
РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму 

«Інжиніринг паковань та пакувального обладнання» 

 підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні  

в Національному технічному університеті України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Сучасний розвиток науки і техніки потребує фахівців у галузі механічної 

інженерії, здатних разом з класичними інженерними компетентностями ефективно 

застосувати в своїй професійній діяльності методи комп’ютерного інжинірингу, 

3D-проектування і дизайну. Випускник закладів вищої освіти повинен вміти 

застосовувати знання фундаментальних наук, комп’ютерних засобів та техніко-

економічного аналізу для раціонального використання матеріалів, ресурсів і 

обладнання в конкретних умовах виробництва.  

ОПП «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти розроблена викладачами кафедри хімічного, 

полімерного та силікатного машинобудування (ХПСМ) Національного технічного 

університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського». Структура і зміст ОПП 

демонструють розуміння розробниками актуальних проблем технологічних 

процесів і обладнання пакувальної галузі. Перелік дисциплін, які входять в дану 

ОПП, забезпечує формування загальних і фахових компетентностей і сприяє 

формуванню вмінь і навичок застосування систем інноваційного інжинірингу на 

професійному рівні. 

Програма базується на загальновідомих наукових положеннях прикладної 

механіки, механіки суцільних середовищ, інформаційних технологій з урахуванням 

їх сучасного рівня, широкого використання систем тривимірного комп’ютерного 

проектування та моделювання, орієнтує на актуальні проблеми виробництва, за 

якими можливе подальше професійне зростання здобувачів у сфері процесів 

пакування та пакувального обладнання. 

Міжнародна діяльність забезпечується академічною мобільністю (діють 

програми Еразмус плюс та ін.),) та стажуванням здобувачів в закордонних 

навчальних закладах (зокрема в технічному університеті Кайзерслаутера, Німеччина). 

В подальшому розвитку і вдосконаленні ОПП було б доцільним введення до 

переліку дисциплін таких, що розглядають технологічні та фізичні властивості 

матеріалів, що пакуються. 

Вважаю, що ОПП «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання» 

підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» здатна 

забезпечити якісну підготовку фахівців з пакувальних технологій та обладнання у 

галузі механічної інженерії, відповідає запитам потенційних працедавців та може 

бути рекомендована для навчального процесу на кафедрі ХПСМ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського». 
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