


 

181 – Харчові технології 

Тип диплома та 

обсяг програми 

Диплом доктора філософії, третій (освітньо-науковий) рівень, 

4 академічних роки, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчаль-

ний заклад 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

Ліцензуюча ін-

ституція 

Міністерство освіти і науки України,  

Україна, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135 

Період ліцензу-

вання 

2018 рік 

Рівень програми QF for EHEA – третій цикл, EQF for LLL – 9 рівень; 

НРК України – 9 рівень 

А Мета програми 

 Підготовка висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів у 

галузі виробництва та технологій шляхом здійснення наукових досліджень і 

отримання нових та/або практично спрямованих результатів, а також підготов-

ки та захисту дисертацій. 

В Характеристика програми 

1 Предметна 

область 

(галузь знань) 

181 – Харчові технології  

(18 – Виробництво та технології) 

2 Фокус про-

грами: 

загальний /  

спеціальний 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за За-

коном України «Про вищу освіту», дев’ятий кваліфікацій-

ний рівень Національної рамки кваліфікацій. 

Загальний. 

- володіння методологію наукового пізнання; 

- пошук, обробка та аналіз інформації з різних джерел; 

- користування  навичками правильної комунікації в науковій 

сфері; 

- проведення дослідження в галузі виробництва та технологій 

на відповідному рівні;  

- проектування теоретичної моделі професійної підготовки 

майбутнього фахівця в умовах сталого розвитку та реалізація 

її на практиці; 

- організація та проведення наукових семінарів різного рівня; 

- проведення самостійних наукових досліджень, які характе-

ризуються академічною цілісністю; 

- проектування теоретичної моделі освітнього середовища 

навчального закладу та реалізація її на практиці; 

- розробка навчально-методичного забезпечення з викорис-

танням інформаційних і комунікаційних технологій; 

- організація процесу навчання з урахуванням інноваційних 

технологій. 



Спеціальний. 

- застосовування інноваційних  методів, прийомів та засобів нав-

чання і виховання студентів агротехнологічних вишів; 

- здійснення професійної підготовки майбутнього фахівця в 

умовах сталого розвитку; 

- організація процесу навчання у вищій школі з урахуванням 

інноваційних технологій; 

- робота з прикладним програмним забезпеченням для органі-

зації власної наукової діяльності та наукової діяльності студе-

нтів; 

- використання методичного інструментарію досліджень в га-

лузі виробництва і технологій; 

- ефективно використовувати сучасну методологію досліджен-

ня, планувати і прогнозувати свій подальший професійний ро-

звиток; 

- вміння планування, аналізу і узагальнень професійної інфор-

мації; 

- опанування навичок організації професійної наукової діяль-

ності; 

- оволодіння навичками самоменеджменту; 

- здатність до практичного застосування презентованих науко-

вих досягнень в галузі виробництва і технологій. 

3 Орієнтація 

програми 

Освітня, дослідницька та прикладна. Наукові дослідження з 

новими та удосконаленими, практично спрямованими і цінними 

теоретичними і методичними результатами. 

4 Особливості 

програми 

Освітня складова програми. Програма реалізується у не-

великих групах дослідників. Програма передбачає диференці-

йований підхід до аспірантів очної форми навчання та здобу-

вачів. 

Програма передбачає 90 кредитів ЄКТС для обов’язкових на-

вчальних дисциплін, з яких 17 кредитів ЄКТС – це дисципліни 

загальної підготовки (філософія науки, іноземна мова (за науко-

вим спрямуванням), педагогіка і психологія наукової діяльності,  

культура наукової української мови, що передбачають набуття 

аспірантом загальнонаукових (філософських) компетенцій, мов-

них компетенцій, універсальних навичок дослідника. Ще 43 кре-

дити ЄКТС передбачено на дисципліни професійної підготовки, з 

яких 9 кредитів ЄКТС – для вибіркових дисциплін та ЄКТС – 

асистентська практика. 

