
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
 

з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році 
 
 
 
 
 

Галузь знань (спеціальності): «Професійна освіта» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ 

 
 
 

 

Шифр: «Інноваційні технології» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 



2 
 

ЗМІСТ 
 

 

ВСТУП………………………………………………………………………………..3 
 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗПТО…………………………..…………………..7 
 

1.1. Сучасний стан навчання харчових технологій у ЗПТО……………………....7 
 

1.2. Аналіз інновацій в галузі харчових технологій……………………………….9 
 

1.3. Інноваційні підходи навчання майбутніх фахівців 
 

харчових технологій………………………………………………………………..11 
 

Висновки до першого розділу……………………………………………….…….14 
 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ…………………………………15 
 

2.1. Добір інформаційного матеріалу та структурування змісту навчальної 

дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції»…………………..16 
 

2.2. Методика навчання харчових технологій майбутніх фахівців 
 

харчової галузі……………………………………………………………………...19 
 

2.3. Експериментальне дослідження ефективності впровадження інноваційних 

технологій на фахову підготовку майбутніх фахівців харчової галузі………....23 
 

Висновки до другого розділу……………………………………………………...27 
 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….......29 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...…..31 
 

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..34 



3 
 

ВСТУП 
 
 
 
 

 

Актуальність дослідження. В останні роки помітний прогрес в 

кулінарній промисловості. З'явилися нові продукти харчування, нові технології, 

інноваційне обладнання для їх приготування. Кулінарія подібна молоді, вона 

ніколи не стоїть на місці. Розвиток нових технологій націлений на задоволення 

вимогливих споживачів, турботу про здоров'я, на отримання конкурентних 

переваг і формування своїх сильних сторін. 
 

Інновації у харчовій галузі засновані на наступних тенденціях: 
 

- зацікавленості в споживанні екологічно чистих продуктів харчування; 
 

- потребі споживачів до здорового харчування; 
 

- використанні продуктів з новими властивостями; 
 

- поєднанні різних інгредієнтів для створення нових смаків. 
 

Застосування нових методів приготування їжі на основі інноваційних 

технологій розширює людині межі можливого. Воно дозволяє економити 

енергію; час приготування персоналу; скоротити простої кухарів; збільшувати 

час зберігання продуктів харчування; втілювати фантазії в реальність: створити 

зі звичних для сучасної людини продуктів справжній витвір мистецтва, що так 

важливо для закладів ресторанного господарства. Харчування має величезний 

вплив на здоров'я та красу сучасної людини. Тому, фахівці ретельно стежать за 

продукцією, виробленою на підприємствах, яка повинна бути смачною, 

високоякісною, ароматною, збалансованою, красиво поданою, а також 

поставлятися в різні установи з дотриманням санітарних норм, правил 

транспортування, суворого температурного режиму, тож інноваційні технології 

повинні полегшити здійснення цього завдання. 
 

Сучасна людина прагне до здорового способу життя і висловлює великі 

вимоги до продуктів харчування. Як наслідок, майбутні фахівці, випускники 

ЗПТО мають бути обізнані з усіма новітніми технологіями харчової 

промисловості. Але рівень підготовки висококваліфікованих робітників у 
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закладах професійно-технічної освіти ще не достатньо відповідає сучасним 

соціально-економічним потребам суспільства. 
 

Проблема ефективного використання інноваційних технологій, форм, 

методів та засобів навчання розглядається в численних працях таких учених, як 

С. Артюх, С. Батишев, Т. Ільїна, С. Калініна, В. Мадзігон, А. Новик, О. 

Падалка, В. Сидоренко, В. Сластьонін, П. Підкасистий, М. Пісоцька, О. Пєхота 

та інші. Такі провідні вітчизняні вчені як А. Андрійчук, П. Борщевський, Л. 

Дейнеко, О. Дерев‘янко, М. Дем’яненко, Л. Євчук, П. Купчак, В. Прядко, М. 

Сичевський та інші займались і займаються пошуком шляхів ефективного 

розвитку харчової промисловості в Україні. 
 

Аналіз наукових праць з проблеми підготовки майбутніх фахівців 

харчової галузі дозволяє зробити висновок про те, що найбільш ефективним 

шляхом формування особистості майбутнього фахівця є вироблення у нього 

уміння самостійно здобувати, поповнювати і творчо застосовувати набуті 

знання та вміння в різних практичних ситуаціях; формування особистості, 

здатної до саморозвитку і самореалізації, яка відрізнялася б відповідальним 

ставленням до виконання своїх професійних обов’язків, високими фаховими 

компетентностями. Для цього необхідно вирішити ряд основних суперечностей 

між: 
 

- новими вимогами до фахової підготовки майбутніх спеціалістів харчової 

галузі, знаннями інновацій та можливостями їх застосування у процесі 

підготовки кваліфікованих робітників; 
 

- новими здобутками науково-технічного прогресу, пошуком шляхів 

ефективного розвитку харчової галузі та змістом професійної підготовки 
 

кваліфікованих робітників у відповідності з потребами суспільства. 
 

 

Отже, актуальність проблеми й необхідність її розв’язання на 

теоретичному та методичному рівнях і зумовили вибір теми дослідження: 
 

«Використання інноваційних технологій при підготовці майбутніх фахівців 

харчової галузі». 
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Мета дослідження полягає у виявленні інноваційних технологій та 

застосуванні їх при підготовці майбутніх фахівців харчової галузі в ЗПТО. 
 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 
 

- дослідити теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців харчових 

технологій у закладах професійно-технічної освіти; 
 

- здійснити  добір  та  структурування  змісту  навчальної  дисципліни 
 

«Технологія виробництва кулінарної продукції»; 
 

- розкрити інноваційні технології навчання харчових технологій 

майбутніх фахівців харчової галузі; 
 

- експериментально перевірити ефективність застосування інноваційних 

технологій на фахову підготовку майбутніх фахівців харчової галузі. 
 

Об'єкт дослідження: освітній процес в ЗПТО у галузі харчових 

технологій. 
 

Предмет дослідження: застосування інноваційних технологій при 

підготовці майбутніх фахівців харчової галузі. 
 

Методи дослідження: 
 

− теоретичні:  вивчення  й  аналіз  психолого-педагогічної,  навчально- 
 

методичної літератури для виявлення інноваційних технологій та шляхів їх 

реалізації в навчальному процесі; 
 

− емпіричні: спостереження за навчальним процесом в ЗПТО, тестування, 
 

анкетування, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) з 

метою визначення готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності; 
 

− статистичні: методи математичної статистики для проведення якісного 

та кількісного аналізу отриманих даних. 
 

Наукова новизна одержаних результатів: полягає у перевірці впливу 

використання інноваційних технологій при вивченні дисципліни «Технологія 

виробництва кулінарної продукції» на рівень фахової підготовленості 

майбутніх фахівців харчової галузі. 
 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що визначені, 

теоретично обґрунтовані й перевірені інноваційні технології можуть бути 
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застосовані викладачами та майстрами виробничого навчання в процесі 

вивчення харчових технологій в закладах професійно-технічної освіти з метою 

підвищення фахової підготовки майбутніх фахівців харчової галузі. 
 

Впровадження результатів дослідження. Основні результати 

дослідження впроваджені у навчальний процес підготовки майбутніх фахівців 

харчової галузі на базі відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж економіки і технологій національного університету «Чернігівська 

політехніка». 
 

Апробація результатів дослідження відбувалася під час участі у 

Всеукраїнській студентській конференції «Перспективи модернізації 

підготовки майбутніх фахівців технологічної, професійної та культурологічної 

освіти» (25–26 березня 2020 року, м. Полтава). 
 

