


Науково-методична рада спеціальності Харчові технології створена рішенням 

вченої ради факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, протокол № 7 від 13.02.2017 року.  

В поточному навчальному році науково-методична рада працювала в 

складі:  

Голова науково-методичної ради:  

– доцент кафедри харчових технологій, кандидат с.-г. наук, доцент Віктор 

Юхно; 

Секретар науково-методичної ради:  

– ст. викладач кафедри технологій дрібного тваринництва Іван Желізняк. 

Члени науково-методичної ради:  

– декан факультету ТВППТ, докт. с.-г. наук, професор Анатолій Шостя; 

– заступник декана з навчальної роботи, завідувач кафедри годівлі та 

зоогігієни с.-г. тварин, канд. с.-г. наук, доцент кафедри Лариса Кузьменко; 

– гарант освітньо-професійної програми Харчові технології СВО «Бакалавр» 

завідувач кафедри харчових технологій, доцент, канд. техн. наук Ніна 

Будник; 

– гарант освітньо-професійної програми Харчові технології СВО «Магістр» 

професор, докт. техн. наук Валерій Сукманов;  

– завідувач кафедри технологій дрібного тваринництва, старший науковий 

співробітник, кандидат біол. наук Світлана Усенко; 

– завідувач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва, 

професор, доктор с.-г. наук Анатолій Поліщук; 

– доцент кафедри харчових технологій, доцент, канд. техн. наук Алла Кайнаш; 

– доцент кафедри, доцент, канд. техн. наук Галина Дубова. 

За навчальний рік науково-методичною радою було проведено 9 

засідань, на яких розглядалися наступні основні питання: 

– затвердження плану роботи та оновленого складу Науково-методичної ради 

спеціальності на 2021-2022  навчальний рік; 

– розгляд і затвердження КНМЗНД: робочих навчальних програм, силабусів, 

методичних рекомендацій або завдань, екзаменаційних білетів, пакетів ККР, 

КНД по дисциплінах підготовки фахівців різних освітніх рівнів; 

– розгляд і затвердження наскрізних і робочих програм практики для 

здобувачів вищої освіти ступеню «Бакалавр», «Магістр»; 

– розгляд і затвердження програми атестації здобувачів вищої освіти ступенів 

«Бакалавр» та «Магістр» освітньо-професійної програми Харчові 

технології, спеціальності 181 Харчові технології»; 

– про дотримання академічної доброчесності здобувачів вищої освіти. 

Обговорення процедури проведення перевірки наукових студентських робіт 

на плагіат; 

– про формування факультетського збірника вибіркових дисциплін; 

– про проведення процедури вибору дисциплін здобувачами вищої освіти 

першого, другого та третього року навчання на наступний навчальний рік; 

– аналіз кількісних і якісних показників успішності студентів з навчальних 

дисциплін у розрізі кафедр та викладачів за результатами літньої 



екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року спеціальності Харчові 

технології; 

– аналіз підготовки кафедр задіяних в освітньому процесі спеціальності 181 

Харчові технології для здобувачів вищої освіти ступеню «Бакалавр», 

«Магістр»; 

– про стан наповненості системи електронного середовища для здобувачів 

вищої освіти спеціальності «Харчові технології»; 

– про перегляд та оновлення програми та збірника тестових завдань для 

вступних фахових випробувань для вступу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за освітньо-професійною 

програмою «Харчові технології» спеціальності 181 «Харчові технології»; 

– аналіз та зміни в ОП спеціальності 181 Харчові технології з врахуванням 

зауважень та пропозицій стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти та інших 

учасників освітнього процесу; 

– аналіз рівня професійної активності викладачів спеціальності Харчові 

технології; 

– про залучення здобувачів вищої освіти спеціальності Харчові технології до 

науково-дослідної роботи у гуртках. Аналіз студентської наукової 

активності в рамках освітнього процесу; 

– моніторинг стану академічної мобільності в розрізі спеціальності 181 

Харчові технології; 

– про залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу у 

розрізі спеціальності 181 Харчові технології; 

– про розгляд та затвердження «Методичних рекомендацій до виконання 

кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти ступеня Бакалавр за 

освітньо-професійною програмою Харчові технології спеціальності 181 

Харчові технології денної та заочної форм навчання»; 

– моніторинг стану застосування форм та методів навчання в освітньому 

процесі; 

– моніторинг якісного складу групи забезпечення освітньої програми та 

освітнього процесу ліцензованої спеціальності Харчові технології; 

– про підготовку ЗВО спеціальності до зимової сесії; 

– обговорення результатів анкетування здобувачів вищої освіти щодо якісного 

надання освітніх послуг у розрізі спеціальності 181 Харчові технології; 

– про аналіз проєктів освітньо-професійних програм першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів в розрізі спеціальності 

181 Харчові технології; 

– аналіз відгуків-рецензій стейкхолдерів ОПП спеціальності 181 Харчові 

технології ступеня вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» та коригування 

навчальних планів на 2022 рік набору; 

– протидія та попередження булінгу та харасменту; 

– аналіз кількісних і якісних показників успішності студентів з навчальних 

дисциплін у розрізі кафедр та викладачів за результатами зимової 

екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року спеціальності Харчові 

технології; 



– моніторинг працевлаштування здобувачів вищої освіти; 

– про перегляд та оновлення програми та збірника фахового випробування для 

вступу за ступенем вищої освіти магістр освітньо-професійної програми 

Харчові технології спеціальності 181 Харчові технології галузі знань 18 

Виробництво та технології на 2022 рік. 

– обговорення підсумків науково-методичної конференції викладачів і 

аспірантів; 

– про організацію та проведення навчальної / виробничої / переддипломної 

практики здобувачів вищої освіти денної форми навчання на 2021-2022 

навчальний рік; 

– про стан підготовки кваліфікаційних робіт до перевірки на академічну 

доброчесність; 

– моніторинг технологій дистанційного навчання, розміщеного на платформі 

MOODLE, та що використовується в освітньому процесі; 

– обговорення змістів навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

(2022 року набору) та робочих навчальних планів, їх відповідності 

встановленим вимогам та змісту ОПП; 

– моніторинг відповідності практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання компетентностям, необхідним для подальшої 

професійної діяльності; 

– обговорення підсумків рейтингової оцінки роботи НПП за 2021 календарний 

рік; 

– моніторинг результатів запровадження заходів із запобігання та виявлення 

академічного плагіату на факультеті ТВППТ; 

– схвалення освітньо-професійної програми Харчові технології першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр за 

спеціальністю 181 Харчові технології на 2022 рік набору; 

– схвалення освітньо-професійної програми Харчові технології другого 

(магістерського) рівня вищої освіти ступеня вищої освіти магістр за 

спеціальністю 181 Харчові технології на 2022 рік набору; 

– неформальна та інформальна освіта: стан і особливості її використання на 

факультеті; 

– про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх 

програм та освітньої діяльності за цими програмами; 

– моніторинг профорієнтаційної роботи викладачів факультету; 

– про підготовку ЗВО до літньої екзаменаційної сесії, захисту кваліфікаційних 

робіт; 

– про підготовку кафедр до нового навчального року; 

– про підготовку факультету до набору студентів на новий 2022-2023 

навчальний рік. 



 


