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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

БАКАЛАВР ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

131 «Прикладна механіка» 
 

Тип  диплому  та  обсяг про-

грами 

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних 

роки 

Вищий навчальний заклад Українська академія друкарства  

Акредитуюча інституція  Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Впроваджується вперше у 2016 р. 

Рівень програми QF-LLL – 6 рівень 

HPK – 6 рівень 

FQ-EHEA – перший цикл 
 

А 

Ціль програми 

Забезпечити умови формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що 

дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для 

розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері прикладної 

механіки. 

В 

Характеристика програми 

Предметна область, 

 напрям  

Механічна інженерія  

Фокус програми: 

 загальна/ спеціальна 

Навчання в сфері інженерної діяльності 

Орієнтація програми Освоєння сучасних методів проектування на основі моделю-

вання об’єктів та процесів прикладної механіки. Розроблення 

нового та удосконалення існуючого обладнання з виробництва 

паковань і технологічних процесів пакувального виробництва 

для покращення якості продукції, розширення її асортименту, 

ефективності використання технологічного обладнання. 

Особливості програми Програма передбачає вивчення широкого кола соціально-

гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих 

дисциплін з врахуванням сучасного світового досвіду в сфері 

інженерії. 

Передбачено проведення лекційних курсів, практичних і лабо-

раторних занять та самостійної роботи. 

С 

Працевлаштування та продовження освіти 

Працевлаштування Посади на підприємствах пакувальної галузей. 

Посади на підприємствах з виготовлення пакувань. 

Посади у вищих навчальних закладах. 

Самостійне працевлаштування. 

 

Продовження освіти Навчання впродовж життя для вдосконалення у професійній, 

науковій та інших діяльностях (наприклад, освітня діяльність) 

Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти.  



D 

Стиль та методика навчання 

Підходи  до  викладання  

та навчання 

Інтерактивне співробітництво з професорсько-викладацьким 

складом, колегами з групи та науково-педагогічними працівни-

ками вищого навчального закладу. Вивчення наукової методо-

логії на основі різноманітних інтерактивних курсів. Проблем-

но-орієнтовані лекційні курси, семінари, групові та індивідуа-

льні консультації, самопідготовка у бібліотеці та мережі Інтер-

нет. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій 

роботі, умінні презентувати результати роботи, що сприяє фо-

рмуванню розуміння потреби й готовності до продовження са-

моосвіти протягом життя. 

Система оцінювання Семестровий і ректорський контроль, письмові та усні екзамени, 

семінари й звіти із оцінюванням досягнутого, обговорення ре-

зультатів дослідження (в т.ч. апробація результатів: наукові 

статті та доповіді на конференціях). Захист дипломного проекту. 

E 

Програмні компетентності 

Загальні (універсальні) Системні навички й уміння: здатність навчатися та оволодіва-

ти сучасними знаннями, застосовувати професійні знання й 

уміння на практиці. 

Комунікативні навички:  здатність працювати самостійно та у 

складі команди, грамотно будувати комунікацію, виходячи із 

цілей і ситуації спілкування, збирання й аналіз інформації, за-

стосування найбільш ефективних методів роботи з людьми, 

раціональної організації праці тощо відповідною діловою мо-

вою (у тому числі іноземною). 

Креативні навички: здатність шукати, обробляти та аналізува-

ти інформацію з різних джерел для рішення професійних за-

вдань, використовувати у професійній діяльності базові знання. 

Гнучкість мислення: набуття гнучкості мислення, відкритого 

для застосування набутих інженерних знань для вирішення по-

точних завдань з розроблення нового чи удосконалення існую-

чого поліграфічного обладнання та технології, а також для за-

стосування набутих знань у повсякденному житті. 

Спеціальні (фахові) Інструментальні здатності: уміння застосовувати відповідні 

кількісні математичні, наукові і технічні методи та 

комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженер-

них завдань прикладної механіки, здатність продемонструвати 

знання і розуміння фундаментальних наукових фактів, концеп-

цій, теорій, принципів. 

Соціальні та етичні зобов’язання: формування навиків соціа-

льної відповідальності професійної діяльності та етичних зо-

бов’язань з точки зору професійної етики, уміння розуміти і 

враховувати правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні й 

комерційні обмеження та ризики, реалізовувати технічні рі-

шення, визначати техніко-економічну ефективність типових 

систем та їх складників на основі застосування аналітичних 

методів.  

Професійні навички: здатність демонструвати творчий та 

інноваційний потенціал у проектних розробках, застосовувати 



норми галузевих стандартів, використовувати знання у 

розв’язуванні завдань підвищування якості продукції та її кон-

тролювання, вибирати конструкційні матеріали, устаткування, 

процеси. 

Розв’язання задач: здатність втілювати інженерні розробки для 

отримування практичних результатів, демонструвати розумін-

ня, у яких царинах можна використовувати інженерні знання. 

F 

Програмні результати навчання 

 Здатність самостійно розробляти практичні рекомендації з пи-

тань розроблення нового та удосконалення існуючого пакува-

льного обладнання і технологічних процесів виробництва засо-

бів пакування. 

Здатність складати плани та приймати участь або здійснювати 

загальне керівництво проектними роботами, виготовленням 

документації, їх погодження із співвиконавцями, замовниками 

та зацікавленими організаціями. 

Здатність виконувати комп’ютерне моделювання інженерних 

конструкцій та процесів. 

Здатність володіти правилами обслуговування, експлуатації та 

ремонту існуючого пакувального устаткування. 

Здатність забезпечувати правила і норми охорони праці у при-

міщення, де працює існуюче пакувальне устаткування і обслу-

говуючий персонал. 

Здатність володіти методами та засобами виконання робіт з 

монтажу, налагоджування та пуску пакувального устаткування, 

в тому числі засобами контролю параметрів. 

Здатність до впровадження отриманих знань у процесі навчан-

ня у практичну діяльність підприємств пакувальної галузі. 

Здатність підготувати та успішно захистити бакалаврську ква-

ліфікаційну роботу на основі індивідуального проекту. 

