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ПЕРЕДМОВА 

 

Курс «Основи поліграфії» є необхідною складовою підготовки студентів 

спеціальності «Хімічна технологія переробки деревини та рослинної 

сировини». Він включає в себе питання, пов’язані з характеристикою 

видавничої продукції, кольороподіллом і виготовленням фотоформ і 

друкарських форм, друкарськими процесами, брошурувально-політурними 

процесами та основними способами друку, а саме: офсетним, 

флексографічним, високим, глибоким і трафаретним. Курс також вивчає 

питання, пов’язані з охороною навколишнього середовища. 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти повинні оволодіти сучасною 

теорією основних видів друку, раціональним використанням допоміжних 

речовин з метою одержання більш якісної продукції, а також освоїти вплив 

різних факторів на хід цих процесів з метою управління ними в потрібному 

напрямку. 

Підготовка домашньої контрольної роботи з навчальної дисципліни є 

важливою формою самостійного оволодіння слухачами програмним 

матеріалом навчальної дисципліни, розвитку первинних умінь і навичок 

оформлення текстових документів, а також підготовки доповіді до захисту 

роботи. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

        Згідно  Освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста та магістра  

напряму підготовки 6.051301 – хімічна технологія, курс “Основи поліграфії” 

формує відповідну компетенцію, а саме: 

- здатність застосовувати основні фізико-хімічні методи аналізу й оцінки 

стану хіміко-технологічних систем;  

- базові уявлення про основні закономірності розвитку й сучасні 

досягнення в хімічній технології, розуміння ролі енергозбереження в  

сучасній техніці; 

- базові уявлення про різноманітність об’єктів хімічної технології, 

промисловості, хімічної продукції; 

-  сучасні уявлення про принципи структурної організації та типових 

функціях і механізмах роботи технологічних об’єктів хімічних виробництв;  

в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для 

використання в обраній професії. 

Тому метою курсу «Основи поліграфії» є професійна підготовка та 

формування у студентів комплексу знань, вмінь та навичок, необхідних для 

управління існуючими технологічними процесами та удосконалення цих 

процесів і створення нових більш ефективних, екологічно чистих 

виробництв, які дозоляють раціонально використовувати хімічні допоміжні 

речовини в сфері перероблення паперу та картону в поліграфічному 

виробництві. 

Згідно з ОПП змістом уміння, що забезпечується, є: 

- використовуючи теоретичні положення та закон хімії, фізики, 

термодинаміки, хімічної кінетики розрізняти термодинамічні, конструктивні 

і функціональні властивості сучасних  процесів поліграфічного виробництва; 

- використовуючи сучасні досягнення в галузі видавництва вміти 

розрізняти конструктивні і функціональні властивості сучасних друкарських 

процесів; 
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- використовуючи наукові положення хімії і технології, нормативні та 

інструктивні документи, санітарно-технічні норми, правила техніки безпеки, 

типові алгоритми розрахунків, в умовах виробництва, з метою 

формулювання  технічного завдання на проектування  поліграфічного 

виробництва  обґрунтувати апаратурно-технологічну схему виробничого 

процесу з компоновкою головного та допоміжного обладнання і 

технологічних потоків; 

- використовуючи наукові дані про тенденції розвитку технології галузі, 

наукові положення хімії і технології, методи оптимізації, враховуючи 

технічні, економічні, енергетичні, екологічні критерії порівняння 

альтернативних об’єктів, в умовах виробництва, обгрунтувати принципову 

технологічну схему виробництва друкованої продукції; 

- використовуючи сучасні досягнення в галузі хімічного 

апаратобудування і технологій вміти розробляти системи знешкодження 

промислових викидів поліграфічного виробництва. 

