Обери майбутнє у ЗГЕК ЗДІА!

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»
«КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ТЕКСТОВОЇ,
ГРАФІЧНОЇ ТА ОБРАЗНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
(спеціалізація 5.05150103)
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

18 «Виробництво та технології»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

186 «Видавництво та поліграфія»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації»

КВАЛІФІКАЦІЯ

технолог з комп’ютерної обробки інформації

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

неповна вища освіта

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

молодший спеціаліст

ФОРМА НАВЧАННЯ

бюджетна/контрактна

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

3 роки 6 місяців

Предмети, що вивчаються
на курсі
Робота з растровою графікою (Adobe
Photoshop, Corel Photo-Paint); Створення та
редагування векторної графіки (Adobe
Illustrator, Corel Draw); Комп’ютерне
проектування (AutoCAD); Моделювання
тривимірних об’єктів (3Ds MAX); Верстка
друкованої продукції (Adobe InDesign,
PageMaker); Дизайн поліграфічної продукції;
Комп’ютерно-видавничі комплекси та мережі;
Обробка текстової інформації; Технічне
редагування; Основи web-дизайну; Створення
Flash-анімації; Обробка аудіо-, відеоінформації; Теорія кольору; Основи
поліграфічного виробництва; Поліграфічні
матеріали; Обладнання для виготовлення
друкарських форм; Основи програмування

Посади, які можуть займати
випускники спеціалізації
5.05150103
Графічний дизайнер
Фахівець з комп’ютерної графіки
Дизайнер поліграфічної продукції
Верстальник, Друкар, Технічний редактор
Оператор комп'ютерного набору
Фахівець видавничо-поліграфічного
виробництва

Обери майбутнє у ЗГЕК ЗДІА!

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»
Молодших спеціалістів з комп’ютерної обробки текстової,
графічної та образної інформації готує в Запоріжжі єдиний
навчальний заклад – Запорізький гідроенергетичний коледж ЗДІА!
В коледжі створені всі необхідні умови для якісної підготовки
фахівців для роботи у видавництвах, друкарнях, редакціях, рекламних
агентствах та інших підприємствах, що випускають поліграфічну
продукцію.
Комп’ютерні технології обумовлюють можливості сучасного
видавництва. Все, що друкується, починаючи з простих бланків і
закінчуючи високохудожньою видавничою продукцією, неможливе без
комп’ютерної обробки текстової, графічної та образної інформації.
З кожним роком зростає не лише обсяг поліграфічної продукції,
але й вимоги до її якості. Стрімкий розвиток сучасних комп’ютерних
технологій обумовлює зростаючу потребу діючих підприємств мати
фахівців цієї галузі. Програма навчання спеціальності «Комп’ютерна
обробка текстової, графічної та образної інформації» надає необхідні
навички та знання для забезпечення професійного рівня майбутніх
фахівців.
За час навчання студенти здобувають ґрунтовні знання зі
спеціальних дисциплін та практичні вміння. Велика увага в
навчальному процесі приділяється навчальній та виробничій
практиці.
Випускники набувають кваліфікацію технолог з комп’ютерної
обробки інформації. За Національним класифікатором видів
економічної діяльності України «фахівець підготовлений до роботи в
галузі: видавнича справа; поліграфічна промисловість; видання книг,
газет, журналів та періодичних публікацій; брошурувально-палітурна та
оздоблювальна діяльність; інші види видавничої діяльності
(виготовлення фотографій, гравюр, естампів, поштових листівок,
бланків, видання розкладів, формулярів, плакатів, художніх
репродукцій та інших друкованих матеріалів)».
По закінченні коледжу випускники мають змогу продовжити
навчання
у
Львівській
академії
друкарства,
Київському
політехнічному інституті (КПІ), Запорізький державній інженерній
академії (ЗДІА), Класичному приватному університеті (КПУ),
Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ)
та інших вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації за
скороченим терміном.