Наукова складова програми. Наукова складова освітньо-

наукової програми передбачає здійснення власних наукових 

досліджень під керівництвом наукового керівника з відповід-

ним оформленням одержаних результатів у вигляді дисертації. 

На цю складову програми виділяється 180 кредити ЄКТС, а 

оформляється вона окремо у вигляді індивідуального плану 



наукової роботи аспіранта і є складовою частиною навчально-

го плану. 

Особливістю наукової складової освітньо-наукової про-

грами підготовки докторів філософії зі спеціальності  

181 – Харчові технології є те, що окремі складові власних нау-

кових досліджень аспіранти зможуть виконувати під час прак-

тичних занять з дисциплін професійної підготовки. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлашту-

вання 

Викладач у вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації 

Дослідник сфері харчових технологій. 

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері харчо-

вих технологій. 

Посади відповідно до класифікатора професій України. 

Асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), директор 

(начальник) професійного навчально-виховного закладу (профе-

сійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.) 

(1210.1), директор (ректор, начальник) вищого навчального за-

кладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. 

ін.) (1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1), 

директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру 

підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач відділення у коледжі 

(1229.4), завідувач лабораторії (науково-дослідної) (1237.2). 

Місце працевлаштування. Технологічні технічні, аграрні, 

агротехнологічні вищі навчальні заклади, науково-дослідні ін-

ститути, професійно-технічні навчальні заклади, коледжі. 

2 Продовження 

освіти 

Навчання для розвитку та самовдосконалення у науко-

вій та професійній сферах діяльності, а також інших спорі-

днених галузях наукових знань: 

 підготовка на 9-ому (постдокторському) рівні НРК Ук-

раїни в галузі виробництва та технологій; 

 навчання на 8-ому (докторському) рівні НРК України у 

споріднених галузях наукових знань; 

 освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у 

тому числі і за кордоном), що містять додаткові освітні ком-

поненти. 

 Стиль та методика навчання 

1 Підходи до ви-

кладання та 

навчання 

Підхід до викладання та навчання передбачає: 

 впровадження активних методів навчання, що забезпе-

чують особистісно орієнтований та компетентнісний підходи і 

розвиток мислення у аспірантів (здобувачів); 

 тісна співпраця аспірантів (здобувачів) зі своїми науко-

вими керівниками; 

 підтримка та консультування аспірантів (здобувачів) з 



боку науково-педагогічних та наукових працівників Таврійсь-

кого державного агротехнологічного університету і галузевих 

науково-дослідних інститутів, у тому числі з метою забезпе-

чення доступу до сучасного обладнання; 

 залучення до консультування аспірантів (здобувачів) 

визнаних фахівців-практиків харчових технологій; 

 інформаційну підтримку щодо участі аспірантів (здобу-

вачів) у конкурсах на одержання наукових стипендій, премій, 

грантів (у тому числі міжнародних); 

 надання можливості аспірантам (здобувачам) брати уч-

асть у підготовці наукових проектів на конкурси Міністерства 

освіти і науки України; 

 безпосередню участь у виконанні бюджетних та ініціа-

тивних науково-дослідних робіт. 

2 Система оці-

нювання 

Освітня складова програми. Система оцінювання знань за 

дисциплінами освітньо-наукової програми складається з пото-

чного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань аспірантів проводиться в усній 

формі (опитування за результатами опрацьованого матеріалу). 

Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку про-

водиться у письмовій формі, з подальшою усною співбесідою. 

У межах дисциплін, що забезпечують професійну підгото-

вку, позитивні оцінки з поточного і підсумкового контролю 

можуть виставлятися автоматично, якщо аспірантом підготов-

лені та опубліковані наукові статті у збірниках, які входять до 

фахових видань та/або видань, які включені до міжнародних 

наукометричних баз. Кількість статей та їх тематика узгоджу-

ється з науковим керівником.  

