології  
Київ: 2012 15 

 Піх І.В., 

Сеньківський В.М. 

Інформаційні 

технології 

моделювання 

видавничих 

процесів 

Навчальний 

посібник 

Львів:УАД, 2013 

50 

Шеховцов В.А. 
Операційні системи 

Київ: 2012 10 

Козловський А.В., 

Панчишин Ю.М., 

Погріщук Б.В..-  

Комп'ютерна 

техніка та 

Навчальний 

посібник 

2-ге вид., стер.- 

10 

http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A8%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2+%D0%92.%D0%90.%22


 

інформаційні 

технології 

К.:3нання,2012 

Єфименко В.В., 

Оніщенко С.М., 

Франчук В.М. 

Операційні системи. 

Лабораторний 

практи-кум: 

Навч.посібник.   

К.: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2008.  
10 

Сеньківський В.М. 

Козак Р.О. 

Автоматизоване 

проектування 

книжкових вдань 

Монографія 

Львів: УАД, 2008 
30 

Дурняк Б.В., 

Пашкевич В.З., 

Сабат В.І., 

Тимченко О.В.  

Інформаційна 

технологія 

формування 

графічних засобів 

захисту документів 

Монографія  

Львів:УАД, 2011 
41 

Харченко В.П., 

Знаковська Є.А., 

Бородін В.А. 

Операційні системи 

та системи 

програмування 

Київ: 2012 10 

Мультимедійне 

видавництво 

 

Електронні ЗМІ 

 

Проектування відео у 

мультимедійних системах 

 

Проектування аудіо у 

мультимедійних системах 

 

Створення інтерактивних 

медіа  

 

Дизайн контенту 

Гавенко С, Кулік 

Л., Мартинюк М 
Конструкція книги 

Л.: Фенікс – 1999, 

укр. 
15 

Слоцька Л.С., 

Маїк В. З., 

Румянцев Ю.М. 

Основи поліграфії 

(друкарські та 

брошурувально-

палітурні процеси) 

Навч.посібник 

Львів: УАД, 2012 
43 

Сеньківський В.М. 

Козак Р.О. 

Автоматизоване 

проектування 

книжкових вдань 

Монографія 

Львів: УАД, 2008 
30 

Киппхан Г.   Энциклопедия 

печатных средств 

информации - 

М. : МГУП, 2002 15 

Воржева О. В., 

Лазаренко Е.Т., та 

ін. 

Інтернет для 

поліграфістів 

Довідник 

Львів: УАД, 2008 

10 

Гунько С.М.  Основи поліграфії: 

додрукарські 

процеси 

Навч.посібник 

Львів: УАД, 2013 51 

Пушкар О.І., 

Климнюк В.Є.,  

Браткевич В.В. -  

Мультимедійні 

видання 

Навч. посіб. 

Харків:Вид. ХНЕУ, 

2012 

15 

Корнилов И.К. 

Конструктивно-

технологические 

особенности 

книжных изданий. 

Системный подход 

М.: 1995,   рос 10 

Воржева О.В., 

Онищенко Т.І., 

Назар І.М. 

Технологія 

поліграфічного 

виробництва 

(друкарсько-обробні 

процеси) 

Львів: УАД, 2010 150 

Системи комп’ютерного 

навчання 

 

Системи розпізнавання 

образів  

 

Методи і засоби візуалізації 

даних 

 

Гавенко С., 

Корнілов І., 

Ничка В. 

Системний аналіз і 

методи керування 

якістю книжкової 

продукції 

Ужгород 

«Карпати», 1996 
20 

Лямець В.І. 

Тевяшев А.Д.  

Системний аналіз Харків: ХНУРЕ, 

2004 

16 

Соколовський Я.І., 

Шабатура Ю.В., 

Виклюк Я.І.  

Моделювання 

систем в середовищі 

GPSS World 

Навчальний 

посібник 

Львів:Новий світ, 

10 



 

Опрацювання природної 

мови 

2014 

Дж. Мартино Технологическое 

прогнозирование 

Пер. с англ. – 

Москва: Изд. 

«Прогресс»,1977 

 

Пальчевський Б.О. 

Дослідження 

технологічних 

систем (моделю-

вання, 

проектування, 

оптимізація) 

Л. 2001, укр. 18 

Гавенко С.Ф., 

Гунько С.М. 

