
ПРОТОКОЛ 

 

06.06.2022 р. м. Запоріжжя № 1 

 

Розширеного засідання робочої групи освітньо-наукової 

програми «Харчові технології» третього рівня вищої освіти (доктор 

філософії) зі спеціальності 181 «Харчові технології» зі здобувачами вищої 

освіти 

 

Присутні: Прісс О.П. – гарант освітньої програми, доктор технічних наук, 

професор,завідувач кафедри харчових технологій та готельно-

ресторанної справи ТДАТУ; Сердюк М.Є. – професор кафедри 

харчових технологій та готельно-ресторанної справи ТДАТУ,  

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

кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. 

професора Ф.Ю. Ялпачика, доктор технічних наук, професор; 

Сухенко Владислав Юрійович – 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;  здобувачі вищої освіти третього рівня 

Майборода Д.О., Зарецька Д.К., Булгаков П.О. 

Всього 7 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 Обговорення результатів моніторингу опитування 

здобувачів вищої освіти щодо якості ОНП та освітнього процесу, випускників 

щодо рівня задоволеності отриманими освітніми послугами за освітньо-

науковою програмою «Харчові технології» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої 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 

зв’язку з введенням в дію  стандарту вищої освіти, затвердженого наказом 

МОН № 1429 від 23 грудня 2021р. 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/


ВИСТУПИЛИ:  

1. Майборода Данііл Олександрович з пропозицією: винести дисципліну 

«Організація підготовки та представлення дисертаційної роботи»  у блок 

вибіркових дисциплін. Об’єднати дисципліни «Методика планування 

експерименту» та «Методологія наукових досліджень» у дисципліну з назвою 

«Методологія дослідної справи та спеціальні методи досліджень» та перенести 

її на перший семестр у зв’язку з необхідністю знань із вищезазначених освітніх 

компонент під час проведення дисертаційних досліджень.  

2. Зарецька Дар’я Костянтинівна з пропозицією: замінити  в освітній 

програмі дисципліну «Моделювання та оптимізація процесів та систем» на 

«Цифрові технології наукових досліджень», що допоможе охоплювати більш 

щирокий матеріал з відповідної тематики.  

3. Самойчук Кирило Олегович з пропозицією: з метою покращення 

програмих результатів навчання дисципліну «Комерціалізація результатів 

наукових досліджень» змінити на «Управління науковими проєктами та 

фінансування досліджень». 

 

ВИРІШИЛИ: врахувати зазначені вище пропозиції та пропозиції Ради 

молодих вчених в проєкті освітньо-наукової програми та скорегувати 

навчальний план зі спеціальності 181 «Харчові технології» на 2022-2025 н.р. 

 

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

Прісс О.П. про результати моніторингу опитування викладачів щодо якості 

ОНП «Харчові технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та 

необхідність її модернізації за отриманими результатами. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти показали досить високу їх 

оцінку якості ОНП. Але потребують уваги покращення критеріїв якості: 

«використання викладачами в цьому навчальному році сучасних педагогічних 

методів (майстер-класів, навчальних дискусій, мозкового штурму, тренінгів, 

ділових ігор тощо)», «організація в цьому навчальному році наукових і 

практичних заходів професійної діяльності (конференції, тренінги, зарубіжні 

лектори, дискусії тощо». Пропозиції щодо покращення якості освіти та 

освітнього процесу в ТДАТУ, які запропонували здобувачі вищої освіти при 

опитуванні - збільшення експериментально-прикладних заходів. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Майборода Данііл Олександрович  з пропозицією запровадження в 

навчальні дисципліни використання сучасних педагогічних методів (майстер-

класів, навчальних дискусій, мозкового штурму, тренінгів тощо) з метою 



формування пізнавальних методів, виховання системного мислення фахівця. 

2. Сердюк  Марина Єгорівна  з пропозицією залучити більшу 

кількість викладачів до відвідування семінарів Вищої школи педагогічної 

майстерності ТДАТУ та участі в міжнародних проектах, таких як Erasmus+. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти до уваги зазначені вище пропозиції та 

рекомендації щодо підвищення якості ОНП, що надані у висновках 

моніторингового звіту викладачів, при впровадженні модернізованої ОНП 

«Харчові технології» в освітній процес. 

 

Голова засідання, 

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

 

Секретар засідання, 

доцент        Данііл Майборода  