Публікації. Результати роботи висвітлено в одноосібній статті 

«Інноваційні підходи навчання майбутніх фахівців з харчових технологій» у 

збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції «Перспективи 

модернізації підготовки майбутніх фахівців технологічної, професійної та 

культурологічної освіти» м. Полтава, 2020 р. 
 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 40 сторінок із них 

основний зміст становить 30 сторінок. Робота містить 2 таблиці, 2 рисунки, 2 

додатки. Список використаних джерел складає 26 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗПТО 
 
 
 
 

 

1.1. Сучасний стан навчання харчових технологій у ЗПТО 
 
 

 

Українське суспільство ставить перед закладами професійно-технічної 

освіти значуще завдання: підготувати майбутнього фахівця таким, який 

знатиме, думатиме, вмітиме самостійно здобувати та практично 

використовувати набуті знання та навички. 
 

Для успішної реалізації цього завдання необхідно підготувати 

висококваліфікованих фахівців здатних орієнтуватися у своїй професійній 

діяльності, мислити з наукової точки зору та самостійно приймати правильні 

рішення у будь-якій виробничій ситуації. 
 

Швидкий розвиток харчової галузі в Україні тісно пов’язаний з 

підприємствами нових типів та новітніми технологіями виробництва харчових 

продуктів, і це потребує негайної підготовки висококваліфікованих фахівців з 

різносторонніми та глибокими знаннями. Зважаючи на такі обставини, виникає 

потреба переглядати та поступово змінювати підготовку майбутніх фахівців 

харчової галузі. 
 

В наш час, освіта в професійно-технічних закладах відрізняється низкою 

особливостей та вимагає деяких змін навчального змісту та технології 

викладання. Нові відкриття в галузі харчових технологій приведуть до змін 

технологічних процесів та, звичайно, до змін в підготовці майбутніх фахівців 

харчової галузі. 
 

Заклад професійно-технічної освіти, який здійснює підготовку фахівців у 

харчовій галузі, вже не може пропонувати освітні програми, виходячи з наявної 

матеріальної бази та ресурсів. Вихідною точкою повинні стати потреби і запити 

споживачів. Необхідною передумовою оновленого змісту харчових технологій 
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є оновлення теоретико-методологічної бази цього процесу. Такий підхід 

потребує активного освоєння сучасних наукових підходів у сфері харчових 

технологій, що склалися на стику фундаментальних та прикладних наук [24]. 
 

Розвиток харчової галузі, в наш час, характеризується технічним 

переоснащенням операцій обробки продуктів, введенням нових технологій. 
 

Відображення названих шляхів оновлення харчової галузі повинно бути у змісті 

та процесі вивчення навчальної дисципліни «Технологія виробництва 

кулінарної продукції» з врахуванням культурно-освітніх та соціально-

економічних потреб суспільства, індивідуальних особливостей, інтересів та 

нахилів учнів. 
 

Підготувати висококваліфікованого спеціаліста з харчових технологій 

неможливо на матеріально-технічній базі, яка вже не відповідає сучасним 

вимогам. Заклади професійно-технічної освіти зобов'язані відшукувати 

напрями для системного оновлення матеріально-технічної бази [14]. 
 

Роботодавці харчової промисловості стверджують, що учні після 

закінчення навчання у ЗПТО - це абсолютно «незрілий матеріал», який треба 

повністю перенавчати або намагатись довчити. 
 

Швидкий розвиток харчової галузі зумовив необхідність змін у підготовці 

висококваліфікованих спеціалістів відповідної галузі. Нами було з’ясовано, що 

необхідними якостями, що сприяють пошуку інноваційних, нестандартних 

рішень у процесі навчання харчових технологій є креативні якості особистості. 
 

У процесі навчання майбутніх фахівців харчових технологій важливою 

умовою є визначення змісту, структури та організації технологічної діяльності, 
 

яка повинна, на кожному етапі виконання, сприяти розвитку та вдосконаленню 

особистості. Для успішної підготовки висококваліфікованого фахівця 

необхідно надати умови для розвитку пам’яті; умінь чітко і логічно 

формулювати свої думки; умінь зосередитися; умінь думати про складні речі; 

умінь критично оцінювати результати роботи, особливо своєї. Майбутній 

фахівець харчової галузі повинен володіти широким науковим світоглядом 
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ознайомлення з науковими результатами в суміжних галузях; високим рівнем 

естетичної культури тощо. 
 

Тож, на заклади професійно-технічної освіти покладається відповідальне 

завдання підготовки фахівців для харчової галузі, які матимуть високий рівень 

професійної компетентності та здатні до постійного саморозвитку, та 

професійного зростання, наділені високим творчим потенціалом. 

 
 
 

 

1.2. Аналіз інновацій в галузі харчових технологій 
 
 
 

Для соціально-економічного розвитку кожної країни потрібно 

забезпечити населення якісними продуктами харчування. Тому, перспективи 

розвитку та функціонування харчової галузі завжди є надзвичайно 

актуальними. 
 

Продукти харчування повинні бути доступними для населення. 

Екологічність та якість харчової продукції впливають на рівень продовольчої 

безпеки держави, та виступають індикаторами її соціальної стабільності. 

Зважаючи на це, необхідність проаналізувати проблеми харчової галузі й 

розробити практичні рекомендації щодо їх подолання безперечна. 
 

Інноваційна діяльність є одним з головних факторів розвитку 

виробництва. Поняття «інновація» походить від англійського слова 

«innovation», що в перекладі означає «введення новацій» [1]. 
 

Закон України «Про інноваційну діяльність» свідчить, що інновація – це 

новостворені і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або 
 

послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру і якість виробництва і (або) соціальні сфери [9]. 
 

Сьогодні заклади ресторанного господарства стикаються з необхідністю 

упровадження нових технологій в організаційних вирішеннях. Вони повинні 

шукати нове для постійного удосконалення, бути зорієнтованими на вимоги 

споживачів. Це можливо за умови залучення інновацій світових виробників, 
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підлаштовуючи їх на українські реалії та свої вимоги, проведення 

багатовекторних наукових досліджень у даній галузі, які є основою для 

модернізації. 
 

Відмітимо напрямки розвитку інновацій, які сьогодні, на нашу думку, є 

актуальними й пріоритетними у харчовій галузі: 
 

Дослідницький напрямок, він полягає в аналізі суспільного досвіду 

роботи, історичного та сучасного стану харчового виробництва та 

дослідницькій праці національних традицій. 
 

Сучасні харчові виробництва намагаються розширити свій асортимент 

продукції найрізноманітнішими способами, таким способом є спосіб 

опрацювання ідей різної національної кухні. В наш час, захоплення припадає на 

кухні Японії, Китаю, Франції, Італії та багатьох інших країн. Також можна 
 

відмітити, що українська національна кухня відроджується та 

використовуються у вітчизняному харчовому виробництві старовинні 

національні рецептури. 
 

Технологічний напрямок розвитку інновацій є одним з найважливіших у 

галузі харчових технологій. Сьогодні відмічається тенденція щодо створення 

нових харчових продуктів, під час створення яких враховується велика 
 

кількість факторів: медико-біологічних, технологічних, соціальних, 

економічних. Створення ідеальної їжі є метою розробки нових харчових 

продуктів у складі яких містяться нутрієнти в кількостях, які необхідні для 

нормального функціонування людського організму. Перспективним напрямом є 

розробка продукції, що містить якомога більше корисних речовин [15]. 
 

Інновації в громадському харчуванні – це сучасні технології, авангардні 

течії й передові пристрої. 
 

Звичне харчування вже не може забезпечити потреби сучасної людини у 

найважливіших нутрієнтах. Головним напрямком для розвитку соціалізованого 

ринку є своєчасна заміна звичного асортименту продуктів на ті, що будуть 

оздоровлювати організм людини. Єдиним конкретним напрямком виконання 
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цієї задачі є інноваційний розвиток харчових технологій як в межах однієї 

країни, так і на всій планеті. 
 

