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Сучасний розвиток науки і техніки потребує підготовки фахівців у галузі 

механічної інженерії нового покоління, здатних разом з традиційними 

інженерними компетентностями ефективно застосувати методи комп’ютерного 

інжинірингу і систем автоматизації технологічних процесів в своїй професійній 

діяльності. Саме таким вимогам відповідає освітньо-професійна програма 

«Інжиніринг паковань та пакувального обладнання». 

Освітньо-професійна програма (ОПП) «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 пакувальних технологій і обладнання та здійснювати 

інноваційну діяльність. Структура і зміст ОПП відповідають актуальним завданням 

пакувальної галузі. Перелік дисциплін, які входять до ОПП, забезпечують 

формування загальних і фахових компетентностей, що у підсумку забезпечують 

фахову підготовку спеціалістів з повною вищою освітою. До найбільш важливих 

дисциплін зазначеного переліку програми можна віднести такі: Пакувальне 

обладнання, Інжиніринг пакувального обладнання, Системи механотроніки, 

Мікропроцесорна техніка та керування. Важливого значення набуває можливість 

вибору здобувачами частини дисциплін, що дозволяє визначити власну освітню 

траєкторію. 

ОПП орієнтує на актуальні напрямки пакувальної техніки і процесів 

пакування, в межах яких можливе подальше професійне та наукове зростання 

здобувачів у сфері інжинірингу виробництв пакувального обладнання і технологій. 



Набуття студентами загальних і фахових компетентностей, професійних 

знань та умінь відбувається під час викладання матеріалу на лекційних, 

семінарських, практичних заняттях з використанням мультимедійного обладнання. 

Практичні компетентності вдосконалюються через проведення лабораторних робіт 

та комп’ютерних практикумів, виконання курсових проектів і робіт. Підготовка 

фахівців за зазначеною освітньо-професійною програмою передбачає можливість 

продовження навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти. 

Вважаємо, що представлена ОПП «Інжиніринг паковань та пакувального 

обладнання» відповідає вимогам до складання подібних документів, сприяє 

підготовці якісних фахівців з вищою інженерною освітою, які будуть 

конкурентноздатними на ринку праці у даній та суміжних галузях. На наш погляд, 

рецензована освітньо-професійна програма «Інжиніринг паковань та пакувального 

обладнання» може бути рекомендована для підготовки магістрів, які володіють 

необхідними знаннями, навичками та компетентностями у професійній діяльності. 
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