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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасний розвиток українського суспільства впливає на 

ринок праці, який динамічно розвивається і потребує фахівців робітничих професій 

для різних галузей народного господарства та промисловості. За даними 

Міністерства соціальної політики України, 27,5 % здобувачів освіти надають 

перевагу професіям промисловості, 24,3 % – торгівлі й громадського харчування, 

22,2 % – сільського господарства, 11,3 % – будівництва, 9,9 % – транспорту та 4,8 % 

– житлово-комунального господарства. Держава, прогнозуючи майбутній розвиток 

внутрішнього виробництва, вирішує одну з важливих потреб – забезпечення його 

висококваліфікованими й конкурентоздатними кадрами в галузі харчової 

промисловості. 

Євроінтеграційний напрям руху країни вимагає розширення ринку праці й 

потребує кваліфікованих фахівців саме харчової галузі, що пов’язано із 

розв’язанням актуальних проблем розвитку сучасної системи професійно-технічної 

освіти в галузі харчових технологій шляхом удосконалення освітнього процесу. До 

цього спонукає законодавча база України, а саме Закони України «Про освіту» 

(2017 р.), «Про професійно-технічну освіту» (1998 р., зі змінами в 2018 р.), «Про 

вищу освіту» (2014 р., зі змінами, внесеними 2018 р.) і Концептуальні засади 

розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції у Європейський освітній 

простір (2004 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року 

(2013 р.) тощо. 

Успішне вирішення проблеми підготовки кваліфікованих працівників 

харчової галузі в закладах професійно-технічної освіти (ЗПТО) можливе завдяки 

формуванню нової генерації інженерів-педагогів харчової галузі. 

Проблему підготовки інженерів-педагогів харчового профілю до професійної 

діяльності розглядають науковці з різних позицій, а саме: вдосконалення системи 

професійної підготовки в закладах вищої освіти (В. Андрущенко, О. Біда, І. Зязюн, 

І. Карпюк, О. Коберник, О. Коваленко, Т. Кочубей, С. Сисоєва, С. Совгіра та ін.); 

розкриття особливостей професійної освіти в Україні та за кордоном (І. Бiлецька, 

Н. Коляда та ін.); відбір і структурування змісту підготовки майбутнього інженера-

педагога з урахуванням сучасних вимог до особистості й діяльності інженерно-

педагогічного працівника (І. Андрощук, С. Артюх, В. Бакатанова, С. Батишева, 

Р. Гуревич, О. Кириченко, Н. Ничкало, В. Радкевич, А. Сейтешева, О. Торубара та 

ін.); обґрунтування змісту професійної діяльності інженера-педагога (В. Баталова, 

О. Ганопольський, Е. Зеєр, С. Ткачук та ін.). Науковці довели, що впровадження 

інтерактивних педагогічних технологій при підготовці інженерів-педагогів в 

закладах вищої освіти сприяє розвитку в здобувачів креативності, ініціативності, 

творчості, самостійності та створює умови для суб’єкт-суб’єктної взаємодії під час 

фахової підготовки. 

Окремих аспектів проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО 

торкалися, зокрема процесу професійно-педагогічної підготовки інженера-педагога 

(М. Бивалькевич, Н. Брюхова, Н. Ничкало, В. Радкевич, Л. Тархан та ін.); питань 

удосконалення підготовки майбутнього інженера-педагога харчового профілю в 

закладах вищої освіти (Н. Волкова, Н. Дубова, О. Коваленко, С. Сердюкова та ін.); 
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проблем формування компетентності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю (К. Власенко, Ю. Гвоздецька, І. Дрозіч, Н. Недосєкова, О. Сердюкова, 

І. Філімонова та ін.); проблем використання педагогічних засобів для формування 

професійної компетентності (І. Бех, В. Васенко, Е. Врублевська, Г. Корінна, 

Г. Чирва, С. Ящук та ін.); упровадження педагогічних умов для формування 

санітарно-гігієнічної компетентності (О. Горай, А. Ільченко, А. Сук та ін.). 

Дослідники акцентують увагу на потребі підвищення рівня підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО в закладах вищої освіти. 

Дослідження, присвячені різним аспектам підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю, уможливлюють зробити висновок про те, що 

важливим складником педагогічної діяльності інженерів-педагогів є збереження 

здоров’я вихованців ЗПТО при отриманні освіти в галузі харчових технологій. 

Однак у педагогічній науці залишається недостатньо розробленою проблема 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Аналіз наукової літератури та практики підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО дав змогу виявити такі суперечності між: 

– необхідністю підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО та відсутністю 

системного вивчення цієї проблеми; 

– потребою вищої школи в удосконаленні підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО та недостатньою розробленістю науково-обґрунтованого теоретичного, 

програмно-змістового й методичного забезпечення цього процесу; 

– важливістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО та низьким рівнем 

реальної їх готовності до її здійснення. 

Отже, актуальність проблеми, викликана вищевказаними суперечностями, її 

складність і поліаспектність, недостатня розробленість у теорії й практиці зумовили 

вибір теми дослідження – «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проблему 

досліджено відповідно до основних напрямів та завдань наукової теми кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту «Формування компетентного вчителя в 

умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу» 

(державний реєстраційний номер 0111U007536) та теми «Актуальні проблеми 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі» 

(державний реєстраційний номер 0111U007545) кафедри професійної освіти та 

технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Тему дисертації затвердила вчена рада Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 3 від 31.10.2016 р.). 
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Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної 

освіти. 

Гіпотеза дослідження. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-

технічної освіти буде більш ефективною при дотриманні таких педагогічних умов: 

забезпеченні позитивної мотивації майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-

технічної освіти через оновлення змісту фахових дисциплін на основі впровадження 

міжпредметних зв’язків із відповідним програмно-методичним забезпеченням; 

упровадженні дисциплін вільного вибору із застосуванням інноваційних форм та 

активних методів навчання; використанні потенціалу виробничої практики для 

набуття досвіду формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Відповідно до мети та гіпотези визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати ступінь розробленості проблеми в сучасній педагогічній 

науці, уточнити сутність ключових понять дослідження. 

2. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні готовності 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування в учнів ЗПТО 

санітарно-гігієнічної культури. 

3. Розробити та апробувати структурно-функційну модель підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування в учнів ЗПТО 

санітарно-гігієнічної культури. 

4. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування в учнів 

ЗПТО санітарно-гігієнічної культури. 

Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО. 

Методи дослідження. Для перевірки гіпотези та реалізації поставлених 

завдань дослідження використано такі методи: теоретичні – аналіз та синтез 

наукових джерел, що дало змогу визначити мету, об’єкт, предмет дослідження, 

сформулювати завдання та уточнити сутність понять; моделювання з метою 

розробки структурно-функційної моделі підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО; 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний і контрольний етапи) 

для виявлення результативності експериментальної роботи; статистичні – методи 

математичної статистики (статистична обробка показників, виявлення їхньої 

вірогідності та достовірності), для кількісного та якісного аналізу 

експериментальних даних та визначення достовірності отриманих результатів; 

емпіричні – педагогічне спостереження-дослідження, бесіди, анкетування, 

тестування, опитування з метою виявлення рівнів готовності інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО в 
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професійній діяльності. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну роботу 

проведено на базі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету 

імені Григорія Сковороди, Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  

На різних етапах у дослідженні брали участь 579 здобувачів вищої освіти 

контрольної й експериментальної груп та 27 викладачів закладів вищої освіти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

уперше розроблено структурно-функційну модель підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури в учнів закладів професійно-технічної освіти, яка охоплює такі блоки: 

методологічно-цільовий (мета, підходи, принципи), організаційно-процесуальний 

(етапи, форми, методи, технології, педагогічні умови), контрольно-оцінний 

(критерії, показники, рівні, діагностичний інструментарій, результат); обґрунтовано 

педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО (забезпечення позитивної 

мотивації майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти через 

оновлення змісту фахових дисциплін на основі впровадження міжпредметних 

зв’язків із відповідним програмно-методичним забезпеченням; упровадження 

дисциплін вільного вибору із застосуванням інноваційних форм та активних методів 

навчання; використання потенціалу виробничої практики для набуття досвіду 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО); 

уточнено сутність ключових понять дослідження – «підготовка майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти», «готовність майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО»; визначено критерії (мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний), показники та рівні готовності майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО 

(високий, достатній, середній, низький); 

удосконалено змістове наповнення освітнього процесу підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю «Професійна освіта (Харчові технології)»; 

подальшого розвитку набули наукові знання про санітарно-гігієнічну культуру 

учнів ЗПТО, зміст, форми і методи підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти методики діагностування 

рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО; оновленні змісту дисциплін «Фізіологія 

харчування», «Основи дієтичного та лікувального господарства», «Санітарія та 

гігієна закладів ресторанного господарства», «Методологічні засади професійної 

освіти», «Охорона праці та безпека життєдіяльності» шляхом реалізації 

міжпредметних зв’язків; дисципліни вільного вибору «Санітарно-гігієнічна 
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культура інженера-педагога харчового профілю» з відповідним навчально-

методичним забезпеченням; укладанні методичних рекомендацій для 

цілеспрямованої підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю, що 

забезпечують результативність процесу формування санітарно-гігієнічної культури 

учнів ЗПТО; активізації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю для набуття санітарно-гігієнічних знань та вмінь з метою їх 

застосування для формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Матеріали дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 

закладів вищої освіти при викладанні нормативних навчальних дисциплін та 

дисциплін вільного вибору з підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю; у подальших дослідженнях з теорії та методики професійної освіти. 

Розроблений критеріально-оцінний апарат можна рекомендувати педагогам для 

визначення рівня готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 24/15-820 від 

16.06.2020), Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (довідка № 1140/01 від 17.07.2020), Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (довідка № 23 від 27.05.2020), 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 

Сковороди (довідка № 393 від 07.07.2020). 

Особистий внесок автора. У публікаціях «Періодизація розвитку гігієни в 

контексті формування санітарно-гігієнічних норм для закладів професійно-технічної 

освіти» (у співавторстві з Т. Кочубей, 2018) висвітлені періоди формування 

санітарно-гігієнічної культури з урахуванням загальнолюдського та науково-

технічного розвитку (внесок автора – 62 %); «Теоретичні засади підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до професійної діяльності» (у 

співавторстві з Т. Кочубей, 2018) розкрито основні теоретичні засади підготовки  

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю (внесок автора – 72 %); «Сутність 

поняття «професійна санітарно-гігієнічна компетентність майбутнього інженера-

педагога харчового профілю»» (у співавторстві з Т. Кочубей, 2019) узагальнено 

підходи до визначення поняття «професійна санітарно-гігієнічна компетентність 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю» (внесок автора – 65 %). 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дослідження представлено в доповідях та повідомленнях на науково-

практичних конференціях різного рівня: міжнародних: «Сучасні тенденції розвитку 

освіти й науки в інтердисциплінарному контексті» (Ченстохова – Ужгород – 

Дрогобич, 2018); «Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, 

культурології та дизайну» (Полтава, 2018); «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, 

проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 2018); «Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, 

теорія, досвід, проблеми» (Вінниця, 2018); «Інноваційні наукові дослідження у сфері 

педагогічних та психологічних наук» (Київ, 2019), «Сучасні тенденції розвитку 

освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: діалог культур як чинник 

інтеграції» (Херсон, 2019), «Психологія та педагогіка ХХІ століття: перспективи та 
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пріоритетні напрямки досліджень» (Київ, 2019); «Актуальні питання застосування 

на практиці досягнень сучасної педагогіки та психології» (Харків, 2020); 

всеукраїнських: «Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з 

питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих 

навчальних закладах» (Євпаторія, 2013); «Актуальні проблеми сучасної науки та 

наукових досліджень» (Вінниця, 2014); «Актуальні проблеми професійної та 

технологічної освіти: досвід та перспективи» (Умань, 2015; 2017); «Актуальні 

питання гуманітарних наук» (Дрогобич, 2017); «Формування 

здоров’язбережувальної компетентності сучасної молоді: реалії та перспективи» 

(Полтава, 2017).  