Наукова складова програми. Оцінювання наукової діяльності 

аспірантів (здобувачів) здійснюється на основі кількісних та якіс-

них показників, що характеризують підготовку наукових праць, 

участь у конференціях, підготовку окремих частин дисертації від-

повідно до затвердженого індивідуального плану наукової роботи 

аспіранта (здобувача). Звіти аспірантів (здобувачів), за результа-

тами виконання індивідуального плану, щорічно затверджуються 

на засіданні кафедр та вченій раді інституту (факультету) з реко-

мендацією продовження (або припинення) навчання в аспіранту-

рі.  

3 Форма конт-

ролю успішно-

сті навчання 

аспіранта 

(здобувача) 

Освітня складова програми. Підсумковий контроль успі-

шності навчання аспіранта (здобувача) проводиться у формі: 

 екзамен – за результатами вивчення таких обов’язкових 

дисциплін освітньої програми, як філософія та іноземна мова 

за професійним спрямуванням, а також комплексний фаховий 

екзамен за результатами вивчення дисциплін професійної під-



готовки; 

 залік – за результатами вивчення всіх інших дисциплін 

передбачених навчальним планом. 

Наукова складова програми. Кінцевим результатом нав-

чання аспіранта (здобувача) є належним чином оформлений, 

за результатами наукових досліджень, рукопис дисертації,  її 

публічний захист та присудження йому наукового ступеня до-

ктора філософії зі спеціальності 181 – Харчові технології  

Е  Програмні компетенції 

1 Загальні 

(універсальні) 

Здатність до науково-професійного іншомовного мов-

лення. Здатність використовувати іноземну мову для предста-

влення наукових результатів в усній та письмовій формах, для 

розуміння іншомовних наукових та професійних текстів, для 

спілкування в іншомовному науковому і професійному сере-

довищах. 

 Здатність до цілісного викладу основних проблем філо-

софії на рівні об'єктивного, ідеологічно незаангажованого 

сучасного бачення. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Комплексність у використанні інформаційних та кому-

нікаційних технологій. 

Комплексність та системний підхід до проведення нау-

кових досліджень на рівні доктора філософії. 

Володіння методами математичного та алгоритмічного 

моделювання при аналізі проблематики наукового дослі-

дження. 

Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з 

різних наукових джерел. Здатність працювати з різними дже-

релами інформації, аналізувати та синтезувати її, виявляти не 

вирішені раніше задачі (проблеми) або їх частини, формулю-

вати наукові гіпотези. 

Комплексність в організації творчої діяльності та процесу 

проведення наукових досліджень. Здатність організовувати 

творчу діяльність та процес проведення наукових досліджень. 

Здатність оцінювати та забезпечувати високу якість 

виконаних робіт. 

Здатність бути критичним та самокритичним. Здатність 

критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, шукати 

власні шляхи вирішення проблеми, рецензувати наукові публі-

кації та автореферати, здійснювати критичний аналіз власних 

матеріалів. 

Здатність генерувати нові науково-теоретичні та прак-

тично спрямовані ідеї (креативність). 

Комплексність у прийнятті обґрунтованих рішень. 



Комплексність у розробці та реалізації наукових проек-

тів та програм. Здатність розробляти та реалізовувати наукові 

проекти і програми в галузі виробництва та технологій. 

Комплексність у педагогічній діяльності щодо органі-

зації та здійснення освітнього процесу, навчання, вихован-

ня, розвитку і професійної підготовки студентів до певного 

виду професійно-орієнтованої діяльності. 

2 Спеціальні 

(фахові) 

Комплексність у проведенні досліджень у галузі вироб-

ництва та технологій. 

 Комплексність у володінні інформацією щодо сучасного 

стану і тенденцій розвитку світової і вітчизняної харчової те-

хнології. 

Здатність до планування та управління часом підготов-

ки дисертаційного дослідження. 

Комплексність у проведенні критичного аналізу різних 

інформаційних джерел, авторських методик, конкретних 

освітніх, наукових та професійних текстів у галузі виробниц-

тва та технологій. 

