
МІНІСТ
ОДЕСЬКА НАЦІО

ЗАБЕЗПЕЧ

З б
ІІ

н а у к о в о -

08 - 1

ТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УК
ОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВ

ЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩ

б і р н и к  м а т е р і а л
– ї В с е у к р а ї н с ь к

-м е т о д и ч н о ї к о н

10 квітня 2020 року, м. О

КРАЇНИ
ВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЩОЇ ОСВІТИ

і в
о ї
ф е р е н ц і ї

Одеса

ІІ
в ооооо ------

КОООСССССССТТТТТТТТТІІІІІІІІІ ВВВВВВВВВИИИИИИИИИЩЩЩЩЩЩЩЩЩ

ір ннннннннн иии кккккк  ммммммммм аааааааа т е
– ї ВВВВВВВВВ ссссссссс е ууууууууу ккккккккк р

------------м еее т о д и ч

ЩОЇЩЩ



2
Одеська національна академія харчових технологій

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції
«Забезпечення якості вищої освіти» 08 - 10 квітня 2020 р.

У збірнику опубліковано матеріали ІІ-Всеукраїнської науково-методичної
конференції «Забезпечення якості вищої освіти», яка проходила
08 - 10 квітня 2020 року на базі Одеської національної академії харчових
технологій.

Для педагогічних та науково-педагогічних працівників, докторантів,
аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями забезпечення якості вищої освіти.

Рекомендовано до друку Оргкомітетом конференції

Редакційна колегія:

Єгоров Б.В. - ректор Одеської національної академії харчових технологій,
д. т. н., професор (голова редакційної колегії)

Трішин Ф.А. - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи,
к. т. н., доцент (заступник голови редакційної колегії)

Дец Н.О. - начальник навчального відділу, к.т.н., доцент
Корнієнко Ю.К. - директор центру дистанційного навчання, к. ф.-м. н., доцент

Кручек О.А. - начальник відділу контролю якості та сертифікації,
к. т. н., доцент

Мураховський
В.Г.

- директор Навчально-методичного центру забезпечення
якості вищої освіти, к. ф.-м. н., доцент

Сярова А.С. - методист Навчально-методичного центру забезпечення
якості вищої освіти

Оргкомітет ІІ-Всеукраїнської науково-методичної конференції
«Забезпечення якості вищої освіти» може не поділяти думку учасників.
Відповідальність за зміст і достовірність поданого матеріалу несуть

учасники.

онф

льної акккккккккааааааааадемії ххаааааррррррррчччччччових
ва реедддддддддаааааааааккккккккцццццццццііііііііійййййййййннннннннноооооооооїїїїїїїїї  ккколегії)

ово-педагогічччччччччннннннннноїїїїїїїїї тттттттттаааааааа нав
аступннннннннниииииииииккккккккк  гггггггггоооооооооллллллллловиииииииии ррррррррредакц

чалььььььннннннного вввввввввіііііііііддддддддддддііііілллллллллууууууууу,,,,, кккккккк.т.н
ентру диииииссссстттттааааанцццццццццііііійййййййййного нав

ник вввввііііідддддддддіііілллллууууу кккккооооонннннннннттттттттролю
доцццеееееееенннннннннттттттттт

иректттттттттоооооооооррррррррр НННННННННаааааавввввччччччччаааалллльььььннннно-мет
ості вииииииииищщщщщщщщщої освііііііііітттттттттиииииииии, к. ф

- методиииииииииссссссссттттттт Нааааааавввввввввчччччччччальн
яяяяякккккоооооооості вищоїїїїїїїїї ооооооооосссссссссвввввііти

Орггггккккккооооомітеттттт ІІІІІІІІІІІІІ-Всеу
«ЗЗЗаааааааааббббезппппееееечччччееееееееннннннннннння якост
ВВііііідддддпппппоооооооовввідаллльььььььніст



512
Одеська національна академія харчових технологій

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції
«Забезпечення якості вищої освіти» 08 - 10 квітня 2020 р.

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДТРИМЦІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Т.Є. Лебеденко, Т.П. Новічкова, В.О. Кожевнікова

Підготовка високопрофесійних фахівців, які будуть відповідати вимогам
роботодавців і бізнесу, є головним завданням сучасних вузів. Як пріоритетні
компетенції і характеристики молодих фахівців називають якісну загально
професійну підготовку та інтелектуальні здібності, готовність старанно
виконувати посадові інструкції, вміння працювати в команді,
комунікабельність, навички лідера, мотивацію, наполегливість, ініціативність в
роботі, вміння вирішувати проблеми та планувати, а також, що дуже важливо,
розуміння важливості і готовність до постійного розвитку професійних
компетенцій через самоосвіту, навчання з використанням сучасних технологій
[1, 2].

