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Іщенко С.М. 
ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
Анотація. У статті розглядаються теоретико-методичні аспекти підготовки педагогів професійного 

навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації сучасного виробництва. Розглядається необхідність 
оновлення змісту підготовки педагогів професійного навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації 
виробництва навчання у вищих навчальних закладах. 

В сучасному суспільстві найчастіше застосовуються якісні чинники розширення виробництва, такі як 
підвищення продуктивності праці, вдосконалення діючих виробничих основних фондів, збільшення випуску продукції 
при менших витратах всіх ресурсів і ін. До інтенсифікації виробництва сучасного штовхає конкуренція, яка змушує 
виробників для отримання більшої, та й нормального прибутку знижувати витрати та підвищуючи продуктивність 
праці. Інтенсифікація сучасного виробництва приводить не тільки до економії праці, а і до економії всіх ресурсів: 
трудових, матеріальних, енергетичних, природних, фінансових та інших. Перспектива будь-якого виробництва 
лежить в площині впровадження чогось нового, нового товару, нової технології, нового обладнання, нової організації 
праці і так далі. В іншому випадку в умовах конкуренції і досить високому рівні розвитку продуктивних сил домогтися 
гарних успіхів неможливо.  

Підвищення продуктивності праці не можливе без оновлення застарілого обладнання, зміни технологій, 
застосування більш досконалої організації праці та нових матеріалів. Інформаційний вибух і сучасні темпи зростання 
наукової інформації, яку потрібно встигнути передати студентам за час навчання, спонукають викладачів шукати 
вихід з положення за рахунок нових педагогічних прийомів. 

Інтенсифікація сучасного виробництва мотивує до зміни підходів у навчальному процесі підготовки фахівців 
професійної освіти. Перед сучасним педагогом професійного навчання стоїть задача активного пошуку новітніх, 
більш інтенсивних методів, форм і засобів навчання, щоб розвивати у студентів пізнавальну активність. Тому 
створення проблемних ситуацій у процесі підготовки педагогів професійного навчання є запорука підвищення 
ефективності навчання в умовах інтенсифікації сучасного виробництва [6]. 

Ключові слова: інтенсифікація, сучасне виробництво, харчові технології, педагоги професійного навчання, 
фундаменталізація. 

 
Постановка проблеми. Проблема підготовки педагогів професійного навчання з харчових технологій в умовах 

сучасного виробництва зумовлюються потребами та особливостями суспільно-економічного розвитку. Це особливо 
актуалізується в нових умовах розвитку виробничих технологій.  

Сучасне виробництво базується насамперед на застосуванні найефективніших засобів і предметів праці, 
передових форм і методів організації праці, використання інтелектуального потенціалу фахівців. 

Аналіз актуальних досліджень. Теорію інтенсифікації сучасного виробництва досліджували у своїх роботах такі 
вітчизняні науковці, як Ю. А. Козюпа, О. Є. Коваль, Н. Я. Кравчук, М. В. Тулякова, Т. С. Яровенко та інші. А. І. Кузьмінським 
[3] здійснено аналітичний огляд та аналіз інформації щодо з’ясування питань напрямів перебудови навчання у вищих 
навчальних закладах шляхом інтенсифікації і оптимізації процесу навчання. 

Проблеми професійної підготовки майбутніх педагогів висвітлені в роботах таких вітчизняних вчених: 
Н. Г. Ничкало, М. С. Корця , Т. Б. Гуменюк, Л. М. Оршанського, В. П. Титаренко, та інших [1, 4, 7].  

Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних аспектів підготовки педагогів професійного навчання з 
харчових технологій в умовах інтенсифікації сучасного виробництва. 
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Виклад основного матеріалу. Підвищення економічної ефективності інтенсифікації виробництва характеризується 
більш високими темпами зростання виходу продукції порівняно зі збільшенням витрат на її виробництво. Тому, необхідно, 
щоб навчання формувало новий тип мислення, новий стиль діяльності, орієнтований на ефективніші рішення виробничих, 
соціальних, культурних і багатьох інших проблем. 

