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Організаційно-методичні умови практичної підготовки технологів харчової 

промисловості у коледжах 
 

Organization-Methodological Conditions of Practical Preparation of Technologists of Food 
Industry in Colleges 

 
У статті розкрито організаційно-методичні умови практичної підготовки технологів 

харчової промисловості у коледжах: інформаційні, фінансово-економічні, матеріально-технічні, 
науково-методичні, організаційно-управлінські, соціально-економічні. Теоретично обґрунтовані 
структурні, цільові, змістові і процесуальні компоненти багаторівневої професійної підготовки 
спрямовані на формування особистості, максимального виявлення здібностей, реалізацію 
професійно-освітніх потреб студентів в системі «коледж – університет». Визначено такі 
основні функції організаційно-педагогічних умов: соціальна, прогностична, інтегративна, 
економічна, дослідницька, науково-технічна. Доведено ефективність організаційно-педагогічних 
умов, які забезпечують організацію професійної практичної підготовки в системі «коледж – 
університет». Розглянуто систему багаторівневої професійної освіти відповідно до регіональних 
потреб у технологах підприємств харчової промисловості. Розроблене науково-методичне 
забезпечення освітнього процесу, яке включає нормативно-правовий і навчально-методичний 
комплекси, забезпечує організацію навчального процесу в багаторівневій системі професійної 
практичної підготовки. 

Ключові слова: організаційно-методичні умови, практична підготовка фахівців, 
компоненти професійної підготовки, технолог харчової промисловості, науково-методичне 
забезпечення.  

 
Organization-methodological conditions of practical preparation of technologists of food industry in 

colleges have been revealed in the article: informational, financial-economic, material and technical, 
scientific-methodological, organization-managerial, social-economic. The structural, aim, contextual and 
procedural components of multilevel professional preparation, directed to the personality forming, 
highest possible determination of abilities, realization of professional-educational needs of the students 
in the system «college – university», have been theoretically grounded. Such basic functions of 
organizational-pedagogical conditions as: social, prognostic, integrative, economic, research, scientific-
technical have been determined.  

The effectiveness of organizational-pedagogical conditions, which guarantee organization of 
professional practical preparation in the system «college – university» has been proved. The system of 
multilevel professional education according to the regional needs in technologists of the enterprises of 
food industry has been worked out. Scientific-methodological providing of the educational process, which 
includes normative-legal and educational-methodological complexes, guarantees the organization of 
educational process in multilevel system of professional practical preparation has been developed.  

The peculiarity of the modern stage of development of professional education of specialists in the food 
industry is their practical training in College. Under the market operational environment, the emergence 
of a large number of small and medium enterprises of the food industry there is the need in 
professionally mobile, highly skilled, competitive and educated specialists, capable of creative and 
initiative professional activity, rapid adaptation to the changing production conditions. 
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In the existing system of professional training of specialists (technologists) of the food industry the 
new demands of socio-economic development; interests of individuals, society and the state; achievements 
of modern pedagogical science and vocational education are not adequately presented, while under the 
conditions of development of market relations training of specialists in the field of food industry gains 
great social and economic significance.  

In order to meet the demand on the labour market in relevant specialists, it is necessary to create 
optimal organizational-methodical conditions for modernization and further development of the 
practical professional training of the future technologists of food industry in colleges. 

The worked out organizational-methodical conditions of multilevel professional training of 
technologists of the food industry represent integrative object that provides interconnection at all levels of 
education (secondary, higher professional education), integrity, continuity, openness and succession of 
the educational process. Organizational-methodical conditions of professional training of technologists of 
the food industry include informational, financial-economic, material-technical, scientific-methodical, 
organizational-administrative, socio-economic conditions. The combination of these conditions allowed 
conducting the continuity of educational processes ensuring increase of level of education, breeding, 
competitiveness of graduates on the labour market. 

Key words: organization-methodological conditions, practical preparation of specialists, 
components of professional preparation, technologist of food industry, scientific-methodological 
providing.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді... Реалізація ідей гуманізації, неперервності, 

ступневості, стадійності та інтенсифікації вищої освіти стимулює збільшення досліджень в галузі 
професійної освіти: науковому обґрунтуванні процесу навчання, в т.ч. практичної підготовки, на 
багаторівневій основі; організації, управлінні, розподілу функції і змісту суб’єктів управління; 
розробки науково-методичних, організаційно-методичних умов, функцій педагогічних систем 
професійної освіти. 

Особливістю сучасного етапу розвитку професійної освіти фахівців харчової промисловості є їх 
практична підготовка у коледжі. В ринкових умовах господарювання, появи великої кількості 
середніх і малих підприємств харчової промисловості виникла необхідність у професійно-
мобільних, висококваліфікованих і конкурентоспроможних освічених фахівцях, здатних до творчої 
та ініціативної професійної діяльності, швидкої адаптації до змінних виробничих умов.  

