
ПРОТОКОЛ 

 

08.06.2022 р.    м. Запоріжжя    №3 

 

засідання робочої групи освітньо-наукової програми «Харчові Технології» 

третього рівня вищої освіти та представників роботодавців 

 

ПРИСУТНІ: проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, 

професор Панченко А.І.; перший проректор, кандидат технічних наук, доцент 

Ломейко О.П.; декан факультету АТЕ, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент Іванова І.Є.;  гарант ОНП «Харчові технології», доктор технічних наук, 

професор, завідувачка кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної 

справи Прісс О.П.; завідувач кафедри ОПХВ імені Ялпачика Ф.Ю., доктор 

технічних наук, професор, Самойчук К.О.; доктор технічних наук, професор 

кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Сердюк М.Є., 

Сухенко В. Ю. – д.т.н., професор кафедри харчових технологій Черкаського 

державного технологічного університету, провідний науковий співробітник 

Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, дійсний 

член ГО Академія технічних наук України; Майборода Д.О. –здобувач третього 

рівня вищої освіти за спеціальністю «Харчові технології»; Євлаш В. В. – д.т.н., 

професор, завідувач кафедри хімії, біохімії, мікробіології та гігієни харчування 

Державного біотехнологічного університету, Кострицька О.О. – к.т.н., керівник 

відділу якості ТДВ "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД", Пучков В.О. – 

директор українсько-іспанське товариство з обмеженою відповідальністю 

УРОЖАЙ, Каліман О.А. - голова ФГ  «Таврія-Скіф» 

Всього 12 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Обговорення проєкту модернізованої ОНП «Харчові технології» 

третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 181 «Харчові 

технології»  та корегування навчального плану зі спеціальності 181 «Харчові 

технології» на 2022-2025 н.р. 

2. Обговорення результатів моніторингу опитування роботодавців щодо 

задоволеності якістю підготовки фахівців за освітньо-науковою програмою 

«Харчові технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з метою 

внесення пропозицій щодо підвищення якості освіти. 

 

СЛУХАЛИ: по першому питанню доповідь гаранта, д.т.н., професора 

Прісс О.П. про внесення змін в освітньо-наукову програму за спеціальністю 

181«Харчові технології» третього рівня вищої освіти (доктор філософії) у 
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зв’язку з введенням в дію  стандарту вищої освіти, затвердженого наказом 

МОН № 1429 від 23 грудня 2021р. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Євлаш Вікторія Владленівна – запропонував увести дисципліну 

«Сучасні методики викладання у вищій школі та педагогічна майстерність» 4 

кредити. 

2. Каліман Олег Анатолійович – запропонував увести до переліку 

дисципліни за вибором здобувача освітні компоненти «Наукові основи 

зберігання плодоовочевої продукції», та «Новітні способи зберігання 

плодоовочевої продукції». 

ВИРІШИЛИ: За результатами обговорення з роботодавцями проєкту 

модернізованої освітньо-наукової програми «Харчові технології» було 

прийнято рішення  про урахування наданих пропозицій та рекомендацію 

представлення освітньо-наукової програми «Харчові технології» з 

скоригованим навчальним планом на затвердження Вченої ради університету. 

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню доповідь першого проректора Ломейко 

О.П. про результати моніторингу опитування роботодавців щодо задоволеності 

якістю підготовки фахівців за освітньо-науковою програмою «Харчові 

технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з метою внесення 

пропозицій щодо підвищення якості освіти. 

Результати показали достатньо високу оцінку роботодавцями рівня 

професійної підготовки фахівців за ОНП «Харчові технології», особливо: 

«здатність працювати в колективі, команді», «здатність ефективно 

представляти себе й результати своєї праці», «здатність пристосовуватись до 

нових ситуацій», «володіння інформаційними та комунікаційними 

технологіями». Менші бали отримав наступний критерій оцінювання: 

«здатність застосовувати знання на практиці». 
 

ВИСТУПИЛИ:  

1.  Іванова Ірина Євгенівна щодо необхідності регулярного 

удосконалення наповнення освітніх компонент на основі підвищень 

кваліфікацій та стажування викладачів.   

2. Панченко Анатолій Іванович акцентував увагу, що критерій 

оцінювання: «здатність застосовувати знання на практиці» є досить 

важливим, тому потрібно більш вимогливо підходити до оцінювання і 

звітування з асистентської практики. 
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ВИРІШИЛИ: прийняти до уваги зазначені вище пропозиції та 

рекомендації щодо підвищення якості ОНП, що надані у висновках 

моніторингових звітів, при впровадженні модернізованої ОНП «Харчові 

технології» в освітній процес. 
 

 

 

Голова засідання, 

гарант ОНП, д.т.н, професор     Олеся Прісс 

 

Секретар засідання, 

Здобувач третього  

рівня освіти       Данило Майборода 

 


