
ВЕРСТКА ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

 

Тип дисципліни  Вибіркова 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  

Мова викладання Українська 

Семестр – 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0  

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти фаховою видавничо-

поліграфічною термінологією та прийомами графічної подачі при вирішенні проектних завдань з 

верстки поліграфічної продукції; орієнтуватися в розмаїтті сучасних текстових та графічних 

редакторів, програмах верстки при створенні поліграфічної продукції; здійснювати передпроектний 

аналіз предметної області, вихідної інформації та вибирати існуючі системи і технології обробки 

зображень, їх підготовки до друку; використовувати знання і навички роботи в програмах верстки 

поліграфічної продукції; створювати електронні макети поліграфічної продукції різного 

асортименту і призначення засобами проектно-графічного моделювання; представляти результати 

роботи у вигляді групових презентацій готової поліграфічної продукції. 

 

Зміст навчальної дисципліни: Основи верстки поліграфічної продукції. Особливості додрукарської 

підготовки поліграфічної продукції. Технологія обробки текстової інформації. Вибір шрифтів. Теорія 

кольору, колірні моделі. Редагування та підготовка зображень до друку. Макетування та верстка 

поліграфічної продукції. Підготовка закінченого оригінал-макета до друку. Друк поліграфічної 

продукції. Післядрукарська обробка поліграфічної продукції. 

 

Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття – 51 год., самостійна робота – 69 год.; 

разом – 120 год. 

 

Форми (методи) навчання: лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного 

моделювання, наочних відео-уроків, тренінгів, майстер-класів, практикумів), самостійна робота 

(індивідуальні завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; 

презентація результатів індивідуальних завдань; перегляд (макетів, банерів, художніх робіт).  

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Глушаков С. В. Комп’ютерна верстка: навчальний курс / Глушаков С. В., Кнабе Г. А. – Харків: 

Фоліо, 2002. – 485 с.  

2. Гавенко С. Ф. Конструкція книги: навчальний посібник / С. Ф. Гавенко, Л  М. Кулік, М. 

Мартинюк. – Львів: Фенікс, 2009. – 136 с. 

3. Мельничук С. І., Ярема С. М. Офсетний друк: навчальний посібник: у 2-х кн. Кн. 1.: Технологія 

та обладнання додрукарських процесів. – К. : УкрНДІСВД – Ха Гар, 2000. – 467 с. 

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

 

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Петращук С.А,  
 

 

http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Sergej_Glushakov/
https://msn.khnu.km.ua/
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