Комплексність у виявленні, постановці та вирішенні нау-

ково-виробничих завдань і проблем у галузі виробництва та 

технологій. 

Комплексність у формуванні структури дисертаційної 

роботи та рубрикації її змістовного наповнення. 

Здатність створювати нові знання через оригінальні до-

слідження, якість яких може бути визнана на національ-

ному та міжнародному рівнях.  

Комплексність у публічному представленні та захисті 

результатів дисертаційного дослідження. 

Здатність брати участь у критичному діалозі. Здатність 

брати участь у наукових дискусіях на міжнародному рівні, 

відстоювати свою власну позицію. 

Здатність до підприємництва та прояву ініціативи щодо 

впровадження у технологічний процес результатів дисер-

таційного дослідження. 

F Програмні результати навчання 

Компетентності, якими пови-

нен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних дис-

циплін 

 Нормативні навчальні дисципліни 

 Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки 



Здобувач повинен уміти 

Оволодіти загальнонауковими 

(філософськими) компетентнос-

тями, спрямованими на форму-

вання системного наукового сві-

тогляду, професійної етики та 

загального культурного кру-

гозору. Здатність проаналізувати 

вплив науково-технічного про-

гресу на розвиток суспільства. 

Вміти знаходити точки дотику 

філософії та науки і розуміти 

діалектику їхньої взаємодії. 

Здобувач повинен знати 

Знання та розуміння відміннос-

тей науки від паранауки і лжена-

уки. Знати головні вимоги нау-

кового методу. Володіти навич-

ками аналізу власної наукової 

творчості.  

Знати філософські основи мето-

дології наукового дослідження і 

їхнє значення для формування 

світогляду майбутніх докторів 

філософії. 

Філософія нау-

ки 

Здобувач повинен уміти 

Здатність брати участь у нау-

кових дискусіях на міжнарод-

ному рівні, відстоювати свою 

власну позицію. 

Здатність аналізувати та посила-

тися на відповідні основні літе-

ратурознавчі роботи в письмовій 

формі, через усні виступи та 

презентації, в дисертації, знання 

дискусій та трендів. 

Здатність писати, розмовляти 

та слухати відповідно до різ-

них регістрів рідною мовою, 

представляючи проблеми об-

раної галузі; знання про вико-

ристання та модальність медіа. 

Здобувач повинен знати 

Знання та розуміння рецензу-

вання публікації та презентації, а 

також брати участь у міжнарод-

них наукових дискусіях, вислов-

люючи та відстоюючи свою вла-

сну позицію. 

Культура нау-

кової українсь-

кої мови 

Здобувач повинен уміти 

Уміти організовувати та про-

водити навчальні заняття. Вмі-

ти практично визначати власні 

психічні особливості та вміти 

використовувати особистністні 

резерви; ідентифікувати інди-

відуально-психо-логічні особ-

ливості людей; вміти користу-

ватися різними методами нав-

чання та виховання у вищій 

школі. Аналізувати систему 

вищої освіти в Україні та в ін-

ших країнах світу; характери-

зувати різні психолого-

Здобувач повинен знати 

Знання та розуміння структури 

вищої освіти в Україні. Знання 

та вміння використовувати зако-

нодавче та нормативно-правове 

забезпечення вищої освіти. 

Знання специфіки науково-

педагогічної діяльності виклада-

ча вищої школи. Знання сучас-

них засобів і технологій освіт-

нього процесу у ВИШі. Знання 

різноманітних аспектів виховної 

роботи зі студентами та іннова-

ційних методів навчання. 

 

Педагогіка і 

психологія нау-

кової діяльності 



педагогічні моделі спілкування 

у вищій школі. Уміти аналізу-

вати наслідки своєї педагогіч-

ної діяльності. Бути здатним до 

самостійності в набутті нових 

педагогічних знань щодо ви-

щої школи. Вміти складати на-

укову доповідь та виступати з 

нею у студентській аудиторії; 

бути здатним працювати в ко-

манді. 