 Розглянемо насамперед питання інтенсифікації виробництва. Розвиток науки, збільшення обсягу інформації 
спонукає необхідність інтенсифікації (від фр. intensification, від лат. intensio — напруження, зусилля і facio — роблю); 
посилення, збільшення напруженості, продуктивності, дієвості навчального процесу [3]. Інтенсифікація виробництва 
передбачає досягнення бажаних результатів за рахунок якісних чинників, тобто шляхом напруження, більш ефективного 
використання розумових можливостей особистості, відповідності певному навчальному об'єктові [2]. 

Інноваційний процес в освіті – це сукупність послідовних, логічних дій, спрямований на її оновлення, де одним із 
шляхів, є трансформація традиційного процесу в інноваційний як альтернативний варіант наявної системи[1]. 
Вдосконалення педагогічних технологій, сукупності методів, прийомів і засобів навчання виступають підґрунтям інновацій 
в освіті. В даний час інноваційна педагогічна діяльність є одним з істотних компонентів освітньої діяльності будь-якого 
навчального закладу. 

Досягнення високого рівня професійної майстерності педагогів професійного навчання є розуміння економічної 
ефективності інтенсифікації виробництва, що в свою чергу характеризують такі показники, як: продуктивність праці, 
фондовіддача, окупність виробничих витрат, собівартість продукції, норма прибутку, рівень рентабельності, та окупність 
додаткових витрат. Розглядаються такі форми інтенсифікації сучасного виробництва:  

 

 
 

Рис. 1. Форми інтенсифікації сучасного  виробництва 
 

В навчально-педагогічному процесі інтенсифікація нерозривно пов’язана із моделюванням дидактичних теорій і 
визначає важливі закономірності розвитку економіки, що супроводжується науково-технічними заходами удосконалення 
виробництва. Моделювання педагогічної діяльності складається з таких навчальних етапів: мотиваційний, підготовчо-
змістовний; операційно-діяльнісний; систематизації знань; оцінювально-корекційний. Дані етапи є сукупністю форм, 
методів і засобів навчання, що в свою чергу забезпечують високий рівень підготовки педагогів професійного навчання [5].  

Будь-які нововведення, що вводяться на виробництві, завжди тягнуть за собою і необхідність зміни кваліфікації 
працівників цього виробництва. Тому для підтримки постійної громадської інтенсифікації виробництва необхідна постійна 
підготовка працівників, кадрів для більш досконалого, новішого виробництва.  

 З стрімким зростанням науки і техніки, впровадження в виробництво все більш досконалих технологій, більш 
складного обладнання, машин, верстатів, автоматів і автоматичних ліній і тому подібного, потрібно постійне зростання 
кваліфікації тих працівників, хто це все буде впроваджувати, хто цим всім буде керувати і на цьому працювати. 

Введення нової технології чи обладнання, як правило, тягне за собою і зміну в організації праці. Інтенсифікація 
виробництва сьогодні - це головний напрямок у справі підвищення суспільної продуктивності праці, зниженні суспільних 
витрат, зростання сукупного суспільного продукту і підвищення добробуту населення. Завдяки підвищенню інтенсифікації 
виробництва підштовхує всіх виробників займатися впровадженням в свої виробництва всього передового, нового, 
шукати резерви і так далі. 

Інтенсифікація сучасного виробництва приводить не тільки до економії праці, а і до економії всіх ресурсів: 
трудових, матеріальних, енергетичних, природних, фінансових та інших. Перспектива будь-якого виробництва лежить в 
площині впровадження чогось нового, нового товару, нової технології, нового обладнання, нової організації праці і так 
далі. В іншому випадку в умовах конкуренції і досить високому рівні розвитку продуктивних сил домогтися гарних успіхів 
неможливо.  
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Інтенсифікація сучасного виробництва мотивує до зміни підходів у навчальному процесі підготовки фахівців 
професійної освіти. Перед сучасним педагогом професійного навчання стоїть задача активного пошуку новітніх, більш 
інтенсивних методів, форм і засобів навчання, щоб розвивати у студентів пізнавальну активність. Тому створення 
проблемних ситуацій у процесі підготовки педагогів професійного навчання є запорука підвищення ефективності 
навчання в умовах інтенсифікації сучасного виробництва [6]. 

