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RECENZJA

na program edukacyjno-naukowy (PEN) z
specjalnoSci 1 31 -Mechanika stosowana
szkolenia kandydatow na lll (edukacyjny i

naukowy) poziom szkolnictwa wy2szego na
Narodowym Technicznym Uniwersytecie
Ukrainy,,Politechnika Kijowska im. lgora
Sikorskiego"

Wyposa2enie mechaniczne wsp6lczesnego
przemyslu jest zlozone pod wzglqdem
czg6ci mechanicznej i technicznych
Srodk6w zarzqdzania. Niektore z jego
rodzajow sq unikalne ze wzglqdu na
ztozono66 konstrukcji i powinny by6
powiqzane z wla5ciwoSciami fizycznymi i

mechan icznym i przetw arzany ch prod u ktow.
Dlatego opracowywanie, badania i

optymalizacja pa rametrow takich urzqdzen
jest trudnym wyzwaniem naukowym, kt6re
wymaga od badacza wykorzystania
wszechstronnej wiedzy i umiejgtnoSci wraz
z u2y ciem zautomatyzowanych system 6w
modelowania i najnowszych technologii
komputerowych. To zapewnia wysokq
jako56 realizaqi badafi naukowych i prac
rozwojowych n a ukowotech n icznych.

Szkolenie specjalistow na poziomie PhD w
zakresie mechaniki stosowanej powinno
odbywaC sig na wysokim poziomie zgodnie
z wymaganiami czasu. PEN spelnia te
wymagania i ma na celu ksztalcenie
profesjonalistow posiadajqcych dog{qbnq
wiedzq, umiejqtnoSci, zdolnosci i inne
kom petencje wystarczajqce do
rozwiqzywania zlo2onych problem ow w
zakresie badai i innowacji, opanowania
metod inarzqdzi dzialalnoSci naukowej, a
tak2e planowania, realizaQi i analizowania
badan z dalszym wdrazanie wynikow do
obiektow wlasnoSci intelektualnej.
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PEr_lEH3rF

Ha ocsirHuo-HayKoBy nporpaMy
<1 31 -llprarnaAHa MexaHira> nigroroBKt4
ego6yaavia rperboro (oceirHuo-nayxoaoro)
piaxn arqoi ocairn e HaqioHanbHoMy
rexnivnouy yxieepcnreri Yrpalnn
<KiliacbKilf nonirexHiqxnI incrnryr iueni
lropn CixopcbKoro)

MexauiqHe ycrarKyBaHun cyvacnoT
iHgycrpil e cKflaAHhM ga naexani.{Ho}o
qacrrHolo il rexniqnnun oaco6arrar
KepyBaHHF. ,[enxi irioro angu e yxixanunnnan
sa crna4Hicrro KoHcrpyrrliT ra uarcru 6yrn
npnB'fl 3aHilM14 Ao Qisrxo-ruexaxiqsnx
BnacrnBocrefi nepepo6ntoaanoi npogyrqii.
Torvry pospo6nenun, gocnigxeHHs ra
onrilMisaqin napaMerpia raxoro
ycTaTKoBaHHF e CKnaAHOto HayKOBOtO

3aAaqep, qo norpe6ye ai4 4ocnignuxa
Heo6xi,quocri ro pr crya ar tAcfl

KoMnneKcH14Mt4 3HaHH FMvt ra yuinnRur, nxi
Br4KopvrcroBylorbcff a noeguanni e

aBTOMarn30BaH hM 14 Cl4CTeMaM n
MoAentoBaHHF Ta HoeirniMIr
KoMn'lorepHLlMh rexHonoriRvttt, i

ea6esnevyprb B14coKy nxicru BhKoHaHHF

HayKoBvrx Ta npilKnaAHnx HayKoBo-
reixxi,.{Hnx po6or.

[ligroroaxa Saxieqia piaxn goxropia

SinocoQii e o6nacri nphKnaflHoi uexanixvt
ruae sgifrcntoBarrcfl Ha BilcoKoMy piaxi
eignoai4xo flo Br4Mor vacy. OHI-l aignoeigae
BKa3aHilM Br4MoraM i cnpnuoaaHa Ha

ni4roroexy $axiaqia g nornr6neHuun
3HaHHfl Mt4, ytuinunuu, HaBvrqKaMr ra
inulvrwtvr KoMnereHTHocrnM14, AocrarHiur
AnF po3B'F3aHHr KoMnneKcHux npo6neu y
gocni4rnquxifr ra inxoaaqitlHifr ginnuxocri,
osono4innR Mero4aMil h saco6awu
uayxoaoi ginnuHocri, a raKox nflaHyBaHHfl,
npoBeAeHHn, ananiay HayKoBvrx



Program edukacyjno-naukowy (PEN)
szkolenia kandydatow na trzecim stopniu
(edukacyjnego i naukowego) szkolnictwa
wyzszego jest opracowany pzez ekspertow
Narodowego Technicznego Uniwersytetu
Ukrainy,,Politechnika Kijowska im. lgora
Sikorskiego" iwla6nie ma na celu
r ozwiqzanie wyzej wym i en i onych
problemow.

Narodowy Techniczny U niwersytet Ukrainy
,,Politechnika Kijowska im. lgora
Sikorskiego" dysponuje sprzqtem i

wyposa2eniem do badai laboratoryjnych i

praktycznych w dziedzinie mechaniki
stosowanej. Umiejgtno5ci osobiste i ciqgly
rozw6j zawodowy kadry dydaktycznej sq
waznym elementem strategii osiqgania
sukcesu zawodowego absolwentow.

