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ППРРООББЛЛЕЕММИИ  ФФООРРММУУВВААННННЯЯ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ  ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТІІ  
ФФААХХІІВВЦЦІІВВ  ГГООТТЕЕЛЛЬЬННОО--РРЕЕССТТООРРААННННООЇЇ  ССППРРААВВИИ::  
ППООГГЛЛЯЯДД  РРООББООТТООДДААВВЦЦЯЯ  ТТАА  ВВИИППУУССККННИИККАА  

У статті розкриваються проблеми формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців готельно-ресторанної справи. 

Ключові слова: компетентність, випускник, фахівець готельно-ресторанної справи, 
роботодавець, європейська освіта, транс’європейська програма взаємообмінів. 

Проблема розриву у знаннях і навиках, які отримують випускники вищих навчальних 
закладах (ВНЗ) та професійними компетентностями, що висувають роботодавці – це 
завдання професійного формування фахівця готельно-ресторанної справи.  

За даними великих мереж готельно-ресторанного бізнесу лише 10% випускників ВНЗ, 
що звертаються до них по працевлаштуванню, успішно проходять кваліфікаційний відбір і 
працевлаштовуються на посади з можливістю подальшого кар’єрного росту.  

Причин у такої ситуації декілька: 
– вакансії існують, але так само існує брак навичок і низька здатність випускників до 

працевлаштування; 
– глибока економічна криза та високий рівень безробіття серед молоді; 
– зростаючі вимоги до висококваліфікованої роботи; 
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– глобальне конкурентне змагання за таланти: інтернаціоналізація освіти; 
– надзвичайне розширення пропозицій щодо навчання; взаємодоповнюваність між 

офіційним, інформальним і неформальним навчанням; 
– потреба в тісніших зв’язках зі світовим ринком праці [9].  
Таким чином, у системі реалізації якісної професійної освіти проблема формування 

фахової компетентності майбутнього випускника набула останнім часом вкрай актуального 
характеру й постала однією з ключових. 

Наразі цілком адекватна модель фахівця у будь-якій сфері діяльності є не 
кваліфікаційною, а компетентнісною.  

Поняття “компетентність” з’явилося в педагогічній літературі порівняно недавно і не є 
на сьогодні досить дослідженим. Різні джерела, дають по-різному визначення 
компетентності.  

Наприклад, в одному з ресурсів [6] дається таке визначення: компетентність � 
володіння знаннями, вміннями, навичками, що включають його особистісне ставлення до 
предмета діяльності.  

Оксфордський Словник англійської мови пояснює: competence – “компетенція” � 
здібність робити щось успішно або ефективно [10]. Ототожнює і поняття “компетентність” 
вільна енциклопедія “Вікіпедія” [4], де вказано, що “компетентність” у перекладі з 
латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та 
досвід. 

Компетентність також визначається як набута у процесі навчання інтегрована здатність 
особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно 
реалізовуватися на практиці. 

У Законі України “Про вищу освіту” зазначено, що вища освіта це сукупність 
систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 
компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній 
галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, 
ніж рівень повної загальної середньої освіти [7]. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів 
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 
яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну 
діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти [7]. 

Проблеми становлення професійної компетентності у сфері готельно-ресторанного 
бізнесу за кордоном досліджували ще у 90-х роках De Chabert, J. і Taylor, M. (1995 р.) [2], 
Aaker, D. A. (1989 р.) [1], Jacqueline M. de Chabert (1998 р.) [3] та інші, а сьогодні  це питання 
знаходиться в епіцентрі, тому що воно розкриває якісно нові перспективи розуміння 
компетентнісної моделі фахівця.  

Одним із важливих положень Болонського процесу є орієнтація вищих навчальних 
закладів на кінцевий результат: знання і уміння випускників повинні бути застосовані і 
практично використані на користь усієї Європи [5].  

Отже, на основі вище зазначеного можна зробити висновок, що вища освіта повинна 
забезпечити підготовку фахівця не лише з високим рівнем теоретичних знань але і з 
відмінним вмінням інтегрувати отримані знання у професійній діяльності.  

