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У Збірнику опубліковано матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-
методичної  конференції «Забезпечення якості вищої освіти: підвищення 
ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні 
освітнього процесу», яка проходила 14-16 квітня 2021 року на базі Одеської 
національної академії харчових технологій.

Рекомендовано до друку та розповсюдження в мережі Internet Вченою 
радою Одеської національної академії харчових технологій від 06.04.2021, 
протокол № 13. 

Матеріали, занесені до Збірника, друкуються за авторськими оригіна-
лами. За достовірність інформації відповідає автор публікації.
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речовини в екстремальних умовах, зокрема кріокристали; ігристі вина; фос-
фоліпідні концентрати; відходи підприємств галузі хлібопродуктів.

Предметними областями досліджень є: експериментальне та теоретич-
не вивчення теплофізичних властивостей речовин у різних агрегатних ста-
нах; характеристики процесів теплообміну при кипінні та вимушеній конвек-
ції; показники енергетичної ефективності холодильних компресорних сис-
тем; еколого-енергетичні характеристики виробництв та технологічного об-
ладнання; поводження з відходами підприємств галузі хлібопродуктів; фізи-
ко-хімічні властивості ігристих вин; ефективність надкритичної екстракції 
цільових компонентів з фосфоліпідного концентрату.

Наукові результати, отримані у лабораторії, дозволяють наповнити ак-
туальними знаннями методичні матеріали дисциплін та забезпечити прове-
дення лабораторного практикуму для здобувачів вищої освіти всіх рівнів за 
декількома спеціальностями, серед яких: 101 «Екологія»; 142 «Енергетичне 
машинобудування», 144 «Теплоенергетика».

Також є підстави для використання наукового доробку викладачів та 
лабораторної бази кафедри у навчальному процесі інших спеціальностей.

Серед дисциплін, викладання яких забезпечується науковою роботою 
викладачів, перш за все можна навести такі: «Основи метрології, стандарти-
зації та сертифікації»; «Теплотехнічні вимірювання та прилади»; «Технічні 
засоби теплотехнічного експерименту»; «Поводження з відходами»; «Сучасні 
методи аналізу еколого-енергетичної ефективності виробництв»; «Експери-
ментальна теплофiзика»; «Нанотехнології в енергетиці»; «Енергоефектив-
ність та енергозбереження»; «Енергетичний аудит та менеджмент»; «Тепло-
фізичні властивості озонобезпечних робочих тіл і теплоносіїв»; «Методологія 
та організація наукових досліджень».

Важливо, що наукова (науково-технічна) робота викладачів кафедри є 
також основою для виконаннями здобувачами змістовних та актуальних ква-
ліфікаційних робіт інноваційного характеру. Як приклад можна навести пе-
ремогу проєкту «Викиди підприємств талузі хлібопродуктів та їх викорис-
тання» (науковий керівник – доцент М.М. Зацерклянний, співавтори – студе-
нти) у конкурсі «Кращий інноваційний проект», що проводився Одеською 
міською радою у 2019 році.

УДК 37.091.322-042.65
РОЛЬ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 
В  СТАНОВЛЕННІ  ПРОФЕСІЙНОГО  ФАХІВЦЯ

О.М. Голодонюк, Л.Є. Леонова, В.В. Мільчева, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Самостійна робота студентів як засіб організації оволодіння ними знань 
в сучасній професійній освіті виходить на перші позиції. На даний момент 

ній ко
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ципліннннннн ттттта ззззаааааабббббббееееееезпппппппеееееееччччччииитти прове-

вачів вищої освіііітттттиииииии вввввввсссссссііііііххххххх рррррррііііввввввнннніів за 
101 ««««ЕЕЕЕЕЕЕкккккккооологія»; 142222222 «««««««Енергетичн

ика».
стання наукооооооовооооооого дддддддоооорррррррообббббббкккккккууууууу ввввиклада

альноммммммуууууу пппппррррроцесііііііі іннннннншшшшиииихх спеццццііііально
ання яких зззззааааабббббееееезззпеччуууууууєєєєєєттттттться науково
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експерррррррииииимммментуууу»»»»; «««««««ППППоводженнннння з ві
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фiзика»»»»;;;;;;; ««««««Нанотехххнннннннооолллллллогііііїїїї  ввввв енерг
збереженнннннннняяяяяяя»; «Енергетттттттиииичччччний ауди

