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GUTACHTEN 
 

für das Bildungs- und Berufsprogramm  
„Engineering von Verpackungen und 

Verpackungsanlagen“  
Ausbildung von Studierenden auf der zweiten 

(Master) Stufe  
im Fachgebiet 131 - Angewandte Mechanik 
 an der Nationalen Technischen Universität  

der Ukraine "Igor Sikorsky Kiewer 
Polytechnisches Institut" 

 
 

Die Wettbewerbsfähigkeit der modernen   
Produktion hängt weitgehend vom Zeitpunkt 
der Entwicklung und Implementierung 
hochwertiger innovativer Geräte in der 
Produktion ab, die ohne eine neue Generation 
von Ingenieuren, die sich mit modernen CAD-
CAE-Designtechnologien und 
Computertechnik auskennen, nicht vorstellbar 
sind. 

Der berufsbildende Studiengang 
„Engineering of Packaging and Packaging 
Equipment“ fokussiert darauf, solche 
Fachkräfte im Bereich Maschinenbau 
auszubilden. 

 
 

РЕЦЕНЗІЯ 
 

на освітньо-професійну програму 
 «Інжиніринг паковань та пакувального 

обладнання»  
підготовки здобувачів на другому 

(магістерському) рівні  
за спеціальністю 131 – Прикладна механіка  
в Національному технічному університеті  

України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» 

 
 
Конкурентоздатність сучасного виробництва 

значною мірою залежить від термінів розробок та 
впровадження якісного інноваційного 
обладнання в виробництво, що не можна собі 
уявити без фахівців з інжинірингу нового 
покоління, які досконало володіють сучасними 
CAD-CAE технологіями проектування і методами 
комп’ютерного інжинірингу. 

 
Саме на підготовку таких фахівців у галузі 

механічної інженерії і спрямована освітньо-
професійна програма «Інжиніринг паковань та 
пакувального обладнання». 
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Das Bildungs- und Berufsprogramm 
"Engineering of Packaging and Packaging 
Equipment" der zweiten (Master-) 
Hochschulstufe wurde von Hochschullehrern 
des Lehrstuhls für Chemie-, Polymer- und 
Silikattechnik KPI entwickelt. Igor Sikorsky, 
dessen Zweck es ist, Spezialisten auszubilden, 
die in der Lage sind, komplexe Probleme und 
Herausforderungen auf dem Gebiet der 
angewandten Mechanik zu lösen und 
innovative Entwicklungen durchzuführen. 

 
 
Struktur und Inhalt dieses Bildungs- und 

Berufsprogramms entsprechen den aktuellen 
Anforderungen des modernen 
Bildungsniveaus auf dem Gebiet der 
angewandten Mechanik. 

 
 
Die Liste der Disziplinen, die Teil des 

Bildungs- und Berufsprogramms sind, bietet 
die Bildung allgemeiner und beruflicher 
Kompetenzen und trägt zur Bildung 
innovativen Denkens auf beruflicher Ebene 
bei. 

 
 
Zu den wichtigsten Disziplinen dieser 

Studienganges gehören: Packaging 
Equipment Engineering, Microprocessor 
Engineering and Control, Mechanotronics 
Systems. 

 
Das Studium zeichnet sich durch eine 

praxisorientierte Ausrichtung auf den Erwerb 
höherer Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Hochschulbildung im Bereich der Ausbildung 
unter Berücksichtigung des aktuellen Standes 
der Technik und Informationsunterstützung 
aus. 

 
Der Studiengang konzentriert sich auf 

aktuelle Bereiche der angewandten Mechanik, 
innerhalb derer eine berufliche 
Weiterentwicklung der Studierenden im 
Bereich des Maschinenbaus und insbesondere 
der Herstellung von Verpackungsanlagen 
möglich ist. 

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг 
паковань та пакувального обладнання» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти розроблена 
викладачами кафедри хімічного, полімерного і 
силікатного машинобудування КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, метою якої є підготовка фахівців, 
здатних вирішувати складні задачі і проблеми в 
галузі прикладної механіки та здійснювати 
інноваційну діяльність. 

 
 
 
 
Структура і зміст зазначеної освітньо-

професійної програми відповідають актуальним 
запитам сучасного рівня освіти в галузі 
прикладної механіки. 

 
 
 
Перелік дисциплін, які входять до освітньо-

професійної програми, забезпечують 
формування загальних і фахових 
компетентностей, а також сприяють 
формуванню інноваційного мислення на 
професійному рівні. 

 
 
До найбільш важливих дисциплін зазначеного 

переліку програми можна віднести такі: 
Інжиніринг пакувального обладнання, 
Мікропроцесорна техніка та керування, Системи 
механотроніки.  

 
Програма характеризується практико-

орієнтованою спрямованістю на здобуття вищих 
знань та навичок у вищій освіті за напрямом 
підготовки з урахуванням сучасного стану 
технологій та інформаційного забезпечення. 

 
 

 
Курс зосереджується на актуальних областях 

прикладної механіки, в рамках яких можливий 
подальший професійний розвиток студентів у 
галузі машинобудування та, зокрема, 
виробництва пакувальних систем. 
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Das angegebene Programm ermöglicht es 
dem Bewerber um eine Hochschulbildung, 
separate Kurse in einer Fremdsprache zu 
hören. 

 
Internationale Aktivitäten werden durch 

Praktika für Studierende und Lehrende in 
ausländischen Bildungseinrichtungen 
gewährleistet. 

 
Die Ausbildung von Fachkräften im 

Rahmen des angegebenen Bildungs- und 
Berufsprogramms sieht die Möglichkeit der 
Weiterbildung im Rahmen des Programms der 
dritten (pädagogischen und 
wissenschaftlichen) Hochschulstufe vor. 

 
Das von Experten begutachtete Bildungs- 

und Berufsprogramm „Engineering of 
Packaging and Packaging Equipment“ verfügt 
über alle notwendigen strukturellen und 
inhaltlichen Komponenten, erfüllt die 
Hauptkriterien für die Qualität der 
Hochschulbildung in der Ukraine, die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und kann für 
die Realisierung  der Vorbereitung auf den 
Master in der Fachrichtung 131 „Angewandte 
Mechanik“ empfohlen werden. 

Зазначена програма дає можливість 
здобувачеві вищої освіти прослуховувати окремі 
курси іноземною мовою. 

 
 
Міжнародна діяльність забезпечується 

стажуванням студентів і викладачів у 
закордонних закладах освіти.  

 
 
Підготовка фахівців за зазначеною освітньо-

професійною програмою передбачає 
можливість продовження навчання за 
програмою третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти. 

 
 

Рецензована освітньо-професійна програма 
«Інжиніринг паковань та пакувального 
обладнання» має всі необхідні структурні і 
змістовні складові, відповідає основним 
критеріям якості вищої освіти України, потребам 
ринку праці та може бути рекомендована для 
впровадження в підготовку магістрів зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка».  

 

 

 
 

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Sergiy Antonyuk  

Head of the Institute of Particle Process Engineering, Technische Universität Kaiserslautern 

 