 

 



Розподіл кредитних обсягів в освітній програмі  

вищої освіти із спеціальності 131 «Прикладна механіка» 

 

№  
Кредит 

Структура, 

% 

1 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 137,5 57,29% 

1.1 Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 18 7,5 

1/з Основи філософських знань 3 1,25 

2/з Основи психології і педагогіки 3 1,25 

3/з Основи екології 3 1,25 

4/з Іноземна мова 9 3,75 

1.2 Фундаментальні дисципліни 48,5 20,21% 

5/з Хімія 3,5 1,46 

6/з Вища математика 17,5 7,3 

7/з Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка 12,5 5,2 

8/з Фізика 15 6,24 

1.3 Дисципліни базової підготовки 58,5 24,38 

9/з Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 8,5 3,54 

10/з Інформатика 8 3,33 

11/з Теоретична механіка 9,5 3,96 

12/з Опір матеріалів 9 3,75 

13/з Теорія механізмів і машин 5 2,08 

14/з Деталі машин 7,5 3,13 

15/з Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 3,5 1,46 

16/з Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка 7,5 3,13 

1.4 Дисципліни загальної  підготовки (за вибором) 12,5 5,21 

1/зв Геометричне моделювання на ПЕОМ 3,5 1,46 

2/зв Проектування електронних ресурсів 3 1,25 

3/зв Основи охорони праці 3 1,25 

4/зв Економіка виробничого підприємництва 3 1,25 

1I ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 93 38,75% 

2.1 Дисципліни професійної та практичної підготовки 62,5 26,04 

1/с Вступ у спеціальності 6 2,5 

2/с Механіка поліграфічних і пакувальних машин 4,5 1,88 

3/с Технологічні основи машинобудування 4,5 1,88 

4/с Основи конструювання та дизайну паковання 3,5 1,46 



5/с Устаткування для друку на пакувальних матеріалах 8 3,33 

6/с Експлуатація та обслуговування технологічного обладнання 4,5 1,88 

7/с Обладнання для виготовлення упакування 6 2,5 

8/с Технологія пакування і зберігання пакованої продукції 3,5 1,46 

9/с Проектування поліграфічного і пакувального устаткування 4,5 1,88 

10/с Системи логістики пакувального і поліграфічного виробництв 4,5 1,88 

11/с Картонажне устаткування 4,5 1,88 

12/с Пакувальне обладнання 4,5 1,88 

13/с Монтаж і ремонт технологічного обладнання 4 1,67 

ІІ.2 Навчальні дисципліни професійної та практичної 

підготовки (за вибором) 
30,5 12,71 

1/св Устаткування для виготовлення друкарських форм 4,5 1,88 

2/св Поліграфічні і пакувальні матеріали 3,5 1,46 

3/св Технологія поліграфічного виробництва упаковок 4,5 1,88 

4/св Гідравліка, гідро- та пневмопривід 3,5 1,46 

5/св Комп'ютерна підготовка друкованих видань і паковань 4,5 1,88 

6/св Інженерні розрахунки на ПЕОМ 3,5 1,46 

7/св Устаткування спецвидів друку 3 1,25 

8/св Автоматизоване проектування в середовищі AutoCAD 3,5 1,46 

 Виробнича практика 3,5 1,46 

 Дипломний проект 6 2,5 

 Разом  240 100,0 

 

 



Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами, результатами навчання та компетенціями 

Загальні (універсальні) компетенції Позначки Загальні (універсальні) компетенції Позначки 

Системні навички й уміння А Креативні навички В 

Комунікативні навички  Б Гнучкість мислення Г 

 
Спеціальні (фахові) компетенції Позначки Спеціальні (фахові) компетенції Позначки 

Інструментальні здатності  Д Професійні навички Є 

Соціальні та етичні зобов’язання Е Розв’язання задач  Ж 

 

Результати навчання за навчальними дисциплінами  Компетенції  

Навчальна дисципліна  Результати навчання  А Б В Г Д Е Є Ж 

 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ         

 Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки         

Основи філософських 

знань 

- здатність формувати і аргументовано відстоювати власну позицію з 

різних проблем філософії науки та методології наукового пізнання; 

- здатність використовувати категорії філософії для оцінювання та ана-

лізу різних соціальних і наукових тенденцій, фактів і явищ; 

- здатність до сприйняття та аналізу текстів, що мають філософський 

зміст; 

- здатність до ведення дискусії і полеміки, публічної промови і письмо-

вого аргументованого викладу власної точки зору. 
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Основи психології і педа-

гогіки 

- опанувати знання про психологічні особливості життя людини та усві-

домити закономірності професійного становлення та особистісного зро-

стання майбутніх фахівців; 

- здатність творчого використання психологічних знань для вирішення 

конкретних завдань професійної та науково-педагогічної діяльності; 

- оволодіти технологіями самоорганізації та самоактуалізації; 

- уміння спілкування (вербального) та уміння і навички педагогічної 

техніки. 
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Основи екології 

– володіти знаннями системи екологічних цінностей, що відповідає іде-

ям концепції сталого розвитку особистості; 

– здатність особистості до ситуативної діяльності в побуті та природ-
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ному оточенні, за якої набуті екологічні знання, навички, досвід і цін-

ності актуалізуються в умінні приймати рішення, виконувати відповідні 

дії;  

– здатність систематичного прийняття рішень щодо врахування еколо-

гічних наслідків діяльності підприємств, що чинить вплив на довкілля; 

–  здатність нести відповідальність за прийняті рішення, усвідомлюючи 

їх наслідки для довкілля. 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Іноземна мова 

- здатність читати оригінальну технічну літературу на іноземній мові зі 

спеціальності; 

- здатність оформляти здобуту з інших джерел інформацію у вигляді 

перекладу, реферату, резюме; 

- здатність робити повідомлення і доповіді іноземною мовою на теми, 

пов’язані з фахом; 

- здатність працювати в інтернаціональній групі, здійснювати профе-

сійну комунікацію на теми, пов’язані зі спеціальністю.  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

   

 Фундаментальні дисципліни         

Хімія 

- засвоїти системи знань про фундаментальні закони та факти хімії; 

- здатність пояснити хімічні процеси, що відбуваються в природі, побу-

ті та на виробництві; 

- розуміння небезпеки хімічних забруднень та їх впливу на організм 

людини, ризику безпечного поводження з речовинами; 

- уміння самостійно й умотивовано організувати власну пізнавальну 

діяльність, виконувати лабораторні експерименти, проводити розрахун-

ки за хімічними формулами і рівняннями;  

- орієнтуватися і приймати рішення у проблемних  наукових та практи-

чних ситуаціях; 

+   

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Вища математика 

- здатність усвідомлення математичних знань як невід’ємної складової 

загальної культури людини, необхідної умови повноцінного життя в 

сучасному суспільстві; 

- використовувати на практиці алгоритм розв’язання типових задач; 

- володіти і використовувати на практиці понятійний апарат дедуктив-

них теорій (поняття, визначення понять; висловлювання, аксіоми, тео-

реми і їх доведення, контр приклади до теорем тощо); 

- уміти використовувати різні інформаційні джерела для пошуку проце-

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

+ 

   



дур розв’язувань типових задач (підручник, довідник, Інтернет-

ресурси). 

 

+ 

Нарисна геометрія, інже-

нерна та комп'ютерна 

графіка 

- знати основні вимоги державних стандартів і ЄСКД стосовно вико-

нання і оформлення креслень та інших конструкторських документів; 

- здатність побудови зображень предметів, технічних деталей та інших 

об‘єктів машинобудування з допустимими умовностями і спрощення-

ми; 

- здатність виконувати і читати креслення (ескізи, робочі креслення те-

хнічних деталей, з‘єднань, складальні креслення, технічні рисунки) з 

дотриманням нормативних і державних стандартів; 

- здатність раціонально використовувати сучасні апаратні та програмні 

засоби інженерної комп'ютерної графіки, зокрема САПР. 

