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В сучасних умовах інтенсифікації  технологічних процесів
перед фахівцями, випускниками вищіх навчальних закладів освіти
стоїть  завдання знайти своє місце в умовах ринку праці.

Перед фахівцями ставляться вимоги володіння сучасними
засобами управління,  комп¢ютерною   технікою, вміння вирішувати
конкретні виробничі ситуації,  наявність комплексу знань по
сучасним напрямкам інтенсифікації  технологічних процесів.

Тому згідно вимог, що висуваються промисловістю на кафедрі
м¢яса, м¢ясних та олієжирових продуктів  розроблена концепція
безперервної  комп¢ютеризації  учбового процесу по спеціальностям
«Технологія зберігання, консервування та переробки м¢яса» та
«Технологія жирів та жирозамінників», яка стала основою для
розробки концепції безперервної комп¢ютерізації на факультеті ТММ
Українського державного університету харчових технологій..

Згідно навчальних планів досвід роботи з комп¢ютерною
технікою студенти 1 і 2 курсів набувають на кафедрі обчислювальної
техніки в 1-3 семестрах.

В якості об¢єктів вивчення виступають мови високого рівня
Qbasic, Exсell-97. Студенти вивчають сервісні оболонки  Windows,
MS-DOS, NORTОN COMМANDER, ряд текстових редакторів.

На третьому курсі навчання на кафедрі процесів і апаратів
харчових виробництв, в курсі дисципліни «Математичні моделі у
розрахунках на ЕОМ» студенти оволодівають методами
математичного моделювання для рішення конкретних інженерних
задач при моделюванні процесів харчових технологій.

На цьому рівні студент отримує достатню базову підготовку
для засвоєння спеціальних дисциплін в яких для покращення
структури викладання та засвоєння матеріалів освітніх програм
використовується комп¢ютерна техніка.

Починаючи з третього курсу студенти вивчають спеціальні
фахові дисципліни «Сертифікація, метрологія та стандартизація»,
«Теоретичні основи технології харчових виробництв», «Загальна



технологія галузі», які потребують освоєння студентами великого
комплексу спеціальних термінів, вивчення і ознайомлення з
нормативно-технічною документацією.

На четвертому курсі студенти вивчають спеціальні дисципліни:
«Основи наукових досліджень та технічної творчості» , «Технологічні
розрахунки» , «Проектування підприємств з основами САПР»,
«Технологія галузі» . Метою викладення цих дисциплін є набуття і
вдосконалення знань, які необхідні для виробничо-технологічної,
наукової та проектної діяльності спеціаліста харчової інженерії та
технології.

В результаті вивчення вказаних дисциплін студенти повинні
пізнати суть технологічних процесів харчового виробництва, вміти
вибрати та обгрунтувати вибір асортименту продукції і сучасних
технологічних схем виробництва, вміти проводити технологічні
розрахунки сировини, допоміжних матеріалів, готової продукції,
необхідного робочого обладнання, робочої сили, виробничих площ, а
також вирішувати асортиментні виробничо-оптимізаційні задачі та
організовувати безперервний технологічний цикл виробництва, з
метою покращення використання сировинної бази та створення в
умовах виробництва широкого спектру нових продуктів харчування.

Комплекс освоєння фахового курсу не можливий без
використання активних засобів навчання, які забезпечують творчий
підхід до засвоєння та аналізу складних технологічних схем
виробництва, розуміння специфіки конкретних технологічних задач і
шляхів їх вирішення.

На п¢ятому курсі  комп¢ютерна техніка  використовується при
засвоєнні курсу дисциплін: «Оптимізація технологічних процесів
галузі», «Технологічні розрахунки», «Актуальні проблеми галузі»,
«Охорона праці», курсовому і дипломному пректуванні.

Концепцією безперервної комп¢ютеризації передбачене
накопичення на випусковій кафедрі та в базах даних комп¢ютерного
центру факультету ТММ текстового матеріалу для самостійного
вивчення нормативнотехнічної документації, тестового контролю
знань з наведених дисциплін, а також статистичної обробки
результатів лабораторних та наукових досліджень за стандартними
програмними модулями математичної обробки дослідних
результатів.

Для більш якісного засвоєння знань з курсу спеціальних
дисциплін програмою безперервної комп¢ютеризації  передбачене
включення застосування ПЕОМ в учбовому процесі для забезпечення
тестового контролю знань студентів, самостійної  роботи по



засвоєнню матеріалу з дисциплін, що викладаються, проведення
технологічних розрахунків, ділових ігор, рішення ситуаційних задач,
розробки заявок патентів на винахід, нормативнотехнічної
документації, статистичної обробки дослідних даних, з курсу
лабораторних робіт, оформлення і розрахунок курсових проектів та
робіт, дипломних робіт та дипломного проектування з
використанням САПР.

Комп¢ютеризація навчального процесу передбачає покращення
фахової підготовки як з курсу загально-інженерних, так і спеціальних
дисциплін, які включені до списку першочергової комп¢ютеризації
навчального процесу на факультеті ТММ та підвищення рівня
викладання і кваліфікації викладачів кафедри.

Втілення плану безперервної комп¢ютерізації учбового процесу
повинно покращити засвоєння і систематизацію матеріалу, який
викладається  в курсах дисциплін з  фахової підготовки бакалаврів,
спеціалістів і магістрів, дати необхідний  рівень освоєння
науковоємких технологій.

