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181 – Харчові технології 

Тип диплома та обсяг 

програми 

Диплом доктора філософії, перший науковий 

ступінь, 4 академічних роки, 57 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний 

заклад 

Сумський національний аграрний університет 

Ліцензуюча інституція Міністерство освіти і науки України,  

Україна, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135 

Період ліцензування 2016 рік 

Рівень програми QF for EHEA – третій цикл, EQF for LLL – 8 

рівень; 

НРК України – 8 рівень (НРК – 3 рівень) 

 

А Мета програми 

 Підготовка висококваліфікованих науковців в області харчових 

технологій шляхом виконання досліджень, спрямованих на отримання 

нових наукових фундаментальних та прикладних знань, підготовка та 

захист дисертації. 

 

В Характеристика програми 

1 Предметна 

область 

(галузь знань) 

Харчові технології 

(18 – Виробництво та технології) 

2 Фокус 

програми: 

загальний/ 

спеціальний 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за 

Законом України «Про вищу освіту», восьмий 

кваліфікаційний рівень Національної рамки 

кваліфікацій. 

Дослідження в галузі харчових технологій, 

процесів та обладнання харчових виробництв, 

товарознавства харчових продуктів  

3 Орієнтація 

програми 

Фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження зі створення та удосконалення 

технологій харчових продуктів 

4 Особливості 

програми 

Освітня складова програми. Програма 

реалізується у невеликих наукових групах, активних у 

широкому колі експериментів, що ведуться над 

дослідженням харчових систем. 

Програма передбачає диференційований підхід до 

аспірантів очної і заочної форми навчання та 

здобувачів.  

Наукова складова програми. Наукова складова 

освітньо-накової програми передбачає здійснення 

власних наукових досліджень під керівництвом 

одного або двох наукових керівників з відповідним 

оформлення одержаних результатів у вигляді 



дисертації. Ця складова програми не вимірюється 

кредитами ЄКТС, а оформляється окремо у вигляді 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є 

складовою частиною навчального плану.  

Особливістю наукової складової освітньо-

наукової програми підготовки докторів філософії зі 

спеціальності 181 – Харчові технології є те, що окремі 

складові власних наукових досліджень аспіранти 

зможуть виконувати під час практичних занять з 

дисциплін професійної підготовки. 

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаш-

тування 

Постдокторські посади в дослідницьких групах, 

наукових лабораторіях, профільних кафедрах, 

відділах у вищих навчальних закладах, профільних 

інститутах, комерційних наукового-дослідних 

організаціях. Відповідні робочі місця у промисловості 

та комерції. Самостійне працевлаштування. 

2 Продовження 

освіти 

Навчання впродовж професійної діяльності для  

вдосконалення наукових та практичних компетенцій.  

Можлива безпроблемна подальша підготовка на 

докторському рівні в областях, близьких до галузі 

харчових технологій 

 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання 

та навчання 

На початку тісне наукове керівництво, підтримка   

наукового керівника, підтримка та консультування з 

боку інших колег із наукової групи, включаючи 

постдокторів, більш досвідчених аспірантів та 

технічних працівників. Вивчення наукової  

методології на основі різноманітних курсів, що 

пропонуються аспірантурою. Лекційні курси, 

семінари, консультації, самопідготовка у бібліотеці та 

на основі електронних інтернет-ресурсів, проектна 

робота та індивідуальні консультації. 

2 Система 

оцінювання 

Освітня складова програми. Система 

оцінювання знань за дисциплінами освітньо-наукової 

програми складається з поточного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль знань аспірантів проводиться 

в усній формі (опитування за результатами 

опрацьованого матеріалу). 

Підсумковий контроль знань у вигляді 

екзамену/заліку проводиться у письмовій формі, з 



подальшою усною співбесідою. 

У межах дисциплін, що забезпечують професійну 

підготовку, позитивні оцінки з поточного і 

підсумкового контролю можуть виставлятися 

автоматично, якщо аспірантом підготовлені та 

опубліковані наукові статті у збірниках, які входять 

до фахових видань та/або видань, які включені до 

міжнародних наукометричних баз. Кількість статей та 

їх тематика узгоджується з науковим керівником.  