Результати дослідження обговорено на засіданнях кафедр педагогіки та 

освітнього менеджменту і професійної освіти та технологій за профілями 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2016 –

2020). 

Публікації. Основні результати дисертації викладено у 12 публікаціях автора 

(9 ‒ одноосібних), із них: 7 статей відображають основні наукові результати (1 – у 

зарубіжному фаховому виданні), 4 – апробаційного характеру, 1 – додатково 

відображає результати дисертації. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (257 найменувань, з 

них – 5 іноземною мовою), 10 додатків на 37 сторінках. Загальний обсяг роботи 

становить 263 сторінки, з них 189 сторінка – основний текст. Робота містить 

5 рисунків, 12 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок із науковими 

програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет наукового 

пошуку; сформульовано гіпотезу, окреслено комплекс методів дослідження; 

розкрито наукову новизну й практичне значення одержаних результатів; наведено 

відомості про впровадження та особистий внесок автора публікації, вказано 

структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні засади підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури» – 

охарактеризовано ступінь розробленості проблеми в науковій літературі, розкрито 

та уточнено сутність ключових понять дослідження, проаналізовано становлення і 

розвиток санітарно-гігієнічної культури як феномену гармонійної життєдіяльності 

особистості та її сучасний стан, що розкривається через явища та процеси 

формування, збереження та зміцнення здоров’я. 

Підґрунтям для дослідження проблеми підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО стали праці багатьох учених. На основі аналізу наукові праці класифіковано 

за групами. 

До першої групи належать праці, у яких розкрито загальні питання 

вдосконалення системи професійної підготовки в закладах вищої освіти 

(О. Браславська, Є. Зеєр, О. Коваленко, Н. Ничкало та ін.), висвітлено проблему 
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загальної готовності майбутніх інженерів-педагогів у системі вищої освіти 

(В. Луговий, С. Шандрук та ін.). Науковці проаналізували проблеми вдосконалення 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів (накопичення теоретичних знань та 

практичних умінь, творчих здібностей, особливостей професійної діяльності 

інженерів-педагогів).  

До другої групи віднесено праці, у яких досліджено проблеми професійної 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в закладах вищої 

освіти (А. Беляєва, Ю. Гвоздецька, Б. Гершунський, Р. Гуревич, І. Зязюн, 

Е. Калицький, І. Каньковський, М. Козяр, Н. Олейникова, С. Хоменко, 

М. Цирельчук, О. Щербак та ін.), обґрунтовано зміст професійної діяльності 

інженерів-педагогів (В. Баталова, Е. Зеєр, С. Ткачук та ін.), висвітлено професійно-

педагогічну підготовку інженерів-педагогів (М. Бивалькевич, Н. Брюхова, 

Н. Ничкало, В. Радкевич, Л. Тархан та ін.), розкрито питання вдосконалення процесу 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю (Н. Волкова, 

Н. Дубова, О. Коваленко, С. Сердюкова та ін.). Науковці встановили, що професійна 

підготовка майбутніх інженерів-педагогів та їхня готовність до отримання 

теоретичних знань залежить від сформованості в них цілісного уявлення про 

структуру професійної діяльності, що має допомогти їм у майбутній професійній 

діяльності знаходити оптимальний спосіб організації системи професійно-

практичних дій через проєктування, планування, прогнозування та моделювання. 

До третьої групи належать праці, у яких розкрито теоретичні питання 

використання компетентнісного підходу для підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю (Н. Волкова, М. Матушкіна, О. Скібіна, І. Столбова та 

ін.), формування компетентності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

(К. Власенко, Н. Недосєкова, О. Сердюкова, І. Філімонова та ін.), використання 

педагогічних засобів для формування професійної компетентності (І. Бех, 

В. Васенко, Г. Корінна, Г. Чирва, С. Ящук та ін.), формування 

здоров’язбережувальної компетентності особистості (О. Ажиппо, О. Антонова, 

С. Кириленко, В. Підлісна та ін.), зміцнення індивідуального здоров’я шляхом 

дотримання санітарних та гігієнічних норм (С. Виговська, Н. Журавська, 

В. Корнієнко, Н. Коцур, Д. Семенов, І. Ястребцов та ін.), упровадження 

педагогічних умов для формування санітарно-гігієнічної компетентності (О. Горай, 

А. Ільченко, А. Сук та ін.). У працях цієї групи акцентовано увагу на освітньому 

процесі закладів вищої освіти з підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури. 

Наявні дослідження ще не дозволяють належним чином розглянути питання 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, оскільки відсутня модель цієї 

підготовки, яка розкриває сутність і потребу у забезпечені ЗПТО підготовленими в 

санітарно-гігієнічному сенсі інженерами-педагогами харчового профілю.  