Студент, який закінчив вивчення цієї дисципліни, здатен: 

ü використовуючи умови  ТЗ, ДСТУ та  ТУ, в умовах виробництва, з 

метою оптимального управління  виробничим процесом, оцінювати стан 

технологічного процесу (параметри режиму та похідні показники 

технологічного процесу, якості продукції, наявності відхилень, тенденцій); 

ü використовуючи  наукові положення хімії і технології, принципів 

роботи хімічного обладнання, в умовах виробництва, з метою покращення 

технологічних, економічних, екологічних показників  виробництва - 

обґрунтувати програму модернізації  діючого технологічного процесу; 

ü використовуючи наукові положення хімії і технології, нормативні та 

інструктивні документи, санітарно-технічні норми, правила техніки безпеки, 

типові алгоритми розрахунків, в умовах виробництва, з метою 

формулювання  технічного завдання на проектування  відповідного 

виробництва розробити (обґрунтувати) апаратурно-технологічну схему 

виробничого процесу з компоновкою головного та допоміжного обладнання і  
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технологічних  потоків.  

        Основним методом вивчення цього курсу є: слухати лекції; готувати 

необхідний теоретичний матеріал для виконання домашньої контрольної 

роботи; самостійно працювати з літературою. 

Програма курсу «Основи поліграфії» охоплює широке поле питань і 

передбачає вивчення наступних розділів: 

- загальні відомості про поліграфію та характеристика видавничої 

продукції ; 

- кольорозподіл і фотоформи ; 

- виготовлення друкарських форм; 

- друкарські процеси; 

- брошурувально-політурні процеси. 
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2. ПРОГРАМА КУРСУ 
 

2.1 Загальні відомості про поліграфію  

та характеристика видавничої продукції 
 

Основні відомості про поліграфію і виробництво друкованої продукції 

Загальні відомості з історії розвитку поліграфії. Поліграфічний процес. 

Друкарські процеси в поліграфії. Друкування. Друкарська форма. 

Брошурувально-палітурні процеси. Процеси виробництва друкованої продукції 

та її види [1] с. 14…27; [2] с. 4…6, 13…20. 
 

Характеристика видавничої продукції 

Одиниці вимірів, що використовуються при випуску видань. Основні 

види видань. Елементи конструкції книги. Особливості конструкції видань в 

обкладинках. Газета і аркушеві образотворчі видання. [2] с. 24…26; [1]           

с. 28…36. 
 

2.2 Кольороподіл і фотоформи 
 

Колір як наукове поняття і колір у поліграфії 

Колір об’єму, колір поверхні. Насиченість  кольору. Білі та чорні 

поверхні. Абсолютно чорне тіло. Система міжнародної освітлювальної 

комісії СІЄ (МОК). Субстрактивна модель кольору і субстрактивний синтез. 

Насиченість. Яскравість. [1] с. 113…120; [3] с. 116…156. 
 

Технології кольороподілу 

Різновиди способів кольороподілу. Синтез кольорових зображень на 

відбитку в процесі друкування. [1] с. 113…120. 
 

Фотоформи та їх класифікація 

Основні терміни. Растрові кольороподілені фотоформи. Дефекти на 

фотоформах. [1] с. 120…128; [4] с. 256…289.  
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2.3 Виготовлення друкарських форм 
 

 Друкарські форми плоского офсетного друку 

Загальні відомості. Виготовлення друкарських форм з використанням 

копіювання. Виготовлення друкарських форм електрофотографічним і 

лазерним способами. [1] с. 130…146; [2] с. 96…116.  
 

Друкарські форми високого методу друку 

Виготовлення друкарських форм з використанням копіювання і 

електронно-механічного гравіювання. Виготовлення набірно-відливних 

текстових друкарських форм. Виготовлення стереотипів. [2] с. 116…138; [4] 

с. 96…116.  
 

Друкарські форми  глибокого методу друку 

Виготовлення друкарських форм з використанням копіювання. 

Виготовлення друкарських форм  гравіюванням.. Друкарські форми для 

інших способів друку. Цифрові системи до друкарських процесів. [2]                 

с. 140…145; [1] с. 140…148.  

 
2.4 Друкарські процеси 

 
 

Вибір і використання друкарського паперу 

Основні властивості друкарського паперу. Загальні відомості про папір та 

його виробництво. Основні види друкарського паперу. Правильний вибір 

паперу. Папір без покриття та з покриттям. [1] с. 158…162; [6] с. 79…102.  
 