Метою статті є обґрунтування формування професійної компетентності фахівців 
готельно-ресторанної справи, опанування випускниками системи умінь та набуття 
відповідних компетенцій, які дозволять вирішувати типові задачі діяльності під час 
здійснення певних функцій відповідно до посад, які можуть обіймати випускники вищого 
навчального закладу. 

Міжнародні організації, що нині працюють у сфері освіти, останнім часом вивчають 
проблеми, що пов’язані з появою компетентнісно орієнтованої освіти, серед яких ЮНЕСКО, 
ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Міжнародний департамент стандартів.  

Відтак, між країнами Європейського Союзу і країнами-партнерами в галузі вищої 
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освіти була створена схема співпраці, так звана, програма “ТЕМПУС” (TEMPUS) – 
транс’європейська програма взаємообмінів між університетами (Trans-European Mobility 
Programme for University Studies, TEMPUS), в рамках якої Україна є країною-партнером 
програми ERASMUS+ (2014–2020 рр.), що підтримує проекти, партнерство, заходи і 
мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту. Зокрема, однією з цілей програми є 
створення компетентнісно орієнтованої освіти, розроблення освітньо-кваліфікаційних 
характеристик нового типу.  

У ході експериментального опитування потенційних роботодавців та випускників 
вищих навчальних закладів було з’ясовано: особливо гостро проблема правильного 
професійного становлення стоїть перед кожною молодою людиною, коли формуються їх 
орієнтири на майбутню професійну діяльність. На цьому життєвому етапі важливо 
проводити кваліфіковану, фахову довузівську профорієнтаційну роботу серед 
старшокласників. Це може бути також профільне навчання у класах ліцеїв за певними 
напрямами: економічний, технологічний, гуманітарний тощо. Студенти-першокурсники 
потребують особливої підтримки і кваліфікованої допомоги викладачів вузу щодо їх 
професійного вибору.  

В експерименті приймали участь випускники напряму підготовки 6.140101 “Готельно-
ресторанна справа”, викладацький склад, що забезпечував їх підготовку, провідні фахівці 
мережі закладів готельно-ресторанного бізнесу “ХХІ вік”.  

Аналіз професорсько-викладацького складу, який здійснював фахову підготовку 
студентів та викладав дисципліни професійної та практичної підготовки, показав результати, 
що зображені на рис. 1. 

5%

15%

80%

взагалі жодного дня не працювали у готельно-ресторанному бізнесі, але готують фахівців. 

мали досвід роботи у закладах ресторанного господарства або у засобах розміщення

викладають дисципліни одночасно практикуючи у  готельно-ресторанному бізнесі  

Рис. 1. Результат опитування професорсько-викладацького складу 

Опитування випускників показало наступний результат (рис. 2). 
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Рис. 2. Результати опитування випускників 2012–2013 н.р. спеціальності 6.140101 
“Готельно-ресторанна справа” 

У ході співпраці з провідними фахівцями мережі закладів готельно-ресторанного 
бізнесу “ХХІ вік” було з’ясовано: виробничий склад персоналу на 40% сформований з 
випускників вищих професійних училищ, які займають посади кухаря, помічника кухаря, 
кондитера та інші, 60% � з вищою освітою, але термін їх стажування подвоювався в ході 
підготовки та, іноді, вимагав перекваліфікації. 20% персоналу мають вищу освіту в сфері 
галузі і не потребують додаткового навчання при працевлаштуванні та займають посади 
технолога, завідувача складом, логіста, адміністратора, завідувача виробництвом (для 
отримання посади пропрацювали на підприємстві від 5 років, проявляють професійну 
мобільність).  