Успішне конкурування на ринку та ефективна діяльність підприємств 

харчування неможливі без дослідження і впровадження передових технологій, 

нового обладнання, сучасних форм організації торгово-виробничих процесів і 

обслуговування населення, іншими словами, впровадження інновацій. 
 

Визначальний напрямок розвитку інновацій в закладах ресторанного 

господарства – інновації в технології виробництва продукції – застосування 

автоматизованого обладнання, нових способів обробки продукції, які дають 

шанс зменшити час виготовлення продукції в закладах ресторанного 

господарства і підвищити ефективність їх діяльності. Дані питання й повинні 

бути основою змісту навчальної програми дисципліни «Технологія 

виробництва кулінарної продукції». 

 
 
 

 

1.3. Інноваційні підходи навчання майбутніх фахівців з харчових 

технологій 

 

 

Процес навчання, сучасна педагогічна теорія, розглядає як активне 

залучення особистості у формування своїх власних знань, умінь та навичок. 
 

Навчання – це динамічний процес, під час якого учень використовує 

доступні джерела для отримання знань для формування власного світогляду, 

досвіду пізнавальної та трудової діяльності [2]. 
 

Аналіз наукової літератури дозволив виявити більше двадцяти п'яти 

методологічних підходів, що використовуються в сучасній освіті [19]. Якщо 

раніше мова велася фактично про три підходи – статевовіковий, індивідуальний 

та діяльнісний, то в даний час їх перелік значно поповнився. Сучасна 

професійна освіта потребує актуальних та інноваційних підходів, до яких 
 

можна віднести: компетентнісний, комунікативний, середовищний, 
 

ситуаційний, технологічний, варіативно-модельний, соціокультурний, 
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парадигмальний, індивідуально-особистісний, інформаційно-діяльнісний та 

інші. 
 

В ході проектування навчальної дисципліни «Технологія виробництва 

кулінарної продукції», провідне значення для навчання майбутніх фахівців у 

галузі харчових технологій, на нашу думку, мають декілька основних підходів: 
 

компетентнісний, технологічний, середовищний та інформаційно-діяльнісний. 
 

Пояснимо чому саме ці підходи. 
 

«Технологія виробництва кулінарної продукції» - це дисципліна, яка 

разом з іншими створює теоретичну та практичну базу для формування 

компетентностей майбутніх фахівців харчової галузі та готує їх до майбутньої 

професійної діяльності. 
 

Для проведення занять необхідно створити певну навчально-матеріальну 

базу, забезпечити навчально-методичними й дидактичними матеріалами, 

комп'ютерною технікою, аудіовізуальними засобами навчальної інформації. 
 

Сучасна компетентнісно-орієнтована освіта спрямована на комплексне 

засвоєння різних знань та способів практичного їх застосування, завдяки яким 

людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї професійної діяльності, 

успішно вирішує складні завдання, набуває самостійності, вільно орієнтується в 

навколишньому середовищі, стає мобільною та кваліфікованою [5]. 
 

Фахова компетентність фахівця харчової галузі складається з 

професійних та спеціалізованих компетентностей, які саме і формуються під 

час вивчення предмету «Технологія виробництва кулінарної продукції». 
 

Технологічний підхід представляє: чітке визначення навчальної мети, 

зорієнтованої на кінцевий результат; підготовку необхідних матеріалів для 

навчання та способу її організації в відповідності з поставленою метою; 

поточну оцінку виконаних завдань, корегування навчання, спрямоване на 

досягнення поставленої мети; заключну оцінку результатів. 
 

Тобто, технологія й організує навчальний процес, що, по суті, й потрібно 

для проектування навчальної дисципліни «Технологія виробництва кулінарної 

продукції» для навчання майбутніх фахівців з харчових технологій. 
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В організації освітнього процесу в закладах професійно-технічної освіти 

часто згадується про освітнє середовище в різних його модифікаціях як однієї з 

важливіших умов високої якості освіти. Існує декілька варіантів визначення 

цього поняття, загальним для яких є характеристика освітнього середовища як 

сукупності умов, що впливають на розвиток особистості того, хто навчається, 
 

причому підкреслюється його включення в це середовище як активного 

учасника [12]. 
 

Освітній процес завжди відбувається в певному соціальному та 

спеціально-орієнтованому навчальному середовищі. Так як, вивчення 

дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» потребує 

спеціальну матеріально-технічну базу, використання як ручної праці, так і 

машин, механізмів, автоматичного та напівавтоматичного обладнання, 

середовищний підхід має важливе значення для її проектування. 
 

Для проектування предмету «Технологія виробництва кулінарної 

продукції» важливе значення має й інформаційно-діяльнісний підхід, адже саме 

цей принцип передбачає відбір змісту навчального предмету, враховуючи 

специфіку професійної діяльності в майбутньому. 
 

Суть інформаційного підходу полягає в тому, що при вивченні будь-якого 

об'єкту необхідно виявити найбільш характерні для нього інформаційні аспекти 

[13]. 
 

Враховуючи специфіку майбутньої професії, діяльнісний підхід 

передбачає відбір змісту навчальних предметів. Тобто, учні здобувають знання, 

опановують навички й уміння під час виконання самостійної роботи з 

інформаційними ресурсами, що служить основою продуктивної діяльності 

особистості. 
 

Отже, в процесі фахової підготовки майбутніх фахівців харчової галузі 

важливим елементом є використання компетентнісного, технологічного, 

середовищного та інформаційно-діяльнісного підходів. 
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Висновки до першого розділу 
 
 

 

Невпинний розвиток харчової індустрії України щільно пов’язаний з 

упровадженням новітніх технологій виготовлення харчових продуктів, що в 

свою чергу вимагає підготовки висококваліфікованих фахівців. Згідно цього 

виникає потреба змінювати підходи щодо підготовки професіоналів у галузі 

харчових технологій. Отже, підготовка обізнаних фахівців харчової галузі 

завжди буде актуальною. 
 

Сучасна професійна освіта вимагає актуальних та інноваційних підходів. 

На нашу думку, провідне значення у процесі проектування навчальної 

дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» для підготовки 

майбутніх фахівців з харчових технологій мають такі основні підходи: 

компетентнісний, технологічний, середовищний та інформаційно-діяльнісний, 

які при вдалому їх застосуванні можуть на високому рівні оптимізувати 

освітній процес, зробити його більш ефективним та відповідним до потреб 

суспільства. 
 

Можна зробити висновок, що перед закладами професійно-технічної 

освіти, які здійснюють підготовку фахівців з харчових технологій, стоїть 

найголовніше завдання – підготовка висококваліфікованих спеціалістів, 

конкурентоспроможних та здатних до подальшого саморозвитку та 

самовдосконалення. Це означає, що змістову наповненість дисципліни 

«Технологія виробництва кулінарної продукції» необхідно переглянути, а 

методику навчання харчових технологій майбутніх фахівців харчової галузі – 

вдосконалити. 
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РОЗДІЛ 2 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ 
 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ 
 
 
 
 

 

2.1. Добір інформаційного матеріалу та структурування змісту 

навчальної дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» 

 

 

На початку нашого дослідження ми провели аналіз навчальної 

дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» в процесі вивчення 

якої розглядаються проблеми харчової галузі, а саме: кулінарну продукцію 

закладів ресторанного господарства, механічні, біохімічні процеси, які 

відбуваються в продуктах під час кулінарної обробки, способи організації 

технологічних процесів та шляхи її удосконалення з метою отримання готової 

продукції високої якості при найменших витратах сировини та часу. Сучасні 

споживачі висловлюють високі вимоги до якості кулінарної продукції та 

технологій їх приготування, тож глобальною проблемою сучасності постає 

проблема продовольчої безпеки та безпеки продуктів харчування. З цією метою 

ми і розглянули зміст навчальної дисципліни та методику навчання харчових 

технологій, яку доцільно організувати на засадах випереджаючої освіти. У 

зв’язку з швидкими темпами розвитку промисловості, а також глобальними 

проблемами виробництва продуктів харчування, постає необхідність 

прогнозування та проектування технологічних процесів з метою передбачення 

розвитку суспільства в цілому. 
 