Сутність та зміст ключових понять дослідження розкриті на основі аналізу 

таких дефініцій, як: «санітарно-гігієнічна культура» («здоров’я» – Г. Царегородцев, 

П. Плахтіна та ін., «здоровий спосіб життя» – Н. Журавська, О. Мозговий, 

І. Шуліпенко та ін., «гігієна» та «санітарія» – Е. Паркс, О. Соколюк та ін., 

«культура» – С. Виговська, Є. Товстух та ін.); «інженер-педагог харчового профілю» 
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(«інженер-педагог» – І. Бендера, І. Каньковський, Б. Ломова, О. Романовський, 

О. Марковська та ін., «професійна підготовка» – А. Ліненко, С. Ящук та ін., 

«професійна інженерно-педагогічна підготовка» – Ю. Гвоздецька, О. Коваленко та 

ін., «професійна діяльність інженера-педагога» – Т. Кравченко, С. Ткачук, 

І. Філімонова та ін., «харчова галузь» – А. Барабаш, Л. Дейнеко, Л. Євчук та ін.). 

Аналіз цих категорій дав можливість сформулювати ключове поняття 

«підготовка майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО», яке кваліфікуємо як систему цільових, 

змістових, технологічних аспектів інженерно-педагогічної освіти, спрямованих на 

становлення їх професійно-особистісної позиції щодо здоров’язбережувальних 

цінностей, санітарно-гігієнічних знань, умінь, здатностей забезпечувати ефективний 

процес формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. Поняття «готовність 

інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО» трактуємо як цілеспрямовану реалізацію цілей та завдань 

формування санітарно-гігієнічної культуру учнів ЗПТО, які включають активізацію 

мотиваційно-ціннісної сфери, набуття здобувачами санітарно-гігієнічних знань, 

умінь, здатностей здоров’язбережувальної спрямованості для здійснення 

професійної діяльності. 

Проведений історико-педагогічний аналіз становлення й розвитку санітарно-

гігієнічної культури та сучасного стану дозволив детальніше обґрунтувати процес її 

формування як феномена гармонійної життєдіяльності особистості, що 

розкривається через стани, явища і процеси формування, збереження та зміцнення 

здоров’я. Виявлено, що перший етап формування санітарно-гігієнічної культури 

(800 р. до н.е. – 1779 р.) включає праці з гігієни, античні, варварські і християнські 

ідеали збереження здоров’я людини, прагнення відокремлення науки від релігії для 

покращення процесу лікування; другий етап (1780 р. – 1917 р.) – розвитку гігієни –

позначився відкриттям кафедр гігієни, формуванням різних комітетів та комісій з 

гігієнічних питань, що сприяло відокремленню гігієни від інших суміжних наук. На 

третьому етапі (1917 р. – 2019 р.) створено санітарно-гігієнічну законодавчу базу 

для формування санітарно-гігієнічного навчання та виховання молоді, зокрема в 

закладах професійно-технічної освіти з метою формування ефективної системи 

здоров’язбереження. 

У другому розділі – «Діагностика стану готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

закладів професійно-технічної освіти» – здійснено моніторинг готовності 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО; визначено критерії, показники та 

схарактеризовано рівні готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО; висвітлено 

організацію та методику проведення констатувального етапу дослідно-

експериментальної роботи; виявлено рівні готовності майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Аналіз навчальних планів та змісту дисциплін освітньої програми 

«Професійна освіта. Харчові технології» («Фізичне виховання», «Охорона праці та 

безпека життєдіяльності», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Основи 
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здоров’язбереження», «Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства», 

«Фізіологія харчування, основи дієтичного та лікувального господарства» та ін.) 

засвідчив, що їх зміст передбачає вивчення питань санітарно-гігієнічного 

спрямування, проте в ньому відсутні послідовність та цілеспрямованість у 

висвітленні здоров’язбережувального та валеологічного матеріалу.  

Аналіз стану підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО дав змогу виявити певні 

недоліки, а саме: під час підготовки здобувачів вищої освіти харчового профілю 

вивченню питання теорії та методики формування санітарно-гігієнічної культури 

приділяється неналежна увага, яка носить фрагментарний характер; серед форм 

організації освітнього процесу в закладах вищої освіти переважають традиційні 

форми (лекції і практичні заняття) та репродуктивний характер навчання; не 

вироблено єдиної системи формування санітарно-гігієнічної культури у майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю під час практики. 

Проведений констатувальний експеримент засвідчив переважання низького та 

середнього рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО.  

Недоліками, які призвели до такого рівня готовності, є: несформовані 

санітарно-гігієнічні знання про взаємозв’язок між здоров’ям та середовищем, що 

оточує людину; несформоване вміння бережливого ставлення як до власного 

здоров’я, так і до здоров’я тих, хто поряд; слабкий розвиток інтересу та гуманних 

мотивів до збереження власного та здоров’я рідних та близьких. Це зумовлено 

недостатньою увагою до санітарно-гігієнічної культури та процесу підготовки 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО; відсутністю дисциплін вільного вибору, 

спрямованих на формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО тощо. 

На основі аналізу поглядів науковців на професійну готовність майбутніх 

інженерів-педагогів у галузі харчових технологій (І. Філімонової), рекреативної 

культури в майбутніх інженерів-педагогів (Г. Грохової), професійної компетентності 

інженера-педагога закладу вищої освіти (О. Євсюкової), санітарно-гігієнічної 

компетентності (А. Сук) та проведеного моніторингу виокремлено три критерії 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО ‒ мотиваційний, когнітивний та 

діяльнісний.  

Показниками мотиваційного критерію визначено: чітке розуміння місця 

здоров’я в ієрархії цінностей, активності й мотиваційної спрямованості на 

досягнення успіху в професійній діяльності, психічних властивостей і станів 

валеологічно-мотивованої особистості здобувача вищої освіти; когнітивного ‒ 

наявність педагогічних, біологічних, гігієнічних та фізично-гігієнічних знань, знань 

про формування, збереження та зміцнення індивідуального здоров’я особистості; 

прагнення до самоосвіти та орієнтація на реалізацію санітарно-гігієнічної культури 

серед учнів ЗПТО; здатність до самоконтролю та самокорекції в аспекті 

здоров’язбереження; діяльнісного ‒ гностичні, санітарно-гігієнічні, організаційно-

комунікативні та методичні вміння, навички, здатності, професійно-особистісні 

якості. 
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На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО: високий, достатній, середній та низький. 

