
У зв’язку із затвердженням і введенням в дію наказом Міністерства 
освіти і науки України від 18.10.2018 р. № 1125 державного Стандарту вищої 
освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 18 – 
Виробництво та технології, спеціальності 181 – Харчові технології проведено 
зміни до освітньої програми «Tехнологічна експертиза, безпека харчової 
продукції та модернізація технологічних процесів». 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 15 

засідання кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 
продукції Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  
від 2 червня 2020 року 

 
СЛУХАЛИ: про внесення змін до освітньо-професійної програми 

«Tехнологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація 
технологічних процесів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 181 – Харчові технології 

 
УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до освітньо-професійної програми 

«Tехнологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація 
технологічних процесів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 181 – Харчові технології у зв’язку із низкою причин, зокрема: 
 введення у дію державного стандарту (Стандарт вищої освіти України: 

перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 18 – Виробництво та 
технології, спеціальність 181 – Харчові технології. Затверджено і введено 
в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 18.10.2018 р. 
№ 1125);  

 збільшення обсягу (кредитного виміру) обов'язкового освітнього 
компоненту (Вища математика з 3 на 5 кредитів); 

 зменшення обсягу (кредитного виміру) обов'язкового освітнього 
компоненту (Актуальні питання історії та культури України з 5 на 3 
кредити); 

 семестрова взаємозаміна практик (“Хіміко-аналітична практика” 
перенесена з 4-го семестру на 2-й семестр, а “Фахова ознайомча 
практика” – з 2-го на 4-й семестр); 

 згідно з компетентностями введеного державного стандарту зміна назви 
обов'язкових освітніх компонент (“Інженерна та комп’ютерна 
графіка” на “Інформаційні технології в інженерних розрахунках”; 
“Аналітична хімія” на “Хімічний аналіз в оцінці харчової продукції”; 
три дисципліни: “Неорганічна хімія”, “Органічна хімія”, “Фізична і 
колоїдна хімія” на дві дисципліни: “Хімічні основи харчових 
технологій”, “Технологія води та водопідготовки харчових 
виробництв”) 

 



Завідувач кафедри  
хімічного аналізу, експертизи  
та безпеки харчової продукції               Ігор КОБАСА  
 

Секретар                     Оксана СЕМА 

 
 