Навчання відбувається на всіх етапах освітнього процесу, тому добір 

навчального матеріалу з кожного навчального предмету – необхідна умова 

високої якості освіти. 
 

Дана дисципліна «Технологія виробництва кулінарної продукції» є 

нормативною навчальною дисципліною профільної підготовки фахівців 

харчових технологій, яка складається з таких змістових модулів: 
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1. Технологічне  забезпечення  якості  кулінарної  продукції.  Організація  і 
 

технології виробництва продукції в закладах громадського харчування; 
 

2. Технологія напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з продуктів 

рослинного походження; 3. Технологія напівфабрикатів, страв і кулінарних 

виробів з борошна, яєць, яєчних і молочних продуктів; 4. Технологія 

напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з м’яса, м’ясопродуктів та птиці; 
 

5. Технології супів, охолоджених і заморожених страв та кулінарних виробів 

Технологічні вимоги до меню різних типів закладів громадського харчування; 
 

6. Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з риби та море 

продуктів; 7. Технологія холодних та солодких страв, напоїв, напівфабрикатів 
 

8. Технологія виробництва борошняних кондитерських та кулінарних виробів, 
 

які розділені на теми та навчальні елементи [16]. 
 

Вимога відповідності змісту освіти науково-технічному прогресу та 

вимогам суспільства визначає необхідність відображення у навчальній програмі 

дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» теоретичних 

відомостей з інноваційних технологій та проблем, які відбуваються в сучасній 

харчовій галузі; технології виготовлення харчових продуктів. Особливе 

значення має віддзеркалення в програмі глобальних проблем в закладах 

ресторанного господарства та можливих шляхів їх вирішення, застосування 

інноваційних досягнень науки і техніки, основних напрямів вдосконалення 

технологій приготування продуктів харчування, що досягається поглибленням 

змісту підготовки майбутніх фахівців з розрахунку на підвищення їх 

професійної компетентності, формування якостей особистості, які дозволять їм 

швидко адаптуватися у виробничих умовах, які постійно змінюються. Всі ці 

запити досягаються завдяки розширенню профілю підготовки майбутнього 

фахівця харчової галузі. 
 

Для підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців харчової 

галузі ми запропонували ввести в зміст навчальної дисципліни «Технологія 

виробництва кулінарної продукції» розділ «Інноваційні технології харчування». 
 

Під час вивчення даного розділу ми запропонували наступні теми: 
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Тема 1. Технологія приготування кулінарної продукції способом Sous-

vide; Тема 2. Наука Foodpairing про поєднання продуктів з різними смаками та 

запахами; Тема 3. Гармонійне поєднання смаків Сходу і Заходу в кулінарії під 

стилем Ф’южн; Тема 4. Кулінарне мистецтво оздоблення та декорування страв.  
 

Технологія Sous-vide – на сьогодні це найпопулярніший спосіб термічної 

обробки продуктів. Термін Sous Vide має французьке походження й 

переводиться, як «в вакуумі». Цей метод призначений для приготування 

м’ясних, рибних, овочевих та фруктових страв при низький температурі. При 

такому способу приготуванні, страви не отримують надмірну кількість жиру та 

інших шкідливих добавок, а смакові властивості та користь тільки 

збільшується. В основі методу Sous Vide знаходиться тривале варіння продуктів 

при низькій температурі (від 47 до 72 С). Дуже важливим є підтримка однієї 

температури протягом багатьох годин з точністю до 0,5 градуса, а тим більше 

не допускається кипіння. Обов’язковою умовою також є наявність спеціальних 

термо-пакетів, в яких і готують страви з додаванням спецій. При приготуванні 

страв методом Sous Vide потрібно чітко дотримуватись температурного режиму 

та часу індивідуально до кожного продукту. Після приготування страву можна 

сервірувати, або зберігати в холодильнику після повного її охолодження. 
 

Foodpairing – це ціла наука про поєднання продуктів з різними смаками і 

запахами, але володіють загальним смаковим компонентом. Foodpairing 

допомагає шеф-кухарям, барменам і навіть бариста знайти нові гармонійні 

поєднання смаків, скласти нестандартне меню або скласти нове неповторне 

блюдо або коктейль. Фудпейрінг дозволяє створювати унікальні авторські 

страви з незвичайним поєднанням смаків. Всім відомо, що при вживанні їжі 

людиною найважливішою складовою цього процесу є нюх. Тому нюх і є 

основою методу фудпейрінг. І при приготуванні страв ключовим є аналіз 

ароматичних складових продуктів, які потрібно поєднувати. 
 

Ф’южн кулінарія – основою цього поняття є гармонійне змішування 

стилів традиційних страв Заходу і Сходу. 
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Більшість дієтологів вважає, що Ф’южн кулінарія дуже корисна для 

здоров’я, адже повністю відповідає вимогам збалансованого харчування. 

Вживання страв, які приготовлені в стилі Ф’южн виключають ризик 

переїдання. 
 

Для приготування страв потрібно вивчити науки про смаки, пропорції, 

поєднання кольорів, це є найважливішими факторами при поєднанні 

непоєднуваного, адже кількість ресторанів, які спрямовані на Ф’южн кулінарію 
 

в великих містах швидко зростає і в цьому напряму є свої любителі 

незвичайного і нового. 
 

Арт-візаж, або кулінарний візаж – новий напрямок в сучасній кулінарію. 

Арт-візаж є одним з різновидів нам давно відомого вирізування узорів по 

овочах та фруктах, та в своїх характеристиках це два різних визначення. Арт-

візаж – кулінарне мистецтво, яке дає можливість професійно декорувати 

страви. Карвінг – є вирізування, орнамент по овочах і фруктах, складання з них 

прикрас для сервірування столів при обслуговуваннях, банкетах на 

підприємствах харчування. 
 

Необхідно відзначити, що арт-візаж в кулінарії з кожним роком стає все 

більш багатогранним і розвивається великими темпами, шеф-кухарі стають 

більш професійними, а сам арт-візаж в кулінарному мистецтві стає самостійним 

напрямком. 
 

В Україні почали відкриватися спеціалізовані на арт-візажі ресторани і 

кафе, де відвідувачам пропонують не тільки вишукані за смаковими якостями 

страви, а й подають їх оформленими як витвір мистецтва, саме ці функції і 

виконує напрямок кулінарного візажу. Якщо приготовлена страва виглядає 

вишукано і красиво, вона привертає більше уваги відвідувачів, які обов'язково 

звернуть на оформлення страви увагу, і підприємство в їх особі придбає 

чергових вдячних гостей. 
 

Конкурентоспроможність вітчизняних продуктів харчування нерозривно 

пов‘язана з модернізацією обладнання та впровадженням інноваційних 

технологій приготування. 
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Тож, ми вважаємо, що відображення в програмі навчальної дисципліни 

«Технологія виробництва кулінарної продукції» інноваційних досягнень науки 
 

й техніки, основних напрямів вдосконалення технології приготування 

продуктів харчування має велике значення на фахову підготовку фахівців 

харчових технологій. 

 
 
 

 

2.2. Методика навчання харчових технологій майбутніх фахівців 

харчової галузі 

 

 

Викладання навчальної дисципліни «Технологія виробництва кулінарної 

продукції» вимагає використання відповідної методики навчання, яка базується 

на застосуванні в навчальному процесі інноваційних підходів, розглянутих 

нами в першому розділі; компетентнісного, технологічного, середовищного та 

інформаційно-діяльнісного підходів. Використання в професійній освіті даних 

підходів, викликано тим, що в їх основі лежить ідея розвитку особистості, не 

тільки як висококваліфікованого фахівця конкретної професійної діяльності, а й 

на формування готовності до оволодіння нових знань, придбання 

багатофункціональних умінь, що саме і забезпечує професійну мобільність 

особистості та впливає на розвиток його прогностичних, аналітичних, творчих 

здібностей. 
 