PEN opiera siq na systemie element6w
edukacyjnych przewidzianych w programie
nauczania, ktorych celem jest generowanie
wynik6w spelniajqcych potrzebom praktyki,
rozwoju i innowacji. Program zawiera listq
kompetencji, kt6re korelujq z opisem
odpowiedniego poziomu kwalifikacji.
Wskazane w programie efekty ksztalcenia
obej mujq umiejqtnoS6 prowadzenia
kompleksowych i metodycznych badaf
naukowych, umiejgtno56 prezentacji
wynik6w badan w jgzykach panstwowych i

obcych orazwdraZania wynikow badafi do
produkcji i procesu edukacyjnego.

Uwa2amy, ze Narodowy Techniczny
Uniwersytet Ukrainy,,Politechnika Kijowska
im. lgora Sikorskiego" posiada niezbqdnq
wykwalifikowanq kadrq dydaktycznq na
wysokim poziomie oraz dysponuje
nowoczesnq logistykq o wysokim potencjale
innowacyjnym, co pozwala zapewni6
najwy2szy poziom szkolefi, ktory spelnia
wymagania wysuwane do wysoko
wykwalifikowanemu personelowi.
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Aocni4xenu ta erineHHn ix pesynurarie y

06'exrla iHrenerryanunoi snacHocri.

Caue xa arpiuenHfl Llvrx nrraHb
cnpfl MoBaHa oceirxuo-HayKoBa nporpaMa
(OHn) nigroroexn a4o6yaavia rperboro
(oceirnuo-Hayxoaoro) piaHn euqol ocairil,
r4o poapo6nena Qaxieqnur
HaqioxanuHoro rexHiqHoro yniaepcilrery
Yxpainra < KnlecbKilf nonirexxiqHilil
incrrryr iveHi lropn Cixopcsxoro>>.

HaqionanuHufr rexHi,.{uutil yxiaepcilrer
Yxpaixr <<KiliecbKrf nonirexHi,.{Ht4fr
iHcrrryr irueri lropn Cixopcuxoro) Mae

o6na4nannff Ta ycrarKyBaHHr Aflr
npoBeAeHHn na6oparopHvlx ra npaKTht{Htrx
gocnigxenu y cQepi nprKna4Hoi naexanixr.
Oco6rcricui agi6nocri ra nocritine
npoSecifr re BrqocKoHaneHHfl
n po$ecopcbKo-Bm KnaAallbKoro cKfl a,qy e
Baxn nBorc cK.naAoBoro crparerii
Aocfl rHeHHn npoQecifr noT ycniu.tHocri
eunycxnrrie.

OHll 6asyerbcfl Ha crcrerui oceirHix
KoMnoHeHTia, nepe46a'{eHr4x HaBqafl bHt4M

nnaHoM, cnpfl MoBaH nx Ha SopruyeaxHn
peaynsrariB, rJ-lo einqnoeiAalorb 3anilTaM
npaKrilKr4 ra Aocni.qHrquxo-iHHoeaqifi HoI

4innuHocri. [lporpaua uicrrru nepenix
KoMnereHTHocreil, rxi ropenoprbcfl 3

onrcoM aignoei4uoro xeaniQiraqiiluoro
pieun. 3agna,.{eHi a nporpaui pe3ynbraril
HaBL{aHHfl nepe46avarcru aAarHicru
KoMnfleKcHo ra MeroArvHo aipno
npoBo,qnril nayxoai AocnigxenHF, stuinns
npe,qcTaBnfiTu pe3ynbTaTil HayKoBl4x

Aocniflxenb AepxaBHoro ra iHoserrltsorc

MOBaMil Ta BnpOBaAXyBarr pe3ynbTaril
gocnigxexu y arapo6nilqrBo i Hae.{anuHrft
npoqec.

Beaxaevro, ulo Haqiouanuurfr rexniqHmil
ynisepcnrer Yxpainn <KiliacbKrfr
nonirexHi..rH nil iacrmyt iueni lropn
Cixopcuroro)) Mae neo6xigHi xaaniQixoeaHi
npoQecopcbKo-BuKfl a,qaquri xagpr
Br4coKoro pienn ra aono4ie cyL{acHnM

uarepianuuo-rexHiqnrM ocHauleHHfl M 3

Br4coKr4M iHnoaaqilZHrM noreHLlianou, t4o

Aae Moxnileicrs ea6eeneqilTvr aahantlnin
piaeHu ni4roroarn Saxiaqia, nri
aiAnoei,qalotu gruorau, sri



Podsumowujqc, mozna wnioskowae, 2e
prog ram edukacyj no-naukowy ksztalcen ia
specjalistow poziomie doktorskim ,,PhD" ze
specjalno5ci 131 - ,,Mechanika stosowana"
spelnia wymagania standardu szkolnictwa
wy2szego i moZe by6 realizowana na
Narodowym fechnicznym Uniwersytecie
Ukrainy,,Politechnika Kijowska im. lgora
Sikorskiego".

npe4'FBnfltorbcn Ao xa4pie anqoi
raaniSixaqii.

Orxe, oceirxuo-HayKoBa nporpaMa
ni4roroarm Saxiaqie piaHn <4orrop
SinocoQii> sa cneqianuuicrp 131 -
<llprrna4ua uexaxixa> eiAnoBiAae
BrMoraM craHAapry erulol oceirr i uoxe
6yrra peani3oBaHa e HaqioHanbHoMy
rexHiuxoruy yniaepcmreri Yrpaixr
<< KtaiacbKr4il nonirexHi.{uril incrrryr iueui
lropn CiropcbKoro).
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