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РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

«Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

розроблену КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

Провідними фахівцями Консорціуму «АСТЕК» була проаналізована освітньо-

професійна програма підготовки бакалаврів «Інженерія програмного забезпечення 

інформаційних систем», представлена на рецензування кафедрою інформатики і програмної 

інженерії Факультету інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Задекларована в програмі мета освітньої програми, а саме фундаментальна та 

комплексна підготовка фахівців у галузі інженерії програмного забезпечення, здатних 

ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та 

забезпеченням якості програмного забезпечення для інформаційних систем різного 

призначення з використанням сучасних підходів та технологій проектування та 

програмування, що забезпечить підготовку конкурентоспроможних на сучасному ринку 

праці фахівців за рахунок представлених освітніх компонент загальної та професійної 

підготовки, а також різних видів практичної підготовки.  

Логічна послідовність вивчення дисциплін забезпечить формування у здобувачів 

вищої освіти програмних результатів навчання бакалавра з інженерії програмного 

забезпечення інформаційних систем для здійснення професійної діяльності в різних галузях 

промисловості та економіки.  

До конкурентних переваг даної програми можемо віднести належну увагу щодо 

вивчення дисциплін як загальної підготовки (Комп'ютерна дискретна математика, 

Математичний аналіз, Лінійна алгебра та аналітична геометрія та ін.), так і дисциплін 

професійної підготовки (Алгоритми та структури даних, Основи програмування, 

Компоненти програмної інженерії, Програмування веб-застосувань та ін.). 

В загальному підсумку вивчення освітніх компонентів представленої освітньої 

програми здобувачами освіти забезпечить формування заявлених загальних та фахових 

компетентностей і досягнення задекларованих програмних результатів навчання. 

Можемо запевнити, що освітньо-професійна програма «Інженерія програмного 

забезпечення інформаційних систем» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 

розроблена КПІ ім. Ігоря Сікорського є на сьогодні актуальною та відповідає сучасним 

вимогам розвитку та функціонування ІТ-галузі в Україні та світі і здатна забезпечити 

конкурентоспроможність на сучасному ринку праці випускників представленої освітньо-

професійної програми. 
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