тивості озоноооооообббеееееееззззпечних рррррррооообббббббочих ті
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ажливвввоооо,,  щщщщо наукова ((ннаааааауууууукккккккооооово-техн
ж осноооовввооооюююю для вввииикконаннями здобу

фікаціййййййннннииииииххххх робббббііііііттт ііііііінннннннннннннновввввввааційного ха
ремоггггууууу ппппппрооооєєєєкккттттттууууу ««««««ВВВВикиидддддддиииииии  підприє
таннннннняяяяяяя»»»» (наукооввввиййййй   керрррріііііввнннннниик – до
ннннттииии))))))) ууу кккконкурсіі ««««КККККККрррраааащщий ін
ммммммііськоооююююю рррраааадою у 200000019 роц
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підготовка спеціалістів у закладах вищої освіти відбувається як екстенсивни-
ми методами організації навчального процесу – збільшення кількості годин, 
курсів, предметів, так і інтенсивним – визначення чітких концепцій спеціаль-
ності та предметів, не набір, а система знань, перехід від інформативної мо-
делі до творчого, активного навчання.

Актуальність проблеми, що розглядається – її недостатня теоретична та 
практична розробленість для потреб вищої професійної освіти. Також недо-
статній розвиток самодіагностики студентами своїх знань, вмінь, самоконт-
ролю успішності навчання; складність змісту багатьох джерел та невміння 
самостійно набувати необхідні знання, недостатні навики роботи з джерела-
ми.

У зв’язку з цим необхідно навчити студента розвивати самостійність 
мислення: вміння переходити від опису закономірностей до їх аналізу, від 
запам’ятовування до розуміння, перетворюючи тим самим потік інформації в 
систему знань.

Самостійна робота студентів є обов’язковою складовою навчального 
процесу на здобуття вищої освіти.

Мета її виконання полягає в засвоєнні і поглибленні теоретичних аспе-
ктів теми або кількох тем, що вивчаються, а також набуття практичних нави-
чок і підходів до вирішення виявлених проблем.

Студент, який виконує самостійну роботу, повинен
ЗНАТИ:

- теоретичні аспекти теми, що розглядається, тобто визначення понять і 
термінів, діючі класифікації і структурно-логічні схеми, тощо;

- існуючі методики і підходи до розв’язання виявлених проблем;
- наявність інструментів і механізмів, які можуть бути задіяні в процесі
- проведення наукових досліджень.

ВМІТИ:
- формулювати цілі і завдання проблеми, що вивчається;
- проводити дослідження (кабінетні, польові, експериментальні і т.д.);
- збирати необхідний матеріал і аналізувати його;
- робити висновки і пропозиції.
Форма виконання самостійної роботи обирається викладачем і може 

бути різною.
Наприклад:
1. написання реферату по одній із тем курсу, що вивчається;
2. проведення наукових досліджень з розробки і створення сучас-

ного обладнання, інноваційних рецептур і технологій, з вивчення 
кон’юнктури ринку, смаків і переваг споживачів, поведінки конкурентів то-
що;

3. виконання розрахунково-графічних завдань, пов’язаних з вирі-
шенням реальних ситуацій і проблем, які виникають на підприємстві, з ме-
тою їх усунення і покращення основних показників його виробничо-
господарської діяльності.

теорееттттииииччччччнна
іти. ТТааааккккоооооожжжж недо

ь, вміінннньь,,,, ссссаааамммммоооооконт-
х джееррррррреееееллллллл та нееееввввммміііііннннння 

авики роооооооббббббооооооти з джерррреееелааааа-

дента рррррррооооооозззззвивввввааааааатттттттиии сссссссаааааааммммоостійність 
кономірностей дооооо їїххххххх ааааааанннннннаааааааллллллліііііззззззуууу, від 

юючи ттттттииииииимммм самим потттттттііікккккк інформації

є обов’язковввввввоооююююююю сскккккллллллааааааадддддддоовввввввоооооооююююююю навчал