З метою встановлення реального рівня санітарно-гігієнічної культури в 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю організовано констатувальний 

експеримент, для проведення якого розроблено програму діагностики рівнів 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури, визначено обсяг вибірки, дібрано статистичні 

критерії оцінки результатів експерименту.  

Для діагностики рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО застосовано 

методики за мотиваційним критерієм: адаптовану анкету «Оцінки стану 

сформованості санітарно-гігієнічної компетентності», методику складання 

індивідуальної оздоровчої системи (за О. Мальцевою), методику організації 

власного життя (Р. Бретт); адаптовану анкету «Визначення рівня сформованості 

ціле-мотиваційного компонента», методику самопізнання Л. Іващук, С. Онишкевич; 

когнітивним ‒ ранжування термінів санітарно-гігієнічної культури, анкету для 

визначення ключових та дотичних понять гігієни та санітарії, анкету для визначення 

ключових та дотичних понять, які включає дефініція «санітарно-гігієнічна 

культура»; методику проблемного навчання (Дж. Дьюї), метод екстраполяції, 

опитувальник «Ставлення до методів та засобів, якими формується санітарно-

гігієнічна культура», ранжування переліку засобів та визначення методів, за 

допомогою яких формується санітарно-гігієнічна культура; визначення рівня 

культурологічних знань у здобувачів освіти, адаптовану анкету «Оцінки стану 

сформованості санітарно-гігієнічної компетентності», опитувальник «Визначення 

особливостей та функцій санітарно-гігієнічної культури»; діяльнісним ‒ анкету 

«Визначення рівня сформованості компонентів готовності», моделювання різних 

форм роботи з санітарно-гігієнічної пропаганди; з’ясування сформованості 

особистісних професійно важливих якостей здобувачів освіти, методику психічного 

та духовного зцілення (С. Хохель та О. Хохель), методику І. Томана «Як 

удoсконалювати сaмого сeбе»; методичні рекомендації цілеспрямованого прийняття 

власного здоров’язбереження, тест «Визначення рівня сформованості педагогічної 

рефлексії» (за О. Рукавишніковою), спостереження за власними діями та діями 

інших (перегляд відеоматеріалів), їх аналіз. 

Констатувальний експеримент засвідчив, що рівень готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО в експериментальній і контрольній групах практично майже 

однаковий, у більшості ‒ низький та середній.  

Причинами цього є те, що в навчальних дисциплінах не передбачено вивчення 

тем щодо формування санітарно-гігієнічної компетентності та оволодіння 

методиками зміцнення здоров’я; відсутній цілеспрямований психолого-педагогічний 

вплив на отримання досвіду ведення професійної санітарно-гігієнічної саморегуляції 

і самокорекції; не використовуються санітарно-гігієнічні засоби, форми та методи 

для власного оздоровлення; не розроблено методику формування санітарно-

гігієнічної культури в майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю, 



11 

 

упровадження якої забезпечувало б їхню готовність до здоров’язбережувальної 

діяльності в закладах професійно-технічної освіти. 

У третьому розділі – «Оптимізація процесу підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти» – розроблено структурно-

функційну модель, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО; проаналізовано результати 

дослідно-експериментальної роботи. 

Розроблена структурно-функційна модель підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО є цілісною єдністю взаємозумовлених, взаємопов’язаних і динамічно 

взаємодіючих складників таких блоків: методологічно-цільового (мета (підготовка 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО), підходи (системний, особистісно-орієнтований, 

компетентнісний), принципи (свідомості та активності, системності, послідовності 

та неперервності, цілісності, доцільності та прогностичності)), організаційно-

процесуального (етапи (адаптивно-пізнавальний, компетентнісно-зорієнтований, 

самостійно-результативний), форми (організаційні, методичні, психолого-

педагогічні), методи (бесіди, дискусії, презентації, диспути, екстраполяції, 

проблемні ситуації, перегляд відеоматеріалів, рольова гра, аналіз, синтез, 

моделювання), технології (диференційоване навчання, проблемне навчання, 

модульна, проєктна, ігрова)), контрольно-оцінного (критерії (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний), рівні (високий, достатній, середній, низький), результат 

(підвищення рівня готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО)). Розроблена структурно-

функційна модель подана на рисунку 1. 

Дієвість моделі забезпечувалася педагогічними умовами підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО. 

Реалізація першої педагогічної умови – забезпечення позитивної мотивації 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти через оновлення 

змісту фахових дисциплін на основі впровадження міжпредметних зв’язків із 

відповідним програмно-методичним забезпеченням – передбачала вплив на 

формування мотиваційного критерію і реалізовувалася через створення 

оптимального освітнього процесу шляхом оновлення змісту фахових дисциплін 

«Фізіологія харчування», «Основи дієтичного та лікувального господарства», 

«Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства», «Методологічні засади 

професійної освіти», «Охорона праці та безпека життєдіяльності» темами: «Гігієна 

розумової та трудової роботи молоді», «Громадська гігієна, особиста гігієна та 

гігієна харчування», «Попередження інфекційних захворювань і отруєнь», 

«Запобігання формуванню шкідливих звичок». Педагогічні умови реалізовувались 

через лекції (лекції-візуалізації, лекції-консультації; лекції-бесіди; лекції-дискусії; 

лекції-конференції тощо). 