1.2 Цикл дисциплін мовної підготовки 

Здобувач повинен уміти 

представляти результати влас-

них наукових досліджень інозе-

мною мовою; слухати, писати, 

обговорювати проблеми вироб-

ництва та технологій іноземною 

мовою. Без обмежень користу-

ватись закордонними засобами  

наукової інформації в галузі до-

сліджень, спілкуватись з колега-

ми міжнародного рівня, викори-

стовувати ресурс та модальність 

медіа; працювати спільно з дос-

лідниками інших країн. 

Здобувач повинен знати 

Іноземну мову на такому рівні, 

який дозволить вільно обгово-

рювати питання з проблеми нау-

кового дослідження цією мовою, 

без обмежень письмово спілку-

ватись у науковому і професій-

ному середовищах, презентувати 

результати власних досліджень; 

розуміти іншомовні наукові та 

професійні тексти. 

Іноземна мова 

(за науковим 

спрямуванням) 

1.3 Цикл дисциплін спеціальної підготовки 

Здобувач повинен уміти 

проводити наукові дослідження 

на рівні доктора філософії на ос-

нові системного підходу, працю-

вати з різними джерелами, аналі-

зувати, обробляти та системати-

зувати отриману інформацію, ви-

користовувати методологію сис-

темного аналізу в харчових тех-

нологіях, організовувати творчу 

діяльність та процес проведення 

наукових досліджень, проводити 

дослідження на відповідному рів-

ні, забезпечувати високу якість 

результатів дослідження. 

Здобувач повинен знати 

теорію та методологію системно-

го аналізу, етапи реалізації сис-

темного підходу при дослідженні 

технологічних процесів, знати 

методи наукових досліджень  та 

їх використання на рівні доктора 

філософії. 

Методологія 

наукових дослі-

джень у харчо-

вих технологіях 



Здобувач повинен уміти 

застосовувати сучасні фізико-

хімічні методи в експеримен-

тальних дослідженнях, 

пов’язаних з оптимізацією тех-

нологічних процесів харчових 

виробництв, використовувати 

ці методи для визначення якос-

ті харчової сировини і продук-

ції. 

Здобувач повинен знати 

основні фізико-хімічні методи ви-

значення якісного і кількісного 

складу речовин харчової сировини 

і продукції, що застосовуються в 

сучасних наукових дослідженнях; 

методи оптимізації харчових ви-

робництв, які базуються на регу-

ляції їх фізико-хімічних показни-

ків. 

Фізико-хімічні 

методи дослі-

джень у харчо-

вих технологіях 

Здобувач повинен уміти 

створювати математичні моде-

лі та відповідні програми, ви-

користовуючи інформаційні 

технології, визначати оптима-

льні умови технологічних про-

цесів для забезпечення макси-

мальної ефективності харчових 

виробництв, використовувати 

інформаційно-комуніка-ційні 

технології в наукових дослі-

дженнях для обробки та аналі-

зу результатів експеримента-

льних досліджень та їх презен-

тації. 

Здобувач повинен знати 

основні теоретичні поняття у галу-

зі інформаційних технологій та ін-

формаційних систем, методики та 

алгоритми обробки великих маси-

вів результатів за допомогою ін-

формаційних технологій,  особли-

вості використання інформаційно-

комуні-каційних технології для  

обробки та аналізу результатів 

експериментальних досліджень та 

їх представлення, дидактичні ас-

пекти практичного застосування 

ІКТ. 

Сучасні інфор-

маційні техно-

логії у наукових 

дослідженнях 

Здобувач повинен уміти 

планувати лабораторно-дослід-

ницькі експерименти; прово-

дити однофакторні і багатофа-

кторні експерименти; розроб-

ляти  організаційно-підготовчі 

заходи для проведення експе-

риментів;  володіти системним 

підходом до реалізації попере-

днього досвіду; визначати ос-

новні джерела помилок, розра-

хувати розподіл цих помилок; 

проводити перевірку даних і 

перевірку помилок різними ме-

тодами; проводити багатовимі-

рний аналіз даних, застосову-

вати методи кореляційного і 

регресійного аналізів; описува-

ти результати експерименту. 

