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Розташування видавництва та сектору 
оперативної поліграфії Наукової бібліотеки 

Просп. Миру, 44 
Корпус № 11  ЧНТУ 

Корпус № 1  ЧНТУ 



Методична робота 



Вимоги до форматів друку,  в залежності від 
виду видання та кількості сторінок 



Планування роботи сектора оперативної 
поліграфії  

• план технічного обслуговування 
обладнання; 

• план випуску навчально-методичної 
літератури; 

• аналіз працездатності техніки. 
 



Корпус № 11 ЧНТУ 

вул. Стрілецька, 1, кім. 113а 



Верстка документу 



Літературна редакція документу 



Художнє оформлення палітурки  



Художнє оформлення палітурки  



Художнє оформлення палітурки  
наукових журналів ЧНТУ 



Художнє оформлення дипломів, 
сертифікатів  університету 



Художнє оформлення та підтримка сайтів  
наукових видань ЧНТУ 



Макетування та художнє оформлення 
газети 



http://libkor.com.ua/index.php?id=6&sid=7 



Художнє оформлення вітальних листівок  



Друк навчально-методичної літератури 

Gestetner МР 2000, 1600 
 
Функції:  
 ксерокс; 
 роздрук чорно-білий; 
 сканер; 
 двосторонній друк (на папері від 80 грам 

до 160 грам, формат А4, А3). 



Розмноження методичної літератури з макетів 
видання, за замовленням користувача 



Скріплення документів металевою 
пружиною 



Навчальний корпус № 20 

просп. Миру 44, кім. 111 



Кольоровий друк навчально-
методичної літератури 

Gestetner C7528n – принтер. 
 
Функції: кольоровий друк (на папері від 80 
грам до 160 грам, формат А4, А3). 
 
Основне призначення: друк обкладинок 



Переплетення документів у тверду 
палітурку 

OPUS METAL BIND – біндер. 
 
Функції: твердий переплет (від 35 до 300 
сторінок, формат А4). 
 
Основне призначення: скріплення 
дипломів, дисертацій, документів А4.  



Переплетення документів у м'яку 
палітурку 

БПШ-30 - 
дротошвейна 
машина. 
 
Функції: постановка скоб 
(20 до 120 листів). 

Duplo DB200 – клеєва 
машина. 
 
Функції: клеїть обкладинки 
(папір 160 – 200 грам , формат 
А3, А4, А5). 



Порізка на різаку 

IDEAL 6550-95 EP – різак. 
 
Функції: порізка паперу, обрізка брошур. 



Скріплення документів пластиковою 
пружиною 

Docubind P200 – біндер. 
 
Функції: м’який переплет на 
пластикову пружину (від 50 
до125листів, формат А4). 



Ламінування документів, 
виготовлення візиток 

BC Heat Seal H400 – 
ламінатор. 
 
Функції: ламінування обкладинок, 
документів, візиток (папір 80 – 200 
грам, формат А4, А3). 





Наклад обов'язкових примірників 

 Найменування підрозділу 
Методичні  
матеріали, 

конспекти лекцій 
Підручники Журнали 

Сектор оперативної 
поліграфії (сигнальний, од. 
для розмноження) 

2 2 2 

Бібліотека 4 4 4 
Аспірантура     1 
Розсилка ISBN   15   
Розсилка ISSN     10 
Авторські 3     

Кафедральні 2     

Всього 11 21 17 



Поліграфічна діяльність 2012-2015 рр. 
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Ефективність праці 

В – виробіток; 
ОП – обсяг виробленої продукції (обліково-видавничі аркуші); 
Ч – чисельність працівників. 



Виробіток 



Поповнення фонду  
електронних видань 



Найбільш активні автори 

Савченко Володимир Федорович, 
Нітченко Алла Григорівна, 

Кунденко Аліна Володимирівна,  
Маргасова Вікторія Геннадіївна, 

Карпенко Юрій Михайлович, 
Коваленко Лариса Олексіївна. 



Рішення вченої ради 

 
1. Субрахунок для видавництва (Сектора оперативної 

поліграфії). 
2. При накладі матеріалів конференцій, наукових журналів 12 %  

грошових надходжень використовувати на технічне 
обслуговування Сектора оперативної поліграфії.   

3. Надання можливості використовувати кошти, які надходять 
на рахунок Сектора оперативної поліграфії, на розвиток 
поліграфічних можливостей Сектора. 
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