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національної академії харчових технологій.
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виробництві (в організації); впроваджувати безпечні технології, вибирати оп-
тимальні умови і режими праці, проектувати та організовувати робочі місця 
на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони 
праці; обґрунтовувати вибір безпечних режимів, параметрів, виробничих 
процесів (в галузі діяльності). 

Висновки. Усвідомлення студентом причинно-наслідкових зв’язків у 
процесі набуття знань і вмінь дозволяє скоригувати та вибудувати перспек-
тивні цілі освітньої діяльності з врахуванням набутого досвіду, формуванню 
компетенцій для майбутньої професійної діяльності. З позиції викладача за-
кладу вищої освіти організація діяльності по набуттю знань та спілкування зі 
студентом дозволяють оцінити ефективність педагогічних методів і засобів 
супроводу самореалізації майбутніх фахівців та відкоригувати їх у відповід-
ності із новими потребами, інтересами, можливостями майбутніх фахівців. 
Такі підходи до викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці» допоможуть підвищити якість вищої освіти через забезпе-
чення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.
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І.В. Мельник, О.О. Коваленко,
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Кваліфікаційні вимоги до магістра технологічного напряму визначають 
знання і вміння його як професіонала в галузях виробничої, науково-
дослідницької й проєктної діяльності, що пов’язані з організацією та керуван- 
ням технологічними процесами виробництва і переробки сільськогосподар-
ської продукції, їх оптимізацією на основі комплексного підходу і реалізації, 
сучасних техніко-технологічних рішень. 

Факторами формування дослідницьких вмінь спільно з учбовими є: 
– орієнтація на розв’язання пізнавальних і професійних суперечностей 

в освітньому процесі;
– самостійний характер рішень студентом професійно важливих задач;
– прогнозування результатів учбової і науково-дослідницької діяльнос-

ті;
– комплексна мотивація професійно-спрямованого самодослідження.
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Необхідність забезпечення у магістрів-технологів дослідницького під-
ходу до дипломної роботи та професії потребує формування дослідницької 
компетенції.

Важливим компонентом в підготовці технологів до професійної діяль-
ності є посилення практичної направленості навчання, необхідність випуску, 
насамперед, широко профільних спеціалістів, що володіють в той же час ґру-
нтовними спеціальними знаннями та навичками. Майбутньому технологу в 
його професійній діяльності доведеться застосовувати свої знання не тільки 
зі спеціальності, але й і в різноманітних сферах. На підприємстві від нього 
знадобиться постійне підвищення своєї кваліфікації, отримання додаткових 
знань і навиків, які він зможе здобути тільки шляхом самоосвіти.

Досвід роботи магістрів двох випускаючих кафедр ОНАХТ – технології 
вина та сенсорного аналізу і біоінженерії і води – підтверджує доцільність 
спільної роботи технологів різних напрямів з удосконалення підготовки си-
ровини та випуску продукції підвищеної якості з використанням сучасного 
інноваційного обладнання. Комплексний дослідницький проєкт для випуско-
вих кафедр може розглядатися як хороша альтернатива традиційним учбовим 
проєктам.

Технолог-пивовар і технолог з підготовки води – симбіоз знань при 
удосконаленні та розробці нових технологій, підвищенні якості готового 
продукту в умовах конкретно взятого підприємства харчової промисловості.

ПрАТ «АБ ІНБЕВ ЕФЕС Україна»  – постійний учасник Ярмарок ва-
кансій ОНАХТ, підприємство, яке потребує молодих спеціалістів не тільки в 
галузі бродильних виробництв, а також технологів з підготовки води, спеціа-
лістів з механізації і автоматизації технологічних процесів, логістики, мене-
джерів, економістів і екологів. 

Значення якості води із заданими технологічними властивостями в тех-
нології пива безперечно! Вода – основна сировина в рецептурі пива, тому пи-
танню її якості та способам поліпшення складу приділяється ретельна увага. 
Питаннями, що пов’язані з розв’язанням задач у цьому напрямку при ком-
плексному проектуванні, займається майбутній технолог з підготовки води. 
Але це не виключає участь технолога-пивовара в поліпшенні хімічного скла-
ду води, тому що вона, як і інші види сировини, впливає на сенсорний про-
філь пива. Більш того, згідно з технологічними інструкціями, на приготуван- 
ня конкретного типу пива використовується вода із заданим хімічним скла-
дом. Так, для гіркого елю рекомендується використовувати воду з високим 
вмістом сульфатів, а для пом’якшення смаку – воду з високою концентрацією 
іонів натрію та хлору. Особлива увага приділяється жорсткості води та її іон-
ному складу, вимоги до цих показників при приготуванні різноманітних сор-
тів пива також нормуються. 

Таким чином, комплексний підхід до прийняття технологічних рішень 
при удосконаленні якості сировини дозволяє випускати харчову продукцію 
високої якості, а наукові дослідження з корегування й поліпшення хімічного 
складу сировини дозволять не тільки удосконалювати технологічні фактори і 
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параметри процесу виробництва, але і розробляти нові сорти і типи готової 
продукції визначеної галузі харчових виробництв.

Такий підхід підвищує практичну цінність отриманих наукових резуль-
татів комплексних магістерських робіт з подальшим впровадженням резуль-
татів в умовах конкретного виробництва.

Освітні результати і пріоритети у підготовці магістрів-технологів при 
компетентністному підході зміщуються від досягнення певного рівня знань, 
умінь та навичок до оволодіння сукупністю компетенцій – універсальних (ба-
зових, ключових) і спеціальних (предметних, професійних).

Комплексне проєктування магістрів-технологів суміжних спеціальнос-
тей підвищує їх професійні компетенції та дає можливість: 

– знати сучасні тенденції й пріоритетні напрями розвитку АПК;
– досконало володіти сучасними технологіями виробництва і перероб-

ки сільськогосподарської продукції;
– визначати сировинні ресурси АПК і ефективні підходи до їх раціона-

льного використання;
– планувати експеримент і обробляти отримані результати досліджень;
– строго відповідати в своїй роботі вимогам стандартизації та сертифі-

кації якісних екологічно чистих продуктів рослинництва;
– вміти вести розрахунки об’ємів виробництва, складати технологічні 

карти, продуктовий розрахунок для визначення потреби сировини на запла-
нований об’єм виробництва продукції, розрахунок і підбір обладнання;

– добре знати економічні закони ціноутворення і рентабельності, вміти 
аналізувати умови ринку, які склалися на відповідний момент, прогнозувати 
динаміку зростання попиту на продукцію;

– придбати навички роботи в команді.
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розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талан-
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нтностей, які є необхідними для успішної самореалізації і сприятимуть за-
безпеченню сталого розвитку України та її європейського вибору [6]. 
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