Таким чином, професійне становлення – багаторівневий процес, що складається з 
чотирьох основних стадій: 

– виникнення професійних намірів і вступ в професійний заклад; 
– репродуктивне засвоєння професійних знань, вмінь, навичок; 
– професійна адаптація; 
– реалізація особистості в праці. 
Перехід до кожної наступної стадії закладається під час попередньої і супроводжується 

виникненням ряду протиріч і нерідко навіть кризисних явищ. Труднощів можна уникнути, 
якщо готовність особистості, що навчається, перейти до наступної стадії професіонального 
становлення буде закладено в ході попередньої. 

Зміст навчання випливає, головним чином, з характеристики професійної кваліфікації 
фахівця. З урахуванням його підготовки для майбутнього необхідно озброювати майбутніх 
фахівців більш багатими фундаментальними знаннями з певної спеціальності. З іншого боку, 
важливо формувати у випускників потребу в постійній самоосвіті, активну життєву позицію 
(творчу, професійну, суспільну). Це відповідає презентативній і прогностичній моделі 
діяльності фахівця.  

Презентативна модель є комплексом професійних, емоційно-вольових, типових 
якостей, якими повинен володіти фахівець і створюється на основі його посадових обов’язків 
і функцій. Прогностичну модель отримують на основі презентативної і враховують 
перспективи розвитку даної галузі виробництва [8].  

Модель фахівця має враховувати перспективи й тенденції розвитку науково-технічного 
прогресу, бути спрямованою на перспективу та випереджати розвиток даної галузі 
діяльності. 

Досліджуючи проблеми професійного навчання вищих керівних кадрів у різних країнах 
світу, Г. В. Єльникова [11] вказує на існуючий досвід у зарубіжних закладах освіти з 
підготовки високопрофесійних фахівців згідно з розробленою моделлю професійної 



Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

 120

компетентності. Така модель відображає “ідеальний образ” працівника. Ії складовими є: 
сукупність знань, умінь і навичок; відносини і форми поведінки, які можна споглядати й 
оцінювати. 

Основою для оновлення змісту освіти має стати освітньо-кваліфікаційна 
характеристика, яка відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням 
аналізу професійної діяльності й вимог до змісту освіти й навчання з боку держави та 
окремих роботодавців.   

Висновки. З вище зазначеного можна зробити висновок, що в процесі професійної 
підготовки фахівця готельно-ресторанної справи варто формувати виробничо-технологічну, 
організаційно-управлінську та соціально-комунікативну компетентності.  

Виробничо-технологічна компетентність – теоретична та практична підготовленість 
фахівця до планування технологічних процесів надання готельних та ресторанних послуг, 
спроможність інтеграції знань у нових ситуаціях, використання досвіду інших, володіння 
способами впровадження власних технічних та технологічних розробок у виробничий 
процес, володіння інформаційними технологіями. 

Організаційно-управлінська компетентність – теоретична та практична підготовленість 
фахівця до раціональної організації служб та підрозділів підприємства готельно-
ресторанного господарства та керування їх діяльністю.  

Соціально-комунікативну компетентність – теоретична та практична підготовленість 
фахівця до взаєморозуміння та взаємодії у комунікації та стосунках, здатність до 
обговорення та прийняття спільних рішень, суміщення власних інтересів та потреб 
підприємства і суспільства, здатність до постійного підвищення освітнього рівня, 
відповідальності за власні вчинки, професійна мобільність, творчий підхід до роботи з 
колективом. 
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В статье раскрываются проблемы формирования профессиональной компетентности 
будущих специалистов гостинично-ресторанного дела. 
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  УУММООВВИИ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  ММААЙЙББУУТТННЬЬООГГОО  ВВЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  
ДДОО  ООССООББЛЛИИВВООССТТЕЕЙЙ  ННААВВЧЧААННННЯЯ  УУЧЧННІІВВ  ССІІЛЛЬЬССЬЬККООЇЇ  ШШККООЛЛИИ  

У статті розглянуто педагогічні  умови удосконалення підготовки майбутніх вчителів 
технології до особливостей викладання в сільській школі. 

Ключові слова: педагогічні умови, професійна підготовка, вчитель технології, сільська школа, 
сільськогосподарська праця, проектно-технологічна діяльність. 