 

 

 

 

+ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

Фізика 

- опанувати базові знання основних фізичних гіпотез, моделей, концеп-

цій, законів, явищ на рівні теоретичних узагальнень, в обсязі, необхід-

ному для освоєння професійних дисциплін; 

- засвоїти основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи; 

- здатність застосувати практичні уміння, дослідницькі навички та осо-

бистісний досвід експериментальної діяльності; 

- здатність аналізувати перспективні напрями розвитку фізичної науки. 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

  

 

 

 

 

+ 

 Дисципліни базової підготовки         

Технологія конструкцій-

них матеріалів та матеріа-

лознавство 

- здатність вибирати та  призначати конструкційні матеріали відповідно 

до функціонального призначення виробів; 

- здатність визначати структурний стан металів і сплавів та прогнозува-

ти їх властивості; 

- розуміти основи виробництва металів, зокрема технологічний процес 

виробництва чавуну, сталі, кольорових металів;  

- здатність застосовувати  методи їх випробовування;  

- здатність призначати режими термічної і хіміко-термічної обробки 

сталі: відпал, гартування, відпуск, цементація, азотування, ціанування, 

дифузійна металізація.  

 

 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Інформатика 

- вміння застосувати обчислювальну техніку для рішення поставлених 

завдань; 

- вміння вибирати програмі комплекси згідно з поставленим завданням, 

проаналізувати отриманий результат та обґрунтувати його; 

   

 

 

+ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

+ 



- здатність використовувати сучасні засоби і технології програмування; 

- вміння вибирати раціональні алгоритми вирішення математичних за-

дач. 

 

 

+ 

+ 

Теоретична механіка 

- здатність застосовувати основні поняття і закони механіки для вико-

ристання в розрахункових схемах; 

- здатність розв’язувати задачі на рівновагу матеріальних тіл і систем 

тіл, кінематику руху тіл, динаміку матеріальної точки, системи матеріа-

льних точок і твердого тіла; 

- знання методів і алгоритмів дослідження рухів тих об’єктів, які з дос-

татньою для практики точністю моделюються за абстракціями теорети-

чної механіки; 

- здатність створювати моделі і схеми реальних конструкцій і механіз-

мів. 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Опір матеріалів 

- здатність розв’язувати задачі на міцність, жорсткість і стійкість окре-

мих брусів (стержнів), а також найпростіших стержневих систем  при 

дії статичного навантаження; 

- вміти застосувати експериментальні методи дослідження механічних  

властивостей (міцність, пружність, пластичність) матеріалів та визна-

чення переміщень перерізів елементів конструкцій; 

- здатність оформляти розрахунково-пояснюючу записку за результата-

ми виконання  відповідних розрахунків. 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

   

 

 

 

 

+ 

  

 

+ 

 

Теорія механізмів і машин 

- знати основні види механізмів та машин, принцип роботи окремих 

механізмів, їх кінематичні та динамічні характеристики; 

- здатність складати та розв’язувати динамічні моделі машин з жорст-

кими ланками; 

- здатність проводити геометричний синтез елементарних механізмів, 

циліндричних зубчастих передач, профілю кулачка; 

- здатність застосувати сучасні методи кінетостатичного дослідження 

циклових механізмів. 
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+ 
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+ 

Деталі машин 

- здатність вибирати раціональний спосіб вибору елементів конструкцій 

на основі заданих експлуатаційних властивостей; 

- знати методи розрахунку елементів конструкцій, підбір елементів 

приводу; 

- здатність оцінювати та прогнозувати стан матеріалів і причини відмов 

   

+ 

  

 

 

 

 

  

 

 

+ 

 

 

 

 

 



деталей; 

- здатність побудови і читання складальних креслень загального вигля-

ду різного рівня складності та призначення. 

+  

 

+ 

Взаємозамінність, станда-

ртизація та технічні вимі-

рювання 

- здатність застосовувати системний підхід в процесі розроблення вимі-

рювальних засобів; 

- здатність до самостійного освоєння новітніх методів вимірювання фі-

зичних величин; 

- здатність проектувати вимірювальні засоби стосовно конкретних за-

дач; 

- здатність оцінювати якість проектування вимірювальних засобів. 

 

 

 

+ 

   

 

 

 

 

+ 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

+ 

 

Електротехніка, електро-

ніка та мікропроцесорна 

техніка 

- здатність організовувати роботу малих груп виконавців із забезпечен-

ням вимог безпеки життєдіяльності на виробництві; 

- здатність використовувати основні закони електротехніки при вирі-

шенні стандартних і нестандартних проблем у професійній діяльності; 

- здатність вирішувати завдання аналізу і розрахунку характеристик 

електричних ланцюгів; 

- вміння теоретичного і експериментального дослідження в електротех-

ніці, електроніці та мікропроцесорній техніці. 

  

+ 

+   
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+ 

 

 

 

 

 

+ 

 Дисципліни  базової  підготовки (за вибором)         

Геометричне моделюван-

ня на ПЕОМ 

- знати базові поняття та термінологію сучасної інженерної комп'ютер-

ної графіки; 

- здатність будувати тривімірні моделі деталей та вузлів із застосуван-

ням твердотільного моделювання та створювати з них проекційні крес-

лення та аксонометричні вигляди; 

- здатність застосовувати комп’ютерну графіку для візуалізації отрима-

них результатів; 

- здатність вибрати необхідні апаратні та програмні засоби для автома-

тизованого креслення. 

   

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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+ 

 

Проектування електрон-

них ресурсів 

- здатність проектувати структуру, конструкцію та дизайн електронних 

ресурсів, використовуючи сучасне програмне та апаратне забезпечення; 

- здатність надавати допомогу у розробці технічного завдання на проек-

тування електронного ресурсу; 

- вміння створювати інтерактивні мультимедійні комплекси для тесту-

вання із застосуванням тестових питань різних типів; 

  

 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 



- здатність здійснювати обґрунтований вибір виду електронних ресурсів 

під потреби конкретної цільової аудиторії. 

 

+ 

Основи охорони праці 

- здатність до ефективного використання положень нормативно-право-

вих документів в своїй діяльності; 

- проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і про-

фесійних захворювань на виробництві; 

- здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого 

колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

- впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режи-

мів праці, проектування та організація робочих місць на основі сучас-

них технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці. 

  

 

 

 

 

+ 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

Економіка і організація 

виробництва 

- здатність використовувати основні методи техніко-економічного об-

ґрунтування розробок нового і модернізації існуючого обладнання в 

галузі; 

- здатність діагностувати виробництво за методиками економіки; 

- здатність прогнозувати виробничі результати з метою відпрацювання 

заходів щодо досягнення або коригування стратегічних цілей;  

- здатність застосовувати методологічні положення науки для прове-

дення конкретної роботи на підприємствах. 