Здобувач повинен знати 

види експериментальних дослі-

джень та їх зміст; організаційні 

заходи проведення експеримен-

тальних досліджень; види пере-

вірки експериментальних даних;  

елементи теорії вимірювань; 

концептуальні засади моніторин-

гу якості технологічних процесів. 

Математичні 

методи плану-

вання і обробки 

результатів 

експеримента-

льних дослі-

джень 

Здобувач повинен уміти пра-  Здобувач повинен знати Підготовка і за-



цювати з різними джерелами, 

вишукувати, обробляти, аналізу-

вати та систематизувати отри-

ману інформацію, працювати з 

сучасними бібліографічними і 

реферативними базами даних, а 

також наукометричними плат-

формами, такими як Web of 

Science, Scopus тощо, аналізува-

ти інформаційні джерела, вияв-

ляти протиріччя і не вирішені 

раніше проблеми або їх частини, 

формулювати робочі гіпотези, 

організовувати творчу діяльність 

та процес проведення наукових 

досліджень, оцінювати та забез-

печувати якість виконуваних ро-

біт, планувати та управляти ча-

сом підготовки дисертаційного 

дослідження, виявляти та вирі-

шувати наукові задачі та про-

блеми у галузі виробництва та 

технологій, формулювати мету, 

задачі, об’єкт та предмет дослі-

дження, формувати структуру 

дисертаційного дослідження та 

рубрикацію його змістовного 

наповнення, а також представля-

ти власні результати на розгляд 

колег, публічно представляти, 

захищати результати дисерта-

ційного дослідження, обговорю-

вати їх і дискутувати з науково-

професійною спільнотою, вико-

ристовувати сучасні засоби для 

візуальної презентації результа-

тів дисертаційного дослідження. 

особливості пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

наукових джерел, комплексність 

в організації творчої діяльності 

та процесу проведення наукових 

досліджень, методику оцінюван-

ня та забезпечування високої 

якості виконаних робіт. 

правила цитування та посилання 

на використані джерела, правила 

оформлення бібліографічного 

списку, особливості планування 

та управління часом підготовки 

дисертаційного дослідження, 

комплексність у виявленні, пос-

тановці та вирішенні наукових 

задач та проблем, комплексність 

у формуванні структури дисер-

таційної роботи та рубрикації її 

змістовного наповнення, алго-

ритм планування та управління 

часом підготовки дисертаційного 

дослідження, 

комплексність у публічному 

представленні та захисті резуль-

татів дисертаційного досліджен-

ня. 

хист дисертації 

на здобуття на-

укового ступеня 

в галузі вироб-

ництва та тех-

нологій 

Здобувач повинен уміти 

реалізувати процес залучення 

результатів власних наукових 

досліджень у національне ви-

робництво і технології; здійс-

нити патентний захист резуль-

татів, що представляють знач-

ну економічну доцільність, 

Здобувач повинен знати 

зміст процесу комерціалізації ре-

зультатів наукових дослід-жень. 

Об'єкти інтелектуальної влас-

ності, їх класифікація. Авторське 

і виключне право на об'єкти 

інтелектуальної влас-ності. Па-

тентний захист інтелектуальної 

Комерціалізація 

результатів на-

укових дослі-

джень 



отримати ліцензію на розроб-

лену чи модифіковану техно-

логію. 

власності. Лі-цензія та її види. 

 Вибіркові навчальні дисципліни 

2.1 Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором здобувача 

Здобувач повинен уміти 

враховувати та використовува-

ти у професійній діяльності: 

принципи управління іннова-

ційними технологічними про-

цесами; умови ефективності 

інноваційних технологічних 

процесів; критерії готовності 

технолога до інноваційної дія-

льності; фактори розвитку 

інноваційної поведінки техно-

лога; долати антиінноваційні 

бар’єри у професійній діяльно-

сті. 

