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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Математика 

2. Біологія. 

3. Хімія.. 

4. Органічна хімія 

5. Фізика  

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Органічна хімія. 

2. Хімія. 

3.Вища математика. 

4. Біологічна хімія та фізіологія харчування. 

5. Технічна мікробіологія. 

6. Харчові технології. 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 Перспективи розвитку технологій харчової промисловості. 

 Системи обслуговування у ресторанному господарстві. 

 Розробка раціонів харчування різних груп населення. 

Вміти: 

 розпізнавати принципи роботи різних видів предприяітій громадського харчування; 

 охарактеризувати структуру, зміст, характер і специфіку майбутньої професійної 

діяльності; 

 показати загальноосвітню школу як галузь майбутньої професійної діяльності: 

використовувати основні форми  навчання у вищому  педагогічному закладі 

освіти; види використовувати основні форми виробничої та технологічної практики; 

мати  уявлення  про  раціональні  форми  і  методи  самостійної  роботи ,  про   роль   

самовиховання   у   формуванні   основ   педагогічної майстерності. 

  

Володіти: 

 Методикою і формами самостійної роботи. 

 Методикою раціонального мислення та дії у рішенні практичних задач спектру 

підготовленості: інтелектуальне, професійне, загальнокультурне, спеціальне. 

 Методами і формами навчання та виробничої практики.. 

 

3.Зміст робочої програми 

 

Модуль 1 

Система освіти в Україні.  

 

 Принципи побудови системи освіти України. 

 Характеристика     основних     типів     навчальних 

 закладів системи освіти. 

 Педагогічна діяльність і особистість педагога. 

 Особливості педагогічної діяльності. 

 Вимоги до особистості учителя. 

 Основні вимоги 

 Вивчення  посадових  обов'язків робітників підприємств харчової  промисловості   та  

громадського харчування. 

 

 

 



Модуль 2 

 

Основи дидактики виробничого навчання. 

 

 Принципи виробничого навчання. 

 Системи і методи виробничого навчання. 

 Уроки виробничого навчання.  

 Планування роботи майстра виробничого навчання. 

 Наукова організація праці майстра виробничого навчання. 

 Комплексне методичне забезпечення виробничого навчання 

 Система методичної роботи у професійно-технічному  навчальному закладі, її зміст і  форми. 

 Впровадження в навчання інноваційних форм і методів навчання. 

 Організація, форми і методи вивчення та впровадження майстрами передового педагогічного 

і виробничого досвіду. 

 Методика створення і використання комплексного методичного забезпечення 

виробничого навчання 

 Ознайомлення    студентів    з    педагогічною    та технологічною практикою студентів. 

 Загальний   огляд   предметів,   які   вивчаються   в даному вузі та участь у науковій 

діяльності. 
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