12 

 

 

 

Рис. 1. Структурно-функційна модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти 

Результат – підвищення рівня готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО 
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Реалізація другої педагогічної умови – впровадження дисциплін вільного 

вибору із застосуванням інноваційних форм та активних методів навчання – 

передбачала оновлення змісту дисципліни вільного вибору «Санітарно-гігієнічна 

культура інженера-педагога харчового профілю» темами: «Організація роботи з 

охорони праці в закладах професійно-технічної освіти», «Планування та виконання 

заходів з безпеки праці в закладах професійно-технічної освіти», «Теоретичні 

основи формування здоров’язберігаючого середовища в закладах професійно-

технічної освіти», «Створення безпечних умов праці в навчальних аудиторіях, 

кабінетах та лабораторіях у закладах професійно-технічної освіти», 

«Характеристика параметрів виробничої санітарії» та ін. Під час реалізації другої 

педагогічної умови застосовано активні методи: рольові та імітаційні ігри, 

моделювання педагогічних ситуацій, кейс-стаді і розв’язання професійно-педагогічних 

задач, робота у групах; ситуаційно-рольові, творчі, організаційно-діяльнісні, імітаційні, 

ділові ігри, ігри-розминки, індивідуальні проєкти; інноваційні форми: методичний 

семінар, семінар-диспут, ігри, дискусії, тренінги. 

Третя педагогічна умова − використання потенціалу виробничої практики для 

набуття досвіду формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти – реалізувалася під час самостійно-результативного 

етапу у ході виробничої практики, в процесі якої практично застосовувалися знання, 

уміння, навички для самостійної, відповідальної та активної здоров’язбережувальної 

діяльності в закладах професійно-технічної освіти, набуті в ході першого та другого 

етапів. Здійснювалася організація та проведення санітарно-гігієнічного супроводу в 

ЗПТО з наступним аналізом отриманого досвіду, розробка та впровадження власних 

проєктів, проведення бесід та демонстрування презентацій на санітарно-гігієнічну 

тематику. Застосовано такі методи: конференція, проєкти, бесіда, рекомендації, 

презентації, доповіді, імпровізація, форми: тренінги, майстер-класи, рольове 

моделювання, інтелектуальний практикум. 

У результаті реалізації педагогічних умов в контрольній групі високий рівень 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО зріс порівняно із констатувальним 

етапом – на 1,0 %; достатній – 2,0 %; середній – 4,4 %; низький зменшився ‒ на 

7,4 %. В експериментальній групі високий рівень зріс на 25,5 %; достатній – 16,2 %; 

середній зменшився на 14,8 %; низький – 26,9 %. У загальному різниця за високим 

рівнем готовності до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО в 

здобувачів контрольної та експериментальної груп за результатами дослідно-

експериментальної роботи склала – 24,5 %, достатнім – 11,4 %; середнім – 25,9 %, 

низьким – 10,0 %.  

Динаміку рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО показано в табл. 1.  

Для визначення статистичної достовірності середні значення рівнів готовності 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО в контрольній і експериментальній групах 

обчислювали за t-критерієм Стьюдента. Для перевірки вірогідності одержаних 

результатів використовували критерій Пірсона χ2 (хі-квадрат). 
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Таблиця 1 

Динаміка рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО (за результатами 

констатувального та формувального експериментів) 

Рівні 

Констату- 

вальний 

експеримент 

Форму-

вальний 

експеримент 

Приріст 

Констату- 

вальний 

експеримент 

Форму-

вальний 

експеримент 

Приріст 

КГ ЕГ 
Високий 10 (3,4%) 13 (4,4%) 1,0 10 (3,4%) 82 (28,9%) 25,5 

Достатній 31(10,5%) 37(12,5%) 2,0 22 (7,7%) 68 (23,9%) 16,2 

Середній 161(54,6%) 174(59,0%) 4,4 136(47,9%) 94 (33,1%) –14,8 

Низький 93 (31,5%) 71 (24,1%) –7,4 116 (41,0%) 40 (14,1%) –26,9 

Отримані результати формувального етапу експерименту доводять, що 

готовність майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО за усіма критеріями в контрольній групі 

знаходиться переважно на середньому рівні, експериментальній – достатньому та 

високому. За результатами констатувального та формувального етапів 

експериментальної роботи виявлено зміну рівнів готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО у здобувачів експериментальної групи із низького та середнього на достатній 

та високий, у контрольній – із низького та середнього переважно на середній. 

Результати проведеної експериментальної роботи демонструють позитивну 

динаміку рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, забезпечену реалізацією 

педагогічних умов, та вказують на значні позитивні зміни в рівнях її готовності в 

експериментальній групі. 

Отже, завдання, поставлені в дослідженні, вирішені, висунута гіпотеза 

доведена, мета дослідження досягнута. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні узагальнено теорію та запропоновано новий 

підхід до вирішення актуальної проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. Це 

дозволило розробити та апробувати структурно-функційну модель забезпечення 

освітнього процесу, обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні 

умови професійної підготовки майбутнього інженера-педагога харчового профілю 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

1. Аналіз наукової літератури із проблеми підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю в закладах вищої освіти до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО засвідчив, що значну частину праць присвячено 

окремим питанням i напрямам організації освітнього процесу, зокрема, професійній 

підготовці, інженерно-педагогічній освіті, підготовці висококваліфікованих 

інженерно-педагогічних кадрів, покращенню якості та підвищенню ефективності 

підготовки інженерів-педагогів у системі вищої освіти, діяльності інженера-

педагога, формуванню у нього здоров’язбережувальної компетентності тощо. Проте, 

наявні дослідження ще не дозволяють належним чином розглянути питання 
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підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, оскільки відсутня модель цієї 

підготовки, яка розкриває сутність і потребу у забезпечені школи підготовленими в 

санітарно-гігієнічному сенсі вчителями.  

Опрацювання наукової літератури дає змогу охарактеризувати поняття 

«підготовка майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО» як систему цільових, змістових, 

технологічних аспектів інженерно-педагогічної освіти, спрямованих на становлення 

їх професійно-особистісної позиції щодо здоров’язбережувальних цінностей, 

санітарно-гігієнічних знань, умінь, здатностей забезпечувати ефективний процес 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. Поняття «готовність 

інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО» трактуємо як цілеспрямовану реалізацію цілей та завдань 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО, які включають активізацію 

мотиваційно-ціннісної сфери набуття здобувачами санітарно-гігієнічних знань, 

умінь, здатностей здоров’язбережувальної спрямованості для професійної 

діяльності. 

