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                                                               ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

«Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

розроблену КПІ імені Ігоря Сікорського 

Провідними фахівцями Консорціуму «АСТЕК» була проаналізована освітньо-

професійна програма підготовки магістрів «Інженерія програмного забезпечення 

інформаційних систем», представлена на рецензування кафедрою інформатики і 

програмної інженерії Факультету інформатики та обчислювальної техніки КПІ імені 

Ігоря Сікорського. 

Задекларовані в програмі мета та цілі підготовки магістрів свідчать, що освітньо-

професійна програма спрямована на підготовку фахівців в галузі інформаційних 

технологій за спеціальністю інженерія програмного забезпечення, які здатні 

самостійно проектувати та здійснювати фаховий супровід інформаційних систем, 

забезпечувати якість їх роботи, проводити наукові дослідження, впроваджувати 

інноваційні технології.  

Досягнення мети та цілей освітньо-професійної програми забезпечуються 

вибором  освітніх компонент загальної та професійної підготовки, а їх логічна 

послідовність вивчення, представлена в структурно-логічній схемі забезпечить 

формування у здобувачів вищої освіти фахових компетенцій магістра з інженерії 

програмного забезпечення інформаційних систем для здійснення професійної 

діяльності в різних сферах промисловості та економіки.  

Зміст підготовки та очікувані програмні результати навчання повністю 

відповідають меті та цілям представленої освітньо-професійної програми. 

До конкурентних переваг даної програми можемо віднести належну увагу щодо 

вивчення сучасних інноваційних дисциплін загальної підготовки, серед фахових 

дисциплін потрібно відзначити оптимальний вибір дисциплін для курсового 

проектування, позитивним фактором є також вивчення методології інженерії 

програмного забезпечення та проектування компіляторів. В загальному підсумку 

вивчення освітніх компонентів представленої освітньої програми студентами 

магістрами забезпечить формування заявлених загальних та фахових компетенцій та 

надасть прогнозовані результати навчання. 

Можна стверджувати, що освітньо-професійна програма «Інженерія 

програмного забезпечення інформаційних систем» за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти, розроблена КПІ імені Ігоря Сікорського є на сьогодні актуальною та 

відповідає сучасним вимогам розвитку та функціонування ІТ-галузі в Україні та світі 

та здатна забезпечити конкурентоспроможність на сучасному ринку праці  випускників 

представленої освітньо-професійної програми. 
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