
ВІДГУК-ПРОIIОЗИЦІЯ  

 
на освітньо-професійну програму «Харчові технології» першого (бакалаврського) рівня освіти 

спеціальності 181 Харчові технології, підготовлену кафедрою харчових технологій  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  

 

Кафедрою харчових технологій Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара було представлено нову редакцію освітньо-професійної програми Харчові 

технології для першого освітнього рівня (бакалаврського) спеціальності 181 Харчові 

технології, в якій відображені нові підходи щодо підготовки майбутнього фахівця для 

професійній діяльності у галузі харчових технологій. 

Освітньо-професійна програма Харчові технології спеціальності 181 Харчові 

технології розроблена за результатами спільного консультування та обговорення із 

керівним структурним підрозділом компанії ТОВ «Біо Лайт». У сучасних умовах 

сьогодення, задля підтримки належного рівня нової європейської структури соціального 

простору, питання підготовки ерудованих й компетентних, з новаторським мисленням 

фахівців займає одне з пріоритетних місць для галузі харчових технологій. 

Представлена на розгляд освітня програма Харчові технології за першим  

(бакалаврським) освітнім рівнем на достатньо високому рівні задовольняє вимогам ринку 

праці та є конкурентоспроможною серед подібних освітніх програм не тільки у 

Дніпропетровському регіоні, а й серед інших закладів вищої освіти України, які навчають 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології. Програма має усі 

необхідні структурні та змістовні складові, дозволяє сформувати необхідні фахові та 

загальні компетентності і досягнути усіх програмних результатів навчання, описаних у 

Стандарті спеціальності. Додатково внесені  як пропозиція закладу вищої освіти 

програмні результати навчання орієнтовані на сучасні вимоги  щодо оптимізації 

технологічних процесів  на харчових виробництвах. Доцільно також ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з розробкою харчових продуктів оздоровчого призначення, 

зокрема на основі  моделювання харчових систем з біологічно активними речовинами. 

Відзначаємо, що у даній ОП були враховані зауваження експертів та пропозиції 

роботодавців, отримані у ході попередньої акредитації. Зокрема, дисципліни «Психологія 

спілкування», «Іноземна мова» (англійська)» відтепер стали обов’язковими 

компонентами, що на нашу думку дозволить отримати фахівців із достатнім рівнем 

спілкування з іноземними партнерами для презентування проектів компанії та участі на 

виставках Міжнародного рівня. 

За результатами плідної співпраці з НПП та молодими вченими кафедри, високо 

оцінюючи досвід участі та презентації їх власних розробок на Міжнародному та 

державному рівні, в якості пропозиції рекомендую внести до переліку дисциплін таку, що 

дозволить сформувати уявлення студентів про харчові та дієтичні добавки, а також 

технології їх виробництва, користуючись розумінням того, що харчові та дієтичні добавки 

- це сучасний тренд принципів оздоровлення населення світу шляхом доповнення 

основних харчових раціонів корисними компонентами. 

На сьогодні можу засвідчити, що фахівців з вирішення окреслених завдань бракує 

як на території України, так і у більшості країн світу. 

ТОВ «Біо лайт» зацікавлена у працевлаштуванні випускників за цією освітньою 

програмою. 
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