Наукова складова програми. Оцінювання 

наукової діяльності аспірантів (здобувачів) 

здійснюється на основі кількісних та якісних 

показників, що характеризують підготовку наукових 

праці, участь у конференціях, підготовку окремих 

частин дисертації відповідно до затвердженого 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта 

(здобувача). Звіти аспірантів (здобувачів), за 

результатами виконання індивідуального плану, 

щорічно затверджуються на засіданні кафедр та 

вченій раді інституту (факультету) з рекомендацією 

продовження (або припинення) навчання в 

аспірантурі.  

3 Форма 

контролю 

успішності 

навчання 

аспіранта 

(здобувача) 

Освітня складова програми. Підсумковий 

контроль успішності навчання аспіранта (здобувача) 

проводиться у формі: 

- екзамен – за результатами вивчення 

обов’язкових дисциплін освітньої програми, а також 

екзамени за результатами вивчення дисциплін 

професійної підготовки; 

- залік – за результатами вивчення всіх інших 

дисциплін передбачених навчальним планом. 

Наукова складова програми. Кінцевим 

результатом навчання аспіранта (здобувача) є 

належним чином оформлений, за результатами 

наукових досліджень, рукопис дисертації, її 

публічний захист та присудження йому наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 181 – 

Харчові технології. 

 

Е  Програмні компетенції 

1 Загальні 

(універсальні) 

• Дослідницька здатність. Обізнаність та 

розуміння філософсько-світоглядних засад, сучасних 

тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку 

вітчизняної науки в умовах глобалізації й 

інтернаціоналізації. Володіння загальною та 



спеціальною методологією наукового пізнання, 

застосування здобутих знань у практичній діяльності. 

Опанування навичок проведення аналітичної та 

експериментальної наукової діяльності, організація 

планування та прогнозування результатів наукових 

досліджень. Ініціювання та виконання наукових 

досліджень, результатом яких є одержання нових 

знань. 

• Групова робота. Здатність працювати у великій 

науковій групі, розуміючи відповідальність за 

результати роботи, а також беручи до уваги бюджетні 

витрати та персональні зобов’язання. 

• Креативність. Потенціал креативності у 

генерування ідей та досягненні наукових цілей. 

• Комунікативні навички. Здатність 

спілкуватися з різними цільовими аудиторіями, 

використовуючи відповідну лексику, методи, техніку 

та прийоми. Набуття ораторської майстерності для 

публічного представлення і захисту наукових 

результатів, публічного виступу на вітчизняних та 

міжнародних наукових форумах, конференціях і 

семінарах. Здатність застосування сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій, 

включаючи методи отримання, обробки та зберігання 

наукової інформації. 

• Міжнародний кругозір. Здатність працювати у 

великій інтернаціональній групі, ставитися із повагою 

до національних та культурних традицій, способів 

роботи інших членів групи. Досконале володіння 

однією з іноземних мов з метою здійснення наукової 

комунікації, міжнародного співробітництва, 

відстоювання власних наукових поглядів. 

• Управлінські здатності. Здатність працювати в 

умовах обмеженого часу та ресурсів, а також 

мотивувати та керувати роботою інших для 

досягнення поставлених цілей. 

• Викладацькі здатності. Компетентність 

навчати студентів бакалаврського рівня на 

практичних та лабораторних заняттях. Удосконалення 

педагогічної майстерності, педагогічної техніки, 

професійних вмінь майбутніх вчених, викладачів 

вищої школи. 

• Етичні зобов’язання. Демонструвати 

прихильність до етичних зобов’язань та етики 

поведінки в наукових дослідженнях. 



2 Спеціальні 

(фахові) 

Загальні фахові 
– уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, організовувати, планувати, реалізовувати 

та презентувати наукове дослідження 

фундаментального та/або прикладного спрямування; 

– спроможність аналізувати, оцінювати та 

порівнювати різноманітні теорії, концепції та підходи 

з предметної сфери наукового дослідження; робити 

відповідні висновки, надавати пропозиції та 

рекомендації; 

– здатність формулювати та вирішувати сучасні 

наукові й практичні проблеми, організовувати і 

проводити науково-дослідну та експериментально-

дослідницьку діяльність за обраним напрямом; 

– уміння проводити пошук, оброблення, аналіз і 

контекстуалізацію значного обсягу наукової 

інформації з різних джерел, інтерпретацію результатів 

наукових досліджень; 

– спроможність розробляти нормативну, технічну та 

патентну документацію на результати науково-

практичних розробок за обраним напрямом; 

– уміння проводити розрахунки для підтвердження 

економічної ефективності прийнятих рішень в 

результаті їх впровадження у практику. 