Моделювання 

технічних систем в 

поліграфії 

Л, УАД, 1996, укр 12 

Левин Ю.С., 

Матвеев П.А., 

Маудрих К.Д. 

Производственные 

процессы в 

полиграфии. 

Проектирование и 

рассчет.  

М.: Книга, -320 с 

1985 рос. 

20 

Сеньківський 

В.М., Козак P.O. 

Автоматизоване 

проектування 

книжкових видань:  

Монографія. - 

Львів: УАД.-

200с.2008 укр. 

30 

Аналіз даних 

 

Організація баз даних і баз 

знань 

 

 

Гавенко С., 

Корнілов І., 

Ничка В. 

Системний аналіз і 

методи керування 

якістю книжкової 

продукції 

Ужгород 

«Карпати», 1996 
20 

Гавенко С., 

Воржева О., 

Конюхова І., 

Мельніков О. 

Практикум  з оцінки 

якості поліграфічної 

продукції 

Львів «Афіша». 

2001 
100 

Гавенко С.Ф.,   

Савченко О.М. 

Системи 

автоматичної 

ідентифікації 

видавничо-

поліграфічної 

продукції та 

паковань 

Навчальний 

посібник 

Львів: УАД –  2010 

100 

Сеньківський В.М. 

Піх І.В. 

Основи видавничих 

технологій з 

використанням 

системи PageMaker:  

Навч.-метод. 

посібник  

Львiв: УАД - 2011  
25 

Дурняк Б.В. 

Стандарти у 

поліграфії та 

видавничій справі 

Довідник 

Л:УАД 2011, 
25 

Пашуля П. Л. 

Стандартизація, 

метрологія, 

відповідальність, 

якість у поліграфії 

підручник.- 

Львів:УАД, 2011 
45 

Гавенко С. Ф.,  

Мельников О.В. 

Стандарти у 

видавничо-

поліграфічній галузі 

Л:УАД 2006, укр.  50 

Методи наукових 

досліджень 
 Піх І.В., 

Сеньківський В.М. 

Інформаційні 

технології 

моделювання 

видавничих 

процесів 

Навчальний 

посібник 

Львів:УАД, 2013 

50 

Лазаренко Е.Т. Методи наукових 

досліджень в 

поліграфії 

Л.УАД, 2005 16 

Гавенко С.Ф., 

Гунько С.М. 

Моделювання 

технічних систем в 

поліграфії 

Л, УАД, 1996, укр 12 



 

Архітектура розподілених 

систем 

 

Дурняк Б.В., 

Пашкевич В.З., 

Сабат В.І., 

Тимченко О.В.  

Інформаційна 

технологія 

формування 

графічних засобів 

захисту документів 

Монографія  

Львів:УАД, 2011 
41 

Гавенко С., 

Корнілов І., 

Ничка В. 

Системний аналіз і 

методи керування 

якістю книжкової 

продукції 

Ужгород 

«Карпати», 1996 
20 

Лазаренко Е., Маїк 

В., Шевчук А., 

Жидецький С. 

Захист друкованої 

продукції 

Львів: УАД, 2007, 

укр. 
20 

Дурняк Б. В., 

Лях І.М. 

Захист даних в 

електронних 

засобах  

Монографія 

Львів: УАД, 2012, 
41 

Запоточний В.Й. 
Технології захисту 

цінних паперів 

Навчальний 

посібник - Л.:НУ 

Львівська 

політехніка, 2011 

20 

Моделі і методи прийняття 

рішень 

 

 

 

Ривак П.М., 

Шаблій І.В. 

Сучасні методи та 

засоби 

позиціювання 

аркушів в офсетних 

друкарських 

машинах 

Монографія. -  

Львів: Ліга-Прес, 

2012. – 148 с. 

300 

Єфімов М.В.  Автоматизоване 

керування 

поліграфічним 

виробництвом  

М.: Книга, 1998. 10 

Михайленко В.Є., 

Ванін В.В., 

Ковальов С.М.  

Інженерна та 

комп'ютерна 

графіка 

Підручник  

За ред. В.Є. 

Михайленка- 6-те 

вид – 

Київ:Каравела, 2012 

16 

Дурняк Б.В. 