Сучасна освіта повинна бути націленою на майбутнє, а саме: на розвиток 

ключових компетентностей особистості, на формування в неї самостійного та 

креативного мислення, культури, здатності до свідомого вибору. Впровадження 

даних підходів забезпечить формування готовності майбутнього фахівця до 

повноцінного функціонування в соціумі, який потребує конкурентоспроможних 

спеціалістів. 
 

Заклади професійно-технічної освіти мають бути спрямовані на постійне 

оновлення змісту навчальних дисциплін, оволодіння яких допоможе майбутнім 

фахівцям адаптуватися до високих темпів науково-технічного прогресу та 

оновлень технологій виробництва, підвищувати їх професійну мобільність. 
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Професійна освіта при підготовці фахівців харчових технологій має 

опиратися на інноваційні досягнення фундаментальних наук таких як, 

неорганічна хімія, фізика, вища математика, екологія. Саме знання з даних 

предметів можуть з наукової точки зору пояснити, не тільки процеси, які 

відбуваються під час приготування, а й передбачити результат. 
 

У системі професійної підготовки відбувається постійний пошук форм та 

методів підготовки майбутніх фахівців, які будуть здатні до професійної 

діяльності у різних умовах. Збільшується значення інноваційний технологій 

навчання, спрямованих на розвиток творчих здібностей особистості, 

підвищення її пізнавальної активності, адаптації до нових трудових умов. 
 

Одними з найбільш ефективних інноваційних технологій навчання 
 

є - проблемне навчання. Відомий дослідник теорії проблемного навчання М. 

Скаткін в своїй праці відмітив «Знання, що знайдені власними зусиллями 

думки, більш свідомо засвоюються та триваліше закріплюються в пам’яті» [22,  
 

с.55]. 
 

Ми вважаємо, найбільш ефективними інноваційними технологіями є: 

проблемні, розвивальні, інтерактивні та проектні технології навчання, які 

можна використати при навчанні майбутніх фахівців харчових технологій. 
 

Проблемні технології навчання – це методи засвоєння нових знань, у яких 

кожний учасник навчального процесу бере участь у розв’язанні проблеми [7]. 

Сюди можна віднести проблемні лекції, лабораторні та практичні роботи, які 

проводяться з імітацією технологічних процесів виробництва харчових 

продуктів та у формі case-study. 
 

На нашу думку, одним з ефективних методів, під час вивчення фахових 

дисциплін, будуть проблемні лекції, до яких учні готуються завчасно, для цього 

викладач кожної наступної лекції повідомлятиме тему та проблемні питання 

або ситуації, які будуть розглядатися під час заняття. Таким чином учні стають 

активними учасниками навчального процесу. На проблемній лекції, на відміну 

від інформаційної, на якій інформацію учні отримують від викладача, новий 

теоретичний матеріал подається як невідоме, яке слід відкрити самому, 

вирішивши проблемну ситуацію (додаток А). 
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Останнім часом викладачі та учні активно застосовують мультимедійні 

технології, які допомагають легше засвоїти знання на теоретичних заняттях. На 

лекціях з дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» 

ефективним буде використання презентацій та відеоматеріалів, що 

відображають технологічний процес переробки, виготовлення та визначення 

якості харчових продуктів. 
 

Поряд з традиційними ми пропонуємо лабораторно-практичні роботи, які 

проводяться з імітацією технологічних процесів виготовлення харчових 

продуктів та у форматі case-study, оскільки головний акцент навчання 

переходить не на засвоєння готових знань та вмінь, а на їх вироблення, на 

співтворчість учня, викладача або майстра виробничого навчання. При 

вивченні дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» будуть 

доречними саме лабораторно-практичні роботи, бо крім лабораторних 

досліджень на заняттях учні вирішують конкретні виробничі проблеми, 

проводять розрахунки та розв’язують ситуаційні задачі. 
 

Розвивальні технології навчання – це група ідей та концепцій навчання, 

центральною в якій є особистість, що розвивається [4]. На нашу думку, під час 

вивчення дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» 

ефективними методами розвивального навчання буде: створення презентацій, 

написання наукових тез, статей, есе, участь у конференціях, навчальні екскурсі.  
 

До інтерактивних технологій навчання при вивченні дисципліни 

«Технологія виробництва кулінарної продукції» можна віднести дуальне 

навчання в рамках співробітництва з харчовими підприємствами, бінарні лекції 

та тренінги. 
 

На нашу думку, використання дуального навчання в рамках 

співробітництва з харчовими підприємствами, з закладами ресторанного 

господарства позитивно вплине на якість підготовки майбутніх фахівців, 

оскільки в їх підготовці беруть участь одразу два заклади – навчальний 

(заклади професійно-технічної освіти, коледжі тощо) і навчальне підприємство. 



22 
 

Вважаємо надзвичайно перспективним включення до навчального 

процесу такого виду практико-орієнтованих технологій як тренінги. Під 

тренінгом доцільно розуміти комплекс вправ, які спрямовані на формування та 

вдосконалення умінь та навичок, а також для підвишення ефективності 

діяльності. Цей комплекс вправ здійснюється за методикою, розробленою на 

науковій основі під керуванням кваліфікованого фахівця [24]. Під час тренінгу 

здійснюється «навчання через дію». У ролі консультанта та організатора 

виступає викладач, його метою не є нав’язування готових знань, він спрямовує 

учнів на розв’язання типових проблем. Для успішного використання тренінгу є 

одна важлива умова і ця умова – чітке планування: формулювання теми, 

виділення у ній основних питань, розробка детального сценарію до кожного з 

них, встановлення часових обмежень та вивчення конкретної проблеми. 
 

Завдання проектної роботи – реалізація на практиці набутих учнями 

навичок проведення аналізу технологій та технологічних схем виготовлення 

традиційних харчових продуктів; визначення нових напрямів створення 

харчової продукції для задоволення потреб населення України продуктами 

оздоровчої та профілактичної дії; раціонального вибору сировини та 

допоміжних матеріалів; вибору та обґрунтування технологічного процесу і 

режимів обробки харчового продукту високої якості, абсолютно нешкідливих 

для споживачів. 
 

Ступінь оволодіння учнями знань про технологічні процеси виготовлення 

продукції з харчових технологій демонструє проектна робота з дисципліни 

«Технологія виробництва кулінарної продукції», вона слугує критерієм 

визначення рівня сформованих умінь та навичок з науково-технічної діяльності. 
 

Тож, найбільш ефективні інноваційні технології сучасної професійної 

освіти – це проблемні, розвивальні, інтерактивні та проектні технології 

навчання, які можна застосовувати під час навчання майбутніх фахівців 

харчових технологій. Всі ці технології сприяють розвитку творчої особистості, 

формуванню фахової компетентності та здатності до неперервного 

професійного зростання впродовж життя. 
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2.3. Експериментальне дослідження ефективності впровадження 
 

інноваційних технологій на фахову підготовку майбутніх фахівців харчової 
 

галузі 
 
 

 

Педагогічний експеримент був спрямований на визначення ефективності 

застосуванням інноваційних технологій на фахову підготовку майбутніх 

фахівців харчової галузі в закладах професійно-технічної освіти. 
 

Експерименти проводилися в звичайних для учнів умовах освітнього 

процесу відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж економіки і 

технологій національного університету «Чернігівська політехніка». Під час 

розгляду теоретичних аспектів проблеми проведення занять у закладах 

професійно-технічної освіти було висунуто ряд припущень, які потребували 

експериментальної перевірки. Зокрема необхідно було перевірити, чи 

підвищиться ефективність формування знань та умінь учнів під час 

впровадження інноваційних технологій. 
 

Згідно теми дослідження та завдань поставлених для її розкриття було 

проведено констатувальний та формувальний експерименти. 
 

