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http://na.kspu.edu/index.php/na/article/view/581
5. Гасюк О.М. Вплив монооксиду карбону на
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1. Загальна інформація
Повна назва закладу Херсонський державний університет
вищої освіти та Факультет бізнесу і права / Кафедра готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу
структурного
Факультет біології, географії і екології / кафедра біології людини та
підрозділу
імунології
Офіційна
назва Організація харчування дітей в ЗДО та ЗЗСО відповідно до
сертифікатної
принципів системи HACCP
програми
Обсяг сертифікатної 2 кредити / 60 годин
програми
Тривалість
Короткострокова
сертифікатної
програми
Передумови
Наявність повної загальної середньої освіти
Мова(и) викладання Українська
Термін
дії 5 років (із оновленням один раз на два роки)
сертифікатної
програми
Інтернет-адреса
на офіційному сайті Університету. кафедра готельно-ресторанного
постійного
та туристичного бізнесу
розміщення опису
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/ChairGenengineerTraining/op.aspx
сертифікатної
програми
2. Мета сертифікатної програми
Формування світоглядних основ та компетенцій з організації харчування дітей у
закладах освіти відповідно до принципів системи HACCP та плану заходів з реформування
системи харчування закладів освіти різного рівня.
3. Характеристика сертифікатної програми
Предметна область Міждисциплінарна:
(галузь
знань, 01 Освіта (011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта;
013 Початкова освіта; 014 Середня освіта; 015 Професійна освіта;
спеціальність)
016 Спеціальна освіта).
07 Управління та адміністрування (073 Менеджмент; 074 Публічне
управління та адміністрування);
18 Виробництво та технології (181 Харчові технології)
24 Сфера обслуговування (241 Готельно-ресторанна справа;
242 Туризм)
Орієнтація
Прикладна
Сертифікатна програма орієнтована на осіб, які займають посади
сертифікатної
голів територіальних громад; керівників управлінь освіти ОТГ;
програми
керівників закладів освіти різних рівнів; керівників дитячих
оздоровчих закладів; відповідальних за організацію харчування
дітей; відповідальних за проведення тендерів для закупівлі
продуктів та сировини; операторів обліку харчової продукції;
кухарів; представників батьківських комітетів; медичних
працівників; членів та керівників груп HACCP; здобувачів вищої
освіти
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Основний фокус
сертифікатної
програми та
спеціалізації

Систематизація основних теоретичних, практичних і законодавчих
засад організації харчування здобувачів освіти у закладах
дошкільної та загальної середньої освіти, необхідних для
виконання адміністрацією закладів, педагогічними працівниками,
працівниками харчоблоків своїх професійних обов’язків із
забезпечення здорового харчування учнів та вихованців задля
збереження здоров’я та профілактики хронічних захворювань.
Ключові слова: система HACCP; культура здорового харчування;
харчовий раціон, профілактика захворювань, норми харчування,
бракераж, законодавчо-правове регулювання харчування у закладах
освіти, санітарні вимоги до харчоблоків, перспективне меню,
технологія страв.
Особливості
Програма має прикладний характер. Відповідає сучасному тренду
програми
щодо здорового харчування та здорового способу життя.
Узгоджується з Планом заходів з реформування системи шкільного
харчування та принципами системи HACCP.
4. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
до Керівники закладів освіти, вчителі біології та основ здоров’я
працевлаштування
Може бути зарахована у якості підвищення кваліфікації для
працівників в галузі освіти.
Подальше навчання Не застосовано
5. Викладання та оцінювання
Викладання
та Лекції та практичні роботи у спеціалізованих аудиторіях ХДУ,
навчання
Лабораторії ресторанних технологій та Молекулярній лабораторії.
В межах аудиторної та самостійної роботи застосовуються
інтерактивні методи навчання (комбінування лекцій, практичних
занять із використанням кейс-методів, ділових ігор, ситуаційних
завдань і елементів тренінгів), самонавчання.
Можлива
змішана
форма
навчання
із
застосуванням
відеоконференцій.
До проведення занять залучаються практики та керівники закладів
освіти, які працюють відповідно до НАССР.
Оцінювання
Оцінювання практичних завдань та завдань для самостійної роботи
здійснюється за накопичувальною системою відповідно до Порядку
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ХДУ.
У кінці курсу кожен учасник складає підсумковий тест.
6. Програмні компетентності
Інтегральна
Формування компетентностей задля засвоєння та ефективного
компетентність
використання у професійній діяльності сучасних, науковообґрунтованих методик щодо забезпечення потреб учасників
освітнього процесу у здоровому харчування харчуванні.
Загальні
ЗK 1. Здатність організовувати харчування у закладах освіти
компетентності (ЗК) різного рівня згідно сучасних вимог.
ЗK2. Здатність до відповідальних, свідомих, ефективних дій щодо
реагування на недосконалість організації харчування з метою
профілактики хронічних захворювань.
ЗK3. Здатність мотивувати людей до освоєння та застосування
сучасних, науково обґрунтованих методик щодо забезпечення
харчування у закладах освіти та у побуті.

7
Фахові
компетентності
спеціальності (ФК)

ФК 1. Здатність до застосування сучасних наукових підходів до
побудови фізіологічно повноцінного харчового раціону та режиму
харчування дитини.
ФК 2. Здатність до ефективного використання зарубіжного досвіду
та сучасної законодавчої бази України в сфері організації
харчування у закладах освіти, зокрема, у відповідності до
принципів системи HACCP.
ФК 3. Здатність до впровадження у практику їдальнь закладів
освіти перспективного меню згідно відповідних нормативноправових актів.
7. Програмні результати навчання
Програмні
ПРН 1. Оволодіння системою знань про фізіологічно збалансоване
результати навчання харчування та важливість його організації у закладах освіти.
(ПРН)
ПРН 2. Отримання сучасних відомостей про нормативно-правову
базу організації харчування у закладах освіти України та вміння їх
застосовувати у професійній діяльності.
ПРН 3. Отримання теоретичних відомостей та практичних навичок
розробки прогресивного меню та запровадження його у практику
роботи їдалень закладів освіти.
ПРН 4. Оволодіння практичними навичками щодо виконання норм
харчування у закладах освіти (картотека страв, журнал бракеражу
готової продукції).
ПРН 5. Оволодіння відомостями з розробки та застосування
асортименту та технології страв та напоїв для закладів освіти згідно
останніх здобутків нутриціології.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове
Залучення експертів у галузі громадського харчування, керівників
забезпечення
закладів освіти
МатеріальноОбладнання лабораторії ресторанних технологій та молекулярній
технічне
лабораторії.
забезпечення
Інформаційне та
навчальноЗастосування навчальної платформи KSU Online
методичне
забезпечення
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Перелік компонент сертифікатної програми
Код н/д

1
ЗМ 1.
ЗМ 2.
ЗМ 3.

Складові частини сертифікатної програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові роботи,
кредитів /
практики, атестація слухачів)
години
2
3
Змістові модулі сертифікатної програми
Сучасні наукові підходи до організації
16
харчування дитини
Правові засади організації харчування у закладах
22
освіти України
Складання перспективного меню та надання
методичних рекомендацій щодо його
22
впровадження відповідно до принципів системи
HACCP

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ

60

Форма
підсумкового
контролю
4
поточне
оцінювання
поточне
оцінювання
поточне
оцінювання
підсумковий
тест

Структурно-логічна схема сертифікатної програми
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