В існуючій системі професійного навчання фахівців (технологів) харчової промисловості 
недостатньо відображені нові вимоги соціально-економічного розвитку; інтереси особистості, 
суспільства і держави; досягнення сучасної педагогічної науки і професійної освіти, в той час як в 
умовах розвитку ринкових відносин підготовка фахівців в галузі харчової промисловості набуває 
виключно велику соціальну й економічну значимість. 

Для того, щоб задовольнити попит на ринку праці у відповідних фахівцях, необхідно створити 
оптимальні організаційно-методичні умови для модернізації і подальшого розвитку практичної 
професійної підготовки майбутніх технологів харчової промисловості у коледжах. 

Аналіз досліджень і публікацій… Теоретичний потенціал для розв’язання досліджуваної 
проблеми розвинутий у фундаментальних працях вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі 
загальної і професійної підготовки (Бєляєва А.П. [1], В.П.Беспалько [2], В.І.Бондар [3], К.Я.Вазіна 
[4], Б.С.Гершунський [5], Горюнова Н.Є. [6], О.А.Дубасенюк [7], Е.Ф.Зеєр [8], І.А.Зязюн [13], 
В.В.Карпов [9], Є.О.Климов [10], О.М.Коптяєв [11], О.Г.Кучерявий [12], Н.Г.Ничкало [13], 
С.М.Маркова [14], Ю.М.Петров [4; 14], Л.М.Романишина [15] та ін.). Дослідження вчених з 
наукового обґрунтування і забезпечення неперервної професійної освіти фахівців показали 
наскільки ця проблема складна і багатогранна.  

Формулювання цілей статті… Метою цієї статті є аналіз організаційно-методичних умов 
практичної підготовки технологів харчової промисловості у коледжах. 

Виклад основного матеріалу... Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених 
загальним проблемам професійної освіти, недостатнім є розв’язання проблеми практичної 
підготовки фахівців харчової промисловості у процесі реалізації різнорівневих освітніх програм 
середньої спеціальної і вищої професійної освіти. 

Інноваційні освітні процеси підготовки конкурентоспроможних на ринку праці випускників 
потребують створення оптимальних організаційно-методичних умов формування і розвитку 
практичної професійної діяльності студентів на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні, 
виходячи із цільових установок підготовки фахівців різного рівня освіти і кваліфікації. 

Таким чином, актуальність дослідження визначається соціально-економічною і соціально-
педагогічною значимістю і практичною необхідністю розробки організаційно-методичних умов 
неперервної практичної професійної підготовки технологів харчової промисловості. 
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Проблема полягає в тому, що для інтенсифікації професійної підготовки фахівців харчової 
промисловості необхідно створити оптимальні організаційно-методичні умови її функціонування 
згідно з відповідним матеріально-технічним, науково-методичним і фінансово-економічним 
забезпеченням і відповідно до потреб виробництва та інтересів особистості.  

У процесі наукового дослідження створено комплекс нормативно-правового і навчально-
методичного забезпечення практичної професійної підготовки технологів харчової промисловості в 
системі «коледж – університет»; навчально-методичний комплекс викладача і майстера 
виробничого навчання, навчальний комплекс студента і науково-методичний супровід 
навчального процесу. 

Організаційно-методичні умови практичної професійної підготовки технологів харчової 
промисловості в системі «коледж – університет» являють собою інтегративно-комплексні утворення, 
які охоплюють інформаційну, організаційно-управлінську, науково-методичну, фінансово-
економічну, матеріально-технічну і психолого-педагогічну сфери діяльності, котрі забезпечують 
взаємозв’язки між структурою, компонентами, функціями навчальної, наукової і виробничої 
діяльності суб’єктів педагогічного і виробничого процесів у прийнятій структурі «пекар-кондитер – 
технік – інженер-технолог». 

Термін «організаційно-методичні умови» складається із двох окремих понять «організаційні 
умови» і «методичні умови».  

Під організаційними умовами управління практичною підготовкою майбутніх технологів 
харчової промисловості розуміємо обставини, що визначають процес функціонування 
організаційної структури управління виробничою практикою (створення структурного підрозділу, 
чітке визначення функцій та обов’язків учасників управлінського процесу, регламентація системи 
стосунків, правил на усіх ланках управління тощо). 

Для забезпечення організаційних умов діяльності навчального закладу необхідно мати таку 
інформацію: про організаційну структуру управління навчальним закладом; розподіл обов’язків 
між учасниками управління; плани роботи навчального закладу та його підрозділів; план роботи з 
контролю якості діяльності навчального закладу; протоколи засідань колегіальних органів 
управління та їх рішення; облік вхідної та вихідної документації; облік контингенту студентів. 