2. Визначено критерії готовності майбутнього інженера-педагога харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО з відповідними 

показниками: мотиваційний (чітке розуміння місця здоров’я в ієрархії цінностей, 

активності й мотиваційної спрямованості на досягнення успіху в професійній 

діяльності, психічних властивостей і станів валеологічно-мотивованої особистості 

здобувача вищої освіти); когнітивний (наявність педагогічних, біологічних, 

гігієнічних та фізично-гігієнічних знань, знань про формування, збереження та 

зміцнення індивідуального здоров’я особистості; прагнення до самоосвіти та 

орієнтація на реалізацію санітарно-гігієнічної культури серед учнів ЗПТО; здатність 

до самоконтролю та самокорекції в аспекті здоров’язбереження); діяльнісний 

(гностичні, санітарно-гігієнічні, організаційно-комунікативні та методичні вміння, 

навички, здатності, професійно-особистісні якості). На основі визначених критеріїв 

та показників охарактеризовано рівні готовності майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО: 

високий, достатній, середній, низький.  

Для розроблення моделі та обґрунтування педагогічних умов підготовки 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО проведено констатувальний експеримент, 

результати якого засвідчили переважання низького та середнього рівнів її 

готовності. 

3. Розроблено та апробовано структурно-функційну модель підготовки 

майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО, що має такі блоки: методологічно-цільовий (мета, 

підходи, принципи), організаційно-процесуальний (етапи, форми, методи, 

технології), контрольно-оцінний (критерії, показники, рівні, діагностичний 

інструментарій, результат). 

4. Визначено й зреалізовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 
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культури учнів ЗПТО: забезпечення позитивної мотивації майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО через оновлення змісту фахових дисциплін на основі впровадження 

міжпредметних зв’язків із відповідним програмно-методичним забезпеченням; 

упровадження дисципліни вільного вибору із застосуванням інноваційних форм та 

активних методів навчання; використання потенціалу виробничої практики для 

набуття досвіду формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Реалізація першої педагогічної умови передбачала вплив на формування 

мотиваційного критерію через створення оптимального освітнього процесу шляхом 

оновлення змісту фахових дисциплін «Фізіологія харчування», «Основи дієтичного 

та лікувального господарства», «Санітарія та гігієна закладів ресторанного 

господарства», «Методологічні засади професійної освіти», «Охорона праці та 

безпека життєдіяльності» темами: «Гігієна розумової та трудової роботи молоді», 

«Громадська гігієна, особиста гігієна та гігієна харчування», «Попередження 

інфекційних захворювань і отруєнь», «Запобігання формуванню шкідливих звичок». 

Реалізація відбувалась через лекції (лекції-візуалізації, лекції-консультації; лекції-

бесіди; лекції-дискусії; лекції-конференції тощо). 

Друга педагогічна умова реалізовувалось через оновлення змісту дисципліни 

вільного вибору «Санітарно-гігієнічна культура інженера-педагога харчового 

профілю» темами: «Організація роботи з охорони праці в закладах професійно-

технічної освіти», «Планування та виконання заходів з безпеки праці в закладах 

професійно-технічної освіти», «Теоретичні основи формування 

здоров’язберігаючого середовища в закладах професійно-технічної освіти», 

«Створення безпечних умов праці в навчальних аудиторіях, кабінетах та 

лабораторіях у закладах професійно-технічної освіти», «Характеристика параметрів 

виробничої санітарії» та ін. Для її реалізації застосовано такі активні методи: рольові 

та імітаційні ігри, моделювання педагогічних ситуацій, кейс-стаді і розв’язання 

професійно-педагогічних задач, робота в групах; ситуаційно-рольові, творчі, 

організаційно-діяльнісні, імітаційні, ділові ігри, ігри-розминки, індивідуальні проекти; 

інноваційні форми: методичний семінар, семінар-диспут, ігри, дискусії, тренінги. 

Третю педагогічну умову було реалізовано під час самостійно-

результативного етапу у ході виробничої практики, в процесі якої практично 

застосовувалися знання, уміння, навички для самостійної, відповідальної та активної 

здоров’язбережувальної діяльності в закладах професійно-технічної освіти, набуті в 

ході першого та другого етапів. Здійснювалася організація та проведення санітарно-

гігієнічного супроводу в ЗПТО з наступним аналізом отриманого досвіду, розробка 

та впровадження власних проєктів, проведення бесід та демонстрування презентацій 

на санітарно-гігієнічну тематику. Застосовано такі методи: конференція, проєкти, 

бесіда, рекомендації, презентації, доповіді, імпровізація, форми: тренінги, майстер-

класи, рольове моделювання, інтелектуальний практикум. 

Ефективність педагогічних умов доведена результатами формувального 

експерименту: в експериментальної групи виявились більш високі показники рівнів 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО порівняно з контрольною (в 

експериментальній групі високий рівень збільшився порівняно із констатувальним 
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етапом на 25,5 %; достатній – на 16,2 %; середній зменшився на 14,8 %; низький – 

на 26,9 %; у контрольній групі високий рівень зріс на 1 %; достатній – на 2 %; 

середній – 4,4 %; низький зменшився на 7,4 %. Різниця за високим рівнем готовності 

до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО в здобувачів контрольної 

та експериментальної груп за результатами дослідно-експериментальної роботи 

склала – 24,5 %, достатнім – 11,4 %; середнім – 25,9 %, низьким – 10,0 %.  