 

 

+ 

   

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ         

 Дисципліни професійної та практичної підготовки         

Вступ у спеціальності 

- уміння розрізняти основні види друкованої продукції та паковань;  

- здатність орієнтуватися в питаннях виробництва паковань; 

- здатність використовувати знання вивчених в школі та паралельних 

дисциплін в академії при засвоєнні нового матеріалу;  

- здатність при вивченні дисциплін усвідомлювати напрямок майбут-

ньої діяльності; 

- здатність популяризувати отримані знання з дисципліни серед своїх 

однолітків та молодшого покоління. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

  

 

 

 

 

+ 

+  

Механіка поліграфічних і 

пакувальних машин 

- уміння провести аналіз циклових механізмів поліграфічних і пакува-

льних машин з подальшою інтерпретацію результатів динаміки проце-

су; 

- здатність застосовувати знання з механіки та теорії механізмів при 

визначенні структури приводу виконавчих механізмів; 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

+ 

 



- уміння здійснити синтез раціонального механізму залежно від вимог 

до руху вихідної ланки, обмежень габаритів обладнання та оброблюва-

ного об’єкту; 

- здатність застосовувати обчислювальну техніку для розрахунку та 

візуалізації механізмів обладнання. 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

Технологічні основи ма-

шинобудування 

- здатність оцінювати технологічність конструкції деталі та пропонува-

ти заходи для її поліпшення; 

- здатність застосовувати теоретичні знання та практичні навички при 

проектуванні технологічних процесів; 

- здатність використовувати знання і уміння в галузі економіки для ор-

ганізації та планування виробничого процесу; 

- здатність використовувати нормативний та додатковий матеріал, 

конструкторську та технологічну документацію, державні стандарти. 

   

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 +  

Основи конструювання та 

дизайну паковання 

- здатність конструювати картонне паковання виходячи з властивостей 

пакованої продукції та пакувального матеріалу; 

- здатність встановлювати раціональні співвідношення картонного па-

ковання для економії матеріалу; 

- здатність вирішувати композиційну побудову паковання, виконувати 

графічне і текстове оформлення. 

 +    

 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

Устаткування для друку 

на пакувальних матеріа-

лах 

– вибирати і експлуатувати устаткування для друкування на пакуваль-

них матеріалах; 

– знати роботу і конструкцію основних вузлів і механізмів друкарських 

машин; 

– здатність уміло застосовувати математичні методи для обґрунтуван-

ня інженерних рішень щодо механізмів друкарських машин; 

– здатність застосовувати комп’ютерну графіку для візуалізації отри-

маних інженерних розрахунків і проектів. 

 

 

 

+ 

 +   
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+ 

 

 

 

 

 

 

Експлуатація та обслуго-

вування технологічного 

обладнання 

- здатність організувати обслуговування та експлуатацію технологічно-

го обладнання  відповідно до вимог безпеки життєдіяльності. 

- здатність перевіряти технічний стан і залишковий ресурс технологіч-

ного обладнання, організовувати профілактичний огляд 
- здатність застосовувати теоретичні знання при складанні план-графіку 

технічного обслуговування машин 

- здатність розробляти типові роботи з технічного обслуговування по 
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механічній, електромеханічній та електронній частині машин + 

Обладнання для виготов-

лення упакування 

- здатність використовувати набутті знання для забезпечення ефектив-

ної експлуатації виробничого обладнання; 

- здатність виконувати розрахунки механізмів технологічних вузлів об-

ладнання для їх удосконалення та модернізації; 

- здатність обґрунтовувати перспективи розвитку технологічних проце-

сів та обладнання. 
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Технологія пакування і 

зберігання пакованої про-

дукції 

- здатність аналізувати вимоги до пакування та обирати різноманітні 

види паковань для упакування промислових товарів та продуктів хар-

чування; 

- здатність підбирати комплект устаткування для виготовлення паку-

вання залежно від вимог замовника щодо кількості та якості; 

- здатність експлуатувати устаткування для виготовлення картонно-

паперового паковання; 

- здатність оцінювати ефективність діючого виробництва з виготовлен-

ня паковань та давати рекомендації стосовно застосування найбільш 

сучасних технологій та продуктивного устаткування. 
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Проектування поліграфі-

чного і пакувального 

устаткування 

- знати методологічні основи проектування виробничих машин, їх стру-

ктуру, стадії проектування, методи прогнозування, забезпечення надій-

ності і технологічності; 

- уміти виконати синтез виконавчих механізмів поліграфічних і пакува-

льних машин; 

- здатність визначати і зводити навантаження та виконувати розрахунки 

деталей і з’єднань на жорсткість і міцність; 

- уміти застосовувати теорію розрахунку і конструювання спеціальних 

пристроїв циклових виробничих машин. 
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Системи логістики паку-

вального і поліграфічного 

виробництв 

- засвоїти основні поняття і функції логістики; 

- здатність раціонально розмістити матеріальні потоки на підприємст-

вах галузі залежно від їх потужності та виду продукції; 

- здатність організувати постачання, складування матеріалів і напівфаб-

рикатів та заходи для відправлення замовнику готової продукції підп-

риємства; 

- уміння розраховувати і проектувати пристрої переміщення напівфаб-

рикатів і матеріалів у підприємстві з виготовлення друкованої продук-
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ції, паковань і упаковок; + 

Картонажне устаткування 

- здатність аналізувати особливості роботи механізмів спеціалізованих 

машин на основі отриманих знань з загальнотехнічних дисциплін; 

- здатність проводити інженерні розрахунки відповідальних вузлів об-

ладнання з метою покращення його функціональних можливостей; 

- здатність обґрунтовувати раціональні зміни у конструкцію машин для 

підвищення ефективності виконання технологічних процесів. 

- здатність поєднувати отримані навички для комплексного проекту-

вання пакувального обладнання. 
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Пакувальне обладнання 

- здатність підбирати комплекс пакувального устаткування залежно від 

виду продукту чи промислового виробу; 

- здатність виконувати необхідні розрахунки вузлів машини із викорис-

танням сучасного програмного забезпечення; 

- здатність організовувати правильну технічну експлуатацію устатку-

вання на пакувальному виробництві; 

- здатність розробляти структурні та кінематичні схеми механізмів та 

пакувальних машин та виконувати конструювання вузлів машини на 

рівні технічного і робочого проектів. 
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Монтаж і ремонт техноло-

гічного обладнання 

- здатність доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, пробле-

ми, рішення та власний досвід в галузі професійної діяльності; 

- відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 

- здатність управляти комплексними діями або проектами; 

- здатність до ефективного планування та організації робіт з контролю 

якості їх виконання. 
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 Дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором)         

Устаткування для вигото-

влення друкарських форм 

- здатність складання кінематичних схем формовивідних пристроїв і 

процесорів та їх налагодження та експлуатації; 