Методичними умовами управління практичною підготовкою майбутніх технологів харчової 
промисловості є такі обставини, що визначають процес розробки та поширення для учасників 
управління практичною підготовкою методичного забезпечення усіх видів виробничої практики.  

Теоретичний аналіз досліджень з проблеми виявлення організаційних, методичних умов 
управління освітніми процесами у різних типах навчальних закладів дозволив сформулювати 
визначення поняття «організаційно-методичні умови управління». Організаційно-методичними 
умовами управління практичною підготовкою майбутніх технологів харчової промисловості 
називаємо сукупність необхідних та достатніх обставин реалізації завдань виробничої практики, 
функцій управління та внутрішніх особливостей системи практичної підготовки студентів у 
коледжі (університеті), що забезпечують цілісність, повноту освітнього процесу, його 
цілеспрямованість та ефективність. 

Науково-методичне забезпечення освітнього процесу, яке включає нормативно-правовий і 
навчально-методичний комплекси, забезпечує наступність освітньої програми у багаторівневій 
системі практичної професійної підготовки, науково-дослідницький пошук і творчість суб’єктів 
навчальної, наукової та виробничої діяльності. У процесі дослідження даної проблеми 
використовувалися філософські, соціологічні, педагогічні, психологічні джерела; впроваджувався 
комплекс методів, адекватних меті і завданням дослідження; розроблено систему ефективних 
організаційно-методичних умов практичної професійної підготовки технологів харчової 
промисловості на різних стадіях навчання (структура і зміст навчальних програм, матеріально-
технічні умови, дидактичні методичні комплекси теоретичного і виробничо-практичного навчання, 
навчально-методичні рекомендації, засоби навчання і контролю) відповідно до запиту 
регіонального ринку праці і працедавців Хмельницької області. 

Визначено такі організаційно-методичні умови багаторівневої практичної підготовки 
технологів харчової промисловості: інформаційні, фінансово-економічні, матеріально-технічні, 
науково-методичні, організаційно-управлінські, соціально-економічні. Систематизуючим 
чинником є педагогічна діяльність, яка реалізує цільову установку – практичну підготовку 
технологів харчової промисловості різного рівня кваліфікації і освіти. Провідними функціями, які 
забезпечують реалізацію системи багаторівневої професійної практичної підготовки, є соціальна, 
прогностична, інтегративна, дослідницька, інформаційна і науково-технічна. 

Особливості процесу професійного навчання у багаторівневій професійній підготовці 
технологів харчової промисловості, які полягають у наступному: а) підвищення якості професійного 
навчання технологів харчової промисловості значною мірою пов’язано із зростання ролі 
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теоретичного навчання технології, зокрема хлібопекарських виробів; б) забезпечення взаємозв’язку 
і наступності теоретичного, практичного і виробничого навчання на кожному рівні підготовки; в) 
реалізація комплексного дослідження наукових, дослідницьких, розвиваючих та інформаційних 
методів навчання; г) створення умов для оволодіння учнями і студентами технологічної, 
організаційно-управлінської, дослідно-експериментальної, науково-дослідницької і проектної 
діяльності; д) у процесі професійної освіти посилюється взаємодія абстрактно-теоретичних і 
конкретно-практичних чинників, що відображається в створені експериментальної лабораторії з 
проведення спільних наукових досліджень у сфері, зокрема хлібопекарського виробництва; е) у 
процесі підготовки «пекаря-кондитера – техніка – інженера-технолога» провідне значення має 
єдність навчальної, практичної й виробничої професійної діяльності. 

Важливим є системний підхід у дослідженні, який виявляється в тому, що багаторівнева 
професійна підготовка технологів харчової промисловості розглядається з точки зору єдності 
системного, особистісно-діяльнісного і комплексного підходів і будується на загальних 
закономірностях, принципах, вимогах, на специфічних особливостях професійного навчання, як 
цілісного процесу. 

Висновки… Розроблені організаційно-методичні умови багаторівневої професійної підготовки 
технологів харчової промисловості являють собою інтегративний об’єкт, який забезпечує 
взаємозв’язок всіх рівнів освіти (середньої, вищої професійної освіти), цілісність, неперервність, 
відкритість і наступність освітнього процесу. Організаційно-методичні умови професійної 
підготовки технологів харчової промисловості включають інформаційні, фінансово-економічні, 
матеріально-технічні, науково-методичні, організаційно-управлінські, соціально-економічні умови. 
Сукупність цих умов дозволила здійснити наступність освітніх процесів, які забезпечують 
підвищення рівня освіченості, вихованості, конкурентноздатність випускників на ринку праці. 
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