Здобувач повинен знати 

інноваційні тенденції розвитку те-

хнології  виробництвва харчових 

продуктів; загальні засади іннова-

ційної діяльності у харчовій про-

мисловості; сутність та структуру 

технологічної інноватики; закони 

перебігу інноваційних технологіч-

них  процесів; принципи управлін-

ня інноваційними технологічними 

процесами; типи структур іннова-

ційних процесів; особливості інно-

ваційної технологічної діяльності; 

антиінноваційні бар’єри у профе-

сійній діяльності технолога та 

шляхи їх подолання. 

Інноваційні те-

хнології  вироб-

ництвва харчо-

вих продуктів 

Здобувач повинен уміти 

Оцінити доцільність і пе-

рспективність впровадження 

певних інновайних технологій 

післязбиральної обробки рос-

линної продукції в конкретних 

умовах, визначати вимоги до 

сховищ, здійснювати контроль 

за станом продукції під час 

тривалого зберігання; підготу-

вати партії товарів, які зберіга-

лися до реалізації; здійснювати 

контроль якості готової проду-

кції при зберіганні. 

Здобувач повинен знати 

сутність та особливості технологій 

післязбиральної обробки зернової 

та плодоовочевої продукції; осно-

вні принципи зберігання сільсько-

господарської продукції – свіжої 

та переробленої; біологічні особ-

ливості кожної сільськогосподар-

ської продукції як об’єкта збері-

гання; особливості готової проду-

кції як об’єктів зберігання; напря-

ми інновацій у технологіях збері-

гання. 

 

Інноваційні те-

хнології збері-

гання харчової 

сировини і про-

дукції 

Здобувач повинен уміти 

здійснювати контроль за до-

триманням технологічної дис-

ципліни; 

розробляти і брати участь в ре-

алізації заходів щодо забезпе-

чення безпеки виробництва і 

продукції; 

здійснювати збір, обробку, 

аналіз, систематизацію науко-

Здобувач повинен знати 

 законодавчі акти, методичні і 

нормативні матеріали по безпеці 

продовольчої сировини і продук-

тів харчування; 

технічні вимоги, що пред'явля-

ються до сировини, матеріалів, 

готової продукції. 

Сучасні вимоги 

до безпеки та 

якості харчової 

сировини і про-

дукції 



во-технічної інформації по да-

ній темі. 

Здобувач повинен уміти 

Ідентифікувати біохімічні про-

цеси, що визначаються техно-

логією зберігання чи обробки 

харчової сировини, оцінити їх-

ній вплив на якість отриманої 

харчової продукції; впливати 

на показники якості харчової 

сировини і продукції за допо-

могою  біотехнологічних захо-

дів, що позитивно впливають 

на якісні характеристики. 

Здобувач повинен знати 

Біохімічні процеси, що відбува-

ються в рослинній сировині під 

час зберігання та технологічної 

обробки, їхній вплив на якісні 

показники харчової продукції. 

Вплив технологічних чинників 

на біохімічні зміни складових 

харчової сировини. Застосування 

БАР з метою активізації біохімі-

чних процесів, що спричиняють 

певні спрямовані зміни якісного 

складу харчової продукції.   

 

Біохімічні засо-

би регулювання 

якості харчових 

продуктів 

Здобувач повинен уміти 

визначати й проаналізувати ці-

лі, зміст, принципи, методи і 

прийоми навчання; аналізува-

ти, обирати й ефективно вико-

ристовувати навчально-

методичні комплекси для сту-

дентів вищих навчальних за-

кладів; контролювати й оціню-

вати рівень сформованості всіх 

складників професійної компе-

тентності;  працювати з навча-

льною, науковою, методичною 

літературою; підвищувати 

професійні вміння, вивчати пе-

редовий педагогічний досвід. 

