
 ПРОТОКОЛ  № 7 

Засідання кафедри харчової біотехнології і хімії 

Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя 

від 17 лютого 2021 року 

 

                                                        Зав. кафедри – д.б.н., проф. Покотило О.С. 

     Секретар кафедри – асист. Криськова Л.П. 

      Присутні: 20 із 21 членів кафедри 

      Марко Д.Б. - студентка гр. МХ-51 

 

 Порядок денний 

 

1. Розгляд оновленої освітньо-професійної програми зі спеціальності 181 

«Харчові технології» для магістрів. Доповідач гарант освітньої програми – 

к.т.н., доцент Бейко Л.А. 

СЛУХАЛИ: гаранта освітньої програми к.т.н., доцента Бейко Л.А., яка 

доповіла про проєкт освітньо-професійної програми зі спеціальності 181 

«Харчові технології» для магістрів. 

ВИСТУПИЛИ: зав.кафедри, д.б.н., професор Покотило О.С., який 

зазначив про необхідність внесення змін в навчальні плани та робочі 

програми, зокрема необхідно врахувати сучасні тенденції та напрямки 

розвитку харчових технологій, знання яких актуальні на ринку. 

ВИСТУПИЛИ: д.б.н., професор Юкало В.Г., який зазначив, що 

необхідно збільшити обсяг лабораторно-практичної підготовки. Це дасть 

можливість здобувачам сформувати практичні навички. Також він відмітив, 

що таке побажання висловлювали і здобувачі при анонімному опитуванні. 

Було  зазначено необхідність оновлення методичних матеріалів  з дисциплін, 

зокрема силабусів до навчальних дисциплін, за оновленою освітньою 

програмою. 

ВИСТУПИЛИ: д.вет.н., професор Кухтин М.Д., який підтримав 

пропозиції попередніх виступаючих і зазначив про необхідність актуалізувати 

навчальні та методичні матеріали з дисциплін, що будуть викладатись зі 

спеціальності 181 «Харчові технології». 

ВИСТУПИЛИ: студентка групи гр. МХ-51 Марко Д.Б., яка відзначила 

актуальність наведених в проекті освітньо-професійної програми дисциплін 

та отримуваних результатів навчання необхідних майбутнім випускникам при 

працевлаштуванні на сучасному ринку харчових технологій. 

 

ВИСТУПИЛИ: к.т.н., доцент Карпик Г.В., яка схвалила залучення до 

проведення додаткових лекцій представників роботодавців – практиків. Це 



сприяє перенесенню досвіду кращих, провідних, працівників студентам та 

викладачам на фаховоорієнтованих дисциплінах. 

ВИСТУПИЛИ: к.т.н., доцент Лісовська Т.О., яка наголосила про 

необхідність врахування внесених пропозицій від внутрішніх стейкхолдерів в 

навчальні плани та робочі програми. Запропонувала остаточно узгодити 

освітньо-професійну програми зі спеціальності 181 «Харчові технології» для 

магістрів з внесеними поправками щодо врахованих рекомендацій 

внутрішніх стейкхолдерів  та донести дану інформацію до роботодавців. 

ВИСТУПИЛИ: к.т.н., доцент Сторож Л.А., яка підтримала пропозиції 

всіх попередніх виступаючих. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інтереси та пропозиції внутрішніх стейкхолдерів (здобувачів та 

науково-педагогічного персоналу ) врахувати. 

2. Провести  розробку та оновлення методичних матеріалів з дисциплін, 

запропонованих в ОПП, зокрема силабусів  та робочих програм. 

3. Членам проектної групи запропонувати Експертній раді роботодавців 

до розгляду та внесення пропозицій проєкт освітньо- професійної програми, з 

урахуванням пропозицій внутрішніх стейкхолдерів. 

 

 

 

Завідувач кафедри 

харчової біотехнології і хімії      О.С. Покотило 

 

 

Секретар кафедри       Л.П. Криськова 


