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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

 

на освітньо-професійну програму «Галузеве машинобудування» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» 

 

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» підготов-

ки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Ме-

ханічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» була 

розглянута й обговорена керівництвом і провідними фахівцями компанії 

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» та одержала позитивну оцінку. 

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» підготов-

ки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 13 

«Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» в 

Східноукраїнському національному університеті задовольняє вимогам Зако-

ну України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій та відпові-

дає проекту стандарта вищої освіти за даною спеціальністю. 

Програма розрахована на 90 кредитів, регламентує мету, перелік ком-

петентностей випускника, очікувані результати навчання, нормативний зміст, 

умови та технологію реалізації освітнього процесу, вимоги до системи внут-

рішнього забезпечення якості підготовки, форми атестації та оцінки якості 

підготовки фахівців другого рівня вищої освіти за спеціальністю «Галузеве 

машинобудування». 

Зміст освітньо-професійної програми включає основні та вибіркові 

компоненти. Слід відмітити, що фахові вибіркові дисципліни, які пропону-

ються до програми, вдало розподілені за семестрами та гарантують підготов-

ку фахівців з високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими 

компетентностями та здатними до подальшого саморозвитку і самореалізації. 

Важливим є також те, що вибіркові компоненти підібрані та згруповані таким 

чином, що дозволяють сформувати у майбутнього фахівця компетентності, 

що забезпечать його конкурентоспроможність на ринку праці в сучасних 

умовах. 

Набуття практичних компетентностей при реалізації програми забезпе-

чується виконанням курсового проекту конструкторсько-технологічного та 

дослідницького характеру з індивідуальним об’єктом дослідження. Виконан-

ня кваліфікаційної роботи магістра супроводжується практичною підготов-

кою на промислових підприємствах або науково-дослідницькою підготовкою 

на кафедрі. 



 

Таким чином, враховуючи вищевикладене можна зробити висновок, що 

освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» підготовки фа-

хівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механіч-

на інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», яка розро-

блена проектною групою кафедри машинобудування та прикладної механіки 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, за-

довольняє вимогам до магістерських освітніх програм, забезпечує підготовку 

висококваліфікованих фахівців для галузевого машинобудування та рекоме-

ндується для опанування. 

 

 

 

 