Під час проведення констатувального експерименту визначався вихідний 

рівень фахової підготовки майбутніх фахівців харчової галузі. На етапі 

формувального експерименту відбувалась реалізація застосування інноваційних 

технологій з метою підвищення ефективності формування професійних знань 

та умінь. 
 

Планування, підготовка та реалізація експерименту проводились за 

наступними етапами: 
 

1. Організаційно-прогностичний (теоретико-пошуковий), завдяки якому 

ми змогли констатувати стан аналізованої проблеми, осмислити та 

сформулювати цілі, висунути робочі припущення, що до забезпечення 

матеріальної бази проведення експерименту. 
 

2. Організаційно-практичний, який саме і був спрямований на реалізацію 

нових ідей, методик та інноваційних технологій навчання. 
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3. Аналітико-коригувальний,  що  давав  можливість  проконтролювати, 
 

узагальнити та оформити результати педагогічного експерименту. 
 

Розглянемо більш детально кожен з цих етапів з виділенням завдань, які 

вирішувались на кожному з них. 
 

Перший етап – організаційно-прогностичний (теоретико-пошуковий). 
 

Завдання першого етапу зводилися до наступного: 
 

1. Визначення проблеми та мети експерименту. 
 

2. Вибір предмету експериментальної роботи, теоретичне обґрунтування 

його проведення. 
 

3. Виявлення змісту навчальної дисципліни «Технологія виробництва 

кулінарної продукції». 
 

4. Визначення в учнів вихідного рівня знань, умінь та навичок до 

проведення педагогічного експерименту. 
 

Основними методами дослідження на даному етапі були анкетування, 

спостереження, опитування, тестування та перевірка результатів роботи. 
 

У процесі констатувального експерименту був визначений рівень знань, 

умінь, навичок учнів у процесі вивчення навчальної дисципліни «Технологія 

виробництва кулінарної продукції». 
 

На цьому етапі експерименту початкове тестування учнів проводилося за 

однаковими завданнями. Були встановлені відмінності знань та умінь учнів. 

Отримані результати були занесені до звітної табл. 2.1. 
 

Таблиця 2.1 
 

Результати констатувального експерименту 
 

  Рівні оцінювання навчальних досягнень учнів ПТНЗ  
         

Група Початковий Середній Достатній Високий 
          

 К-ть уч.  % К-ть уч. % К-ть уч. % К-ть уч. % 
          

Контрольна 5  19,23 12 46,15 6 23,08 3 11,54 
          

Експериментальна 5  18,52 13 48,15 6 22,22 3 11,11 
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Графічна інтерпретація результатів констатувального експерименту 

наведена на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Рівні навчальних досягнень учнів у контрольній та 

експериментальній групі (констатувальний експеримент). 

 

 

Отже, на основі отриманих даних можна зробити висновок, що на 
 

початку експериментального дослідження учні контрольної та 

експериментальної груп мали однаковий рівень навчальних досягнень. 
 

Другий етап – організаційно-практичний, на цьому етапі проводився 

формувальний експеримент під час якого, в групах з однаковими початковими 

умовами застосовувались різні варіанти організації навчального процесу: 
 

у контрольній групі - традиційна система навчання; 
 

у експериментальній групі - експериментальна система навчання, тобто 

застосовувались інноваційні технології навчання. 
 

Основною метою даного етапу дослідження було експериментальне 

підтвердження ефективності впровадження інноваційних технологій на фахову 

підготовку майбутніх фахівців харчової галузі. 
 

Завдання, що вирішуються на другому етапі, зводилися до наступного: 
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1. Забезпечити формування професійних знань, умінь та навичок на 

основі досягнення учнями більш високого рівня засвоєння навчального 

матеріалу завдяки впровадженню інноваційних технологій. 
 

2. Визначити ефективність застосування інноваційних технологій. 
 

Аналіз даних формувального експерименту свідчить про поступовий 

розвиток умінь учнів як в контрольній так й експериментальній групах. Але, у 

експериментальній групі на високому та достатньому рівні навчальний 

матеріал засвоїло 66,7 % учнів, у той час як в контрольній групі таких учнів 

було лише 50 %. Крім того було помічено, що в експериментальній групі на 

кожному рівні домінували вищі оцінки ніж у контрольній групі, так на 

достатньому рівні в експериментальній групі переважають оцінки у дев’ять 

балів, у той час як у контрольній групі основна оцінка сім балів на даному рівні. 

Аналогічні ситуації й на інших рівнях, про що свідчать отримані дані (табл. 2.2 

та табл. Б.1). 

 

 

Таблиця 2.2 
 

Результати формувального експерименту 
 

  Рівні оцінювання навчальних досягнень учнів ПТНЗ  
         

Група Початковий Середній Достатній Високий 
          

 К-ть уч.  % К-ть уч. % К-ть уч. % К-ть уч. % 
          

Контрольна 2  7,69 11 42,31 8 30,77 5 19,23 
  

          

Експериментальна 1  3,70 8 29,63 12 44,44 6 22,22 
  

          

 
 
 

 

Графічна інтерпретація результатів формувального експерименту 

наведена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Рівні навчальних досягнень учнів у контрольній та 

експериментальній групі (формувальний експеримент). 

 

 

На основі аналізу отриманих даних можна зробити висновок, що 

упровадження інноваційних технологій при вивченні навчальної дисципліни 

«Технологія виробництва кулінарної продукції» сприяє підвищенню 

ефективності навчання учнів у системі закладів професійно-технічної освіти. 

 
 
 

 

Висновки до другого розділу 
 
 

 

Сучасна професійна освіта передбачає переорієнтацію наявних 

навчальних програм у напрямку економічних, соціальних, екологічних знань і 

перспектив; формування цінностей і досвіду, необхідних для власного розвитку 

та самоосвіти. 
 

Доповнений нами зміст навчальної дисципліни «Технологія виробництва 

кулінарної продукції» забезпечить високий рівень підготовки учнів з харчових 

технологій, які спроможні будуть у своїй професійній діяльності 

використовувати інновації в галузі харчових виробництв, володіти 

відповідними знаннями, уміннями і навичками згідно останніх досягнень науки 

і техніки. 
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Зміст навчальної дисципліни «Технологія виробництва кулінарної 

продукції» вимагає використання ефективних інноваційних технологій 

навчання, які базується на засадах проблемного навчання та застосуванні у 

навчальному процесі компетентнісного, технологічного, середовищного та 

інформаційно-діяльнісного підходів. 
 

Ми вважаємо, найбільш ефективними інноваційними технологіями є: 

проблемні, розвивальні, інтерактивні та проектні технології навчання, які 

можна використати при підготовці майбутніх фахівців харчових технологій. Всі 

ці технології сприяють розвитку творчої особистості, формуванню фахової 

компетентності та здатності до неперервного професійного зростання впродовж 

життя. 
 

У процесі експериментальної перевірки доведена ефективність 

упровадження інноваційних технологій при вивченні навчальної дисципліни 
 

«Технологія виробництва кулінарної продукції», показники у 

експериментальній групі були краще ніж у контрольній у середньому на 17 %. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 
 

 

Результати, отримані в процесі теоретичного та експериментального 

дослідження з метою перевірки впливу використання інноваційних технологій 

на рівень фахової підготовленості майбутніх фахівців харчової галузі 

дозволили зробити наступні узагальнення: 
 

1. Нестримний розвиток харчової галузі та застосування інноваційних 

технологій під час виконання технологічних процесів покладає відповідальне 
 

завдання на заклади професійно-технічної освіти підготувати 

висококваліфікованих фахівців для харчової галузі, які матимуть високий 

рівень професійної компетентності та здатних до постійного саморозвитку, та 

професійного зростання. 
 

