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ЗАСНУВАННЯ ВПФ
1954 р.

ВПІ сьогодні
2015 р.

ВПФ стає інститутом
2004 р.

1135 студенти 
навчаються на ВПІ

988 - 
денна форма

навчання

147 - заочна
форма

навчання

ВПІ сьогодні
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Спеціалізації ВПІ

Поліграфічні медіатехнології

HTML, CSS, Adobe Illustrator, PhotoShop, InDesign, CorelDraw, QuarkXpress, Cerber, 
AutoCad, T-Flex,MatCAD, Heidelberg Signa station,Package Designer, SPSSI, Kodak Preps

Студенти вивчають сучасні технологічні процеси поліграфічного виробництва,
у тому числі програми обробки текстової та ілюстративної інформації, верстки
та макетування електронних та друкованих видань, розроблення паковань,
графічного дизайну



Технології електронних та мультимедійних видань

Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe After Effect, Adobe Premiere Pro,
Audition, HTML, CSS, Font Creator, FontLab Studio, Autodesk 3ds Max

Студенти детально вивчають технології електронних видань, технології 
створення мультимедійних продуктів, дизайн видань та паковань та їх ЗD-моделю-
вання, програмні продукти верстки складних видань, програмно-мультимедійні 
засоби мультимедійних видань, обробку аудіо- та відеоінформації із застосуванням
сучасних апаратно-програмних комплексів.

Спеціалізації ВПІ



Цифрові технології репродукування

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; Esko Artios Cad, Heidelberg Package Designer,
Heidelberg Signa Station, Kodak Preps, AutoCad, T-Flex, MathCad, MathLab

Студенти вивчають технології обробки текстової та графічної інформації, 
дизайн шрифтів, автоматизоване проектування видань і паковань, мультимедійні
технології відновлення раритетних видань, проблемно-орієнтовані засоби упра-
вління, об’єктно орієнтоване програмування на Web-сервері, цифрові технології
підготовки матеріалів до виробництва, проектування видавничо-поліграфічного 
виробництва.

Спеціалізації ВПІ



Поліграфічні машина та автоматизовані комплекси

«КОМПАС», Autodesk Inventor, SolidWorks, AutoCAD, MathCad, MATLAB,
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Студенти вивчають такі засоби проектування і дослідження поліграфічних 
комп’ютеризованих технічних систем: мова програмування C++ з підтримкою: 
об'єктно-орієнтованого, узагальненого та процедурного напрямків програмування. 

Спеціалізації ВПІ



Спеціалізації ВПІ

Образотворче мистецтво
Студент опановує засоби образотворчого мистецтва: рисунок, композицію, живопис,
офорт, літографію, техніку і технологію художніх матеріалів для створення художнього 
образу; засоби побудови шрифтових композицій, створення оригінал-макетів полі-
графічних видань, web-дизайну і дизайну електронних видань із застосуванням
сучасних апаратно-програмних комплексів і засобів та програмного забезпечення 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Flash, Font Creator, FontLab Studio, 
Adobe In-Design.



Adobe InDesign, QuarkXPress, Excel, Adobe Acrobat,  Adobe Reader,  Adobe Photoshop, 
ФТП-клієнт «FileZilla»,  Notepad++, програми пакету Microsoft Office

Реклама та зв’язки з громадськістю
Під час навчання студенти вчаться розробляти організаційно-методичні 
рекомендації  з маркетингових досліджень для підготовки рекламного видання; 
працювати над оптимізацією технологій рекламної справи; розробляти рекламний 
продукт;  аналізувати технології виробництва реклами, у тому числі друкованої 
та в електронних виданнях;  визначати концептуальні основи розвитку рекламної 
діяльності чи зв’язків  з громадськістю на підприємствах. 

Спеціалізації ВПІ



Спеціалізації ВПІ

Під час навчання студенти отримують теоретичну підготовку та набувають 
практичних навичок з технології редагування та коригування книг, журналів, 
брошур та іншої друкованої продукції із застосуванням найсучаснішої техніки 
переробки текстової та ілюстративної  інформації, теорії та практики видавничого 
менеджменту. 

Adobe InDesign, QuarkXPress, Excel, Adobe Acrobat,  Adobe Reader,  Adobe Photoshop, 
ФТП-клієнт «FileZilla»,  Notepad++, програми пакету Microsoft Office

Видавнича справа та  редагування



Спеціалізації ВПІ

Медіаменеджмент та адміністрування 
у видавничо-поліграфічній галузі

Студенти вивчають особливості галузевого ринку, специфіку правового забезпечення 
медіагалузі, особливості організації операційної діяльності медіапідприємств, основи 
електронної комерції та просування медійних продуктів. Важливою складовою навчан-
ня є  отримання знань та вмінь з основ загального менеджменту, адміністрування, 
маркетингу, здобуття навичок оптимізації бізнес-процесів, фінансового менеджменту, 
ведення бухгалтерського обліку та аудиту, проведення маркетингових досліджень, 
ведення ділових переговорів, презентацій та прийняття ефективних рішень.
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Програми стажування та 
проекти кредитної мобільності 

Erasmus +

DAAD

Quota 
Scheme



,������  �� �������  ��� �#(����������(���������(
����������(�����������;

-�������  ������ !���������� �������#��� �������

����������� (�������!�(��(���������!�(���������(!����������(
��������(.Drupa, Leipziger Buchmesse)

+�������� ���������������



���������  �������� �� ���������� �� �������� ���������� ����� 
�������� ��0(.1�!�����2 �� Heidelberg .1�!�����2;

	������  ����#��� �!������ ����! �  Print Media Academy .1�!�����2 
�� Print Promotion GmbH .1�!�����2 

+�������� ���������������



< >

Спеціальні навчальні лабораторії



Cпортивне життя ВПІ

Студенти ВПІ мають змогу користуватися всією спортивною 
інфраструктурою НТУУ «КПІ»
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