- здатність розроблення нових вузлів і механізмів додрукарської техні-

ки; 

- здатність вміння застосовувати оптичні механічні системи в додрукар-

ському устаткуванні; 

- здатність проводити розрахунки додрукарського устаткування. 
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Поліграфічні і пакувальні 

матеріали 

- здатність оцінювати фізико-механічні характеристики пакувальних 

матеріалів; 
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- здатність моделювати деформаційні властивості полімерних матеріа-

лів; 

- здатність математично описувати геологічні властивості пакувальних 

матеріалів; 

- здатність аналізувати причинно-наслідкові зв’язки при оптимізації 

вихідних параметрів. 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Технологія поліграфічно-

го виробництва упаковок 

- здатність застосовувати знання з видавничо-поліграфічної терміноло-

гії та історії розвитку поліграфії; 

- здатність визначати характеристики та конструкцію друкованої про-

дукції (зокрема, паковань), основні технологічні процеси її створення; 

- здатність правильно вибрати та обґрунтувати спосіб друку, режим від-

творення текстової та ілюстраційної інформації для певного виду дру-

кованої продукції; 

- здатність використовувати у професійній діяльності найбільш раціо-

нальні та нові поліграфічні матеріали. 
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Гідравліка, гідро- та пне-

вмопривід 

- здатність використовувати закони гiдростатики, кінематики та динамі-

ки рухомої рідини для розв’язання професійних задач; 

- здатність читати гiдросхеми машин і механізмів, самостійно складати 

їх найпростіші варіанти; 

- здатність застосовувати теоретичні знання та практичні навички при 

проектуванні гідравлічних механізмів; 

- здатність розв'язувати задачі з розрахунку технічних пристроїв, в яких 

використовується тиск рідини. 
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Комп'ютерна підготовка 

друкованих видань і пако-

вань 

- здатність користуватися комп’ютерною технікою, що працює в складі 

малих видавничих систем; 

- здатність набирати, редагувати та компонувати текстову і графічну 

інформацію за допомогою текстових процесорів; 

- вміння готувати графічну частину видання за допомогою систем раст-

рової і векторної графіки; 

- вміння користуватися пристроями введення, оцифровування та друку-

вання інформації у малих видавничих системах. 
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Інженерні розрахунки на 

ПЕОМ 

- здатність використовувати математичні системи в інженерних розра-

хунках; 

- здатність виконувати необхідні розрахунки з використанням сучасно-

  

 

 

  

 

 

 

+ 

  

 

 

 



го програмного забезпечення; 

- вміння доцільного використання програмного забезпечення стосовно 

конкретних умов; 

-  здатність представлення результатів розрахунків. 

+  

 

 

+ 
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Устаткування спецвидів 

друку 

– знати принцип будови і класифікацію устаткування спеціальних видів 

друку; 

– специфіку розрахунку основних пристроїв машин; 

– здатність виконувати комп’ютерне моделювання інженерних конс-

трукцій та процесів; 

– здатність використовувати набуті знання для розробки нових оригіна-

льних пристроїв друкарських машин 
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Автоматизоване проекту-

вання в середовищі 

AutoCAD 

- здатність складання програм з автоматизації розрахунків кінематич-

них характеристик циклових механізмів; 

- здатність створення нових програм моделювання роботи циклових 

механізмів; 

- здатність застосування знань з інформатики і комп’ютерної техніки 

для розробки програмного забезпечення; 

- здатність вирішення задач обчислення складних математичних вира-

зів. 
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Відповідність навчальний дисциплін компетентностям та результатам навчання  

Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач   

Програмні результати навчання  Найменування навчальної дисципліни, 

практик  

Загальні (універсальні)   

Системні навички й уміння здатність використовувати категорії філософії для оцінювання та 

аналізу різних соціальних і наукових тенденцій, фактів і явищ 

Основи філософських знань 

володіти знаннями системи екологічних цінностей, що відпові-

дає ідеям концепції сталого розвитку особистості 

Основи екології 

здатність працювати в інтернаціональній групі, здійснювати 

професійну комунікацію на теми, пов’язані зі спеціальністю 

Іноземна мова 

засвоїти системи знань про фундаментальні закони та факти хі-

мії 

Хімія 

здатність усвідомлення математичних знань як невід’ємної скла-

дової загальної культури людини, необхідної умови повноцінно-

го життя в сучасному суспільстві 

Вища математика 

здатність побудови зображень предметів, технічних деталей та 

інших об‘єктів машинобудування з допустимими умовностями і 

спрощеннями 

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ю-

терна графіка 

опанувати базові знання основних фізичних гіпотез, моделей, 

концепцій, законів, явищ на рівні теоретичних узагальнень, в 

обсязі, необхідному для освоєння професійних дисциплін 

Фізика 

розуміти основи виробництва металів, зокрема технологічний 

процес виробництва чавуну, сталі, кольорових металів 

Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство 

здатність застосовувати основні поняття і закони механіки для 

використання в розрахункових схемах 

Теоретична механіка 

здатність розв’язувати задачі на міцність, жорсткість і стійкість 

окремих брусів (стержнів), а також найпростіших стержневих 

систем  при дії статичного навантаження 

Опір матеріалів 

знати основні види механізмів та машин, принцип роботи окре-

мих механізмів, їх кінематичні та динамічні характеристики 

Теорія механізмів і машин 

здатність до самостійного освоєння новітніх методів вимірюван-

ня фізичних величин 

Взаємозамінність, стандартизація та тех-

нічні вимірювання 



здатність використовувати основні методи техніко-економічного 

обґрунтування розробок нового і модернізації існуючого облад-

нання в галузі 

Економіка і організація виробництва 

здатність використовувати знання вивчених в школі та парале-

льних дисциплін в академії при засвоєнні нового матеріалу 

Вступ у спеціальності 

здатність застосовувати обчислювальну техніку для розрахунку 

та візуалізації механізмів обладнання 

Механіка поліграфічних і пакувальних 

машин 

знати роботу і конструкцію основних вузлів і механізмів друкар-

ських машин 

Устаткування для друку на пакувальних 

матеріалах 

засвоїти основні поняття і функції логістики Системи логістики пакувального і поліг-

рафічного виробництв 

знати принцип будови і класифікацію устаткування спеціальних 

видів друку 

Устаткування спецвидів друку 

Комунікативні навички здатність формувати і аргументовано відстоювати власну пози-

цію з різних проблем філософії науки та методології наукового 

пізнання 

Основи філософських знань 

уміння спілкування (вербального) та уміння і навички педагогіч-

ної техніки 

Основи психології і педагогіки 

здатність особистості до ситуативної діяльності в побуті та при-

родному оточенні, за якої набуті екологічні знання, навички, 

досвід і цінності актуалізуються в умінні приймати рішення, ви-

конувати відповідні дії 

Основи екології 

володіти і використовувати на практиці понятійний апарат деду-

ктивних теорій (поняття, визначення понять; висловлювання, 

аксіоми, теореми і їх доведення, контр приклади до теорем тощо) 