2. Сучасна людина ставить високі вимоги до продуктів харчування, які 

повинні задовольняти всі її вимоги та потреби, тому харчові підприємства та 

заклади ресторанного господарства стикаються з необхідністю упровадження 

нових технологій та постійно розширювати свій асортимент продукції 

найрізноманітнішими способами. Найважливішими напрямками розвитку 

інновацій у галузі харчових технологій нами були визначені: дослідницький 

напрямок, який спрямований на аналіз суспільного досвіду роботи харчової 

галузі, (історичного та сучасного стану харчового виробництва) та 

технологічний, який саме ї направлений на удосконалення та розробку зовсім 

нової технології виробництва харчової продукції. 
 

3. Для підготовки висококваліфікованих фахівців для харчової галузі в 

закладах професійно-технічної освіти під час проведення занять необхідно 

використовувати актуальні традиційні та інноваційні підходи. Нами були 

відмічені такі основні підходи як компетентнісний, технологічний, 

середовищний та інформаційно-діяльнісний, які при вдалому їх застосуванні 

можуть на високому рівні оптимізувати освітній процес, зробити його більш 

ефективним та відповідним до потреб суспільства. 
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4. Провівши аналіз навчальної дисципліни «Технологія виробництва 

кулінарної продукції» для підвищення конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців харчової галузі ми запропонували ввести в зміст даної дисципліни 

розділ «Інноваційні технології харчування». Під час вивчення даного розділу 

ми запропонували наступні теми: «Технологія приготування кулінарної 

продукції способом Sous-vide»; «Наука Foodpairing про поєднання продуктів з 

різними смаками та запахами»; «Гармонійне поєднання смаків Сходу і Заходу в 

кулінарії під стилем Ф’южн»; «Кулінарне мистецтво оздоблення та 

декорування страв». Ці інновації найбільше затребувані в закладах 

ресторанного господарства. 
 

5. Зміст навчальної дисципліни «Технологія виробництва кулінарної 

продукції» вимагає використання ефективних інноваційних технологій 

навчання. На нашу думку, найбільш ефективними інноваційними технологіями 

є: проблемні, розвивальні, інтерактивні та проектні технології навчання, які 

можна використати при підготовці майбутніх фахівців харчових технологій. Всі 

вони сприяють розвитку творчої особистості, формуванню фахової 

компетентності та здатності до неперервного професійного зростання впродовж 

життя. 
 

6. Для визначення ефективності застосуванням інноваційних технологій 

на фахову підготовку майбутніх фахівців харчової галузі в закладах 

професійно-технічної освіти був проведений педагогічний експеримент на базі 

відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж економіки і 

технологій національного університету «Чернігівська політехніка». 
 

У процесі експериментальної перевірки доведена ефективність 

упровадження інноваційних технологій при вивченні навчальної дисципліни 

«Технологія виробництва кулінарної продукції», у експериментальній групі 

показники у середньому на 17 % були краще ніж у контрольній. 
 

Тож використання інноваційних технологій допоможе майбутнім 

фахівцям харчової галузі адаптуватися до високих темпів науково-технічного 

прогресу та оновлень технологій виробництва, підвищить їх професійну 

мобільність налаштовуватиме на саморозвиток та самовдосконалення. 
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ДОДАТКИ 
 
 
 
 

 

Додаток А 
 

Розгорнутий план-конспект проблемної лекції 
 
 

 

Тема: Технологія приготування кулінарної продукції способом Sous-vide. 
 

Мета: навчальна: навчити учнів технології приготування кулінарної 

продукції способом Sous-vide, підбирати посуд для приготування страв; 

навчити визначати якість за органолептичними показниками; закріпити 

практично-теоретичні знання з теми щодо технології приготування страв, 

економного використання сировини та електроенергії; 
 

розвиваюча: розвивати в учнів вміння працювати з новітніми способами 

приготування кулінарної продукції, навички самостійної роботи при 

приготуванні страв та творчі здібності учнів при подачі страв; 
 

виховна: виховувати любов до обраної професії, відповідальність за 

доручену справу, дисциплінованість, прагнення до високих результатів праці. 
 

Технології: проблемна лекція. 
 

Технічні засоби: проектор, мультимедійна дошка. 
 

Тезаурус: Sous Vide, текстура, вакуум, низькотемпературний режим, 

сировина, термостат, мікроелемент, органолептична оцінка, бракераж. 
 

Література: 
 

1. Блюменталь Х. Молекулярна гастрономія. Київ, 2007. 49 с. 
 

2. Лазерсон І.І. Кулинарная наука, или Научная кулинария. Москва, 
 

2012. 151 с. 
 

3. Пересічний М.І. Виробництво страв із використанням молекулярної 

гастрономії. Київ, 2009. 65 с. 
 

План лекції 
 

1. Що таке Sous-vide. 
 

2. Принцип технології Sous-vide. 
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3. Позитивні та негативні сторони приготування страв способом Sous- 
 

vide. 
 

4.Термін придатності та оцінка якості готової страви. 
 
 

 

1. Що таке Sous-vide. 
 

Sous Vide звучить набагато загадковіше і серйозніше, ніж є насправді. 

Представляються вчені в білих халатах, які створюють нові форми, текстури, 

перетворюють продукти в молекули і так далі. Або напружені учасники шоу 

«Майстер Шеф», які принесли кулінарний шедевр на схвалення непохитним 

суддям. Насправді, все інакше. Sous Vide – метод приготування їжі в вакуумі 

при низьких температурах, з французької перекладається як «під вакуумом». 

Він являє собою кулінарну техніку, при якій продукти запечатуються в 

герметичних вакуумних пакетах і потім готуються при низьких температурах 

на водяній бані за чітко визначений час. За допомогою цього методу можна 

досягти такого результату, який неможливо отримати при звичайному 

приготуванні. 

 

 

2. Принцип технології Sous-vide. 
 

Продукт поміщається в бар’єрний вакуумний пакет. Найголовніше, щоб 

упаковка була герметично закрита і не пропускала повітря та вологу. 
 

Потім сирий продукт в запечатаному пакеті занурюють в нагріту до 

певної температури водяну ємність с термостатом, який повинен підтримувати 

точну температуру води тривалий час. Тим самим створюється ефект водяної 

бані, який згодом дає незвичайний і приємно вражаючий результат. 
 

М'ясо: яловичина, телятина, баранина, свинина, тощо. Особливість 

полягає в тому, що при невисоких температурах волога з м’ясних волокон не 

витісняється. Враховуючи, що саме м'ясо є одним з найбільш дорогих 

інгредієнтів на кухні, впровадження Sous Vide стає дуже вигідним. При 

традиційних способах готування до 30% продукту просто зникає через 

засушування. У вакуумі ж втрата ваги при тепловій обробці мінімальна. 
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Проблемні питання для поглибленого вивчення 
 

Заповнити таблицю параметрів технології Sous Vide 
 

Таблиця 1  
 

Сировина Примітка Температура Час приготування  
 
 

 

3. Позитивні та негативні сторони приготування страв способом Sous- 
 

vide. 
 

Вакуумна обробка в термостаті не тільки зберігає корисні властивості і 

дозволяє зробити страви ніжними, а й дуже вигідна для індустрії громадського 

харчування. З технологією Sous-vide їжа готується делікатно, не наражаючись 

на жорстку теплову обробку. Температура в кожній частині продукту під час 

всього процесу однакова. В результаті ми отримуємо соковите блюдо без 

ризику пережарити або пересушити його. Завдяки вакуумній упаковці спеції і 

маринад краще проникають всередину м'яса або риби, створюючи дивовижні 

смаки і аромати. А корисні мікроелементи зберігаються в більшій мірі, ніж при 

приготуванні на пару. Овочі залишаються свіжими і хрусткими, чого 

проблематично досягти при звичайному варінні. Вага готового продукту 

залишається практично незмінною – втрачається не більше 8% при 25% під час 

звичайного варіння. Технологія дозволяє робити заготовки для тривалого 

зберігання. Знижуються витрати на виробництво: потрібна менша кількість 

посуду і персоналу, економиться електроенергія і газ. Низькотемпературний 

вплив на безповітряний простір дозволяє використовувати більш дешеві 

продукти, завдяки тому, що в результаті обробки м'ясо і риба виходять соковиті 

і ароматні. 
 