Піх І.В. 

Сеньківський В.М.  

Системний аналіз та 

оптимізація 

параметрів 

книжкових видань 

Моногрфія 

Львів:УАД, 2006 

40 

Сергієнко А.Б.  Цифрове 

опрацювання 

сигналів  

М.: Питер, 2002 10 

Стрепко І.Т. 

Єфімов А.В.  

Методи 

математичного 

програмування в 

задачах 

автомтизації 

поліграфічного 

виробництва  

Львів. Видавництво 

УАД, 2005 

20 

Математичні методи 

дослідження операцій 

 

 

Стрепко І.Т. 

Єфімов А.В.  

Методи 

математичного 

програмування в 

задачах 

автомтизації 

поліграфічного 

виробництва  

Львів. Видавництво 

УАД, 2005 

20 

 Піх І.В., 

Сеньківський В.М. 

Інформаційні 

технології 

моделювання 

видавничих 

процесів 

Навчальний 

посібник 

Львів:УАД, 2013 

50 

Інтелектуальна власність Сявавко М.С. Інформаційна  Видавничий центр 15 



 

 

Моделювання 

інформаційних систем і 

процесів 

система «Нечіткий 

експерт» 

Львівського НУ, 

2007  

Бехтер Х., 

Эпперляйн И., 

Ельцов А.В. 

Современные 

системи 

регистрации 

информации. 

Основные 

принцыпы, 

процесы, материалы 

Из-во «Синтез». – 

1992. 
15 

Ротштейн А.П Интеллектуальные 

технологи 

идентификации: 

нечеткие 

множества, 

нейронные сети, 

генетические 

алгоритмы 

УНІВЕРСУМ, 

Вінниця, 1999. 
15 

Заде Л.А. Понятие 

лингвистической 

переменной и его 

применение к 

принятию 

приближенных 

решений 

 М.: Мир, 1976 15 

Маїк  Л.Я., Дудок 

Т.Г. 

Computer-to-plate : 

технології, 

матеріали, 

устаткування 

Навчальний  

посібник 

Львів:УАД, 2011 

70 

 

5.3. Перелік фахових періодичних видань 

 

Найменування фахового періодичного видання Роки надходження 

Квалілогія книги щорічно 

Поліграфія і видавнича справа щорічно 

Наукові записки УАД щорічно 

Комп’ютерні технології друкарства щорічно 

Технологія і техніка друкарства щорічно 

Упаковка щорічно 

  

 

Ректор ________________________________    Б.В. Дурняк  
    (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ  

про дотримання Ліцензійних умов у сфері вищої освіти 

 

6.1.Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти із спеціальності 122 

“Комп’ютерні науки та інформаційні технології” другого (магістр) рівня в 

Українській академії друкарства 
 

Найменування показника (нормативу) 

Значення показника 
(нормативу)  

другий (освітньо-
науковий) рівень 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 

від 
нормативно

го 

КАДРОВІ ВИМОГИ  

щодо забезпечення провадження освітньої  

діяльності у сфері вищої освіти 

 

Започаткування провадження освітньої 
діяльності 

   

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти  

+ 

 

+ 0 

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів 
вищої освіти за певною спеціальністю  

три особи, з них 
одна особа, що має 
науковий ступінь 
або вчене звання 

 

Сеньківський 

В.М.  професор, 

д.т.н., 

Огірко І.В.  

професор,  

д.ф-м.н., 

Піх І.В., доцент, 

к.т.н. 

0 

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми): 

   

1) наукового ступеня та/або вченого звання 
за відповідною або спорідненою 
спеціальністю 

+ + 0 

2) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою 
спеціальністю 

+ 

 

+ 0 

 

3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років (до 6 
вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи) 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

0 



 

Найменування показника (нормативу) 

Значення показника 
(нормативу)  

другий (освітньо-
науковий) рівень 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 

від 
нормативно

го 

Провадження освітньої діяльності    

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин): 

+ + 0 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають вищу 
категорію) 

50 80 +30 

2) які мають науковий ступінь доктора 
наук або вчене звання професора 

25 25 0 

3) які мають науковий ступінь доктора 
наук та вчене звання 

 20  

5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують формування 
професійних компетентностей, науково-
педагогічними (науковими) працівниками, 
які є визнаними професіоналами з досвідом 
роботи за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості 
годин): 