Вища математика 

здатність оформляти розрахунково-пояснюючу записку за ре-

зультатами виконання  відповідних розрахунків 

Опір матеріалів 

здатність організовувати роботу малих груп виконавців із забез-

печенням вимог безпеки життєдіяльності на виробництві 

Електротехніка, електроніка та мікропро-

цесорна техніка 

вміння створювати інтерактивні мультимедійні комплекси для 

тестування із застосуванням тестових питань різних типів 

Проектування електронних ресурсів 

здатність до організації діяльності у складі первинного виробни-

чого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони пра-

Основи охорони праці 



ці 

здатність популяризувати отримані знання з дисципліни серед 

своїх однолітків та молодшого покоління 

Вступ у спеціальності 

здатність конструювати картонне паковання виходячи з власти-

востей пакованої продукції та пакувального матеріалу 

Основи конструювання та дизайну пако-

вання 

здатність організувати обслуговування та експлуатацію техноло-

гічного обладнання  відповідно до вимог безпеки життєдіяльнос-

ті 

Експлуатація та обслуговування техноло-

гічного обладнання 

здатність доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід в галузі професійної діяль-

ності 

Монтаж і ремонт технологічного облад-

нання 

здатність визначати характеристики та конструкцію друкованої 

продукції (зокрема, паковань), основні технологічні процеси її 

створення 

Технологія поліграфічного виробництва 

упаковок 

вміння користуватися пристроями введення, оцифровування та 

друкування інформації у малих видавничих системах 

Комп'ютерна підготовка друкованих ви-

дань і паковань 

здатність виконувати необхідні розрахунки з використанням су-

часного програмного забезпечення 

Інженерні розрахунки на ПЕОМ 

здатність виконувати комп’ютерне моделювання інженерних 

конструкцій та процесів 

Устаткування спецвидів друку 

Креативні навички здатність оформляти здобуту з інших джерел інформацію у ви-

гляді перекладу, реферату, резюме 

Іноземна мова 

уміння самостійно й умотивовано організувати власну пізнава-

льну діяльність, виконувати лабораторні експерименти, прово-

дити розрахунки за хімічними формулами і рівняннями 

Хімія 

уміти використовувати різні інформаційні джерела для пошуку 

процедур розв’язувань типових задач (підручник, довідник, Ін-

тернет-ресурси) 