В новітньому світі з розвитком інформаційних технологій з’явилась
можливість отримувати освіту, поглиблювати або розширювати знання
дистанційно. Дистанційне навчання - інноваційна, технологічна, доступна та
економічна форма освіти. Вона актуальна для забезпечення безперервності
сучасного освітнього процесу, а також цікава в аспекті створення умов для
постійного підвищення кваліфікації, динамічного ознайомлення з новітньою
фаховою інформацією протягом всього життя. Формування у студентів навичок
до навчання в дистанційному режимі з використанням інформаційних,
телекомунікаційних технологій є також важливим досвідом для сучасної
суспільно та професійно активної людини [3]. Дистанційне навчання має низку
переваг, що стосуються економії часу, можливості роботи з великою
аудиторією, мінімізації витрат на навчання при його високій якості за рахунок
використання сучасних інформаційних технологій, створення галузевих
середовищ, баз даних, електронних бібліотек, відео-курсів: лекцій, семінарів,
тренінгів, майстер-класів тощо [4].

Разом з тим, на думку експертів, перша вища освіта все ж бажано, щоб
включала значну частину очного, денного навчання і елементи дистанційного
навчання. Оскільки при дистанційній формі, особливо підготовки фахівців
технологів для харчової промисловості, важко якісно представити інформацію,
сформувати практичні навички при виконанні практичних і лабораторних
занять, обмежена можливість викладення думок в усній формі, що може
знижувати якість засвоєння матеріалу, в подальшому ускладнювати фахове
спілкування на різних рівнях. Ще однією проблемою стає об’єктивне
оцінювання рівня засвоєння матеріалу студентами; самостійності виконання
завдань, тестів.

А для другої (додаткової) освіти, підвищення кваліфікації, розвитку
професійних компетенцій дистанційний формат є дуже зручним і вигідним [5].
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Дистанційне навчання для нашого вузу може розширити можливу аудиторію за
рахунок працівників, які цікавляться сучасними станом і проблемами в
харчовій промисловості, шляхами їх вирішення, новітніми технологіями,
інгредієнтами, обладнанням, сучасними методами та приладами контролю
якості сировини, напівфабрикатів та продукції, нормативною документацією та
іншими питаннями, які постійно з’являються в умовах динамічного розвитку
галузі.

Дистанційне навчання має різні форми: чат-заняття; веб-заняття; відео-
конференції; Інтернет-семінари; вебінари; майстер-класи; відео-лекції, у т. ч.
одночасно двома фахівцями з дискусією між ними; консультації; практичні і
лабораторні роботи тощо [3, 5]. Вони, як зазначалось, можуть бути частиною
освітнього процесу з урахуванням плану підготовки фахівців за прийнятими у
вузі освітніми програмами. А можуть бути створені як додаткові
(позапрограмні, за вибором) курси у відповідності з інтересами студентів,
роботодавців для підвищення якості підготовки, надання і поглиблення певної
затребуваної спеціалізації. Крім того, зазначені ресурси можуть стати
інструментом для проведення дистанційних курсів з підвищення кваліфікації, з
професійних тренінгів, майстер-класів тощо.

Таким чином, впровадження дистанційних технологій дозволяє
забезпечити основні принципи освітнього процесу, як доступність,
безперервність, якість і динамічність. Проте, питання поширення і підвищення
ефективності використання інформаційних технологій потребує подальшого
удосконалення і розвитку, розробки методичного супроводження у вигляді
електронних курсів, навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій,
підручників, робочих зошитів для практичних, лабораторних занять тощо. Вони
мають виконувати всі функції, притаманні для паперових аналогів, але і
додаткові: слугувати платформою створення пізнавального середовища для
студента, проведення інформаційно-пошукової діяльності, моделювання,
тренування, виконання завдань і контролю знань; використовувати можливості
комп’ютерної візуалізації навчальної інформації; виконувати роль навігатора по
матеріалам, викладеній інформації тощо.

Література
1. Сало А.В. Проблеми працевлаштування випускників ВНЗ в Україні /

А.В. Сало // Бізнесінформ. - 2015, № 8. - с. 64-69.
2. Глотова Е.Е. Требования работодателей к выпускникам вузов:

компетентностный подход / Е.Е. Глотова // Человек и образование. - 2014, № 4
(41). - с. 185-187.

3. Шевченко О.И. Формы дистанционного обучения в вузе /
О.И. Шевченко, В.И. Ивко // Инновационная наука. - 2018, № 12. - с. 175-178.

