
ПРОТОКОЛ 

07.06.2022 р. м. Запоріжжя №2 

обговорення академічною спільнотою проєкту освітньо-наукової 

програми «Харчові технології» третього рівня вищої освіти (доктор 

філософії) та корегування навчального плану зі спеціальності 181 

«Харчові технології» 

 

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; Данченко О.О. – професор 

кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

ТДАТУ, доктор сільськогосподарських наук, професор; 

Самойчук К.О. – завідувач кафедри обладнання переробних і 

харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика, доктор 

технічних наук, професор кафедри обладнання переробних і 

харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика; Ялпачик 

В.Ф. доктор технічних наук, професор кафедри обладнання 

переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика. 

Іванова І.Є. – декан факультету Агротехнологій та екології 

ТДАТУ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 

Майборода Данііл Олександрович – здобувач ступеня вищої 

освіти. 

ЗАПРОШЕНІ: 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; 

Євлаш Вікторія Владленівна – д.т.н., професор, завідувач 

кафедри хімії, біохімії, мікробіології та гігієни харчування 

Державного біотехнологічного університету; 

Голячук Сергій Євгенович – к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри 

технологій і обладнання переробних виробництв Луцького 

національного технічного університету. 

Всього 10 осіб 
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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 викладачів щодо 

якості освітньо-наукової програми «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. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Сухенко Владислав Юрійович запропонував у циклі дисциплін 

професійної підготовки ОНП внести ряд змін: внести до переліку освітніх 

компонент «Сучасні досягнення харчової науки» з обсягом 4 кредити, а також 

збільшити обсяг кредитів до 6 для дисципліни з блоку загальної підготовки 

«Іноземна мова для академічних цілей». Також він підтримав в проєкті 

освітньо-наукової програми дисципліни «Принципи створення інноваційних 

харчових продуктів та розробки рецептур» 5 кредитів. Доцільність внесених 

пропозицій була обґрунтована необхідністю підвищення якості знань майбутніх 

фахівців з харчових технологій. 

2. Сердюк Марина Єгорівна запропонувала внести зміни до структурно-

логічної схеми вивчення дисциплін. 

У подальшій дискусії прийняли активну участь професори Самойчук 

К.О., Ялпачик В.Ф., Данченко О. О. 

Всі вони зазначили, що проєкт освітньо-наукової програми «Харчові 

технології» та навчальний план всебічно охоплюють компетентності доктора 

філософії з харчових технологій. Проєкт освітньо-наукової програми «Харчові 

технології» відповідає вимогам стандарту вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: За результатами обговорення академічною спільнотою 

проєкту модернізованої освітньо-наукової програми «Харчові технології» було 

прийнято рішення  про урахування наданих пропозицій та рекомендацію 

представлення освітньо-наукової програми «Харчові технології» зі 

скоригованим навчальним планом на затвердження вченої ради університету. 

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. 

Моніторинг опитування викладачів щодо якості ОНП «Харчові 

технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти показав достатньо 

високий рівень якостей та навичок майбутніх випускників.  

Приділити більшу увагу компетентностям, які на думку опитаних 

респондентів, є недостатньо сформованими у здобувачів вищої освіти за 

освітньою програмою «Харчові технології» (наприклад: навички управління 

персоналом, колективом, здатність ефективно представляти себе й результати 

своєї праці та інші) та формуванню навичок soft skills.  

При удосконаленні освітніх компонент, компетентностей та програмних 

результатів навчання за даною освітньою програмою більш детально 

зупинитися на складових, які були відзначені як найбільш важливі. 

Необхідно залучати академічну спільноту та роботодавців до процесу 

розробки та періодичного перегляду ОНП «Харчові технології» та включати 

нові освітні компоненти з урахуванням інтересів різних груп стейкхолдерів. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Євлаш Вікторія Владленівна щодо актуальності опитування 

стейкхолдерів у системі внутрішнього забезпечення якості освіти та врахування 

їх пропозицій при оновленні освітніх програм. 

2. Іванова Ірина Євгенівна запропонувала збільшити кількість 

відвідувачів серед НПП та здобувачів вищої освіти на семінарах Вищої школи 

педагогічної майстерності ТДАТУ, які проводить Навчально-науковий центр 

ТДАТУ. 

3. Данченко Олена Олександрівна  з підтримкою залучення стейхолдерів 

до періодичного перегляду та моніторингу всіх освітніх програм ТДАТУ, в 

тому числі і ОНП «Харчові технології». 

 

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. 

 

Головуюча засідання, гарант ОНП,  

д.т.н., проф.       Олеся Прісс  

 

 

Секретар засідання, 

Здобувач вищої освіти                                       Данііл Майборода 
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