є в засвоєннннннііііі ііііі пппппогллииииииибббббббллллллленні теорет
о вивчччччааааааються,, ааааа тттааааааккооооожжжж нннннннааабббббббууууття пра

ня виявлеееенннниихххх  ппррррроооббббллллем.
конує ссааааамммммоооостііййййнннну ррррррроботу, поооооввинен

аспектиииииии тттттттееми, що рррррррозззззззгггляяддддаааєєєєєттться, то
чі класифффффффікккккккаації і струкктттттттууууурррррно-логічн

чі методики ііі пппппііііііідддддддходи до ррррррроооозззззззв’язанн
вність інструментттттіііііввввв ііііііі мммммммееееееехххххххааааааанннннннііізззззммів, як

роведдееееннннннняяя наукових доссссслллллліііііііддддджжжжень.
ТИ:
- ффооррррррмммуууууулллювваааааатттттииииии ццццццціііііііллллііііі іііііі завдання п
-- пппрррррроовооооддддиииииттттттиииии  ддддддосліддддддджжжжееееееення (каб
-- зззбиратии ннннеееоооооббхііддддднннииииииййййй мате
- ррррооообити виссссннннооооввввккккииии і про
ФФФФФооррррмммма виконннання с

бббббути різннноооооюююю.
Наприииииккккккллллад:
1. напис
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4. поточної атестації за допомогою електронного тестування, як 
однієї із форм організації контролю за самостійною роботою студентів.

Головне, що повинно бути присутнім в кожній самостійній роботі – це  
творча складова та індивідуальний внесок студента в її виконання.

Самостійна робота може виконуватися окремо кожним студентом або 
командою з 3-4 здобувачів. Її обсяг має становити від 10 до 20 сторінок, а 
оформлення повинно відповідати встановленим вимогам.

Результати самостійної роботи студенти доповідають в присутності 
групи і викладача за допомогою презентації з використанням мультимедійної 
техніки.

Самостійна робота повинна мати наступні складові:
- Вступ;
- Змістовна частина;
- Висновки та пропозиції;
- Список літератури.
У вступі визначається актуальність проблеми і її практична значущість, 

а також формуються мета і завдання дослідження.
У змістовній частині проводиться аналіз останніх публікацій по про-

блемі, що вивчається; пропонуються нові підходи до її вирішення; обґрунто-
вуються етапи проведення досліджень; збирається, обробляється і аналізу-
ється отримана інформація. Змістовна частина може складатися з декількох 
підрозділів.

У розділі «Висновки та пропозиції» викладаються основні результати 
проведеного наукового дослідження і обґрунтовується доцільність впрова-
дження запропонованих інноваційних заходів, вказуються перспективи пода-
льших досліджень.

У розділі «Список літератури» дається посилання на джерела інформа-
ції, які були використані при виконанні самостійної роботи.

Завдяки широкому вибору засобів інформаційно-комунікаційних тех-
нологій можна створювати різні завдання на основі відео- та аудіо матеріалів, 
текстової та графічної інформації, ілюстрованого матеріалу. Однією з пере-
ваг такого підходу до створення завдань є швидкість та доступність передачі 
інформації студентам з її успішним подальшим засвоєнням.

Для студентів використання інформаційно-комунікаційних технологій 
стає цікавою грою, що сприяє підвищенню здатності студентів до засвоєння 
та переробки інформації.

До переваг самостійної роботи студентів можна віднести доступність 
навчального матеріалу  та можливості навчатись в будь-який зручний для 
студента час. Але треба зазначити, що для успішного виконання самостійної 
роботи студенту треба вміти  грамотно розподіляти свій час, бути відповіда-
льним, вміти працювати в  команді, тощо.

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем за розроблени-
ми критеріями оцінювання.

уденто
20 стооооррррііііннннннок

ють вввв ппппррррриииисууууутттттності 
аннямм мммммммууууууулллльтимееееддддііііійййййннної 

кладові:

ність проблееемммммммиииииии  і їїїїї пппппппрррррааааааакттттттииииииичччччччнннннннаааа значу
ня дослллллліііііддджжжжження.