4. Адамова І. Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та
проблеми / І. Адамова, Т. Головачук // Витоки педагогічної майстерності. -
2012, Вип. 10. - с. 3-6.

нсу
ь, мммммооооожжжжжжжжу

ки фффффааааахххххіііііііввввцців з
бути  сссссствоооооррррреееенннні я

відносстттттттттііііііііі з інтеееееррррреееееесссссами
товкиииииииии,,,,,,,, нннннннннааааааааадддддддддааааааааанннннннннннннннннняяяяяяяя  і поглиб

о, зазначеніі ресссссууууууууурррси
ційниххххххххх кккккккккууууууууурррррррррсссссссссіііііііііввввв з пппппппппііііііііідддвище

асів тттттттттооооощо.
дження дддддддииииистттттттттааааааааанннннннннційних

нципиииииии осссссввввввіііііттттттннннньььььооооогггггггггооооооооо пр
наміічччччччччнннннннннііііііііісссссстьььь... ППППППППроте, ппппита

ння іііііііінннннннннфффффффффорррррррррмммммммааааааааацццццціііійййййййннннниииих те
витку, рррррррррозробккккиииииииии метод

ів, навчалллллллллььььььььнннннннноооо-меееееееттттттттооооооооодичн
очиххххх зззззззоооошитів дллллллллляяяяяяяяя пппппппппракт

уваттттттиииии  всіі фффффффффууууууууунннннкції, пр
слууууугггггуууууууувввввввввааааатттттиииииии ппппплатттттттффффффффформою

а, пппппррррррроооооооввввввеееденннннняяяяя ііііінннннфффффформ
уванннннняяяяяя, ввиккккооооонннннааааання зззззззааавда

мп’ютеррррнннноооооїїїїї візуааааалллллііііізззззззації н
атеерррррррррііііааааламмммм,,,,   ввввввввииииикккккллллладеній і

СССССаааааалллло А.В
////////// Бізн
о



514
Одеська національна академія харчових технологій

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції
«Забезпечення якості вищої освіти» 08 - 10 квітня 2020 р.

5. Бороненко Т.А. Активные и интерактивные методы педагогического
взаимодействия в системе дистанционного обучения / Т.А. Бороненко,
А.В. Кайсина, В.С. Федотова // Научный диалог. - 2017, Вып. 1. - с. 227-243.

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС
ПРОХОДЖЕННЯ ПРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

НА ПИВОВАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І.В. Мельник

Для покращення фахової підготовки студентів-технологів потрібно
застосовувати такі форми навчання, в яких би органічно поєднувалися переваги
академічної освіти з набуттям студентами необхідних практичних навичок.

Самостійна робота є одним з найважливіших компонентів освітнього
процесу, яка передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної
навчальної діяльності, що здійснюється як під час аудиторних, поза аудиторних
занять, без участі викладача, так і під його безпосереднім керівництвом. У
контексті сучасної системи навчання самостійна робота домінує серед інших
видів навчальної діяльності студентів після практичної підготовки (може
становити від 15 до 55 % навчального програмового матеріалу) та дозволяє
розглядати накопичувані знання як об’єкт власної діяльності студента.

Система академічних кредитів, аналогічних Європейській кредитно-
трансферній системі, інтенсивне впровадження нових технологій навчання та
збільшення часу на самостійну роботу згідно системи освіти за Болонською
декларацією, підвищують значення самостійної роботи студентів та її ролі у
практичній підготовці майбутніх фахівців пиво-безалкогольної галузі.

Пивоваріння як галузь харчової промисловості характеризується
складною біотехнологією і великим асортиментом напівфабрикатів та готових
продуктів з солоду. Підготовка спеціаліста-пивовара починається з вивчення
фундаментальних загальноосвітніх та загально-технічних дисциплін, а також
вивчення загальних аспектів технології солоду та пива. Тому студент перед
початком переддипломної практики володіє знаннями, отриманими при
вивченні дисциплін «Теоретичні основи харчових технологій», «Загальні
основи харчових технологій», «Технологія солоду та пива», «Обладнання
пивоварних підприємств», «Проектування підприємств галузі», «Актуальні
проблеми галузі» та виконанні курсової роботи і курсового проекту по даній
спеціалізації.

При розподілі точок практики студенти-пивовари мають можливість
обирати за власним бажанням як підприємства великої потужності повного
циклу з різноманітним асортиментом продукції, так і міні-пивоварні
ресторанного типу. Організація практики проводиться з обов’язковим
виконанням індивідуального завдання, а також науково-дослідної роботи на
передових підприємствах пиво-безалкогольної галузі. Високий науково-
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