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Рецензiя - вiдryк
на освiтньо-професiЙну програму

<<Комп' ютерно-iнтегрованi системи та техцологii в приладобудуваннЬ>
другого (iчrагiстерського) рiвня вищоi освiти

за спецi.Lльнiстю 151 Автоматизацiя та комп'ютерно-iнтегрованi технологii,
розроблену приладобудiвним факультетом

Нацiонального технiчного унiверситету УкраiЪи
<Киiвсъкий полiтехнiчний iнститут iMeHi Iгоря Сiкорського)

Подана для рецензуваннrI освiтньо-професiйна програма пiдготовки здобу_

ВаЧiВ ВиЩоi другого (магiстерського) рiвня вищоТ освiти <<Комп'ютерно_

iНТегрованi системи та технологii в приладобудуваннi> розроблена згiдно чинних

НОРМаТИВниХ Документiв, якi визначають вимоги до змiсту i результатiв освiтнъоi

дiяльностi вищих навч€lJIьних закладiв i наукових установ.

В пРоектi ocBiTHboi програми наведена обов'язкова iнформацiя про piBeHb

ВиЩоI освiти, г€Lлузь знань, спецiальнiсть, освiтню квЕuliфiкацiю та квалiфiкацiю в

ДИПЛОМi. Визначено характеристики програми: iT предметна область та орiентацiя,

ОСНОВНИЙ фокУс та особливостi. Наведено iнформацiю щодо придатностi випуск-

НИКiВ ДО ПРацеВлаштування та под€шьшого навчання, викJIаданшI дисциплiн та

оцiнювання. Визначено iнтегральнi, загальнi та спецiальнi (фаховi) компетентнос-

Ti та результати навчання в рамках спецiальностi 151 <<Автоматизацiя та

комп'ютерно-iнтегрованi технологiт>. Обrрунтовано ресурсне забезпечення
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реалiзацii програми.

Рецензована освiтньо-професiйна про|рама спрямована на забезпечення

здатностi розв'язувати складнi задачi i проблеми автоматизацii та комп'ютерно-

iнтегрованих технологiй у професiйнiй дiялъностi, якi стосуються cTBopeHHrI, вдо-

скон€Lпенця, модернiзацii, експлуатацiТ та супроводження систем автоматизацii, ik
компонентiв, кiберфiзичних систем, технологiй цифровоi трансформацii.

Програма забезпечуе вiдповiднiсть стандарту вищоТ освiти зi спецiа-гrьностi

151 Автоматизацiя та комп'ютерно-iнтегрованi технологii та вiдповiдас сучасним

вимогам пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв у галузi автоматизацii та при-

ладобудування.
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