Вибір способу друку для випуску видавничої продукції  

Загальні відомості.Офсетний, електростатичний та високий друк. Інші 

способи друку. [1] с. 132…150; [5] с. 140…182.  
 

 Друкарські фарби. 

Загальні відомості. Основні властивості та види фарб. Сушіння фарби. 

Вимоги до фарб. Тріадні фарби. [2] с. 172..242; [7] с. 89…121.  
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Процес друкування 

Загальні відомості. Класифікація друкарських машин. Офсетні друкарські 

машини. Машини цифрового друку. Друкувальні пристрої з цифровими 

системами оброблення інформації. Переваги машин цифрового друку. [1] с. 

169…199; [8]  с. 118…129.  

 

2.5. Брошурувально-політурні процеси 
 

Обробка поліграфічної продукції. 

Загальні операції. Шиття книжкових блоків. Фальцювання аркушів. 

Пресування зошитів. Комплектування книжкового блоку. Контроль 

скомплектованих зошитів.    [2] с. 337…342;  [9] с. 78..89. 

 

Виготовлення видань в обкладинці та у палітурній оправі 

Виготовлення видань в оправі без шиття та швейне і швейно-клейове 

скріплення книжкових блоків. Клейове безшвейне скріплення блоків. 

Виготовлення книжкових видань у палітурній оправі, зшитих нитками. [8]        

с. 32…143.  
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3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота студентів регламентується Положенням про 

організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України  № 161 від 2 червня 1993 

року та Положенням про систему нарахування балів за кредитно-модульною 

системою. 

Положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних 

закладах України передбачено, що навчальний час, відведений для 

самостійної роботи студентів визначається робочим навчальним планом і 

повинен становити не менше 0,5 загального обсягу навчального часу 

студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.  

Мета самостійної роботи студентів: 

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності 

студентів; 

- формування в студентів потреби безперервного самостійного 

поповнення знань; 

- здобуття студентом глибокої системи знань; 

- самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль. 

Завдання самостійної роботи студентів: 

- навчити студентів самостійно працювати над літературою; 

- творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати; 

- набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та 

узагальненні знань, вмінь. 

Зміст самостійної роботи студентів з конкретної дисципліни 

визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною 

програмою вивчення дисципліни. 

На самостійну роботу можуть виноситись: 

- підготовка до лекцій; 
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- частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом; 

- виконання індивідуальної роботи. 

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 

дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, 

комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах. 

Залежно від особливостей дисциплін викладач може видавати студентам 

різні види завдань самостійної роботи: 

- переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових 

навчальних заняттях; 

- робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій; 

- самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту; 

- робота з довідковою літературою; 

- написання рефератів, повідомлень; 

- творчі завдання (доповіді, проекти, огляди тощо); 

- виконання індивідуальних графічних, розрахункових завдань; 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності; 

- складання картотеки літератури за змістом наступної фахової 

діяльності; 

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови 

наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати 

план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати 

різні види таблиць, проводити їх аналіз).  

Тематика, що виноситься на самостійну роботу студентів: 

• ефективність видавничо-поліграфічної діяльності; 

• поліграфічні шрифти; 

• кольлоровий тон; 

• світлота; 

• модель світлоти СІЕ лаб.; 

• комп’ютерний кольороподіл; 
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• фотонабірні автомати;. 

• вимоги до матеріалів, що передаються у друкарню; 

• мікроцинкові друкарські форми; 

• виготовлення кліше електронно-механічним гравіюванням; 

• виготовлення друкарських форм без використання                                   

пігментного паперу; 

• вибір способу друку для випуску видавничої продукції; 

• тиск друку; 

• особливості фарб для глибокого друку;. 