 

Спеціалізовані фахові 

– здатність використовувати знання для розвитку 

науки в галузі харчових технологій, удосконалення 

категоріального апарату, термінів, понять та  

визначень, в тому числі у відповідності до стану та 

вимог світової науки; 

– здатність використовувати знання для 

встановлення механізмів і закономірностей хімічних, 

фізичних, фізико-хімічних, біохімічних, біологічних 

явищ, які відбуваються під час дії на харчові системи 

різних технологічних чинників; 

– здатність встановлювати зміни технологічних 

властивостей харчових систем при використанні 

нових харчових інгредієнтів; 

– здатність керувати якісними характеристиками 

харчового продукту за рахунок регулювання 

параметрів технологічного процесу; 

– здатність до системного аналізу технології 

харчових продуктів;  

– здатність використовувати знання й уміння для 



розроблення й удосконалення методів досліджень 

харчових систем; 

– здатність проводити на сучасному рівні 

дослідження сировини, напівфабрикатів, модельних 

харчових систем  із метою визначення їх 

властивостей як фактора формування і стабілізації 

технологічних та споживних властивостей харчових 

продуктів; 

– здатність застосовувати знання сучасних теорій 

нутриціології, харчової комбінаторики для створення 

харчових продуктів з новими властивостями; 

– здатність застосовувати знання для встановлення 

закономірностей втрат при реалізації технологічного 

процесу, при проведенні технологічних розрахунків; 

– здатність використовувати на практиці знання 

принципів ресурсо- та енергозаощадження при 

розробці чи удосконалення технологій харчових 

продуктів; 

– здатність використовувати знання в галузі 

управління якістю та безпечністю харчових 

продуктів;  

– здатність використовувати знання з моделювання 

процесів, технологічних етапів для дослідження 

харчових систем. 

F Програмні результати навчання 

 – Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня у харчових 

технологіях та споріднених областях, включаючи методики 

проведення експериментів, формування нормативної, технічної, 

технологічної та патентної інформації, рівень цих знань повинен бути 

достатнім для проведення наукових досліджень на рівні останніх 

світових досягнень і направленим на їх розширення та поглиблення. 

– Здатність ясно та ефективно описувати інтенсивні, глибокі й 

деталізовані результати наукової роботи. 

– Здатність вести спеціалізовані наукові семінари та публікувати 

наукові статті в основних наукових журналах у даній області. 

– Здатність робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій 

літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази 

даних, інтернет-ресурси. 

– Здатність оформлювати правозахисні документи на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

– Здатність підготувати та успішно захистити докторський проект та 

дисертаційну роботу на основі індивідуальних досліджень, а також 

використати (та визнати) результати інших членів наукової групи. 

– Досягнення відповідних знань, розумінь та здатностей 

використання методів аналізу даних і статистики на найсучаснішому 



рівні. 

– Здатність навчати студентів бакалаврського рівня, удосконалювати 

та реалізовувати, педагогічні техніки та професійні вміння в якості 

майбутніх вчених, викладачів вищої школи. 

– Здатність застосування сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій, нових програмних продуктів, включаючи методи 

отримання, обробки та зберігання наукової інформації. 

– Здатність до комплексного оцінювання ефективності прийнятих 

рішень.  

Має чітко розумітися, що найбільш важливі та вагомі результати в 

докторській програми не можна сповна назвати результатами 

навчання, а скоріше – результатами наукових досліджень, у яких 

створюється або застосовується нове знання (через опубліковані 

дисертацію, статті, патенти, створені супутні/додаткові/побічні 

продукти/результати тощо). 

G Програмні результати наукової роботи 

 Підготовка та публікація наукових статей (кількість яких 

передбачена відповідними нормативно-правовими актами), 

монографій, науково-методичних рекомендацій, тез доповідей. 

