
РЕЦЕНЗІЯ  

на освітньо-професійну програму 
Інжиніринг паковань та пакувального обладнання 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
в Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 
Освітньо-професійна програма (ОПП), що рецензується, відповідає 

рекомендаціям щодо розроблення освітніх програм МОН України. Програма 
містить усі необхідні розділи: профіль, перелік компонент освітньо-професійної 
програми, форму атестації здобувачів вищої освіти, матрицю відповідності 
програмних компетентностей компонентам освітньої програми та матрицю 
забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 
освітньої програми. ОПП ґрунтується на комплексному підході з урахуванням 
вимог до фахівця, які пред’являються до інженерно-технічних працівників 
роботодавцями. Програма спрямована на закріплення отриманих знань, умінь 
та навичок на рівні фахівців, здатних розв’язувати професійні задачі і проблеми 
і здійснювати діяльність у галузі пакувальних технологій і обладнання. 

ОПП складена з дотриманням логічних зв’язків. Зокрема, у ній 
регламентуються очікувані цілі, результати, умови та методи реалізації 
освітнього процесу, оцінка якості підготовки здобувача та прописані 
компетенції, що формуються в результаті освоєння дисциплін, передбачених 
даною програмою. Характеристика ОПП містить її спрямування та особливості, 
опис галузі знань, терміни навчання, обсяг дисциплін, необхідний для здобуття 
бакалаврського ступеня вищої освіти, що розподіляється на обов'язкові (цикли 
загальної та професійної підготовки) та вибіркові компоненти. Також наведено 
перелік загальних та фахових компетентностей випускника, що визначені 
даною ОПП.  

Структурно-логічна схема освітньої програми дає змогу прослідкувати 
логічні зв’язки між різними дисциплінами та визначити підсумковий набір 
загальних і фахових компетентностей, а також програмних результатів 
навчання випускника. 

Підготовка фахівців за зазначеною освітньо-професійною програмою 
передбачає можливість продовження навчання на другому і третьому рівнях, а 
працевлаштування на основі засвоєння даної програми не викликає сумнівів. 

Кадрове забезпечення кафедри хімічного, полімерного і силікатного 
машинобудування (ХПСМ) Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у повній мірі 
відповідає профілю дисциплін, що викладаються. З розробленої освітньо-
професійної програми можна зробити висновок, що вона має високий рівень 
забезпеченості навчально-методичною документацією і матеріалами. 

Кафедра ХПСМ КПІ ім. Ігоря Сікорського має належне матеріально-
технічне забезпечення та кваліфікований професорсько-викладацький склад, 
який має велику кількість наукових та методичних праць, розробок 



інженерного та наукового програмного забезпечення. Лекційні, лабораторні та 
практичні заняття проводяться із застосуванням засобів дистанційного 
інтерактивного навчання, сучасної обчислювальної та мультимедійної техніки, 
використанням лабораторного обладнання, аналогічного виробничому, нових 
оригінальних методик проведення лабораторних досліджень. Вказане 
забезпечує високий рівень підготовки фахівців при проведенні усіх видів 
занять, консультуванні під час курсового й дипломного проектування.  

Отже, у підсумку можна стверджувати, що освітньо-професійна програма 
«Інжиніринг паковань та пакувального обладнання» підготовки бакалаврів за 
спеціальністю 131 «Прикладна механіка» здатна забезпечити якісну підготовку 
фахівців у пакувальній галузі, відповідає вимогам стандартів вищої освіти 
України, запитам потенційних роботодавців, яким потрібні висококваліфіковані 
спеціалісти, та може бути рекомендована для навчального процесу у 
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського». 
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