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Чи вважаєте Ви актуальним і необхідним здійснення підготовки фахівців

за ОПП “Харчові технології”

Так 10 (100 %)

Ні 0

Чи відповідає ОПП “Харчові технології”

вимогам, які висуваються до фахівців у сфері харчових технологій?

Так 10 (100 %)

Ні 0



Чи вважаєте Ви, що підготовка фахівців за ОПП “Харчові технології”

відповідає вимогам ринку праці?

Так 10 (100 %)

Ні 0

Чи містить ОПП “Харчові технології”

достатньо складових для підготовки фахівців з харчових технологій?

Так 7 (70 %)

Ні 3 (30 %)



Вміння вести 
професійну дискусію і 

формувати 
комунікаційну стратегію 

в галузі харчових 
технологій

Знання сучасних 
інтернет-технологій в 

харчових виробництвах

Більше 
практичних 

навичок

Вміння навчатись 
протягом життя

Вміння обирати відповідні інструменти і 

забезпечувати якість, безпеку продукції на 

основі відповідних стандартів під час їх 

виробництва і реалізації



Сучасні інтернет-технології в харчових виробництвах

Особливості ресторанного та зарубіжного сервісу

Сучасна українська кухня

Практична психологія

Біологічно-активні речовини в харчових технологіях

Патентознавство



ВідмінноДобреЗадовільноНезадовільно

- 7 (70 %) 3 (30 %)-



Загальна 

кількість 

студентів

Так 7

Ні 3

Якщо так, то як Ви 

оцінюєте якість 

підготовки фахівців?)

Загальна 

кількість 

студентів

Низька -

Достатня 5

Висока 5



Підготовка фахівців з харчових технологій є

актуальною, повною мірою відповідає сучасним

вимогам, які висуває ринок праці.

Освітньо-професійна програма отримала загальну

високу оцінку (добре та відмінно).

 Якість підготовки фахівця оцінена на високому або

достатньому рівні.



Оволодіння сучасними Інтернет-
технологіями в харчових 

виробництвах 

Вміння обирати відповідні інструменти і 

забезпечувати якість, безпеку продукції під час їх 

виробництва і реалізації

Знання з практичної психології 

Вивчення дисциплін “Особливості 
ресторанного та зарубіжного сервісу”, 

“Сучасна українська кухня”, “Біологічно-
активні речовини в харчових технологіях”,

“Патентознавство” 



Дякуємо за увагу!