Участь у виконанні бюджетних, госпдоговірних та ініціативних 

науково-дослідних робіт (тем).  

Участь з доповідями на конференціях, семінарах, форумах. 

Впровадження результатів дослідження у виробництво та 

навчальний процес. 

Підготовка і публічний захист дисертації на засіданні 

спеціалізованої вченої ради.  

 Перелік тем дисертаційних робіт 

 1. Розвиток теорії науки про харчування. 

2. Дослідження сировини тваринного, рослинного, 

гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів, кулінарної 

продукції, питної води, харчових і дієтичних добавок як предметів 

технологічної переробки в харчову продукцію. 

3. Розробка та удосконалення існуючих технологій та умов 

зберігання питної води і харчової продукції із сировини 

тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, 

напівфабрикатів і кулінарної продукції; технологій харчових і 

дієтичних добавок. 

4. Наукове обґрунтування і розроблення інноваційних 

технологій харчової продукції із сировини тваринного, рослинного, 

гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної 

продукції; харчових і дієтичних добавок. 

5. Наукове обґрунтування, розроблення і удосконалення 

технологій харчової продукції спеціального та функціонального 

призначення. 

6. Встановлення механізму і кінетичних закономірностей 



хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при 

переробці сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та 

іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції, а 

також питної води. 

7. Розроблення й удосконалення органолептичних, фізичних, 

хімічних, мікробіологічних методів досліджень. 

8. Розроблення харчових раціонів для окремих груп населення з 

урахуванням віку, статі, інтенсивності та умов праці, екологічних 

умов, виду захворювань та інших чинників, що впливають на 

здоров’я та працездатність людини. 

9. Наукове обґрунтування та розробка технологій і 

технологічних режимів виробництва і зберігання хлібопекарських 

продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових 

концентратів, що забезпечують енергоресурсозбереження, 

екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня 

виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення 

показників якості сировини і готової продукції. 

10. Встановлення механізму і кінетичних закономірностей 

хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при 

виробництві та зберіганні хлібопекарських продуктів, 

кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів. 

11. Наукове обґрунтування нових видів сировини, розробка 

нового асортименту і технологій виробництва хлібопекарських 

продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових 

концентратів покращеної якості. 

12. Дослідження закономірностей функціонування, моделювання 

та оптимізація технологічних процесів виробництва 

хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та 

харчових концентратів. 

13. Дослідження властивостей та якості сировини і 

хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та 

харчових концентратів, удосконалення оцінки їхньої харчової 

цінності. 

14. Розробка теоретичних і практичних основ перспективних 

методів і систем контролю якості і безпеки сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції на різних етапах технології 

хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та 

харчових концентратів. 

15. Дослідження м’ясної, молочної та іншої продукції 

тваринництва, рибної продуктів і продуктів з гідробіонтів та іншої 

продукції аквакультури як предметів технологічної переробки у 

вироби харчового, кормового, технічного чи іншого призначення. 

16. Розроблення і удосконалення методологічних засад і 

наукових методів досліджень хімічного складу та структури, 

оцінювання якості і безпеки м’ясної, молочної, рибної сировини, 



продукції аквакультури, а також готових м’ясних, молочних, 

рибних та аквапродуктів. 

17. Удосконалення існуючих технологічних процесів переробки 

м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури у 

напряму розширення асортименту та поліпшення якості і безпеки 

готової продукції, зниження ресурсо- та енерговитрат на її 

виробництво. 

18. Наукове обґрунтування та розроблення інноваційних 

технологій м’ясних, молочних, рибних продуктів та аквапродуктів. 

19. Наукове обґрунтування та розроблення нових методів 

оброблення м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції 

аквакультури, а також готових м’ясних, молочних і рибних 

продуктів. 

20. Наукове обґрунтування, розроблення і вдосконалення 

технологій м’ясних, молочних і рибних продуктів спеціального, 

лікувально-профілактичного, геродієтичного чи функціонального 

призначення, а також фармацевтичних, хімічних, білкових та інших 

препаратів із м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції 

аквакультури. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