Sous Vide володіє деякими мінусами, які роблять технологію недостатньо 

ефективною: довший час приготування, оскільки їжа готується при низький 

температурі, потрібно більше часу, щоб вона приготувалася. Незвичний 

зовнішній вигляд страви. Після приготування страви необхідно обсмажити, 

щоб вони виглядали апетитно. Ідеальний результат вимагає наявності 

спеціального обладнання, точного контролю часу і температури. Вручну 
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складно видалити максимум повітря з пакету, щоб продукти були якісно 

запакован. Також самостійно важко відстежити коливання часу і температури. 
 

А коливання навіть у 1 градус може змінити результат. Тому, щоб досягти 

досконалого результату, потрібні прилади для Sous Vide. 
 

Однак на сьогоднішній день немає альтернативи Sous Vide в приготуванні 

корисних і смачних страв. Інші методи не зберігають корисні речовини і соки 

продуктів так, як Sous Vide. Тільки цей метод дозволяє харчуватися правильно, 
 

з максимальною користю для організму. Крім того, при використанні методу 

неможливо щось перетримати або не приготувати до кінця. Sous Vide – 
 

кулінарний процес без стресу та зайвих дій на ресторанному рівні. І за це його 

так люблять кухари в усьому світі. 
 

Проблемні питання 
 

1. Чи  має  спосіб  приготування  кулінарної  продукції  Sous  Vide 
 

переваги? 
 

2. Чи володіє Sous Vide недоліками, якими? 
 
 

 

4.Термін придатності та оцінка якості готової страви. 
 

Продукти, приготовлені методом Sous Vide захищені вакуумом від 

зовнішніх забруднень і хвороботворних мікроорганізмів, здатні довгий час 

зберігатися при температурі від 0 до +3 градусів за С. 
 

Термін придатності при технології приготування Sous Vide: риба 4-6 днів; 

яловичина 25-30 днів; телятина 25-30 днів; свинина 15-18 днів; м’ясо птиці 10-

18 днів; овочі до 45 днів. 
 

Для визначення якості сировини, напівфабрикатів і готової кулінарної 

продукції використовують два методи: органолептичний і лабораторний. 

Лабораторний аналіз дає найточніші результати про якість продукту чи страви, 
 

а смакові та інші показники якості визначаються тільки за допомогою органів 

чуття людини, тобто органолептичним методом. 
 

Смак визначають за допомогою смакового апарату, який складається із 

смакових точок і розміщених навколо них нервових волокон. Смак відчувається 
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тільки тоді, коли смакові речовини знаходяться у розчиненому стані (у воді, 

слині). Тому пробу особливо сухих і жирних продуктів на деякий час 

затримують у роті і розжовують до появи чітко вираженого смаку. 
 

Розрізняють чотири основних види смаку: солодкий, солоний, кислий, 

гіркий, а всю різноманітність існуючих у природі смаків вважають відтінками 

цих смакових категорій. 
 

Запах сприймається органом нюху. Розрізняють сім основних груп 

запахів: камфорний, мускусний, квітковий, м'ятний, ефірний, гострий, 

гнильний. Усі інші запахи вважають змішаними; вони складаються з основних 

запахів. 
 

Для визначення запаху їжі роблять енергійний короткий і сильний вдих 

носом, дихання затримують на 2-3 с, а потім роблять видих. Орган нюху 

побудований так, що запахи людина відчуває також і під час ковтання їжі. 
 

Найповніше та найяскравіше відчуття смаку і запаху дає перший ковток, 

перше куштування страви. 
 

Колір продукту (продукції) залежить від його властивостей відбивати 

(повністю або частково) або пропускати промені світла різної довжини. За 

допомогою органів зору визначають не тільки колір, а й прозорість 

(каламутність), блиск, зовнішній вигляд, форму, консистенцію, характер 

упакування тощо. 
 

Консистенція — це сума властивостей (м'якість, зернистість, липкість, 

розрідженість та ін.) харчового продукту, які визначаються очима, шкірою рук, 

м'язами рота. 
 

У міру приготування кожної партії страв, кулінарних виробів (перед 

видаванням їх для реалізації) проводиться бракераж — щоденний контроль 

якості готової продукції, який здійснює бракеражна комісія в присутності 

кухаря, що готував страву. До складу бракеражної комісії входять: директор, 
 

інженер-технолог, завідуючий виробництвом, висококваліфікований кухар, 

який має право особистого бракеражу їжі, або кухар-бригадир, санітарний 

працівник. 
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Крім того перевіряють вихід продукції. Для цього зважують порції 

виробів, які беруть з роздавальної лінії для відпускання відвідувачам. 

Відхилення в масі не допускаються. 
 

Перед проведенням бракеражу бракеражна комісія має ознайомитися з 

меню і калькуляцією на вироби. При порушенні технології приготування їжі 

або недоважуванні комісія має право зняти страви з реалізації і направити їх на 

доготування чи перероблення, а якщо потрібно — на обстеження у санітарно-

бактеріологічну лабораторію. 
 

Результати бракеражу записують у бракеражний журнал, де страву 

оцінюють за п'ятибальною шкалою. Сторінки журналу мають бути 

пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою. Він зберігається у 

завідуючого виробництвом або у санітарного працівника. 
 

Під час органолептичної оцінки страв кожному з показників — зовнішній 

вигляд, смак, запах і консистенція — дають оцінку 5, 4, 3, 2. Загальну оцінку 

страви виводять як середнє арифметичне до десятих дробів одиниці. 
 

Проблемні питання 
 

1. Який термін придатності при приготуванні Sous Vide? 
 

2. За якими органолептичними показними оцінюється якість готової 
 

страви? 
 

Питання до лекції: 
 

1.Як перекладається термін Sous-vide ? 
 

2.Скільки відсотків продукту зникає при традиційному способу 

готуванні? 
 

3.Перерахуйте позитивні та негативні сторони приготування способом 

Sous-vide? 
 

4.За якими органолептичними показниками оцінюється якість страви? 
 

5.Який термін придатності при технології приготування Sous-vide? 
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Додаток Б 
 

Результати формувального експерименту 
 
 

 

       Таблиця Б.1 

 Результати оцінювання навчальних досягнень учнів 

  на формувальному етапі експерименту   
         

 Контрольна група  Експериментальна група  

№ учня  Бал  Рівень № учня Бал Рівень  

К1  6  Середній Е1 9 Достатній  

К2  8  Достатній Е2 7 Достатній  

К3  7  Достатній Е3 5 Середній  

К4  5  Середній Е4 11 Високий  

К5  5  Середній Е5 10 Високий  

К6  4  Середній Е6 6 Середній  

К7  10  Високий Е7 9 Достатній  

К8  3  Низький Е8 7 Достатній  

К9  9  Достатній Е9 4 Середній  

К10  6  Середній Е10 8 Достатній  

К11  5  Середній Е11 10 Високий  

К12  7  Достатній Е12 9 Достатній  

К13  8  Достатній Е13 6 Середній  

К14  10  Високий Е14 8 Достатній  

К15  5  Середній Е15 9 Достатній  

К16  10  Високий Е16 11 Високий  

К17  8  Достатній Е17 3 Низький  

К18  6  Середній Е18 9 Достатній  

К19  5  Середній Е19 6 Середній  

К20  10  Високий Е20 5 Середній  

К21  3  Низький Е21 8 Достатній  

К22  9  Достатній Е22 11 Високий  

К23  5  Середній Е23 5 Середній  

К24  7  Достатній Е24 9 Достатній  

К25  11  Високий Е25 6 Середній  

К26  6  Середній Е26 10 Високий  

     Е27 8 Достатній   


