Зміни до освітньої програми
2. Порівняльна таблиця змін при незначній модернізації ОП «Харчові
технології зі спеціальності 181 – Харчові технології
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дослідження на відповідному спеціальністю 181
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ЗК3. Здатність генерувати
технології» для
нові ідеї (креативність).
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ЗК4. Здатність діяти
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ФК1. Здатність обирати та Зміни внесені у
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застосовувати спеціалізоване відповідності до
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Геннадіївна
лабораторне і технологічне
затвердженого
компетентності
обладнання та прилади,
СВО за
(ФК)
науково-обґрунтовані методи спеціальністю 181
та програмне забезпечення
«Харчові
для проведення наукових
технології» для
досліджень у сфері харчових другого рівня
технологій.
вищої освіти
ФК2. Здатність планувати і (наказ
виконувати наукові
Міністерства
дослідження з урахуванням
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ФК3. Здатність захищати
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інтелектуальну власність у
сфері харчових технологій.
ФК4. Здатність розробляти
програми ефективного
функціонування підприємств
харчової промисловості
відповідно до прогнозів
розвитку галузі в умовах

глобалізації.
ФК5. Здатність
презентувати та
обговорювати результати
наукових досліджень і
проектів.
ФК6. Здатність
забезпечувати якість та
безпечність харчових
продуктів під час
впровадження технологічних
інновацій на підприємствах
галузі.
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університетом:
ФК7. Здатність доводити
знання та власні висновки до
фахівців та нефахівців.
ФК8. Здатність до
самоосвіти та підвищення
кваліфікації на основі
інноваційних підходів у сфері
харчових технологій.
ФК9. Здатність самостійно
розробляти технологічні
проекти в галузі харчових
технологій.
ФК10. Здатність до
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ПРН1. Відшуковувати
систематизувати та
аналізувати науково-технічну
інформацію з різних джерел
для вирішення професійних
та наукових завдань у сфері
харчових технологій.
ПРН2. Приймати
ефективні рішення,
оцінювати і порівнювати
альтернативи у сфері
харчових технологій, у тому
числі у невизначених
ситуаціях та за наявності
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ризиків, а також в
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контекстах.
ПРН3. Застосовувати
спеціальне обладнання,
сучасні методи та
інструменти, у тому числі
математичне і комп’ютерне
моделювання для розв’язання
складних задач у харчових
технологіях.
ПРН4. Застосовувати
статистичні методи обробки
експериментальних даних в
галузі харчових технологій,
використовувати
спеціалізоване програмне
забезпечення для обробки
експериментальних даних.
ПРН5. Обирати та
впроваджувати у практичну
виробничу діяльність
ефективні технології,
обладнання та раціональні
методи управління
виробництвом з урахуванням
світових тенденцій розвитку
харчових технологій.
ПРН6. Розробляти та
реалізовувати програми
розвитку підприємств галузі
на коротко- та довгострокову
перспективу, аналізувати та
оцінювати їх ефективність,
екологічні та соціальні
наслідки.
ПРН7. Мати спеціалізовані
концептуальні знання, що
включають сучасні наукові
здобутки у сфері харчових
технологій, зрозуміло і
недвозначно доносити власні
знання, висновки та
аргументацію до фахівців і
нефахівців.

ПРН8. Здійснювати захист
інтелектуальної власності у
сфері харчових технологій,
виконувати відповідні
патентні дослідження,
готувати документи на
отримання патентів на
винаходи і корисні моделі.
ПРН9. Вільно володіти
державною та іноземною
мовами для обговорення
професійної діяльності,
результатів досліджень та
інновацій у сфері харчових
технологій.
ПРН10. Планувати і
виконувати наукові
дослідження у сфері
харчових технологій,
аналізувати їх результати,
аргументувати висновки.
ПРН11. Оцінювати та
усувати ризики і
невизначеності при прийнятті
технологічних та
організаційних рішень у
виробничих умовах для
забезпечення якості та
безпечності харчових
продуктів.
ПРН12. Розробляти та
викладати спеціалізовані
навчальні дисципліни у
закладах вищої освіти.
ПРН13. Здійснювати
комерціалізацію
інноваційних розробок.
ПРН14. Розробляти та
реалізовувати наукові та
науково-технічні проекти у
сфері харчових технологій та
дотичних до неї
міждисциплінарних проблем
з урахуванням технічних,
соціальних, економічних та

правових аспектів.
ПРН15. Планувати і
виконувати заходи
промислової і цивільної
безпеки.
ПРН16. Застосовувати
методи обробки
маркетингових досліджень
ринків продукції галузі.
Черваков
Розподіл змісту Запропоновано додаткові
Олег
освітньовибіркові блоки за циклом
Вікторович професійної
професійної підготовки, що
програми за
містять наступні дисципліни:
циклами
Блок 2:
підготовки та
- Харчові смакові та ароматичні
речовини;
форма
- Технології переробки вторинних
підсумкового
ресурсів;
контролю
Блок 3:

Зміни внесені з
метою збільшення
кількості
вибіркових блоків,
що містять
дисципліни
професійного
спрямування

- Управління якістю, основи
системи безпеки та експертиза
харчової продукції;
- Асортимент і використання
харчових добавок.

*Разом із порівняльною таблицею обов’язково додаються складові ОП, що
змінилися (Матриці, СЛС, Перелік компонент ОП (у частині, що змінилась), тощо.
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