Вища математика 

здатність аналізувати перспективні напрями розвитку фізичної 

науки 

Фізика 

вміння вибирати програмі комплекси згідно з поставленим за-

вданням, проаналізувати отриманий результат та обґрунтувати 

його 

Інформатика 



здатність вибирати раціональний спосіб вибору елементів конс-

трукцій на основі заданих експлуатаційних властивостей 

Деталі машин 

знати базові поняття та термінологію сучасної інженерної ком-

п'ютерної графіки 

Геометричне моделювання на ПЕОМ 

здатність до ефективного використання положень нормативно-

правових документів в своїй діяльності 

Основи охорони праці 

здатність застосовувати теоретичні знання та практичні навички 

при проектуванні технологічних процесів 

Технологічні основи машинобудування 

вибирати і експлуатувати устаткування для друкування на паку-

вальних матеріалах 

Устаткування для друку на пакувальних 

матеріалах 

здатність перевіряти технічний стан і залишковий ресурс техно-

логічного обладнання, організовувати профілактичний огляд 

Експлуатація та обслуговування техноло-

гічного обладнання 

здатність обґрунтовувати перспективи розвитку технологічних 

процесів та обладнання 

Обладнання для виготовлення упаковок 

здатність аналізувати вимоги до пакування та обирати різнома-

нітні види паковань для упакування промислових товарів та 

продуктів харчування 

Технологія пакування і зберігання пако-

ваної продукції 

знати методологічні основи проектування виробничих машин, їх 

структуру, стадії проектування, методи прогнозування, забезпе-

чення надійності і технологічності 

Проектування поліграфічного і пакуваль-

ного устаткування 

здатність раціонально розмістити матеріальні потоки на підпри-

ємствах галузі залежно від їх потужності та виду продукції 

Системи логістики пакувального і поліг-

рафічного виробництв 

здатність аналізувати особливості роботи механізмів спеціалізо-

ваних машин на основі отриманих знань з загальнотехнічних 

дисциплін 

Картонажне устаткування 

здатність моделювати деформаційні властивості полімерних ма-

теріалів 

Поліграфічні і пакувальні матеріали 

здатність розв'язувати задачі з розрахунку технічних пристроїв, в 

яких використовується тиск рідини 

Гідравліка, гідро- та пневмопривід 

здатність користуватися комп’ютерною технікою, що працює в 

складі малих видавничих систем 

Комп'ютерна підготовка друкованих ви-

дань і паковань 

здатність створення нових програм моделювання роботи цикло-

вих механізмів 

Автоматизоване проектування в середо-

вищі AutoCAD 



Гнучкість мислення опанувати знання про психологічні особливості життя людини та 

усвідомити закономірності професійного становлення та особис-

тісного зростання майбутніх фахівців 

Основи психології і педагогіки 

здатність робити повідомлення і доповіді іноземною мовою на 

теми, пов’язані з фахом 

Іноземна мова 

здатність раціонально використовувати сучасні апаратні та про-

грамні засоби інженерної комп'ютерної графіки, зокрема САПР 

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ю-

терна графіка 

здатність визначати структурний стан металів і сплавів та про-

гнозувати їх властивості 

Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство 

вміння вибирати раціональні алгоритми вирішення математич-

них задач 

Інформатика 

здатність проводити геометричний синтез елементарних механі-

змів, циліндричних зубчастих передач, профілю кулачка 

Теорія механізмів і машин 

здатність проектувати вимірювальні засоби стосовно конкретних 

задач 

Взаємозамінність, стандартизація та тех-

нічні вимірювання 

здатність вибрати необхідні апаратні та програмні засоби для 

автоматизованого креслення 

Геометричне моделювання на ПЕОМ 

здатність прогнозувати виробничі результати з метою відпрацю-

вання заходів щодо досягнення або коригування стратегічних 

цілей 

Економіка і організація виробництва 

здатність орієнтуватися в питаннях виробництва паковань Вступ у спеціальності 

уміння здійснити синтез раціонального механізму залежно від 

вимог до руху вихідної ланки, обмежень габаритів обладнання та 

оброблюваного об’єкту 

Механіка поліграфічних і пакувальних 

машин 

здатність складання програм з автоматизації розрахунків кінема-

тичних характеристик циклових механізмів 

Автоматизоване проектування в середо-

вищі AutoCAD 

здатність використовувати набуті знання для розробки нових 

оригінальних пристроїв друкарських машин 

Устаткування спецвидів друку 

здатність представлення результатів розрахунків Інженерні розрахунки на ПЕОМ 

здатність читати гiдросхеми машин і механізмів, самостійно 

складати їх найпростіші варіанти 

Гідравліка, гідро- та пневмопривід 

здатність правильно вибрати та обґрунтувати спосіб друку, ре-

жим відтворення текстової та ілюстраційної інформації для пев-

Технологія поліграфічного виробництва 

упаковок 



ного виду друкованої продукції 

здатність складання кінематичних схем формовивідних пристро-

їв і процесорів та їх налагодження та експлуатації 

Устаткування для виготовлення друкарсь-

ких форм 

здатність підбирати комплекс пакувального устаткування залеж-

но від виду продукту чи промислового виробу 

Пакувальне обладнання 

здатність проводити інженерні розрахунки відповідальних вузлів 

обладнання з метою покращення його функціональних можливо-

стей 

Картонажне устаткування 

здатність експлуатувати устаткування для виготовлення картон-

но-паперового паковання 

Технологія пакування і зберігання пако-

ваної продукції 

здатність використовувати набутті знання для забезпечення ефе-

ктивної експлуатації виробничого обладнання 

Обладнання для виготовлення упаковок 

здатність використовувати нормативний та додатковий матеріал, 

конструкторську та технологічну документацію, державні стан-

дарти 

Технологічні основи машинобудування 

Інструментальні  

здатності 

здатність до сприйняття та аналізу текстів, що мають філософсь-

кий зміст 

Основи філософських знань 

здатність читати оригінальну технічну літературу на іноземній 

мові зі спеціальності 

Іноземна мова 

здатність пояснити хімічні процеси, що відбуваються в природі, 

побуті та на виробництві 

Хімія 

використовувати на практиці алгоритм розв’язання типових за-

дач 

Вища математика 

здатність виконувати і читати креслення (ескізи, робочі креслен-

ня технічних деталей, з‘єднань, складальні креслення, технічні 

рисунки) з дотриманням нормативних і державних стандартів 

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ю-

терна графіка 

здатність вибирати та  призначати конструкційні матеріали від-

повідно до функціонального призначення виробів 

Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство 

знання методів і алгоритмів дослідження рухів тих об’єктів, які з 

достатньою для практики точністю моделюються за абстракція-

ми теоретичної механіки 

Теоретична механіка 

вміти застосувати експериментальні методи дослідження меха-

нічних  властивостей (міцність, пружність, пластичність) матері-

Опір матеріалів 



алів та визначення переміщень перерізів елементів конструкцій 

здатність складати та розв’язувати динамічні моделі машин з 

жорсткими ланками 

Теорія механізмів і машин 

здатність оцінювати та прогнозувати стан матеріалів і причини 

відмов деталей 

Деталі машин 

здатність застосовувати системний підхід в процесі розроблення 

вимірювальних засобів 

Взаємозамінність, стандартизація та тех-

нічні вимірювання 

здатність використовувати основні закони електротехніки при 

вирішенні стандартних і нестандартних проблем у професійній 

діяльності 

Електротехніка, електроніка та мікропро-

цесорна техніка 

здатність будувати тривимірні моделі деталей та вузлів із засто-

суванням твердотільного моделювання та створювати з них про-

екційні креслення та аксонометричні вигляди 

Геометричне моделювання на ПЕОМ 

здатність надавати допомогу у розробці технічного завдання на 

проектування електронного ресурсу 

Проектування електронних ресурсів 

впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і 

режимів праці, проектування та організація робочих місць на 

основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі 

охорони праці 

Основи охорони праці 

здатність діагностувати виробництво за методиками економіки Економіка і організація виробництва 

уміння провести аналіз циклових механізмів поліграфічних і па-

кувальних машин з подальшою інтерпретацію результатів дина-

міки процесу 

Механіка поліграфічних і пакувальних 

машин 

здатність використовувати знання і уміння в галузі економіки 

для організації та планування виробничого процесу 

Технологічні основи машинобудування 

здатність вирішувати композиційну побудову паковання, вико-

нувати графічне і текстове оформлення 

Основи конструювання та дизайну пако-

вання 

здатність уміло застосовувати математичні методи для обґрунту-

вання інженерних рішень щодо механізмів друкарських машин 

Устаткування для друку на пакувальних 

матеріалах 

здатність застосовувати теоретичні знання при складанні план-

графіку технічного обслуговування машин 

Експлуатація та обслуговування техноло-

гічного обладнання 

здатність виконувати розрахунки механізмів технологічних вуз-

лів обладнання для їх удосконалення та модернізації 

Обладнання для виготовлення упаковок 



здатність підбирати комплект устаткування для виготовлення 

пакування залежно від вимог замовника щодо кількості та якості 

Технологія пакування і зберігання пако-

ваної продукції 

уміти виконати синтез виконавчих механізмів поліграфічних і 

пакувальних машин 

Проектування поліграфічного і пакуваль-

ного устаткування 

здатність виконувати необхідні розрахунки вузлів машини із 

використанням сучасного програмного забезпечення 

Пакувальне обладнання 

здатність вміння застосовувати оптичні механічні системи в до-

друкарському устаткуванні 

Устаткування для виготовлення друкарсь-

ких форм 

здатність оцінювати фізико-механічні характеристики пакуваль-

них матеріалів 

Поліграфічні і пакувальні матеріали 

здатність застосовувати знання з видавничо-поліграфічної тер-

мінології та історії розвитку поліграфії 

Технологія поліграфічного виробництва 

упаковок 

здатність набирати, редагувати та компонувати текстову і графі-

чну інформацію за допомогою текстових процесорів 

Комп'ютерна підготовка друкованих ви-

дань і паковань 

здатність використовувати математичні системи в інженерних 

розрахунках 

Інженерні розрахунки на ПЕОМ 

специфіку розрахунку основних пристроїв машин Устаткування спецвидів друку 

здатність застосування знань з інформатики і комп’ютерної тех-

ніки для розробки програмного забезпечення 

Автоматизоване проектування в середо-

вищі AutoCAD 

Соціальні та етичні зо-

бов’язання 
здатність до ведення дискусії і полеміки, публічної промови і 

письмового аргументованого викладу власної точки зору 

Основи філософських знань 

оволодіти технологіями самоорганізації та самоактуалізації Основи психології і педагогіки 

здатність нести відповідальність за прийняті рішення, усвідом-

люючи їх наслідки для довкілля 

Основи екології 

розуміння небезпеки хімічних забруднень та їх впливу на орга-

нізм людини, ризику безпечного поводження з речовинами 

Хімія 

засвоїти основи світорозуміння на різних рівнях пізнання приро-

ди 

Фізика 

здатність здійснювати обґрунтований вибір виду електронних 

ресурсів під потреби конкретної цільової аудиторії 

Проектування електронних ресурсів 

здатність при вивченні дисциплін усвідомлювати напрямок май- Вступ у спеціальності 