 

Здобувач повинен знати 

основні поняття і категорії педа-

гогіки та методики викладання у 

вищих навчальних закладах; на-

вчально-методичні комплекси 

для студентів вищих навчальних 

закладів; сучасні підходи до фо-

рмування у студентів професій-

ної компетентності; інноваційні 

освітні технології навчання у 

вищих навчальних закладах;  фо-

рми, види і способи контролю й 

оцінювання рівня сформованості 

професійних компетентностей; 

основні організаційні форми реа-

лізації освітнього процесу у ви-

щих навчальних закладах; осно-

ви планування освітнього проце-

су у вищому навчальному закла-

ді; основні положення законо-

давства України в галузі вищої 

освіти, програмних документів, 

які стосуються навчання студен-

тів та викладання у ВНЗ; завдан-

ня і функції науково-

педагогічного працівника; вимо-

ги до підготовки документально-

го супроводу викладання у ВНЗ; 

основні принципи, методи, види 

навчання у ВНЗ. 

Асистентська 

практика 



G Програмні результати наукової роботи 

 Підготовка та публікація наукових статей (кількість яких передбачена від-

повідними нормативно-правовими актами), монографій, науково-методичних 

рекомендацій, тез доповідей. 

Участь у виконанні бюджетних, госдоговірних та ініціативних науково-

дослідних робіт (тем). 

Участь з доповідями на конференціях, семінарах, форумах. 

Впровадження результатів дослідження у навчальний процес. 

Підготовка і публічний захист дисертації на засіданні спеціалізованої вченої 

ради. 

H Тематика наукових досліджень 

 1. Удосконалення технології консервованої рослинної продукції збагаченого 

складу. 

2. Удосконалення технології консервованої рослинної продукції підвищеної бі-

ологічної цінності. 

3. Зберігання охолодженої плодо-овочевої продукції з застосуванням модифі-

кованого газового середовища. 

4. . Зберігання охолодженої плодо-овочевої продукції із застосуванням речовин 

антиоксидантної дії. 

5. Відгодівля свійської птиці біогенними антиоксидантами рослинного похо-

дження у передзабійний період як спосіб підвищення якості м’ясної продукції. 

6. Удосконалення технології  зберігання м’ясних продуктів із застосуванням 

біогенних антиоксидантів рослинного походження. 

7. Удосконалення технології консервованої рослинної продукції з певними 

властивостями.  

 

 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонентів освітньо-

наукової програми «Харчові технології» представлений у вигляді графа (рис. 2.1). У 

даному графі застосовуються такі скорочення назви навчальних дисциплін: ФН – 

філософія науки; ППНД – педагогіка і психологія наукової діяльності; КНУМ – ку-

льтура наукової української мови; ІМНС – іноземна мова (за науковим спрямуван-

ням); МНДХТ – методологія наукових досліджень у харчових технологіях; ПЗД – 

підготовка і захист дисертації на здобуття наукового ступеня в галузі виробництва 

та технологій; ФХМДХТ – фізико-хімічні методи досліджень у харчових технологі-

ях; ММПОРЕД – математичні методи планування і обробки результатів експериме-

нтальних досліджень; СІТНД – сучасні інформаційні технології у наукових дослі-

дженнях; КНД – комерціалізація наукових досліджень; ІТВХП – інноваційні техно-

логії виробництва харчових продуктів; ІТЗХСП – іноваційні технології зберігання 



харчової сировини і продукції; БЗРЯХП – біохімічні засоби регулювання якості хар-

чових продуктів; СВБЯХСП – cучасні вимоги до безпеки та якості харчової сирови-

ни та продукції; АП – асистенська практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурно-логічна схема ОПП «Харчові технології» 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Державна атестація освітньої складової освітньо-наукової програми здійснюється шляхом 

складання кваліфікаційних екзаменів з дисциплін загальної та професійної підготовки перед 

комісією, склад якої затверджується ректором університету. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою 

або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи, 

акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публіч-

ного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має пра-

во на вибір спеціалізованої вченої ради. 

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії (або наукові доповіді у разі захи-

сту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих 

у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях), а також відгуки опонентів 

оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових ус-

танов) відповідно до законодавства. 
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