У Національній доктрині розвитку освіти чітко відображена ідея інтенсифікації навчально-виховної діяльності 
шляхом використання чинників, які сприяють її реалізації [3]. Навчальний процес передбачає досягнення бажаних 
результатів за рахунок якісних чинників, тобто шляхом напруження, більш ефективного використання розумових 
можливостей особистості. Адже у процесі традиційного навчання в рамках традиційних підходів можливості мозку 
людини використовуються лише на 15—20%. Тому ефективніше використання можливостей і тих, хто навчає, і тих, хто 
вчиться, — найперша передумова інтенсифікації навчально-виховного процесу [2].  

Етапи навчання повинні бути тісно пов’язані з цілями навчально-виховного процесу, до яких відносяться: 

 досягнення більш високого результативного рівня засвоєння отриманих знань студентами; 

 придбання студентами професійних знань, умінь і навичок, які відповідають сучасним вимогам інтенсифікації 
виробництва; 

 формування в студентів цінностей, що підтримують стратегію і цілі навчально-виховного процесу; 

 інформування про цілі, завдання, стратегії розвитку. 
Інтенсивність, а отже, й ефективність навчання у єдності та взаємозв´язку можуть забезпечити такі чинники [2]: 

 організація навчального процесу на науковій основі з погляду розуміння сутності навчання, його рушійних сил, 
логіки навчального процесу, форм, методів і засобів навчання; 

 забезпечення високого рівня психолого-педагогічної підготовки науково-педагогічних кадрів; 

 оптимізація змісту навчального матеріалу з погляду вікових та індивідуальних можливостей студентів; 

 гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу на всіх його етапах; 

 створення належних санітарно-гігієнічних умов для навчання (харчування, дотримання вимог повітряного, 
світлового, теплового режимів, гігієни розумової праці); 

 широке використання технічних засобів навчання, і передусім комп´ютерної техніки; 

 професійне володіння викладачами педагогічними технологіями і педагогічною технікою; 

 забезпечення належного соціально-економічного статусу педагогів у суспільстві. 
Висновки. Дослідження даної теми дозволяє стверджувати, що забезпечення підготовки педагогів професійного 

навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації сучасного виробництва надає великі потенційні можливості для 
удосконалення професійної адаптації майбутніх фахівців харчової галузі та збільшити їх конкурентоспроможність на ринку 
праці. Це питання далеко виходить за рамки суто педагогічних проблем, але об´єктивні чинники соціально-економічного 
розвитку диктують необхідність інтенсифікації навчально-виховного процесу.  
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TRAINING OF TEACHERS OF PROFESSIONAL TRAINING IN FOOD TECHNOLOGIES  

IN CONDITIONS OF INTENSIFICATION OF MODERN PRODUCTION 
Ischenko Svitlana 

National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine 
Abstract. The article deals with theoretical and methodical aspects of the training of teachers of professional training in 

food technologies in the conditions of intensification of modern production. The necessity of updating the contents of the training 
of teachers of professional training in food technologies in the conditions of intensification of training production in higher 
educational institutions is considered. 

In modern society, high-quality factors of production expansion, such as increasing labor productivity, improving existing 
operating fixed assets, increasing production output at lower costs of all resources are used more often. The intensification of 
modern production is pushed by competition, which forces producers to reduce their costs and increase their productivity for more 
and normal profits. Intensification of modern production leads not only to saving labor, but to save on all resources: labor, 
material, energy, natural, financial, and others. The prospect of any production lies in the introduction of something new, new 
product, new technology, new equipment, a new organization of work, and so on. Otherwise, in conditions of competition and a 
fairly high level of development of productive forces, it is impossible to achieve good success. 

It is impossible to increase productivity without updating obsolete equipment, changing technology, applying a more 
perfect organization of work and new materials. The information explosion and the current pace of growth of scientific 
information, which one needs to have time to pass on to students during the study, prompts teachers to seek a way out of the 
situation at the expense of new pedagogical techniques. 

Intensification of modern production motivates to change approaches in the training process of professional education 
professionals. The modern educator of professional education faces the task of actively searching for the newest, more intensive 
methods, forms and means of teaching in order to develop cognitive activity among students. Therefore, the creation of problem 
situations in the training of teachers of vocational training is a key to increasing the effectiveness of training in an intensification 
of modern production [6]. 

Key words: intensification, modern production, food technologies, teachers of professional training, fundamentalization. 
  