бутньої діяльності 

відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умо-

вах 

Монтаж і ремонт технологічного облад-

нання 

здатність організовувати правильну технічну експлуатацію уста-

ткування на пакувальному виробництві 

Пакувальне обладнання 

здатність організувати постачання, складування матеріалів і на-

півфабрикатів та заходи для відправлення замовнику готової 

продукції підприємства 

Системи логістики пакувального і поліг-

рафічного виробництв 

Професійні навички здатність творчого використання психологічних знань для вирі-

шення конкретних завдань професійної та науково-педагогічної 

діяльності 

Основи психології і педагогіки 

знати основні вимоги державних стандартів і ЄСКД стосовно 

виконання і оформлення креслень та інших конструкторських 

документів 

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ю-

терна графіка 

здатність призначати режими термічної і хіміко-термічної обро-

бки сталі: відпал, гартування, відпуск, цементація, азотування, 

ціанування, дифузійна металізація 

Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство 

здатність використовувати сучасні засоби і технології програму-

вання 

Інформатика 

здатність створювати моделі і схеми реальних конструкцій і ме-

ханізмів 

Теоретична механіка 

знати методи розрахунку елементів конструкцій, підбір елемен-

тів приводу 

Деталі машин 

здатність оцінювати якість проектування вимірювальних засобів Взаємозамінність, стандартизація та тех-

нічні вимірювання 

вміння теоретичного і експериментального дослідження в елект-

ротехніці, електроніці та мікропроцесорній техніці 

Електротехніка, електроніка та мікропро-

цесорна техніка 

здатність застосовувати комп’ютерну графіку для візуалізації 

отриманих результатів 

Геометричне моделювання на ПЕОМ 

здатність проектувати структуру, конструкцію та дизайн елект-

ронних ресурсів, використовуючи сучасне програмне та апарат-

не забезпечення 

Проектування електронних ресурсів 

здатність застосовувати методологічні положення науки для Економіка і організація виробництва 



проведення конкретної роботи на підприємствах 

уміння розрізняти основні види друкованої продукції та пако-

вань  

Вступ у спеціальності 

здатність застосовувати знання з механіки та теорії механізмів 

при визначенні структури приводу виконавчих механізмів 

Механіка поліграфічних і пакувальних 

машин 

здатність оцінювати технологічність конструкції деталі та про-

понувати заходи для її поліпшення 

Технологічні основи машинобудування 

здатність встановлювати раціональні співвідношення картонного 

паковання для економії матеріалу 

Основи конструювання та дизайну пако-

вання 

здатність застосовувати комп’ютерну графіку для візуалізації 

отриманих інженерних розрахунків і проектів 

Устаткування для друку на пакувальних 

матеріалах 

здатність розробляти типові роботи з технічного обслуговування 

по механічній, електромеханічній та електронній частині машин 

Експлуатація та обслуговування техноло-

гічного обладнання 

здатність оцінювати ефективність діючого виробництва з виго-

товлення паковань та давати рекомендації стосовно застосування 

найбільш сучасних технологій та продуктивного устаткування 

Технологія пакування і зберігання пако-

ваної продукції 

здатність визначати і зводити навантаження та виконувати роз-

рахунки деталей і з’єднань на жорсткість і міцність 

Проектування поліграфічного і пакуваль-

ного устаткування 

здатність обґрунтовувати раціональні зміни у конструкцію ма-

шин для підвищення ефективності виконання технологічних 

процесів 

Картонажне устаткування 

здатність розробляти структурні та кінематичні схеми механізмів 

та пакувальних машин та виконувати конструювання вузлів ма-

шини на рівні технічного і робочого проектів 

Пакувальне обладнання 

здатність управляти комплексними діями або проектами Монтаж і ремонт технологічного облад-

нання 

здатність проводити розрахунки додрукарського устаткування Устаткування для виготовлення друкарсь-

ких форм 

здатність аналізувати причинно-наслідкові зв’язки при оптимі-

зації вихідних параметрів 

Поліграфічні і пакувальні матеріали 

здатність використовувати у професійній діяльності найбільш 

раціональні та нові поліграфічні матеріали 

Технологія поліграфічного виробництва 

упаковок 

здатність використовувати закони гiдростатики, кінематики та Гідравліка, гідро- та пневмопривід 



динаміки рухомої рідини для розв’язання професійних задач 

вміння готувати графічну частину видання за допомогою систем 

растрової і векторної графіки 

Комп'ютерна підготовка друкованих ви-

дань і паковань 

вміння доцільного використання програмного забезпечення сто-

совно конкретних умов 

Інженерні розрахунки на ПЕОМ 

Розв’язання задач здатність систематичного прийняття рішень щодо врахування 

екологічних наслідків діяльності підприємств, що чинить вплив 

на довкілля 

Основи екології 

орієнтуватися і приймати рішення у проблемних  наукових та 

практичних ситуаціях 

Хімія 

здатність застосувати практичні уміння, дослідницькі навички та 

особистісний досвід експериментальної діяльності 

Фізика 

здатність застосовувати  методи їх випробовування Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство 

вміння застосувати обчислювальну техніку для рішення постав-

лених завдань 

Інформатика 

здатність розв’язувати задачі на рівновагу матеріальних тіл і си-

стем тіл, кінематику руху тіл, динаміку матеріальної точки, сис-

теми матеріальних точок і твердого тіла 

Теоретична механіка 

здатність застосувати сучасні методи кінетостатичного дослі-

дження циклових механізмів 

Теорія механізмів і машин 

здатність побудови і читання складальних креслень загального 

вигляду різного рівня складності та призначення 

Деталі машин 

здатність вирішувати завдання аналізу і розрахунку характерис-

тик електричних ланцюгів 

Електротехніка, електроніка та мікропро-

цесорна техніка 

проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і 

професійних захворювань на виробництві 

Основи охорони праці 

здатність вирішення задач обчислення складних математичних 

виразів 

Автоматизоване проектування в середо-

вищі AutoCAD 

здатність математично описувати геологічні властивості пакува-

льних матеріалів 

Поліграфічні і пакувальні матеріали 

здатність розроблення нових вузлів і механізмів додрукарської 

техніки 

Устаткування для виготовлення друкарсь-

ких форм 



здатність до ефективного планування та організації робіт з конт-

ролю якості їх виконання 

Монтаж і ремонт технологічного облад-

нання 

здатність поєднувати отримані навички для комплексного прое-

ктування пакувального обладнання 

Картонажне устаткування 

уміння розраховувати і проектувати пристрої переміщення напі-

вфабрикатів і матеріалів у підприємстві з виготовлення друкова-

ної продукції, паковань і упаковок 

Системи логістики пакувального і поліг-

рафічного виробництв 

уміти застосовувати теорію розрахунку і конструювання спеціа-

льних пристроїв циклових виробничих машин 

Проектування поліграфічного і пакуваль-

ного устаткування 

 

 