• листові друкарські машини; 

• організація технологічного процесу офсетного виробництва на 

підприємствах, які переробляють папір та картон; 

•    виготовлення палітурних оправ. 
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4. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 
 

 

Метою виконання домашньої контрольної роботи (ДКР) є краще 

засвоєння студентами теоретичного матеріалу, більш глибоке вивчення 

окремих тем, набуття вмінь та навичок з оформлення текстових матеріалів.  

Самостійна робота виконує одночасно кілька освітніх функцій: 

- по-перше, в ДКР висвітлюються в більш конкретній формі ті питання, 

які викладачем були розглянуті коротко;  

- по-друге, студент отримує навички роботи з науковою літературою та 

вміння аналізувати певну проблему;  

- по-третє, захищаючи свою наукову роботу на занятті перед своїми 

колегами, автор домашньої контрольної роботи вчиться робити наукові 

доповіді і відстоювати свою точку зору в дискусії, в якій приймають участь 

самі студенти. 

Домашня контрольна повинна базуватися на проробці джерел основної 

та додаткової літератури. Це, як правило, монографії, спеціальні статті та 

підручники для студентів ВНЗ. Крім того, рекомендується використовувати в 

якості додаткової літератури періодичні видання. 

 

4.1 Зміст та обсяг домашньої контрольної роботи 
 

Домашня контрольна робота є комплексом текстових і графічних 

матеріалів, виконаних відповідно до теми завдання. Робота друкується або 

чітко пишеться чорнилом на стандартних аркушах паперу формату А4 

(210×297 мм) з однієї сторони та скріплюється у швидкозшивачі. 

Починається вона титульним аркушем (ДОДАТОК). Потім розміщають 

завдання і розділи: зміст, вступ, теоретичне обґрунтування процесу, 

технологічну схему та її опис (за необхідності), характеристику основного 

технологічного обладнання (за необхідності), характеристику одержаного 

продукту, висновки, список використаної літератури. 
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Розпочинати підготовку роботи слід з вивчення відповідного розділу 

підручника відповідної дисципліни. Далі, необхідно підібрати літературу, яка 

відноситься до поставлених питань, добре опрацювати її та законспектувати 

найбільш цінні положення. Цитати та посилання та використані нормативно-

правові акти та літературні джерела мають бути оформлені відповідно до 

встановлених вимог. Не допускається підготовка контрольних робіт шляхом 

прямого перепису підручників, монографій чи наукових статей.   

Контрольна робота має виключно індивідуальний характер: кожен 

слухач повинен осмислити поставлені питання і добре зрозуміти їх. Оскільки 

контрольна робота є результатом самостійного вивчення слухачем 

програмного матеріалу, вона повинна бути написана своїми словами, може 

містити власні висновки та узагальнення.  
 

4.2. Вимоги до оформлення домашньої контрольної роботи 
 

Об'єм виконаної контрольної роботи мас дорівнювати 12 сторінок 

друкованого тексту на папері формату А4. Текст має бути набраний у 

текстовому редакторі Місrosoft Word (шрифт Тіmes Nеw Roman, 14 кегль, 

звичайний). Розміри полів: верхнє, нижнє і ліве – 20 мм, праве – 10 мм. 

Окремі слова та формули, що вписуються до надрукованого тексту, 

мають бути чорного кольору та мати приблизно таку ж густоту, як і основний 

текст. Власні імена наводяться мовою оригіналу. 

Структурні елементи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК 

ПОСИЛАНЬ» не нумеруються, а їх найменування є заголовками структурних 

елементів. 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть 

мати заголовки. Заголовки структурних елементів необхідно розміщувати 

посередині рядка і друкувати прописними літерами без крапки в кінці. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів необхідно починати з абзацу (5 

знаків). Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом має 
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бути не менше двох рядків. Не можна розміщувати заголовок у нижній 

частині сторінки, якщо після нього залишається лише один рядок тексту. 

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумеруються арабськими 

цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового 

номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д. Номер 

пункту складається з номера розділу, номера підрозділу (якщо він є) і 

порядкового номера пункту, розділених крапками, наприклад, 1.1.1, 1.1.2 і 

т.д. 

