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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. 
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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. 
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Робота з перерахованими вище параметрами повинна бути однією з го-
ловних задач випускаючих кафедр нашої спеціальності. 

Для того, щоб створити ефективну систему працевлаштування та за-
йнятості випускників, в академії проводяться такі заходи: 

- встановлюються зв'язки з різними компаніями регіону для кожного 
факультету та напрямки підготовки вузу; 

- аналізується ринок праці, обробляються поступаючі на нього вакансії; 
-проводиться моніторинг працевлаштування студентів після випуску з 

академії; 
- підтримується відкрите інформування студентів з питань працевлаш-

тування на Ярмарку професій. 
В даний час для ринку праці України характерним є наявність незбала-

нсованості випуску і затребуваності випускників вузів, невідповідність рівня 
підготовки молодих фахівців вимогам роботодавців, нерівномірність підго-
товки фахівців різних регіонах, високий рівень непрацевлаштування випуск-
ників вузів. 

Ситуація в умовах кризи з кожним днем кардинально змінюється і фо-
рмується також і специфічний ринок праці. В країні переважає самостійне 
працевлаштування випускників, що дає можливість роботодавцям диктувати 
свої вимоги і умови соціального захисту, надавати робочі місця не за фахом. 
На ринку праці домінує екстенсивний підхід використання робочої сили.

Тому важливо правильно визначати і оперативно змінювати конкрет-
ний зміст дисциплін в рамках спеціальності відповідно до вимог роботодав-
ців. Ці питання є досить складними, але в умовах ринкової економіки і часто 
мінливих вимог роботодавців до рівня підготовки фахівців, ними необхідно 
займатися випусковим кафедрам для реалізації сформульованої мети вищої 
освіти. 

Можливі сфери професійної діяльності випускників спеціальності 
«Енергомашинобудування»: підприємства і фірми, де використовується хо-
лодильна, кріогенна та компресорна техніка, системи кондиціонування, 
управління роботою газотурбінних і компресорних установок, допоміжного 
обладнання. Конкурентоспроможність їх на ринку праці багато в чому зале-
жить і від конкурентоспроможності ВНЗ на ринку освіти і навіть від його на-
зви. 

Нам довелося зіткнутися з тим, що роботодавці відмовляли в прийомі 
на роботу випускникам-контрактникам, вважаючи, що назва «академія хар-
чових технологій» не відповідає статусу спеціальності «Енергомашинобуду-
вання» і її освітнім програмам. Відбувся відтік абітурієнтів, які вступають 
навчатися на контрактній основі. 

В даний час в Україні простежується тенденція скорочення бюджетних 
місць для навчання студентів, тому вузу необхідно прагнути залучити більше 
студентів для навчання на контрактній основі. Напрошується назва «техноло-
гічна академія» або «технологічний університет». 

ля ко
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Наш випускник повинен мати уявлення про те, що таке ринок праці, 
Він вступає на ринок праці як здобувач робочого місця і його можливість 
отримати бажане робоче місце безпосередньо пов'язана зі сформованою рин-
ковою ситуацією. Наступним кроком в процесі працевлаштування є написан-
ня резюме. Молодий спеціаліст повинен представити про себе таку інформа-
цію, яка б зробила його привабливим в очах роботодавця і ми повинні його 
навчити цьому. 

Для підвищення своєї конкурентоспроможності найбільш популярними 
способами є самоосвіта і оволодіння додатковою спеціальністю. 

Поєднання роботи за фахом з навчанням - досить ефективний спосіб, 
який дає можливість не тільки отримати практичні навички в своїй професії, 
а й перевірити правильність професійного вибору, а друга спеціальність зна-
чно підвищує ймовірність працевлаштування молодого фахівця.

УДК 378.147.88
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕНІ ДИСЦИПЛІНИ 

«ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ»

Н.В. Доценко, О.М. Мирошніченко, Т.А. Афанасьєва, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Нові сучасні умови швидких змін та адаптацій до них потребують пос-
тійного реформування та вдосконалення освітніх послуг. Світова криза, яка 
викликана пандемією короновірусної інфекції, перевела більшість послуг (до 
яких можна віднести і освітні) в дистанційний режим. І ефективність надання 
цих послуг залежить не тільки від досконалості інформаційної бази і викори-
стання сучасних інтернет-платформ, але і від нових методологічних прийо-
мів, креативності форм та творчих підходів.

Лекційний курс дисциплін повинен розпочинатись мотивуючою лекці-
єю, де викладач має показати доцільність вивчення саме цієї дисципліни і її 
роль у формуванні компетентностей майбутнього фахівця. І протягом першої
лекції науковець має презентувати себе як фахівця галузі, розповісти про рі-
вень освіти та напрямки наукових інтересів, що викликає зацікавленість сту-
дентів та довіру до підготовленого курсу. Зараз основна інформація повинна 
бути викладена на сайтах кафедр, в дистанційному модулі, що дозволяє сту- 
денту зробити особистий вибір, при створенні індивідуального плану на-
вчання, та спростити форми комунікації (вказують телефон, ел.адресу, кон-
такти для соц.мереж).

Дисципліна «Холодильна технологія» формує  у здобувачів вищої осві-
ти систему знань  з основ холодильного консервування. А при засвоєнні тео-
ретичної частини курсу студент повинен знати:

- загальні принципи холодильного консервування харчових 
продуктів та особливості їх зберігання за допомогою холоду;

-

ку інфф
повииннннннннііііі й

більш  ппппоооппппууууллляяяяярррррними 
льністтттююююююю. 

сить ефеееееееккккккттттттивний споооосссіііііббббб,,,,, 
ні навички ввввввв сссссссвоїй професііііїїїїї,, 

ору, а дддддддрррррррууууууугааа сссссспппппппеееццццццціііііііаааааааллллллььнність зна-
я молодого фахіівцццццццяяяяяя..
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О.М. Миииирррроооошшшшннннніііііччееееннннко, ТТТТТ.ААААА. ААААфана
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і умовиииииии шшшшшшшвидких ззззззммммммміііііііннннннн таа ааадддддаааптацій
мування тттаааааа вввввдосконалееееенннннннннннння освітніх

андемією коррррррроооннннннноооовірусноїїїїїї інннннннфекції
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