Розроблені пакети програм дозволяють використовувати їх в
таких дисциплінах, як:
«Технологічні розрахунки»
«Теоретичні основи технологічних процесів галузі»
«Оптимізація технологічних процесів галузі»
«Основи наукових досліджень та технічної творчості»
«Проектування підприємств з основами САПР»
«Технологія зберігання, консервування та переробки м¢яса»
«Технологія жирів»

Програмою комп¢ютерізації учбового процесу передбачена і
проводиться робота по розробці розрахункових програм в Exсell-97
для технологічних розрахунків напівфабрикатного, м¢ясожирового,
ковбасного, олієжирового виробництв, виробництва мила, маргарину
та майонезу, ділова гра по аналізу і класифікації технологічних
процесів ковбасного, м¢ясожирового і олієжирового виробництв, а
також тестового контролю знань студентів з переліку дисциплін, що
включені до плану безперервної комп¢ютерізації учбового процесу.

Ведеться робота по створенню методично-прикладної  бази
даних для розрахунків розділів курсового і дипломного проектування
за спеціальностями: «Технологія зберігання, консервування та
переробки м¢яса», «Технологія жирів та жирозамінників».

Необхідно відмітити, що серед курсів спеціальних дисциплін є
ряд таких, які дають студенту основи методології та комплекс знань



для анлізу та систематизації процесів технологічних виробництв,
серед яких необхідно відмитити курси:
«Теоретичні основи  технологій харчових виробництв»;
«Основи наукових досліджень та технічної творчості»;
«Оптимізація технологічних процесів галузі».

Вказані дисципліни забезпечують отримання спеціалістом
фундаментальних знань для зрозуміння особливостей технологічних
процесів галузі, активізують творчий пошук та дають можливість
засвоїти основи аналізу для вирішення конкретних виробничих задач
в подальший професійній роботі, як фахівця харчової промисловості.

Курс «Теоретичні основи  технологій харчових виробництв»
ставить за мету дати студенту основи фундаментального підходу для
вивчення дисциплін фахової спрямованості, наблизити комплекс
фундаментальних дисциплін, таких як «Процеси і апарати  харчових
виробництв», «Вища математика», «Обладнання технологічних
процесів галузі», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізична і
колоїдна хімія», «Фізика», «Теплотехніка» до конкретних
технологічних процесів галузі

Курс «Основи наукових досліджень» ставить за мету дати
студентам уявлення про напрямки розвитку науки в харчовій
промисловості, дати методичну базу та навички для проведення
студентами науково-дослідної роботи.

Один з розділів який вивчається в цьому курсі забезпечує
освоєння студентами прийомів евристики, методик інтенсифікації
логікоінтуітивного потенціалу, активізації інженерної думки, як
науковця так і фахівця галузі. Одне з практичних занять курсу
присвячено вивченню асоціаційних методів пошуку технічних
рішень.

На базі отриманих знань студенти разом з викладачем
проводять ділову гру по термічній обробці ковбасних виробів з
використанням методу мозгового штурму та синектики.

Перед студентами на першій фазі гри ставиться в загальному
вигляді конкретна проблемна задача і на протязі 45 хв проводиться її
обговорення за правилами мозгового штурму. На другій стадії гри за
отриманими пропозиціями рішеня  технічної проблеми проводиться
їх аналіз  і вибирається оптимальне раціональне рішення. Третя фаза
гри включає підключення до рішення поставленої задачі методу
синектики, за допомогою якого проблема отримує нове бачення і
вирішується на новому рівні.

В процесі гри студенти беруть в ній активну участь, гра
проводиться в коректній формі і дозволяє отримати задоволення від
кінцевого результату.



В якості проблемних задач можливо використовувати інші
конкретні виробничі ситуації та наявні проблеми харчової галузі.

Отриманий досвід при проведенні ділової гри з використанням
методу «Мозговий штурм» використовується для вирішення
технологічних ситуаційних задач в спеціальних курсах за
спеціальностями «Технологі зберігання, консервування та переробки
м‘яса» та «Технологія жирів та жирозамінників».

Курс «Оптимізація технологічних процесів галузі» ставить за
мету систематизацію  студентом всього обсягу вивчаємих ним
спеціальних дисциплін основного курсу, освоєння методології та та
ознайомлення з напрямками оптимізації технологічних процесів
галузі.

 Програмою безперервної комп¢теризації передбачене
включення  використання комп¢ютерної техніки  для тестового
контролю знань студентів, самостійної роботи по засвоєнню
викладаємого в курсі матеріалу, статистичної обробки  результатів
лабораторних досліджень.

Курсом передбачена самостійна робота  з використанням таких
програмних модулів:
1. Знаходження критеріїв якості харчових продуктів. Розрахунок

комплексного показника споживчої вартості (кваліметрична
оцінка).

2.  Задачі оптимізації процесу  технологічної обробки ковбасного,
консервного, м¢ясожирового, олієжирового виробництв.

3.  Побудова  ПФВ технологічних процесів  та рівняння регресії,
визначення його достовірності та адекватності.

4. Ситуаційні задачі оптимізації технологічних процесів галузі.
Весь обсяг роботи по комп¢ютерізації учбового процесу,

покращенню методології викладання спеціальних дисциплін
передбачає підвищення рівня підготовки фахівців, що випускаються
кафедрою і має на меті збільшити їх конкурентноспроможність на
ринку праці, готувати кадри, які зможуть проводити роботу по
розвитку та вдосконаленню роботи підприємств м¢ясопереробної та
олієжирової галузі.