оводиться ааанннннаааллллліііііззз осстттттттааанннннннніх публіка
нуютььььссссссяяя нові пппппіііііддддххххххооодддддиииии ддооооооо їїїїїїїїїїїїїї виріше

я дослідддджжжжееннннь;;;; ззззбббббиииираєтттттьььььсссяяяяя,,,,, оооообробл
ація. ЗЗммммміііііссссттовннннаааа чччаааааастина мооожжжжже скл

Висноввкккккккиииииии та пропоооооооззззиииииииццццццції»»»» вввииииикладаю
аукового ддддддооооооослідження і обґрунтов

опонованих іііііііннннннннннннооооваційниххххххх зззззззааходів
сліджень.
роздііілллліііі ««««««Список літерааатттттуууууурррррррии» даєт

кі буллллииии ввввиииикориссссстттааааані при виконанні
Заввввввддддяяяяккккккиии шшииииииррррррооооооокккккккоооооооммууууууу вибору за
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текккксссстттттттоооової та ггррррафффффііічноооооїїїїї ііііінннннформа
вввваагггг тттттаааккккоооого підходдддуууу ддддддоооо створе
іііііінннформммммааааацццііііїїїї студенттааам з її
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Виходячи з вищесказаного важко не помітити роль і значення самос-
тійної роботи в становленні молодих, професійних фахівців для різних галу-
зей народного господарства країни.

Здобувши якісні знання і оволодівши різними інструментами впливу на 
економічні, політичні, соціальні та інші процеси, які відбуваються в суспіль-
стві, при вирішенні постійно виникаючих управлінських проблем, випускни-
ки закладів вищої освіти (ЗВО) на практиці будуть втілювати їх у життя і 
сприяти успішній діяльності не тільки окремих підприємств, де вони працю-
ють, але й економіки України в цілому.

Посилення ролі самостійної роботи студентів потребує принципового 
перегляду організації навчально-виховного процесу у ЗВО. Він має будува-
тися так, щоб розвивати бажання і вміння вчитися, формувати у студентів 
здатності до саморозвитку, розкриття творчого потенціалу, ефективного за-
стосування отриманих знань, способів адаптації до професійної діяльності у 
сучасному світі.

УДК 378.147
ЯК ПІДВИЩИТИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКА 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» НА 

РИНКУ ПРАЦІ

Ю.О. Яковлев, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Основною метою підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 
«Енергетичне машинобудування» є підвищення конкурентоспроможності 
випускників на ринку праці, підвищення ефективності реалізації освітньої 
політики в інтересах інноваційного соціально орієнтованого розвитку Одесь-
кого регіону, задоволення потреб суспільства і держави у фахівцях, які воло-
діють сучасними технологіями, які вміють застосовувати на практиці знання 
і вміння, здатних скласти конкуренцію в галузі професійної діяльності, а та-
кож формування загальнокультурних і загальнопрофесійних компетенцій. 

Поява нових технологій, зміни в економічній і соціальній сферах орієн- 
тує вищі навчальні заклади на підготовку фахівців, що володіють не тільки 
професійними і загальнокультурними компетенціями, а й вміти орієнтувати-
ся на ринку праці, вигідно представляти себе, витримувати суперництво з 
іншими претендентами робочих місць. 

Якість працевлаштування випускників є однією з найважливіших хара-
ктеристик будь-якого вузу і залежить від багатьох параметрів, таких як еко-
номічні фактори регіону на час випуску студента, відповідність профілю під-
готовки поточному ринку праці, особисті якості кандидатів, такі як конкуре-
нтоспроможність і соціальна мобільність. 

я в суу
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РРРРРРРИИИИИИННККККУУУУ ПППППППРРРРАЦІ
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206 ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ 
У ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НА БАЗІ НАВЧАЛЬНО-
НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ 
ЕКОЛОГІЇ
Ю.В. Семенюк, В.П. Желєзний, Д.О. Івченко,
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

455
 

207 РОЛЬ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 
В  СТАНОВЛЕННІ  ПРОФЕСІЙНОГО  ФАХІВЦЯ
О.М. Голодонюк, Л.Є. Леонова, В.В. Мільчева,
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса
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208 ЯК ПІДВИЩИТИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКА 
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