Сторінки домашньої контрольної роботи нумеруються арабськими 

цифрами в правому верхньому кутку зі збереженням наскрізної нумерації 

всього тексту. Титульний аркуш також включають до нумерації, але номер 

сторінки не ставлять. 

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації (власні і 

запозичені) мають бути посилання в роботі. Рисунки, графіки, схеми мають 

відповідати вимогам нормативно-технічної документації. Ілюстрації 

нумеруються арабськими цифрами в межах розділу та називаються 

«Рисунок», що разом з назвою ілюстрації розміщується під рисунком, 

наприклад, «Рисунок 2.3 – Технологічна схема виробництва флексографічних 

фотополімерних друкарських форм» (третій рисунок другого розділу). 

Цифровий матеріал, зазвичай, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю 

слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується 

вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в 

тексті. Нумерують таблиці як і рисунки арабськими цифрами в межах 

розділу. Слово «Таблиця» розміщують ліворуч над таблицею з абзацу. 

Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, у якому вони 

згадуються, посередині рядка з полями зверху та знизу не менше одного 

рядка. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і 

порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою. Номер 

проставляється в дужках на рівні формули в кінці рядка. Пояснення символів 
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та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під 

формулою, в тій самій послідовності, у якій вони подані в формулі. Перший 

рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення 

кожного символу необхідно починати з нового рядка. 

Посилання в тексті на літературні джерела необхідно вказувати 

порядковим номером за переліком посилань і виділяти двома квадратними 

дужками. Посилання на іноземні джерела наводять мовою оригіналу.  

Приклад посилання на книгу: Ярема С.М. Видавничі поліграфічні 

технології та обладнання. Навч. посіб. – К.: Ун-т «Україна», 2003. – 320 с. 

Приклад посилання на статтю: Барбаш В.А., Примаков С.Ф. Получение 

целлюлозы с применением органических растворителей (обзор) // Химия 

древесины. – 1991. – №5. – С. 5-14. 

Приклад посилання на тези доповідей: Гапон О.С.,  Трембус І.В.,   

Барбаш В.А. Отримання солом’яної целюлози в середовищі оцтова кислота – 

пероксид водню. Збірка тез ХІ Всеукр. наук. – практ. конф. «Екологія. 

Людина. Суспільство», 2008. – с.135-136. 

Приклад посилання на винахід:  Барбаш В.А., Трембус І.В. Спосіб 

отримання органосольвентного волокнистого напівфабрикату. Деклраційний 

патент на корисну модель №50744 від 25.06.2010. бюл. №12. 

 
4.4. Тематика домашніх контрольних робіт  

 
1. Флексографічний спосіб друку. 

2. Глибокий спосіб друку.  

3. Офсетний спосіб друку. 

4. Високий спосіб друку. 

5. Трафаретний спосіб друку. 

6. Цифровий спосіб друку.  

7. Технологія виготовлення друкарських форм високого друку. 

8. Технологія виготовлення флексографічних фотополімерних 

друкарських форм. 
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9. Технологія друкарського процесу при глибокому друці. 

10.  Технологія виготовлення друкарських форм трафаретного друку. 

11.  Технологія виготовлення друкарських форм офсетного друку. 

12.  Технології кольороподілу. 

13.  Текстові фотоформи. 

14.  Друкарські фарби високого, глибокого, офсетного, трафаретного та 

флексографічного друку. 

15. Пігменти та в’яжучі, які використовуються при різних видах друку. 

16. Допоміжні речовини композиційних складових фарби. 

17.  Ілюстративні фотоформи для однофарбного друку. 

18.  Друкарський папір. Основи друкарського процесу. 

19. Характеристика видавничої продукції.  

20. Шиття книжкових блоків. 

21. Виготовлення видань в обкладинці. 

22. Виготовлення видань у палітурній оправі. 

23. Офсетні друкарські машини. 

24. Машини цифрового друку. 

25. Друкувальні пристрої з цифровими системами оброблення 

інформації. 

Номер варіанта відповідає порядковому номеру студента в списку групи. 
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