За результатами констатувального та формувального етапів 

експериментальної роботи виявлено зміну рівнів готовності майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО у здобувачів експериментальної групи із низького та середнього на достатній 

та високий, у контрольній – із низького та середнього переважно на середній. 

Результати дослідження свідчать про динамічні позитивні зміни в рівнях 

готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО під час підготовки експериментальних 

груп під впливом запропонованих нововведень. 

Дослідження не вичерпує всіх аспектів заявленої проблеми. Подальших 

наукових розробок потребує проблема використання позааудиторної роботи у 

професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів до такої педагогічної 

діяльності. Зважаючи на актуальність досліджуваної теми, рекомендовано закладам 

вищої освіти запровадити в систему професійної підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю навчальну дисципліну «Санітарно-гігієнічна 

готовність інженера-педагога харчового профілю» з метою повноцінного оволодіння 

санітарно-гігієнічними знаннями, уміннями, навичками та цінностями для 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 
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завдання підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної 

освіти. Охарактеризовано стан розробленості проблеми, розкрито та уточнено 

сутність ключових понять дослідження, здійснено історико-педагогічний та 

сучасний аналіз становлення і розвитку санітарно-гігієнічної культури. Здійснено 

моніторинг готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної 

освіти, визначено критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний), показники та 

схарактеризовані рівні (високий, достатній, середній, низький).  

Розроблено структурно-функційну модель, теоретично обґрунтовано й 

експериментально перевірено педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-

педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

закладів професійно-технічної освіти та проаналізовано результати дослідно-

експериментальної роботи.  

Ключові слова: готовність, підготовка, компетентність, санітарно-гігієнічна 

культура інженерів-педагогів харчового профілю, інженер-педагог харчового 

профілю, модель, педагогічні умови, форми, методи. 

 

Liulchenko V.G. The training of the future engineer-pedagogues of the food profile 

in formation the healthy lifestyle of young people in vocational education institutions. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on obtaining the degree of a candidate of pedagogical sciences on a 

specialty 13.00.04 «Theory and methods of vocational education». – Uman State 

Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Unman, 2021. 

The dissertation is devoted to the actual problem of training future engineer-

pedagogues of food profile in the formation of sanitary and hygienic culture of students in 

vocational education institutions. The dissertation presents the results of theoretical 

generalisation and solution of the problem of training the future engineer-pedagogues of 

food profile in the formation of sanitary and hygienic culture of students in vocational 

education institutions. 

The relevance of the theme was proved, the state of its development was analysed. 

The nature of the notions «the training of the future engineer-pedagogues of the food 

profile  in formation the healthy lifestyle of young people in vocational education 

institutions» and «the readiness of the engineer-pedagogue of food profile to form the 

sanitary and hygienic culture of students in vocational education institutions» were 

specified. It was carried out the historical-pedagogical and modern analysis of formation 

and development of sanitary-hygienic culture as a phenomenon of harmonious life of 

personality which is revealed through states, phenomena and processes of formation, 

preservation and strengthening of health. It was monitored the readiness of future 

engineer-pedagogues of food profile for the formation of sanitary and hygienic culture of 

students of vocational education institutions, which included an analysis of the training 

state and an experiment. 

There were defined the readiness criteria of future engineer-pedagogues of food 

profile for the formation of sanitary and hygienic culture of students of vocational 

education institutions and its indicators: (clear definition of the place of health in the 
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hierarchy of values, activity and motivational focus on success in professional activities, 

characteristics of mental properties and states of valeologically motivated personality of 

higher education seekers); cognitive (pedagogical, biological and hygienic knowledges, 

motives for obtaining professional-pedagogical and health-preserving knowledges; desire 

for self-education and its orientation on the realisation of sanitary and hygienic culture 

among students in terms of the vocational education institutions, the presence of the 

cognitive activity in health theory, and, in accordance with that, the knowledges system 

about formation, maintaining and strengthening the individual health; the ability to self-

control and self-correction in the aspect of health protection of applicants for higher 

education); activity (gnostic, sanitary-hygienic, organisational-communicative and 

methodical skills, abilities, professional and personal qualities). Based on the defined 

criteria and indicators, the levels of readiness of future engineer-pedagogues of food 

profile to the formation of sanitary and hygienic culture of students in vocational 

education institutions were characterised: high, sufficient, medium, low.  

The pedagogical conditions of training the future engineer-pedagogues of food 

profile in the formation of sanitary and hygienic culture of students in vocational education 

institutions were justified for the first time in the dissertation (providing the positive 

motivation of the future engineer-pedagogues of food profile to the formation of sanitary 

and hygienic culture of students in vocational education institutions through the content 

updating of the professional disciplines based on the introduction of interdisciplinary links 

with the relevant program and methodological support; introduction of the subject of free 

choice with the use of innovative forms and active teaching methods; using the potential of 

industrial practice to gain experience in the sanitary and hygienic culture formation among 

the students of the vocational education institutions). 

The structural and functional model of training the future engineer-pedagogues of 

food profile to the formation of sanitary and hygienic culture of students in vocational 

education institutions is developed and tested in the educational process, which contain 

such blocks and their components as: methodological and target (purpose, approaches, 

principles), organisational and procedural (stages, forms, methods and technologies), 

control and evaluation (criteria, indicators, levels, the obtained result), which indicate the 

peculiarities of training of the future engineer-pedagogues of food profile to the formation 

of sanitary and hygienic culture of students in vocational education institutions during the 

educational process in higher education institutions. 

The effectiveness of pedagogical conditions was proved by the results of the 

formative experiment: the students of the experimental group showed higher readiness 

level of the future engineer-pedagogues of food profile to the formation of sanitary and 

hygienic culture of students in vocational education institutions in comparison with the 

control group. 

Keywords: readiness, training, competence, sanitary and hygienic culture of 

engineer-pedagogues of food profile, engineer-pedagogue of food profile, model, 

pedagogical conditions, forms, methods. 
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