   

1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за фахом 

15 30 +15 

2) практичної роботи за фахом    

6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової та 
професійної активності кожного з яких 
засвідчується виконанням за останні п’ять 
років не менше трьох умов, зазначених у 
пункті 5 приміток  

+ + 0 

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності: 

+ + 0 

1) з науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням 

+ + 0 

2) з науковим ступенем та вченим званням - - - 



 

Найменування показника (нормативу) 

Значення показника 
(нормативу)  

другий (освітньо-
науковий) рівень 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 

від 
нормативно

го 

3) з науковим ступенем або вченим 
званням 

- - - 

8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково-
педагогічними працівниками та/або наказів 
про прийняття їх на роботу 

+ + 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор УАД ____________ Дурняк Б.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо матеріально-технічного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Найменування показника (нормативу) 

Значення показника 
(нормативу)  

другий (освітньо-
науковий) рівень 

Фактичне 
значення 
показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 

від 
нормативно

го 

1. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та 

контрольних заходів (кв. метрів на 

одну особу для фактичного 

контингенту студентів та заявленого 

обсягу з урахуванням навчання за 

змінами) 

2,4 7,3 +4,6 

2. Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного 

використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний відсоток 

кількості аудиторій) 

30 40 +10 

3. Наявність соціально-побутової 

інфраструктури: 

+ + 0 

1) бібліотеки, у тому числі 

читального залу 

+ + 0 

2) пунктів харчування + + 0 

3) актового чи концертного залу + + 0 

4) спортивного залу + + 0 

5) стадіону та/або спортивних 

майданчиків 

+ + 0 

6) медичного пункту + + 0 

4. Забезпеченість здобувачів вищої 

освіти гуртожитком (мінімальний 

відсоток потреби) 

70 100 +30 

Провадження освітньої діяльності 

5. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткованням, необхідними для 
виконання навчальних планів 

+ + 0 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо навчально-методичного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Найменування показника (нормативу) 

Значення показника 
(нормативу)  

другий (освітньо-
науковий) рівень 

Фактичне 
значення 
показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 

від 
нормативно

го 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Наявність опису освітньої 

програми 

+ + 0 

2. Наявність навчального плану та 

пояснювальної записки до нього 

+ + 0 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність робочої програми з 

кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + 0 

4. Наявність комплексу навчально-

методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального 

плану 

+ + 0 

5. Наявність програми практичної 

підготовки, робочих програм 

практик 

+ + 0 

6. Забезпеченість студентів 

навчальними матеріалами з кожної 

навчальної дисципліни навчального 

плану 

+ + 0 

7. Наявність методичних матеріалів 

для проведення атестації здобувачів 

+ + 0 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо інформаційного забезпечення освітньої  

діяльності у сфері вищої освіти 

 

Найменування показника (нормативу) 

Значення показника 
(нормативу)  

третій (освітньо-
науковий) рівень 

Фактичне 
значення 
показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 

від 
нормативно

го 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Забезпеченість бібліотеки 

вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними виданнями 

відповідного або спорідненого 

профілю, в тому числі в 

електронному вигляді  

6 9 +3 

2. Наявність доступу до баз даних 

періодичних наукових видань 

англійською мовою відповідного 

або спорідненого профілю 

(допускається спільне користування 

базами кількома закладами освіти) 

+ + 0 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність офіційного веб-сайту 

закладу освіти, на якому розміщена 

основна інформація про його 

діяльність (структура, ліцензії та 

сертифікати про акредитацію, 

освітня/освітньо-наукова/ 

видавнича/атестаційна (наукових 

кадрів) діяльність, навчальні та 

наукові структурні підрозділи та їх 

склад, перелік навчальних 

дисциплін, правила прийому, 

контактна інформація) 

+ + 0 

4. Наявність електронного ресурсу 

закладу освіти, який містить 

навчально-методичні матеріали з 

навчальних дисциплін навчального 

плану, в тому числі в системі 

дистанційного навчання 

(мінімальний відсоток навчальних 

дисциплін) 

30 35 +5 
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