
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА

Під час навчання студенти прохо-
дять практику на сучасних поліграфічних 
підприємствах, у тому числі, у польсь-
кому відділенні американської фірми 
RR Donnelley. Також надається можливість 
стажуватися та навчатися в Бергському 
університеті м.Вуперталь (Німеччина), 
Мед і а ун і в ер ситеті  м .Штутгарт 
(Німеччина), Московському державно-
му університеті друку, фірмі Heidelberg, 
Українській академії друкарства м.Львів 
та інших профільних вищих навчальних 
закладів.

Місця роботи випускників:

• видавництва та рекламні агенства;

• поліграфічні підприємства та друкарні;

• рекламні відділи підприємств марке-
тингових і торгових фірм;

• редакції газет, журналів;

• WEB та дизайн-студії. 

Докладну інформацію
можна одержати за адресою: 

61166, м. Харків, пр. Леніна, 14
Харківський національний 

університет радіоелектроніки

Кафедра медіасистем та технологій
тел.: (057) 702-13-78, 

тел./факс: (057) 702-18-91
e-mail: tvicg@kture.kharkov.ua

www.gisnet.kharkov.ua

Приймальна комісія:
тел.: (057) 702-17-20

Запрошуємо на навчання 
за напрямком

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

• КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ 
ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБ-
НИЦТВ (КТСВПВ)

• ТЕХНОЛОГІЇ  ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ 
(ТДВ)

• ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ 
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ (ТЕМВ)

ФОРМИ НАВЧАННЯ. Підготовка фахівців 
ведеться за денною та заочною формами, як 
за держзамовленням, так і на контрактній 
основі. Є можливість отримати другу вищу 
освіту, працює екстернат.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ 
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ

Кваліфікація: технолог-дослідник 
(видавничо-поліграфічне виробництво)

Основні навчальні дисципліни:

• проектування та розробка WEB-систем

• бази даних в мультимедійних 
інформаційних продуктах

• обробка аудіо- та відео-інформації

• захист інформації в мультимедійних 
виданнях

• методи обробки цифрових зображень

• тестування та супроводження мереж-
них електронних видань

• проектування технології розробки елек-
тронних мультимедійних видань

• основи теорії кольору та 
кольоровідтворення

• системи управління кольором

• 3D - моделювання та анімація

• моделювання технічних систем в 
поліграфії

• Web-аналітика та пошуковаоптимізація

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

КАФЕДРА МЕДІАСИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ТА СИСТЕМИ
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ

ВИРОБНИЦТВ

Кваліфікація спеціаліста: технолог-ви-
давець 

Основні навчальні дисципліни:

• основи графічного дизайну

• художні основи проектування видань 

• обробка текстової інформації 

• обробка графічної інформації 

• методи та засоби комп’ютерних 
інформаційних технологій

• комп’ютерні видавничі системи 

• інформаційні технології у видавничо-
поліграфічній справі 

• проектування комп’ютерних видавничих 
систем та компонентів   

• комп’ютерні технології виготовлення 
реклами для друкованих та електронних 
засобів масової інформації   

• технології підготовки та виробництва 
електронних видань автоматизація 
видавничо-поліграфічих процесів 

• методи забезпечення якості 
кольоровідтворення 

• моделювання технічних систем в поліграфії

• основи редагування та коректури видань

КАФЕДРА МСТ ПРОВОДИТЬ 
ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

КТСВПВ: Комп’ютерні технології та системи 
видавничо-поліграфічних виробництв.
ТДВ: Технології друкованих видань.
ТЕМВ: Технології електронних мультимедійних 
видань.
Рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Кваліфікація бакалавра: фахівець видавничо-
поліграфічного виробництва.
Кваліфікація магістра: технолог-дослідник 
(видавничо-поліграфічне виробництво)

Випускники спеціальності «КТС ВПВ» є фахівцями 
з комп’ютерних технологій та систем видавничо- поліграфічного 
виробництва. Вони проектують оптимальну технологію 
виготовлення продукції, структурну схему видавничо-поліграфічної 
системи і вибирають поопераційне технологічне обладнання, пристрої 
передавання інформаційних потоків, засоби контролю показників 
якості напівфабрикатів та готової продукції. Виконують калібрування 
засобів відтворення кольорових зображень, вибирають технологічні 
параметри пристроїв введення та відображення текстової, графічної 
інформації, цифрового друкарського і брошурувально-палітурного 
обладнання. Вони знають пристрої введення та відображення цифрової 
інформації, спеціалізовані програми опрацювання текстової та 
графічної інформації, програми верстки і додрукарської підготовки 
видань, розробляють дизайн, та в цілому оригінал-макет видання.

Випускники спеціальності «ТДВ» є фахівцями з видавничо-
поліграфічної справи. Вони здійснюють розробку та вибір технології 
виготовлення книжкової, газетної, рекламної, етикеткової продукції, 
проектують схеми виготовлення видань, здійснюють оптимізацію 
технологічного процесу, підбір режимів, матеріалів та устаткування 
для виготовлення друкарської продукції. Організують виробництво, 
контролюють безперервне забезпечення виробництва видавничо-
поліграфічними матеріалами, послідовність технологічного процесу 
і якість готової продукції. Знають технологію видавничо-поліграфічного 
виробництва, методи оздоблення і захисту від підробок, складне, 
формне, друкарське, брошурувально-палітурне та оздоблювальне 
обладнання, методику розрахунків собівартості та ціни продукції.

Випускники спеціальності «ТЕМВ» є фахівцями в області 
проектування та розробки WEB-додатків (сайти, портали), 
з використанням HTML, JavaScript, PHP; обробки аудіо- 
та відеоінформації, тривимірного моделювання, анімації при 
створенні мультимедійних інформаційних продуктів (презентацій, 
реклами, навчальних посібників та ін.).

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКОВАНИХ

ВИДАНЬ

Кваліфікація спеціаліста: технолог 
(видавничо-поліграфічне виробництво)

Основні навчальні дисципліни:

• фізико-хімічні основи поліграфічних ви-
робництв

• основи технології поліграфічного вироб-
ництва

• основи теорії кольору та 
кольоровідтворення

• оцінка якості поліграфічної продукції

• технологія друкарських процесів

• технологія брошурувально-палітурних 
процесів

• технологія оперативних та спеціальних 
видів друку

• вузли та механізми поліграфічного 
устаткування

• проектування і розрахунки процесів 
підготовки та виготовлення видань

• системи управління кольором

• теоретичні основи растрування

• проектування поліграфічного вироб-
ництва (інфраструктура друкарень)

• моделювання і управління видавничими 
процесами поліграфічного виробництва

• фотореєстраційні та формні процеси


