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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

 

на освітньо-професійну програму «Галузеве машинобудування» 

другого рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія» 

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» 

 

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» підготов-

ки фахівців другого рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інжене-

рія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» була розглянута ке-

рівництвом та провідними фахівцями компанії ПрАТ «Сєвєродонецький 

ОРГХІМ» та отримала позитивну оцінку. 

Представлена освітньо-професійна програма «Галузеве машинобуду-

вання» підготовки здобувачів вищої освіти другого рівня галузі знань 13 

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

Східноукраїнському національному університеті відповідає вимогам Закону 

України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій та складена у 

відповідності до проекту стандарта вищої освіти за даною спеціальністю. 

Розглянута освітньо-професійна програма розрахована на 90 кредитів, 

регламентує мету, перелік компетентностей випускника, очікувані результа-

ти навчання, нормативний зміст, умови та технологію реалізації освітнього 

процесу, вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості підготовки, 

форми атестації та оцінки якості підготовки фахівців другого рівня вищої 

освіти за спеціальністю «Галузеве машинобудування». 

Структура освітньо-професійної програми включає основні та вибірко-

ві компоненти. Слід відмітити, що фахові вибіркові дисципліни, які пропо-

нуються до програми, вдало розподілені за семестрами та гарантують підго-

товку фахівців з високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими фахо-

вими компетентностями та здатними до подальшого саморозвитку і самореа-

лізації. Важливим є також те, що вибіркові компоненти підібрані та згрупо-

вані таким чином, що дозволяють сформувати у майбутнього фахівця компе-

тентності, які забезпечать його конкурентоспроможність на сучасному ринку 

праці. 

Опанування практичних компетентностей програми забезпечується ви-

конанням курсового проекту конструкторсько-технологічного та дослідниць-

кого характеру з індивідуальним об’єктом дослідження. Виконання кваліфі-

каційної роботи магістра супроводжується практичною підготовкою на про-

мислових підприємствах або науково-дослідницькою підготовкою на кафед-

рі. 



Отже, на підставі вищевикладеного слід вважати, що освітньо-

професійна програма «Галузеве машинобудування» підготовки фахівців дру-

гого рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальні-

стю 133 «Галузеве машинобудування», яка розроблена провідними виклада-

чами кафедри машинобудування та прикладної механіки Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, відповідає вимогам до 

магістерських освітніх програм, здатна забезпечити підготовку спеціалістів 

для галузевого машинобудування та рекомендується для реалізації 

 


